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Продовжується 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 кі-

осках, 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. 

Не забудьте 
продовжити передплату

У частини наших читачів передплата на газету «Світ-інфо» 
оформлена на перше півріччя. Тому не забудьте протягом  
червня продовжити передплату на друге півріччя. 

Тільки факти
За два роки війни на Донбасі 
загинуло 10 тисяч українців 

Бойовики-сепаратисти спільно з російськими вій-
ськовими вбили близько 10 тисяч людей, ще 20 тисяч 
поранені. Про це повідомила Рада національної без-
пеки і оборони України.

Генпрокурор Юрій Луценко бере 
під контроль справи про загибель 
В’ячеслава Чорновола, Георгія Ґонґадзе 

і отруєння Віктора Ющенка
Луценко допускає, що ці справи могли закрити.

Пожежа в нелегальному будинку 
престарілих: 17 жертв

У ніч на 29 травня в селі Літочки Київської області стала-
ся пожежа на території приватного домоволодіння в двопо-
верховій будівлі, де проживали люди похилого віку. Унаслі-
док пожежі загинуло 17 осіб, 5 госпіталізовано з опіками, з 
них одна людина — у важкому стані. 

У цьому будинку приватний підприємець організував не-
легальний будинок престарілих, перебування в якому кошту-
вало для пенсіонерів 6 тисяч гривень на місяць. Про цей «за-
клад», де перебувало 35 літніх людей, не знали ні обласна 
держадміністрація, ні правоохоронні органи. 

Політичні чвари 
— триває ця біда України

Політична структуризація суспільства схожа на фарс.

316 політичних партій, майже всі  —  

ефемерні партійки на службі в олігархів.

25 років балачок про «об'єднання» 
національно-демократичних сил.

Народний Рух уже нікуди не рухається.
Відсутність справжнього 

громадянського суспільства 
— ось чи не основна пробле-
ма нинішньої України, яка 
породжує всі інші проблеми. 
Чітким проявом цієї пробле-
ми стала карикатурна ситу-
ація в політикумі, конкретні-
ше — в середовищі партій. Їх 
кількість уже зашкалює: на 
початок цього року в Україні 
числилося в реєстрації 316 
політичних партій. Майже 80 
із них з’явилися за поперед-
ній рік, і це в країні, де фак-
тично йде війна. 

Детальний аналіз цьо-
го партійного паноптикуму 
наша газета дала в публіка-
ціях «Партійний цирк Украї-
ни» (№ 70, 7.01.2016) і «У на-
ціональному гетто» (№ 72, 
4.02.2016). На продовжен-
ня теми зараз хочеться ска-

зати про чергові спроби 
об’єднання демократичних 
сил і чергові спроби розхита-
ти наш і так розхитаний полі-
тикум. 

Балачки про «єдність, 
об’єднання» національно-де-
мократичних сил тривають 

стільки, скільки існують вони 
самі, бо чвари і розбрат по-
чалися вже при їх початках. 
Класичним і трагічним при-
кладом є розкол 1999 року 
знаменитого Народного Руху 
України. Але й до цього демо-
кратичний табір сипався, як 

картковий будиночок.
…Чергову спробу об’єд-

нання розпорошених, відсу-
нутих на задвірки політикуму 
національно-демократичних 
сил зробило Всеукраїнське 
товариство «Просвіта», із се-
редовища якого ще чверть 
століття тому значною мірою 
народжувалися демократич-
ні партії. Торік «Просвіта» іні-
ціювала і в подальшому ак-
тивно «розкручує» нову гро-
мадянську ініціативу «Україн-
ська альтернатива». Спершу 
під цим брендом товариство 
провело ряд «круглих столів» 
за участю відомих політиків, 
громадських діячів саме на-
ціонально-демократичного 
спрямування. На них пору-
шувалися вкрай важли-
ві проблеми держав-
ності й демократії.
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Буде і не буде. Буде скром-
не МІСЬКЕ свято, яке бату-
ринці проводили два останні 
роки. І, схоже, втретє підряд 
уже не буде великого ОБЛАС-
НОГО Козацького свята, яке в 
Батурині відбувалося понад 
20 років і яке вже набуло ста-
тусу всеукраїнського. 

Гетьманську столицю по-
чали відроджувати в нашій іс-
торичній пам’яті обласні орга-
нізації Народного Руху Украї-
ни і Товариства «Просвіта» на 
початку 1990-их. Після мало 
не трьох століть викреслю-
вання славного міста з нашої 
історії Московією, спочатку 
царською, потім радянською. 

У липні 1990 року об-
ласні Рух і «Просвіта» прове-
ли перший зі своїх великих 
козацьких походів — агіта-
ційно-просвітницький похід 
«Дзвін-90» — кількома райо-
нами області, з фіналом у Ба-
турині. Тоді, ще за СРСР, але 
вже на його фініші, учасни-
ки походу вперше публічно 

виконали в Батурині націо-
нальний гімн «Ще не вмерла 
Україна», вперше відслужи-
ли тут панахиду за гетьманом 
Іваном Мазепою, котрий 22 
роки правив Україною з цієї 
гетьманської столиці, пана-
хиду за загиблими батурин-
цями, вбитими московським 
військом під час знищення 
міста в листопаді 1708 року. 

У липні 1991 року Рух і 
«Просвіта» провели другий, 
ще більший похід північними 
районами області — «Козаць-
кими шляхами», який фінішу-
вав дводенним святом у Ба-
турині. Воно було масовим, 
урочистим, виступали хорові 
колективи нашої та інших об-
ластей, зокрема зі Львова. 
Відтоді Козацьке свято в Ба-
турині стало традиційним, що-
річним. А в середині 1990-их 
одне зі свят було навіть між-
народного масштабу, коли 
сюди приїхали українці діа-
спори з усього світу. 

На цих святах вшанову-

вали пам’ять загиблих бату-
ринців, козаки демонстру-
вали свій вишкіл, організо-
вували виставки, ярмарки 
народних майстрів, була ве-
лика концертна програма 
професійних і аматорських 
колективів області. Стало 
традицією проводити ці свя-
та другої неділі червня, осо-
бливо чудової пори для за-

вжди прекрасного Батурина. 
Усе обірвалося два роки 

тому: обласне свято не відбу-
лося, його замінило скромне 
свято міського рангу, яке ба-
туринці, звичайно, не могли 
не організувати. Пояснення, 
чому порушено добру тра-
дицію, були якісь не-
переконливі. 

Чи буде в Батурині Козацьке свято?Чи буде в Батурині Козацьке свято?

6 червня — 
День журналіста
Вітаємо зі святом колег, а також тих, 

для кого ми працюємо, — 
читачів, телеглядачів, радіослухачів.
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Бліц-інформ Декомунізаація

Вісті з Батурина

25 років співробітництва 
Чернігова і Меммінгена
Дні німецького міста Меммінгена — побрати-

ма Чернігова відбулися в нашому обласному цен-
трі. Участь узяла велика делегація німецьких гос-
тей, творчі колективи їхнього міста, які виступили на 
Красній площі і в театрі. Чернігівський міський голо-
ва Владислав Атрошенко щиро подякував обербур-
гомістру Меммінгена Іво Хольцингеру за його особис-
ту участь у розвитку 25-річної дружби між містами. 
Зокрема, це стажування чернігівських лікарів у Ні-
меччині, подаровані нам 11 автомобілів швидкої до-
помоги, сучасна медична апаратура, оздоровлення 
чернігівських дітей. Намічено подальші плани спів-
праці, в тому числі в економіці, гуманітарній сфері. 

Наші студенти — 
серед кращих в Україні
У місті Ужгороді Студреспубліка провела супер-

фінал всеукраїнської конкурсної програми «Кращий 
студент України».

Кращою студенткою стала представниця Закарпат-
тя Владислава Мазур. Цього року наш край представля-
ли троє студентів у різних номінаціях. Порадувала  пере-
мога студента  Інституту історії, етнології та правознав-
ства ім. О. Лазаревського Владислава Пархоменка в но-
мінації «Кращий студент-медійник України». Студентка 
цього ж закладу Вікторія Багмет виступала в номінації 
«Кращий студент України – комплексна характеристи-
ка»,  В Ужгороді сподобався присутнім соціальний про-
ект чернігівки «Вікістудія», направлений на популяриза-
цію та підвищення якості написання статей до Вікіпедії.

Анастасія Іванова з ЧНТУ стала лауреаткою наго-
роди «Кращий студент-науковець України».

Садибу Дараганів 
рятуватимуть
Наша газета вже писала про долю занедбаної са-

диби старовинного українського роду Дараганів, що 
неподалік Козельця. Недавно про неї говорили у сто-
лиці, в Національному музеї історії України.

Це була презентація мистецького проекту «Ро-
динні гнізда, духовні та мистецькі осердя старої Ру-
си-України». Було показано виставку світлин і відео-
репортаж про садибу Дараганів. Говорилося про те, 
щоб знайти спонсорів, у тому числі іноземних, які б 
долучилися до реконструкції будинку. 

Відомий кобзар, заслужений артист України Та-
рас Компаніченко зробив звіт «Врятувати Покорщи-
ну: для кого ми це робимо і чому для нас це важливо».

Заступник голови Козелецької райдержадміні-
страції Віра Жидкова повідомила, що РДА збираєть-
ся звернутися до обласної ради з проханням, аби де-
путати проголосували за передачу садиби Дараганів 
на баланс Козелецької районної ради, щоб робити 
щось для відновлення архітектурної пам’ятки.

Віталію Москаленку — 70
Відомий чернігівський гро-

мадський діяч, журналіст Віталій 
Панасович Москаленко 25 трав-
ня відзначив ювілей. У бурхли-
вий час кінця 1980-их – початку 
1990-их Віталій Москаленко був 
серед помітних постатей демо-
кратичного і національного від-
родження. Він працював журна-

лістом обласної га-
зети. Став одним із 
засновників облас-
ної організації На-
родного Руху Украї-
ни та обласного від-
ділення Товариства 
«Меморіал», був де-
легатом установчого 
з’їзду Руху.

Тоді ж, 1989 року, Москаленко став  редактором 
газети обласного Руху  «Громада» — першого неза-
лежного демократичного друкованого видання об-
ласті. Рухівці  друкували газету в Литві, нелегально 
доставляли її в Україну і поширювали в місті й області. 

Нині  Віталій Москаленко  мешкає в Херсоні. Облас-
на організація Руху надіслала щире вітання ювілярові!

Процес декомунізації в облас-
ті, як і по всій Україні, вступив у 
завершальну стадію. Там, де чо-
мусь зволікали з перейменуван-
ням вулиць, населених пунктів, 
демонтажем пам’ятників діячам 
тоталітарного комуністичного ре-
жиму, це тепер робиться розпоря-
дженням глав обласних держав-
них адміністрацій. Відповідні роз-
порядження підписав 20 травня і 
голова Чернігівської ОДА Валерій 
Куліч.

З урахуванням пропозицій, на-
даних райдержадміністраціями та 
експертною групою, створеною при 
ОДА з числа науковців, краєзнав-
ців, громадських діячів і представ-
ників влади, перейменовано 83 ву-
лиці в селах області й 3 вулиці — в 
Новгороді-Сіверському. 

Виявилося, що, попри декомуні-
зацію, яка триває вже понад рік, у 
населених пунктах області ще зали-
шалися вулиці імені Леніна, Чапа-
єва, Енгельса, Котовського, Круп-
ської, Калініна, Войкова, Щорса, 
Свердлова, Дзержинського, Во-
ровського, Кірова, Артема, Кому-
ністична, Комсомольська, Комін-

терна, 40-річчя Жовтня, Жовтнева 
та подібні. 

Другим розпорядженням голо-
ви ОДА головам районних держав-
них адміністрацій, органам місце-
вого самоврядування, керівникам 
підприємств, установ, організацій, 
незалежно від форм власності, 
доручено до 21 червня 2016 року 
здійснити демонтаж пам’ятників, 
пам’ятних знаків і меморіаль-
них дощок, пов’язаних із комуніс-
тичним режимом. Зокрема, се-
ред таких у Чернігові пам’ятники 
М.Островському, В.Примакову, 
стели, присвячені Жовтневій ре-
волюції та встановленню радян-
ської влади в України, меморіаль-
ні дошки на будинках, де містився 
в січні 1918 р. штаб Замоскворіць-
кого червоногвардійського за-
гону, де проходили І губернський 
з’їзд Рад, І обласна партконфе-
ренція, був штаб червоногвардій-
ського загону, був губком Компар-
тії і т. п.

Комуністичні об’єкти демон-
тують також у Ніжині, Новгороді-
Сіверському, селах області. 

Парламент декомунізував 
останні 12 назв населених 

пунктів області
19 травня український парламент перейменував у Чер-

нігівській області такі села:
Жовтневе Ічнянського району — на Нова 

Ольшана;
Пролетарське Ічнянського району — на 

Боярщина;
Петрівське Козелецького району — на Мостище;
Жовтневе Коропського району — на Рожде-

ственське;
Червоне Коропського району — на Билка;
Червоний Колодязь Ніжинського району — на 

Чистий Колодязь;
Кіровка Носівського району — на Платонівка;
Червоні Партизани Носівського району — на 

Володькова Дівиця;
Улянівське Семенівського району — на Брониви;
Червоний Пахар Семенівського району — на 

Луб’яне; 
Радянська Слобода Чернігівського району — на 

Трисвятська Слобода;
Петрівське Бахмацького району— на Вишневе.
Таким чином, перейменування назв населених пунктів 

області відповідно до вимог Закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їхньої символіки» завершено.

Представники 
Латвії та Польщі — 

про аграрний сектор ЄС
Міжнародна веб-конференція «Соціально-еко-

номічні аспекти Угоди про асоціацію з ЄС» відбула-
ся в Чернігові на базі Центру перепідготовки та під-
вищення кваліфікації кадрів. Участь узяли фермери, 
власники домогосподарств, представники громад-
ських організацій, представники органів влади Чер-
нігова, Миколаєва, Черкас, Старобільська, Івано-
Франківська. 

Голова правління Латвійського центру сільських 
консультацій та освіти Мартіньш Цімерманіс розпо-
вів про шлях Латвії до членства в Євросоюзі, перебу-
дову аграрного сектора. Кожен гектар землі чи лісу 
в Латвії використовується продуктивно, з огляду на 
гостру нестачу в країні земель. Велика підтримка на-
дається розробці наукових досліджень та інновацій, 
які мають впровадження у господарстві. Значна ува-
га приділяється підвищенню освітнього рівня фер-
мерів. 

Експерт відзначив, що в Латвії постійно намага-
ються знайти баланс між інтересами великих корпо-
рацій та малих сільгоспвиробників. Кооперативний 
рух для останніх є запорукою розвитку. Кооперативи, 
як правило, мають мережу своїх магазинів збуту про-
дукції. Пріоритет надається екологічно чистій продук-
ції. Пан Цімерманіс побажав українцям не продавати 
земель сільгосппризначення, бо в Латвії це призвело 
до підвищення цін на землю через спекуляції. 

Ігор Любашенко, викладач Університету соціаль-
них і гуманітарних наук (Варшава, Польща), звернув 
увагу на можливості Угоди про асоціацію з ЄС для 
аграрного сектора України. «Перш за все це доступ до 
ринку в майже 500 млн споживачів, але Україна має 
за найближчі 7 років привести свою продукцію у від-
повідність до європейських стандартів». 

Сіверський інститут 
регіональних досліджень

Відкрили пам’ятник Шевченку 
Його встановили з ініціативи мешканців міста. Автор погруддя — відо-

мий скульптор із Полтавщини Сергій Олешко. 80% коштів на виготовлення 
пам’ятника надали спонсори, решту зібрала місцева громада. Погруддя освятив 
настоятель місцевої Святопокровської церкви отець Роман.

Ім’я Шевченка назавжди вписане до історії Батурина. Поет дуже гостро пе-
реживав трагедію знищення міста московитами, поневолення ними України.

Відкриття пам’ятника відбулося в рамках Всеукраїнської національно-патрі-
отичної  акції «З Батурином у душі — з Україною в серці», яка проходила 25 – 
27 травня.  Протягом цих днів  молодь з усієї України  мешкала в наметовому 
містечку на березі р. Сейм, змагалась у вправності, знайомилася з історичними 
пам’ятками Батурина. 

«Культурні скарби Сіверщини» 
об’єднали гетьманські столиці 

У Батурині від-
бувся фестиваль 
«Культурні скарби 
Сіверщини», в рам-
ках Першої все-
української науко-
во-практичної кон-
ференції «Сіверщи-
на. Від столиці до 
столиці». Організа-
торами стали Глу-
хівський національ-
ний педагогічний 

університет ім. О. Довженка й Національний заповідник «Гетьманська столиця». 
Ініціативу підхопили мистецькі колективи, майстри народної творчості Сумської 
та Чернігівської областей. 

На цитаделі дві гетьманські столиці України показали унікальні скарби Сі-
верського краю. Зокрема, чудово виступив гурт традиційного співу «Серпанок» 
із Сум. Прозвучали автентичні пісні — веснянки, весільні та рекрутські, зібрані 
в етнографічних експедиціях.

Майстри народного мистецтва провели майстер-класи, зокрема з виготов-
лення сопілок, окарини, ложок, ляльок, писанок, гончарних виробів. 

На Красній площі Чернігова жите-
лі міста взяли участь у заходах з цієї на-
годи. На площі вишикувалися патруль-
ні автомобілі та юнаки й дівчата в чор-
ній поліцейській формі. Чернігівці й гос-
ті міста мали нагоду сфотографуватися з 
патрульними, поспілкуватися з ними та 
висловити їм свої побажання. 

Заступник голови обласної держад-
міністрації Наталія Романова привітала 
правоохоронців і вручила патрульним 
автомийку та автомобільний пилосос. У 
відповідь поліцейські пообіцяли добре 
дбати про порядок у місті над Десною, 
робити його чистим від криміналу.

Сектор комунікації Головного 
управління Національної поліції 

в Чернігівській області

100 днів роботи патрульної поліції

Завершення декомунізації: 
перейменовано 83 вулиці, демонтують 40 пам’ятників 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Літературно-мистецька панорама

Чернігівський першодрук, 
якому 370 років 
370 років тому на Сіверщині побачила світ перша дру-

кована книга.
В обласному історичному музеї імені Василя Тарнов-

ського презентували чернігівський першодрук. Видання 
було першим не лише на Чернігівщині, а й усьому Лівобе-
режжі.

Книга була видана в друкарні Єлецького монастиря 1646 
року. Того ж року видавець Кирило Ставровецький помер, 
після чого на території Чернігівщини друкування на довгий 
час призупинилося. Послідовником Ставровецького став Ла-
зар Баранович, архієпископ Чернігівський. Він власним ко-
штом відкрив друкарню в Новгороді-Сіверському. Але через 
те, що архієпископ мешкав у Чернігові, виникали незручнос-
ті: важко було контролювати процес книгодрукування. Тож 
1679 року Лазар Баранович перевів друкарню до Чернігова.

Окрім унікальних видань із перших чернігівських дру-
карень, було презентовано також інструменти, якими палі-
турники оформлювали перші друковані видання.

Випускний учасників 
«Безкоштовних курсів 
з англійської мови»
Провести екскурсію англійською мовою Черніговом — 

таке було завдання підсумкової контрольної роботи, яке 
поставили викладачі-волонтери Марина Пономарчук і На-
талія Бойко випускникам «Безкоштовних курсів з англій-
ської мови», організованих для дітей із родин загиблих і 
поранених учасників АТО, вимушених переселенців. Курси 
працювали в Чернігівському культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо». Діти із завданням прекрасно впоралися.

Безкоштовні курси почали функціонувати в Чернігові 
від початку року з ініціативи мережі «Беларусь-АТО» за під-

тримки «Суспільної служби України», «Самооборони Майда-
ну» та благодійного фонду «Захистимо Україну». 

Після обговорення результатів частина дітей вирішила 
продовжити навчання влітку. 

«Загалом це наш перший досвід, і я вважаю його успіш-
ним, — зазначив керівник проекту Олександр Ясенчук. — 
Висловлюю подяку нашим викладачам-волонтерам Мари-
ні Пономарчук, Наталії Бойко та, звичайно, нашим учням».

Прес-служба КМЦ «Інтермеццо» 

На конкурсі робіт про визвольний 
рух перемогло дослідження 
про ОУН на Чернігівщині
У Київському національному університеті ім. Т. Шев-

ченка відбувся семінар для студентів «Робота з архівними 
документами».

Семінар відкрили голова Українського інституту наці-
ональної пам’яті Володимир В’ятрович, декан історичного 
факультету Київського університету Іван Патриляк і дирек-
тор Інституту суспільних досліджень Володимир Панченко.

Керівник управління УІНП Ігор Кулик прочитав студен-
там лекцію «У пошуках джерел. Як працювати з архівами, 
які зберігають матеріали радянських спецслужб». 

На семінарі підбили підсумки конкурсу студентських на-
укових робіт «Український визвольний рух 1920-их – 1950-
их років» за минулий рік. У конкурсі взяло участь 25 студен-
тів із різних куточків України. Тематика була різноманітною: 
колективізація і селянський рух опору, Голодомор, діяльність 
підпільних структур Організації Українських Націоналістів.

Перше місце зайняла Ірина Радченко (Чернігів) із робо-
тою «Молодіжний осередок ОУН у селі Кінашівці Борзнян-
ського району Чернігівської області».

Газеті «Живи з надією» — 10 років
Це унікальна чернігівська обласна газета, видання 

для інвалідів, людей нелегкої долі, які, попри всі трудно-
щі, прагнуть жити повноцінним життя, знайти своє місце в 
суспільстві. Видає газету Чернігівське міське громадське 
об’єднання інвалідів «Шанс».

Газета виходить двічі на місяць. Друкуються поради лі-
карів, юридичні консультації, новини законодавства, попу-
лярна рубрика знайомств.

Беззмінний редактор газети — досвідчена чернігів-
ська журналістка Віра Бушай. Вона говорить, що ця спе-
ціалізована газета для інвалідів очікує на матеріальну 
підтримку фондів і бізнесових кіл, на доповнення коштів, 
отриманих від передплати. 

З газетою можна ознайомитися в бібліотеках, зокрема 
в ЧОУНБ ім. В. Короленка. А найкраще — передплатити її. 

XVІІІ Міжнародний 
театральний 

фестиваль моновистав 
«Чернігівське 

відлуння»
За 17 років існування участь у фес-

тивалі взяли майже дві сотні кращих ви-
конавців із багатьох країн Європи та 
світу. 

Цього року відлуння фестивалю до-
линуло і до Чернігова. У його рамках на 
сцені обласного театру ім. Т. Шевченка 
було представлено 8 сценічних робіт 
акторів із різних театрів Білорусі, Грузії, 
Німеччини, США, України, Швеції. 

Чернігівський облмуздрамтеатр 
пред ставив виставу К. Ходякіна «Цело-
фанове щастя», з якою виступила за-
служена артистка України Оксана Гре-
бенюк. 

Фотопанорама 
Чернігова оновлена

Роботи чернігівських фотомайстрів, 
що презентують древній і сучасний Чер-
нігів, виставлено на оновленій фотопа-
норамі біля міської ради. Тут 59 фото.

Городнянський районний суд 
Чернігівської області виніс вирок го-
лові однієї із сільських рад, який ви-
магав і отримав хабара від приват-
ного підприємця.

Здирника затримали співробіт-
ники Служби безпеки України спіль-
но з Національною поліцією в січ-
ні поточного року. Він отримав від 
підприємця неправомірну вигоду за 
продовження терміну угоди оренди 
земельної ділянки під вирубування 
лісу.

Суд визнав посадовця винним у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 
368 (вимагання та отримання непра-
вомірної вигоди посадовою особою) 

Кримінального кодексу України.
Згідно з вироком суду хабарни-

ку призначено 5 років позбавлення 
волі з позбавленням права обійма-
ти керівні посади.

Шановні громадяни! Нагадуємо, 
що в Управлінні СБУ діє «телефон до-
віри» — (0462) 676-208, за яким жи-
телі Чернігівщини мають можливість 
повідомити про факти вимагання 
коштів та інші корупційні діяння по-
садових осіб. Інформація, яка на-
дійде за цим номером, обов’язково 
буде перевірена та будуть прийняті 
відповідні рішення.
Прес-група Управління СБ України 

в Чернігівській області

Викрито канал постачання 
зброї із зони АТО

На Чернігівщині Службою безпеки України спіль-
но з прокуратурою області та Національною поліцією 
перекрито канал надходження боєприпасів із зони 
проведення антитерористичної операції. 

Мешканець Чернігова, використовуючи послуги 
кур’єрської служби доставки, переправляв із терито-
рії Донецької області до обласного центру відправ-
лення, в яких містилися заборонені до обігу предмети. 

Співробітники спецслужби затримали вказану 
особу під час отримання чергового поштового від-
правлення, де серед особистих речей було прихова-
но близько 150 набоїв та складові частини стрілець-
кої зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Три-
ває досудове розслідування. 

Вирок сільському голові-хабарнику

Фестиваль 
«Червона рута»

У 2016 – 2017 роках проходить ХV Все-
український фестиваль «Червона рута». По 
листопад цього року тривають відбіркові 
конкурси в усіх обласних центрах. Пере-
можці виступлять у фіналі 2017 року. 

«Червона рута» залишається єдиним 
некомерційним фестивалем, який підтри-
мує ще невідомих українських виконавців. 
Участь у конкурсах не потребує вступних 
внесків. Вхід для глядачів є вільним.

Відбіркові конкурси відбуваються в шес-
ти музичних жанрах: популярної, сучасної 
танцювальної, рок, акустичної, іншої музи-
ки та українського автентичного фольк лору.

Чернігівський обласний відбірковий 
конкурс фестивалю «Червона рута» відбу-
деться 4 червня (субота) в міському палаці 
культури (вул. Івана Мазепи, 23 — колишня 
вул. Щорса). Цього ж дня тут о 18.00 — га-
ла-концерт переможців та урочисте наго-
родження.

Які книги місцевих 
авторів видадуть 
коштом області

Після конкурсного 
вивчення комісія з 

питань підтримки 
місцевого кни-
говидання сфор-
мувала видавни-

чий план на 2016 
рік. До першої п’ятірки книг, які цього року 
видадуть у рамках обласної Програми під-
тримки розвитку інформаційної та видав-
ничої сфер Чернігівщини на 2016 – 2020 
роки, увійшли:

Адаменко Микола Петрович, літера-
турно-художнє видання — поезія «Плавба»;

Сапон Володимир Миколайович, літе-
ратурно-художнє видання — збірка щоден-
никової прози «Чубарейко небо оре»;

Коцюбинський І.Ю., Коцюбинська Н.М., 
Єрмоленко О.І. — упорядники. Тексти — 
різні автори (Чернігівський літературно-
меморіальний музей-заповідник М.М. Ко-
цюбинського): «Антологія творів лауреатів 
премії імені М. Коцюбинського. Проза»;

Коваленко О.Б., Курданов А.Л., Рахно О.Я. 
— упорядники. Тексти — Хижняков В. М., 
збірка наукових праць «Чернігівська ста-
ровина»;

Маслов Олексій В’ячеславович, збір-
ка віршів «Неси зірку».

Втім, наступні за рейтингом автори теж 
матимуть шанс видати свої книги: кількість 
виданих книг залежить від вартості їх дру-
ку. Загалом на ці потреби передбачено 100 
тисяч гривень.

Видані книги безкоштовно передадуть 
до бібліотек, закладів освіти та культури, 
розмістять в електронному вигляді на сайті 
облдержадміністрації.

Микола Сукач: 70-річчя
Засновник, головний диригент і художній керівник 

академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Ми-
кола Сукач відзначив 70-річчя — на сцені, святковим 
концертом свого колективу. 

Микола Сукач є засновником і художнім керівником 
міжнародного фестивалю класичної музики «Сіверські 
музичні вечори», що відбувається в Чернігові вже про-
тягом 17 років.

Співпрацював із симфонічними оркестрами Націо-
нальної опери України, Національної філармонії Украї-
ни, зарубіжними колективами. Гастролював у США, Ні-
меччині, Хорватії, Нідерландах, Іспанії, Португалії, Росії 
та Білорусі.

Митець повернув на Батьківщину музику незаслу-
жено забутого українського композитора Сергія Борт-
кевича, розшукавши й виконавши його твори. 

Привітали ювіляра численні шанувальники мистецтва, представники обласної і 
міської влади. А напередодні виконком міської ради ухвалив рішення про присвоєння 
Миколі Сукачу звання «Почесний громадянин м.Чернігова».

У центральному парку культури і відпочинку 
Чернігова пройшов 11-ий щорічний міжнарод-
ний фестиваль національних культур «Полісь-
ке коло». Взяли участь 7 національних громад 
із Чернігівської області та Корейська громада 
з Києва. Виступили фольклорні колективи, про-
йшов конкурс національного вбрання, громади 
представляли свою національну кухню, зокре-
ма азербайджанський кебаб, білоруські стра-
ви з картоплі. 

І Міжнародний 
фестиваль документального 

патріотичного кіно 
«КіноДок»

Він тривав у Чернігові протягом трьох 
днів. На відкритті виступили міністр куль-
тури Євген Ніщук, народна артистка Украї-
ни Ада Роговцева, церемонію закриття на 
Красній площі вів народний артист Богдан 
Бенюк, у концерті співав Герой України 
Василь Зінкевич. Журі фестивалю очолив 
знаменитий польський кінорежисер Кши-
штоф Зануссі. 

Гран-прі фестивалю виборов фільм 
«Зворотний бік Місяця», автор — тележур-
наліст і кінорежисер Леонід Канфер, уро-
дженець Мінська, що нині мешкає в Киє-
ві. Стрічку створено з відзнятого рік тому 
матеріалу про три дні з життя роти сепара-
тистів самопроголошеної ЛНР, де воюють 
громадяни Росії.

Більшість режисерів-лауреатів створю-
вали патріотичне кіно в бойових умовах, на 
передовій АТО або під «беркутівськими» ку-
лями на революційному Майдані. 

Кшиштоф Зануссі, виступаючи на це-
ремонії нагородження, сказав, що хоче 
вивчити українську мову і додав: «Як по-
ляк, ваш сусід, як громадянин Європи хочу 
вам сказати: «Слава Україні!»

«Поліське коло» національних культур
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Про все, що хвилює, що наболіло

Така наша  
демографія…
На 1 квітня 2016 року чисельність населен-

ня області становила 1042,3 тисячі осіб. За пер-
ший квартал вона зменшилася на 2,6 тис. осіб. 

У першому кварталі в області з’явилися на 
світ 2139 немовлят. Частка малюків, народже-
них жінками, які не перебували в зареєстрова-
ному шлюбі, становила 22%.

У січні – березні в області померло 5130 
осіб. Середній вік померлих чоловіків становить 
66 років, жінок — 77,4 року.

Обласного фестивалю 
журналістів не буде
Багато років поспіль відбувався обласний 

фестиваль журналістів «Золотий передзвін При-
десення», саме в День журналіста. На ньому на-
городжували кращих журналістів області в різ-
них номінаціях, зокрема в царині преси, радіо, 
телебачення, кращих молодих колег. Свято про-
ходило урочисто, красиво, в обласному акаде-
мічному театрі або філармонії, з виставками 
про ЗМІ. Приїздили журналісти з усієї області, зі 
столиці, з-за кордону. Це було цікаве й корисне 
спілкування колег. 

Останні два роки обласна адміністрація 
воліє не організовувати такого фестивалю. 
Не буде його і цього року. Що ж, відсвяткуємо 
скромніше. 

Затримали торгівку 
«живим товаром»
27-річна чернігівка вербувала дівчат до Ту-

реччини для надання сексуальних послуг. Під-
шукувала в Чернігові й області молодих дівчат 
(переважно з малозабезпечених родин) та шля-
хом обману, користуючись тяжким матеріаль-
ним становищем потерпілих, вербувала їх «на 
роботу» до Туреччини, обіцяючи гарні заробітки.

Зловмисниця планувала отримати по 500 
доларів за кожну дівчину.

У подальшому дівчат, які погоджувалися їха-
ти в Туреччину, зловмисниця особисто супрово-
джувала до аеропорту «Бориспіль». У Стамбулі їх 
зустрічала спільниця й передавала знайомим, 
які поміщали «живий товар» у місцеві борделі 
або на наймані квартирі, де дівчат примушува-
ли надавати послуги сексуального характеру.

У столичному аеропорту «Бориспіль» по-
ліцейські відділу боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Черні-
гівській області, спільно з працівниками опера-
тивно-розшукового відділу Чернігівського при-
кордонного загону затримали зловмисницю 
при черговій спробі переправити трьох дівчат 
до Туреччини.

Поліція відкрила кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України 
(торгівля людьми), за яким винні караються по-
збавленням волі на строк від п’яти до дванад-
цяти років із конфіскацією майна або без такої. 
Підозрювану поміщено до ізолятора тимчасово-
го тримання.

П’ять жертв одної 
автокатастрофи
25 травня під час зіткнення двох легковиків 

неподалік Чернігова загинуло п’ятеро осіб, ще 
одна людина отримала тяжкі травми. 

Лобове зіткнення авто сталося близько 
першої години дня на 2-ому кілометрі автодо-
роги «Чернігів – Терехівка – Товстоліс – Петру-
шин».

44-річний водій автомобіля Opel Vectra, ру-
хаючись з боку Чернігова в напрямку села Тов-
століс, не вибрав безпечної швидкості руху, не 
впорався з керуванням, виїхав на зустрічну 
смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем 
«Honda CR-V» під керуванням 52-річного меш-
канця села Стаси Чернігівського району.

Водій автомобіля «Opel Vectra» та його 
44-річний пасажир загинули на місці пригоди. 
Водій автомобіля «Honda CR-V» і його пасажири 
— 66-річний та 58-річний мешканці Закарпат-
ської області — теж загинули на місці. 58-річ-
ний пасажир цього авто отримав тяжкі тілесні 
ушкодження і був доставлений до реанімацій-
ного відділення лікарні. 

Декомунізація в об-
ласті, як і загалом по 
країні, завершується. 
Демонтуються останні 
пам’ятники одіозним ді-
ячам тоталітарного ко-
муністичного режиму. 
Але далеко не скрізь 
вони демонтовані ра-
зом із п’єдесталами. 
А вони ж, як правило, 
помпезні. 

Чомусь найбільше 
таких постаментів за-
лишилося в обласному 
центрі. Ще понад два 
роки тому, на фініші Ре-
волюції Гідності, Май-
дану, патріоти знесли в 
центрі міста головного Леніна облас-
ті, навпроти головпоштамту. Але ве-
личезний п’єдестал стоїть і досі. Що 
з того, що активісти розписали його 
патріотичними гаслами? Гасла такі 
можна написати й деінде, а нащо сто-
їть цей п’єдестал? Мало того, недав-
но міська рада витратила 70 тисяч 
гривень на ремонт п’єдесталу. Невже 
такі кошти були б зайві для школи, дит-
садка, лікарні? Урешті для 100 бідних 
пенсіонерів вийшло б кожному на 700 
гривень ліків, чи на 700 осіб по 100 
гривень. 

Бовваніє навпроти Валу поста-
мент з-під пам’ятника Михайлові 
Фрунзе. 

І, звичайно ж, як не 
сказати про так звану 
Алею Героїв. Демонтаж 
комуністичних злочин-
ців патріоти почали теж 
ще два роки тому, задов-
го до ухваленого торік 
Закону про декомуніза-
цію. Знесено погруддя 
Щорса, Антонова-Овсі-
єнка, Юрія Коцюбин-
ського, Подвойсько-
го, Крапив’янського, не 
вдалося поки що знести 
Примакова, якого тепер 
має демонтувати, згідно 
із законом, міська вла-
да. Але всі постаменти 
стоять. Нащо й доки?!

Річ навіть не в тому, 
що досить дорогий матеріал поста-
ментів (зокрема мармур, граніт) мож-
на б використати для інших споруд. Тут 
справа принципу. Поки стоять ці одо-
робла, вони й далі нагадують про зне-
сених комуноідолів. Тому їх треба зне-
сти негайно. І на їхньому місці зроби-
ти клумби чи газони. Щоб наше сумне 
тоталітарне минуле нарешті поросло 
травою. 

Добрі приклади є. У райцентрі 
Куликівка пам’ятник Леніну патрі-
оти знесли ще позаторік, одразу з 
п’єдесталом. На цьому місці зробили 
клумбу. А недавно тут висадили моло-
деньку сосну. Як символ життя, а не то-
талітаризму.

Імена — «по-модньому»
Русифікація візуального простору — це, звісно, прикро. 

Це коли й далі рясніють російськомовні вивіски, реклама. 
Але так само дивним стає нашестя англомовних написів, у 
тих же вивісках, рекламі. Досить пройти подивитися центром 
Чернігова. Причому, як і з російськими написами, ця англо-
манія також не дублюється державною українською мовою. 

Але ось пішла мода на англомовні варіанти імен артис-
тів. Те, що багато українських естрадних гуртів мають такі 
назви, вже не дивина. Однак тепер це стосується і прізвищ. 

Ці два рекламні щити — в самісінькому центрі Чернігова, 

під головпоштам-
том. Реклама двох 
концертів у театрі 
ім. Шевченка, який 
рясніє гастролера-
ми, досить глянути 
на обліплений афі-
шами фасад будівлі. 

Так от, на пер-
шій рекламі читає-
мо: «IVO BOBUL». Тут 
же — знайоме фото. 

І це народний артист України Іво Бобул замаскувався під 
іноземщину. Яка потреба в цьому в популярного співака? 

Поруч — щит із рекламою менш відомої співачки. Кого? 
Написано —  «MOROZOVA». Очевидно, це Морозова, котра 
теж воліє подавати своє прізвище ось так, модно. 

Прямуючи дорогою Борзна 
– Сосниця, водії авто одразу за 
селом Велике Устя Сосницького 
району перед поворотом наліво, 
щоб потрапити на міст через кра-
суню Десну, можуть помітити ін-
формаційно-вказівний дорожній 
знак 5.29 «Тупик», який показує 
рекомендований напрямок руху 
для вантажних автомобілів і всю-
дихідних машин.

Але якщо водій, і особливо 
той, що вперше їде цією дорогою, 
випадково чи в тумані не помі-
тить цього знака або побачить і 
проігнорує, то швидко може опи-
нитися з автомобілем на дні Дес-
ни, на глибині 8 метрів.

Якби навіть встановили по-
переджувальний знак 1.8 «Виїзд 
на набережну або берег», який 
більше підходить для цього ви-
падку, то й він може бути непомі-
ченим, а водій з автомобілем і — 
борони, Боже — з пасажирами 
може опинитися на дні Десни, як 
і при знаку 5.29.

Саме на цьому місці, де до 

спорудження мосту через Десну 
діяла поромна переправа, о 22 
годині 10 хвилин 8 квітня стався 
«прикрий випадок» із мешканцем 
міста Шпола Черкаської області 
Дмитром Хмелюком, який пірнув 
у Десну на своєму позашляхови-
ку «Toyota Lend Cruizer 200». За-

вдяки наявній підготовці Дмитро 
Павлович зміг вибратися не тіль-
ки з підводного автомобіля, а й 
на берег річки.

Газета «Вісті Сосниччини» 
від 16 квітня 2016 року в ма-
теріалі Валентини Трейтячен-
ко «Автомобіль потонув у Десні, 

власник вибрався через заднє 
скло» більш детально повідо-
мила про цей «прикрий випа-
док». У матеріалі, зокрема, сло-
вами Дмитра Хмелюка було за-
значено: «… Коли б на повороті 
хоч якийсь попереджувальний 
знак був, що ріка, що обрив, що 
тут небезпечно, що це дорога в 
нікуди. У крайньому разі можна 
якийсь камінь посередині по-
класти чи, наприклад, бетон-
ний блок або щось інше, щоб 
немісцевим водіям зрозумі-
ти — сюдою не їздять. Звичай-
но, шкода дорогого автомобіля, 
шкода документів, запчастин, 
комп’ютера, особистих речей, 
все це вже мертве. Добре, сам 
залишився».

Однак, хоч після цього «при-
крого випадку» встановили до-
рожній знак 5.29 «Тупик», це аж 
ніяк не гарантує, що в Десну біль-
ше ніхто не потрапить з легковим 
чи вантажним автомобілем або 
навіть автобусом.

Олексій ОРЄХОВИЧ
Фото автора

Зловмисники користуються відомими 
прийомами: називаються співробітниками 
банків, повідомляють про виграш автомобіля 
і дурять покупців в Інтернеті. 

21 травня до чергової частини Чернігів-
ського відділу поліції надійшла заява від жи-
теля обласного центру, в якій громадянин 
просить розшукати зловмисника, що видурив 
у нього більше 15 тисяч гривень. Шахрай за-
телефонував йому і повідомив про виграш у 
sms-розіграші автомобіля. Чоловік неабияк 
зрадів цій звістці і зовсім втратив пильність. 
Голос у слухавці повідомив, що потрібно спла-
тити деякі збори й комісійні платежі, тільки 
після цього можна отримати виграш. Чоло-
вік слухняно перерахував гроші на вказаний 
йому рахунок. І тільки згодом, коли «благодій-
ник» перестав відповідати на дзвінки, потер-
пілий усе зрозумів і звернувся по допомогу до 
поліції.

Інший лиходій зателефонував чернігівці й 

повідомив про бажання придбати котел, який 
та виставила на продаж на сайт безкоштов-
них оголошень. Шахрай сказав, що готовий 
перерахувати гроші за котел на банківський 
рахунок жінки. Під час спілкування та повідо-
мила конфіденційну інформацію про картко-
вий рахунок, чим одразу й скористався шах-
рай — хутко зняв із рахунку жертви майже 12 
тисяч гривень.

У Чернігові того ж дня шахрай предста-
вився співробітником банку і телефоном ді-
знався в жертви реквізити карткового рахун-
ку. У результаті зловмисник заволодів 3 тися-
чами гривень жертви.

У всіх випадках відкрито кримінальні про-
вадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального ко-
дексу (шахрайство).

21 травня до пенсіонера 1922 року наро-
дження зайшли дві жінки, назвалися соціаль-
ними працівниками. Розповіли старенько-
му, що йому мають замінити газову плиту за 

рахунок держави. Пенсіонер розчулився і пі-
шов пригостити гостей чаєм. Скориставшись 
не уважністю жертви, злодійки викрали з по-
мешкання 20 тисяч гривень.

* * *
Поліція вкотре закликає громадян бути 

обережними й не довіряти першому-ліп-
шому «добродію», який повідомляє вам про 
раптовий виграш чи намагається вивідати 
реквізити банківського карткового рахун-
ку. У таких випадках радимо негайно звер-
татися до поліції.

Шахраї  оббирають простаків, 
що спокусилися на «виграші»

Поле Чудес у Країні ДурнівПоле Чудес у Країні Дурнів

Дорога… в Десну

Комуністичні п’єдестали
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Бліц-інформ
Віце-прем'єр пропонує селянам 
відмовлятися від газу
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запропонував жи-

телям сільської місцевості подумати над відмовою від газу. 
Він зазначив, що ціна на газ в Україні не буде зменшуватися, 
а тому необхідно шукати більш дешеві альтернативи.

Альтернативу газу, звичайно, впроваджувати треба. Але 
ж зовсім відмовитися від нього неможливо. Особливо в  се-
лах, адже тут багато старих самотніх людей, котрим саме га-
зом користуватися  набагато зручніше, ніж вугіллям (яке теж 
недешеве) чи заготовляти дрова. 

Тож влада спершу кількаразово підвищує ціну на газ, а 
потім говорить, що він селянам «не по кишені». 

Відключення газу в селах 
спричинить вимирання людей
Якщо українські села відключать від газу, то це лише 

призведе до занепаду сіл, говорить  Володимир Марченко, 
аналітик консалтингової компанії AFS:  «Добре було б, якби у 
більшості приватних будинків використовували для підігріву 
води та опалення не газ, а інші технології. Наприклад, соняч-
ну енергію, вітрову або ще якусь. Однак пан Розенко вже не 
перший рік при владі, і він, мабуть, забув, що починати еко-
номити блакитне паливо слід не з селян, а з олігархів. Це ж 
не таємниця, що більшість підприємств Ахметова і Фірташа 
працюють за технологіями 1960-их років і спалюють дуже 
багато палива, забруднюють атмосферу. Також він чомусь 
змовчав про коефіцієнт корисної дії більшості котелень в 
Україні. Він далекий від норми. А почав із сіл».

Крок до скасування 
податку на пенсії
Верховна Рада підтримала у першому читанні законо-

проект щодо скасування 15% податку на пенсії. Законопро-
ектом скасовується оподаткування всіх пенсій. 

Пенсії в Україні обкладаються 15% податком від 2015 року.
Оподаткування стосується тільки тієї частини пенсії, що 

перевищує три мінімальні зарплати (4134 грн у 2016 році). 
Як заявила в січні 2015 року Наталія Яресько, яка очолюва-
ла Мінфін,  таке оподаткування торкнулося лише 3% пенсіо-
нерів. Отже, і його скасування торкнеться лише незначної 
кількості людей з високими пенсіями.

А от як бути з діючим уже другий рік дикунським, анти-
конституційним відбиранням 15-ти відсотків пенсії у пра-
цюючих пенсіонерів? Ці побори стосуються мало не міль-
йона людей, у  яких пенсія більша від мізерної мінімальної. 
Коли скасують це положення? 

Підвищення соцстандартів
Народні депутати проголосували за законопроект №4543 

щодо соціальних стандартів. Зокрема, прожитковий мінімум з 
1 грудня встановлюється на рівні 1 544 гривні (раніше перед-
бачалося  1 496), для дітей до 6 років — 1 355 гривень, дітей 
з 6 до 18 років — 1 689 гривень, працездатних — 1 600 гри-
вень, для тих, що втратили працездатність, — 1 247 гривень.

Мінімальна місячна зарплата від 1 грудня встановлюється 
на рівні 1,6 тис. гривень (раніше планувалося 1 550 гривень).

Перейменовано Дніпропетровськ, 
ряд інших міст
Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала 

місто Дніпропетровськ на місто Дніпро. Автор законопроек-
ту — позафракційний депутат Андрій Денисенко — нагадав, 
що Григорій Петровський, на честь якого 1926 року місто Ка-
теринослав було перейменоване на Дніпропетровськ, засу-
джений Київським апеляційним судом як один із організато-
рів геноциду українського народу — Голодомору.

Верховна Рада  також перейменувала місто Дніпродзер-
жинськ у Дніпропетровській області на Кам’янське, повер-
нувши йому назву, яку місто мало до 1936 року.

У  Донецькій області місто Артемове перейменоване на 
Залізне. Комсомольськ у Полтавській області став містом 
Горішні Плавні. Місто Ульяновка у Кіровоградській області 
перейменували на Благовіщенське, а місто Кузнецовськ у 
Рівненській області — на місто Вараш. Місто Цюрупинськ у 
Херсонській області перейменували на Олешки.

З бібліотеки Вернадського зник 
стародрук «Апостол» Івана Федорова
Перша друкована книга в Україні, стародрук «Апостол» 

Івана Федорова 1574 року, зник із відділу стародруків та 
рідкісних видань Національної бібліотеки імені В. Вернад-
ського. Про це заявив директор НБУВ Володимир Попик. За 
його словами, це сталося 10 травня і за цим фактом відкри-
то кримінальне провадження.

Водночас, за словами завідувача Музею рідкісної кни-
ги Ніжинського державного університету імені Миколи Гого-
ля Олександра Морозова, з Міністерства культури надходи-
ли застереження щодо можливості викрадення стародруків.

Видання «Апостол» має велику наукову й історичну цін-
ність. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Кни-
га містить церковнослов’янський переклад «Діянь і послань 

апостольських».

25 травня здійснилося повернення 
в Україну льотчиці, депутата парламенту 
Надії Савченко, яка майже 2 роки пере-
бувала в полоні й під слідством і судом у 
Росії. Старшого лейтенанта Збройних сил 
України захопили в полон сепаратисти-
бойовики на Донбасі в червні 2014 року і 
передали її Росії. Там проти Надії поруши-
ли кримінальну справу за звинуваченням 
у загибелі на Донбасі двох російських 
журналістів. Хоча захист Надії довів, що 
в момент загибелі журналістів вона вже 
була в полоні. Звільнення льотчиці доби-
валися Україна і світ. Але російський суд 
визнав її винною і засудив до 22-ох років 
ув’язнення. 

А українські військові взяли в полон 
на Донбасі двох військовослужбовців Ро-
сії Єрофєєва і Александрова, які воюва-
ли на нашій землі, до того ж були визна-
ні винними в загибелі українського сол-
дата. Наш суд засудив обох до 14 років 
ув’язнення. Виникла ідея обміну Савчен-
ко на цих російських спецназівців, про 

що вели тривалі переговори влади двох 
країн. 

Питання вирішили на міжнародному 
рівні керівники країн Нормандської чет-
вірки, що беруть участь у врегулюван-
ні кризи на Донбасі (Німеччини, Франції, 
України і Росії). Було вирішено помилу-
вати ув’язнених з обох сторін. 25 травня 
Президент України Петро Порошенко по-
милував російських військових Єрофєє-
ва і Александрова, а президент Росії Пу-
тін помилував Надію Савченко. Сама На-
дія категорично відмовилася подавати 
прохання про помилування, оскільки ні-
коли не визнавала себе винною в при-
писаному їй злочині. Росія обрала такий 
варіант: із проханням про помилування 
Надії звернулися родичі загиблих росій-
ських журналістів, і Путін задовольнив це 
прохання. 

Того ж дня офіційно звільнених від 
ув’язнення Надію і російських військових 
одночасно доставили літаками до їх країн. 

25 травня Надію Савченко прийняв 

Президент України Петро Порошенко. Він 
вручив їй зірку Героя України — це зван-
ня глава держави присвоїв льотчиці ще 
торік. 

Надія Савченко має намір почати ро-
боту в парламенті як депутат, що обрана в 
Раду восени 2014 року першим номером 
виборчого списку партії «Батьківщина». 

Політичні чвари 
— триває ця біда України

Надія Савченко 
повернулася в Україну

Це вилилося у 
проведений у квіт-

ні загальнонаціональ-
ний форум «Українська аль-

тернатива» у столиці. Форум 
виробив ряд документів, з 
якими звернувся до вищих 
владних інституцій держа-
ви. Водночас це була черго-
ва спроба об’єднання націо-
нально-демократичних сил.

Але, що б ми не говорили 
про абстрактне «об’єднання», 
треба говорити конкретно 
про об’єднання розпоро-
шених, подрібнених партій 
цього сегмента. У цьому сен-
сі на Форумі було досягнуто 
угоди про таке об’єднання. 
Повна назва доволі харак-
терна: Угода про об’єднання 
політичних партій на осно-
ві ідеології Руху та рішень 
Всеукраїнського форуму 
«Українська альтернатива». 

Але що говорить сам ви-
раз «об’єднання політичних 
партій»? Те, що ці партії НА-
РЕШТІ об’єднуються в одну 
потужну політичну силу. 

Читаємо текст Угоди. «Го-
ловними ідеологічними і полі-
тичними засадами діяльності 
об’єднаних патріотичних, наці-
онально-демократичних сил є 
ідейний україноцентризм, ре-
алізація національної ідеї, по-
будова національної держави 
та сильного громадянського 
суспільства, цінностями яко-
го буде Свобода, Соборність, 
Справедливість, Гідність, 
Українськість». Далі йдеть-
ся про обстоювання Поміс-
ної української церкви, єдиної 
державної мови, національної 
ідентичності, нашого культур-
но-інформаційного простору, 
україно-людиноцентричність 
влади, європейськість. І про 
наші гострі проблеми, проти 
чого заклик боротися: олігар-
хізація, офшоризація, колоні-
зація, бідність, проблеми еко-
логії, міграція.

Ось за що і проти чого бо-
ротиметься нова об’єднана 
політична сила, партія. Але 
яка? А ніяка. Ось текст Угоди 
про «об’єднання»: «Народний 

рух України. Українська на-
родна партія. Конгрес укра-
їнських націоналістів, Україн-
ська республіканська партія, 
Республіканська християн-
ська партія, «Патріот», «Зеле-
ний тризуб» заявляють про 
готовність діяти консолідо-
вано в інтересах українсько-
го народу, збереження і зміц-
нення державності як найви-
щої цінності нації». 

Ключовий момент цієї 
Угоди я виділив шрифтом. 
Скажіть, де тут заява, конста-
тація того, що названі партії 
об’єднується в одну? Нато-
мість бачимо котру за ліком  
лише декларацію про  готов-
ність «діяти консолідовано». 
Це все, максимум, до чого 
готові ці партії, в більшості з 
давніх, старих національно-
демократичних сил, які вже 
не перше десятиліття тов-
чуться в нашому політикумі. 

Найкращим кроком до 
дійсної єдності демократії 
було б інше, коли б на цьо-
му солідному форумі ліде-
ри названих партій вста-
ли і заявили не про «готов-
ність діяти консолідова-
но», а чітко сказали,  що ці 
партії ухвалили рішення 
— вони об’єднуються. Бук-
вально сьогодні, тобто від 
сьогоднішнього дня почи-
нають юридичні процеси 
об’єднання в одну партію. І 
чи так важливо, як вона на-
зиватиметься? Може, Укра-
їнська альтернатива, може, 
той-таки Народний рух Украї-
ни, саме «на основі ідеології» 
якого це проголошено. 

Але про яке таке об’єд-
нання говорити, коли вкотре 
заблоковано об’єднання са-
мого Руху. Щойно, у травні, ви-
повнилося 3 роки, як Рух на-
чебто об’єднався. Після майже 
півтора десятиліть розколу на 
дві окремі партії — НРУ і УНП 
(Українську народну партію) 
— нарешті  тоді було досягну-
то згоди про об’єднання Руху. 
Оскільки в законі не передба-
чено механічного об’єднання 
двох чи більше партій в одну, 

треба було якійсь партії при-
єднуватися до іншої. Виріши-
ли, що УНП увіллється до На-
родного Руху. В один день 
було проведено два з’їзди. 
Уранці з’їзд УНП ухвалив рі-
шення про саморозпуск пар-
тії і влиття її структур до На-
родного Руху. По обіді відбув-
ся вже об’єднаний з’їзд НРУ, 
який затвердив таке злиття. 
Далі пішов процес на місцях, 
коли обласні, районні струк-
тури УНП вливалися в НРУ або 
просто переформатовувалися 
в структури цієї партії. 

Наша Чернігівська об-
ласна організація УНП, в яку 
пішла переважна більшість 
рухівців після розколу Руху 
1999 року, теж переформа-
тувалася на НРУ. 

Фінал такий. Рух остаточ-
но здрібнів і дійшов до того, 
що на осінніх місцевих вибо-
рах цілі районні організації 
переходили до інших партій і 
з ними йшли на вибори. 

Але парадокс у тому, що 
не можна толком зрозуміти, 
самоліквідувалася УНП чи ні. 
Виявляється, тоді, 2013 року, 
Міністерство юстиції режиму 
Януковича не визнало само-
розпуску УНП (хоча це вну-
трішня справа кожної пар-
тії) і об’єднання з НРУ. Владі 
регіоналів і далі треба було 
підтримувати розпорошення 
демократичних сил. 

Але ось уже третій рік 
нема влади регіоналів. У бі-
гах її глава, колишній прези-
дент, під кримінальною спра-
вою тодішня міністр юстиції. 
Але й на третьому році нової 
влади це об’єднання  двох 
партій досі не узаконене. 
Юридично, формально, як 
бачимо, нещасна УНП і досі 
теліпається в політикумі. 

* * *
Із так званими старими 

національно-демократични-
ми силами, схоже, все зрозу-
міло. Тобто з їхніми вождями і 
вождиками та безсловесною 
партійною масовкою, якій 
давно вже треба було б по-

ставити ультиматум вождям 
щодо об’єднання, а в іншому 
разі виходити з цих партійок. 

Але партійний цирк три-
ває. Олігархат і нинішня вла-
да спритно розігрують усе 
нові партійні карти. А мас-
медіа тут же долучаються до 
цієї гри, піарячи чергові біз-
нес-партійні проекти. 

Ось не просто «розкручу-
ється» опозиційність до влади 
екс-президента Грузії, нині гу-
бернатора Одещини Михайла 
Саакашвілі, а проштовхуєть-
ся ідейка, що на часі створен-
ня його партії. А ось ще дрібні-
ше: варто було Сакварелідзе 
вилетіти з посади заступника 
Генпрокурора, як і йому про-
рочать власну партію. 

Ось їде політичним воя-
жем Україною, в тому числі не-
щодавно до Чернігова патріот 
Дмитро Ярош. «Розкручуєть-
ся» рух «ДІЯ» — Державниць-
ка ініціатива Яроша. Поки що 
начебто не як проект 317-ої чи 
якої вже там партії, а як «все-
народний рух». Але ж ще зо-
всім недавно Ярош був голо-
вою партії «Правий сектор», 
теж нової партії, яка прийшла 
з Майдану. За великим рахун-
ком, не було потреби створю-
вати й цю партію, маючи сотні 
інших, у тому числі дуже близь-
ких до організації «Правий 
сектор». Ні, таки ж створюєть-
ся, Ярош її очолює, а потім — 
звична історія: розкол, «вільне 
плавання», з ідеєю утворення 
ще чогось, чергового. 

Що тут казати, коли вже 
піарять ідею створення пар-
тії Надії Савченко, паразиту-
ючи не лише на Майдані, а й 
на імені щойно визволеної 
патріотки. 

Це далеко не повний пе-
релік «новацій» на партійному 
фронті, проте новацій, за сут-
тю порослих мохом. Подібних 
прикладів доволі й у нас у Чер-
нігові та області. У результаті 
на чергові проміжні вибори 
в Раду по нашому округу зно-
ву висувається ціла шеренга 
кандидатів від партій. Голо-
вне — «засвітити» ці партійки. 
Партійний цирк триває…

Петро АНТОНЕНКО 
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Загальний державний борг 
у квітні збільшився 
до 67,1 мільярда доларів
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг 

України у квітні збільшився на 2,8% — до 67,091 мільяр-
да доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Загальний розмір прямого держборгу склав 1,4 
трлн гривень (57,5 млрд доларів). Прямий зовнішній 
борг за місяць зріс до 35,7 млрд доларів, прямий вну-
трішній збільшився до 547,3 млрд гривень.

Гарантований державою борг склав 240,8 млрд 
гривень, або 9,5 млрд доларів.

Зарплата нового 
голови «Укрзалізниці» — 
до 2 мільйонів
Зарплата нового керівника «Укрзалізниці» Войцеха 

Бальчуна може становити з усіма доплатами від 800 ти-
сяч до 1 мільйона доларів на рік. Це 25 мільйонів гри-
вень, понад 2 мільйони на місяць. Про це заявив радник 
міністра економічного розвитку і торгівлі Сергій Гайда.

25% цієї суми складе фіксована заробітна плата, 
решту глава «Укрзалізниці» може отримати у вигляді бо-
нусів при досягненні певних результатів.

12 квітня номінаційний комітет із призначення ке-
рівників держкомпаній при Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі назвав громадянина Польщі Войце-
ха Бальчуна переможцем конкурсу на посаду голови 
ПАТ «Укрзалізниця».

Російський підполковник 
керує розвідкою бойовиків 
у Луганську
Росіянин Сергій Куральов, який має судимість, ке-

рує розвідкою бойовиків в окупованому Луганську, за-
являють українські розвідники головного управління 
розвідки Міністерства оборони України.

Куральов  народився 20 жовтня 1977 року в Алтай-
ському краї, за документами проживає в м. Наро-Фо-
мінську Московської області.

Куральов мав судимість за перевищення службо-
вих повноважень із застосуванням насилля — 14 черв-
ня 2010 року він під час служби завдав тілесні ушко-
дження трьом підлеглим.

Після вироку його відсторонили від посади, протя-
гом 2 років був поза штатом, не міг отримати чергового 
звання і одержував мінімальний оклад.

Воювати на Схід України, за даними розвідників, 
Куральова направили з посади старшого офіцера роз-
відувального відділу 4-ої танкової дивізії (Наро-Фо-
мінськ, Московська обл., в/ч 19612) 1-ої танкової армії 
Західного ВО ЗС РФ.

Гаазький трибунал 
розгляне доповідь 
про злочини Росії на Донбасі
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв до 

розгляду доповідь польського депутата Малгожати Го-
севської про військові злочини РФ на Донбасі. 

У документі на 157 сторінок Госевська описує зу-
стрічі зі свідками страт і жертвами тортур. Зустрічі за-
писувалися під час її поїздок  Донбасом 2014 року. До-
повідь містить, зокрема, «розстрільні накази», підписа-
ні особисто екс-головкомом «армії Новоросії» Ігорем 
Стрілковим-Гіркіним. 

Малгожата Госевська заявила: «Дуже часто жертва-
ми ставали прості мирні жителі, навіть не активісти, не 
військові, не волонтери, хоча і таких багато. Дуже ба-
гато описується випадків нападів бойовиків на мирних 
жителів з метою заволодіти їхнім майном і грошима».

Росія офіційно відмовила 
в екстрадиції Януковича 
Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції ко-

лишнього президента Віктора Януковича. Про це пові-
домив начальник управління спеціальних розслідувань 
Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк: «Протягом 
більше ніж 1,5 року жодних відповідей на наші клопо-
тання взагалі не було. Але десь місяць тому надійшла 
відповідь, що відмовляють у видачі з посиланням на єв-
ропейську конвенцію, нібито там містяться ознаки по-
літичного переслідування».

Представник ГПУ нагадав, що Януковичу повідомлено 
про підозру в семи кримінальних провадженнях. На думку 
Горбатюка, процедура заочного засудження, передбаче-
на українським законодавством, дозволяє довести до ло-
гічного кінця розслідувані проти Януковича справи.

Раніше керівник робочого апарату Українського 
бюро Інтерполу Василь Неволя заявив, що Росія офіцій-
но не визнає перебування Януковича на її території і 
блокує всі запити про його екстрадицію.

Реально причиною стала 
переміна влади після Майдану, в 

якої «не дійшли руки» до свята. Вла-
да наводила причини, пов’язані з такими 

подіями: загарбання Росією Криму, сепа-
ратистський заколот, фактична війна з се-
паратистами і Росією на Донбасі. Мовляв, 
не час для свят, треба економити кошти для 
армії, на війну. 

Так було й торік. Очевидно, так буде й 
нині, бо щось не чути про проведення вели-
кого обласного Козацького свята в Батури-
ні. Натомість міська рада Батурина разом 
із Національним заповідником «Гетьман-
ська столиця» анонсували міське Козацьке 
свято на неділю, 12 червня. Звичайно, за-
прошують усіх бажаючих. 

Але — не те, не те… На велике свято, 
як і в січні у Крути, куди все менш охоче їз-
дить наша влада, мали б прибути керівни-
ки області, мала б бути наша політична елі-
та на чолі з Президентом України. До речі, 
за майже чверть століття Козацьких свят 
на них так і не побув жоден наш президент, 
навіть Ющенко, котрий зробив дуже бага-
то для відродження Батурина і бував тут ба-
гато разів, тільки в інший час. Не буде цієї 
еліти й нині. Схоже, не буде й лідерів наці-
онально-демократичних сил, які свого часу 
бували на святах. Хіба що «засвітяться», 
заради піару, якісь політикани, демагоги й 
популісти, але краще б без них. Народний 
Рух? Він так здрібнів, що ледве дихає. 

Ось таке свято. А шкода, адже Батурин 
— це символ нашої державності, українсько-
го духу й нескореності нації. І ліквідовувати 
Козацьке свято, посилаючись на війну, — це 

якийсь нонсенс. Адже навпаки: саме в цей 
час варто робити все для піднесення україн-
ського духу, цьому завжди служив Батурин.

Щодо «економії коштів» подивіться хоча 
б на Чернігів. Тут практично щотижня чи й 
частіше відбуваються якісь шоу. Життя ж не 
зупиняється. Інколи ці заходи цікаві й по-
трібні, інколи від них тхне політиканством 

і піаром, що ще більше посилюватиметься 
з наростанням чергової виборчої кампанії. 

* * *
Ці знімки я зробив на колишніх Козаць-

ких святах у Батурині, на яких бував багато 
разів, починаючи від 1991 року. Чудові були 
свята… 

Петро АНТОНЕНКО

Передплачуйте газету 
«Слово Просвіти»

Центральне видання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка, що вже понад два десятиліття 
виходить у столиці, — безперечно, одне з кращих інтелек-
туальних видань України. У цій щотижневій газеті — цікаві 
матеріали про нашу українську історію, мову, літературу і 
мистецтво, також порушуються важливі суспільно-політич-
ні теми. Газета цікава для освітян, працівників культури і 
мистецтва та, власне, для широкого кола читачів, яким до-
рога українська культура, духовність.

Передплату на «Слово Просвіти» ведуть усі поштові 
відділення. Передплатний індекс газети — 30617.

Журнал 
«Український Світ»

Науково-популярний ілюстрований журнал універ-
сального змісту. Засновник, автор концепції та незмінний 
головний редактор — Олександер Шокало.

Виходить з 1992 р. (з 1993 по 1998 рр., крім україн-
ської, виходив також англійською й німецькою). Набув ви-
знання в Україні й за кордоном.

У рубриках журналу розкривається життя українського 
світу як природно-культурної, духовно-господарської, гео-
соціальної реальності в цілісності системи його культури та 
у взаємозв’язку зі світовою всеєдністю.

Публікуємо культурософські, культурологічні, історич-
ні, філософські, літературознавчі, мистецтвознавчі, наро-
дознавчі, соціологічні, економічні, публіцистичні статті й 
есеї, в яких висвітлюються: морально-світоглядна основа, 
традиція української культури, етнопедагогіка, природно-
звичаєве право, народознавство, мистецтво, історія, нау-
ка, економіка, екологія, демографія, суспільні ініціативи та 
інші сфери українського світу.

Редакція здійснює також книговидавничу діяльність. 
У світ вийшли: «Яйце-Райце. Українська народна казка» 
(1992), «Казка про вівчаря, який мав дев’яносто дев’ять 
овець і три золоторунні барани» (1992), «Російсько-укра-
їнський словник ділової мови» (1992), «Українсько-німець-
кий, німецько-український словник актуальної лексики» 
(1994), «Юрій Шилов. Брама безсмертя» (1994), «Памфіл 
Юркевич. Історія філософії права. Філософія права. Філо-
софський щоденник» (1999, 2000, 2001), «Дмитро Гнатюк. 
Митець і влада» (1999), «Олесь Гончар. Катарсис» (2000), 
«Юрій Липа. Нотатник» (2000), «Іван Дзюба. Спрага» (2001), 
«Микола Бурачек. Ностальгія» (2001), «Пантелеймон Куліш. 
Моє життя. Повість про Український народ. Хутірська філо-
софія і віддалена од світу поезія» (2005).

Редакція проводить круглі столи, науково-практич-
ні конференції зі своєчасних питань життя українського 
світу.

Адреса сайту журналу в Інтернеті: https://svitua.
wordpress.com/about/ (відкривати через Вікіпедію).  
е-mail: ukrsvit bigmir.net

Рік  Івана  Франка 
«Просвіта» в Самборі разом із районним відділом культури провела 

«першу ластівку» року Івана Франка —  конкурс на краще читання його ві-
ршів. Участь узяли члени «Молодої Просвіти»  сіл Самбірщини та декілька 
дорослих із народних домів. Учасники читали поезію Великого Каменяра: 
вступ до поеми «Мойсей», уривок з «Івана Вишенського», «Зоні Юзичин-
ській», уривок із «Похорону», «Декадент». А діти читали уривки з «Лиса Ми-
кити».

Другий етап святкування запланований на кінець серпня — подорож 
до Нагуєвичів, де 27 серпня 1856 р. народився Іван Франко. У серпні са-
модіяльний симфонічний оркестр у Самборі виконає кантату «Каменярі» 
для хору і оркестру, яку написав диригент Роман Панків.

На вересень планують конкурс «Краса Франкового краю», де учасни-
ки будуть читати твори Франка, а також демонструвати вишитий одяг із  
Самбірщини.

«Просвіта» в Самборі, що на Львівщині, дуже активно працює під про-
водом голови Олександри Сумарук.

Віра БОДНАРУК,
голова Товариства української мови (США) 

Почуйте українців Австралії
Чому уряд України, здійснюючи таке потрібне і важливе рішення, не 

звернувся за думкою української спільноти в справі заміни назв міст, 
територій? А варто пам’ятати, що Україна була під брутальним царатом 
близько 350 років, 75 років — під варварсько-комуністичною окупацією 
і 23 роки — під керівництвом із Кремля з їхньою агентурою та зрадника-
ми-комуністами.

Усі ці майже 500 років московська окупація давала свої назви містам 
і теренам України, ігноруючи український народ. За ці роки московського 
націонал-шовіністичного режиму нас, народ, не питали, яку де назву дати 
чи замінити стару на нову.

Почули ми про нову назву міста Дніпро, а ми б пропонували дати на-
зву Славутич.

Є й противники заміни чужих та ще й названих іменами катів назв. 
Але, якщо не ставимо пам’ятника Гітлеру за його «визволення» від кому-
ністичного московського режиму, так само не ставимо московським ка-
там-варварам — царям, вождям, президентам, жертви яких, порівняно з 
нацистськими, більші в 50 разів. Тому московити за період від 1918 року 
з неповних 80 мільйонів населення зросли до 140 мільйонів. А українців 
за часів Івана Франка було близько 30 мільйонів, і під владою Кремля ми 
й на сьогодні не маємо 30 мільйонів. Самі цифри свідчать, як московська 
імперія «дружелюбно» поводилася з колоніально поневоленими народами.

На нашу думку, більша частина активного елементу Партії регіонів та 
Компартії за свої злочинні дії повинна бути за ґратами. А вони творять так 
званий «Опозиційний блок». Та чи не ганьба нам, українцям, що ворогам 
— зрадникам української незалежності — даємо привілеї бути членами 
Верховної Ради України? 

Українцям за те, що вони українці, заборонили українську Церкву. А 
москалі в Україні отримали всі свої парафії — духовні центри окупації.

Брати і сестри українці! Об’єднайтеся в одну монолітну націю і візьміть 
кермо влади в свої руки! 

Від імені гурту українського журналу «Прозріння» —
Федір ГАБЕЛКО, 

Австралія 

Чи буде в Батурині Козацьке свято?
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Дорога
Вся дорога, в обидва кінці, обі-

йдеться гривень у 350. Це якщо ра-
хувати від Києва, куди як пенсіонер 
я їду електричкою безкоштовно.

Основний відрізок шляху (за від-
станню й за коштами) — через май-
же всю Україну, два нічні потяги між 
Києвом і Львовом. Квитки беремо 
зарані, й на зворотний шлях теж, бо 
попит великий, їх розбирають, на оті 
кілька нічних потягів між двома міс-
тами. Купуючи зарані, можете отри-
мати квитки у плацкартний вагон, 
яких у потягах небагато, а в деяких 
узагалі нема. Розбирають миттю, на 
тижні наперед. Бо купейні вагони 
недавно вкотре подорожчали, кви-
ток коштує десь 300 гривень (плюс-
мінус, залежно від потяга). 

Наприкінці квітня я купив квиток 
до Львова за 142 гривні, зворотний, 
на інший потяг, — за 114 гривень. 

З вокзалу Львова на кордон хо-
дять маршрутки. Ціна — 37 гривень, 
вона незмінна вже років зо два. 
Плюсуємо, в обидва кінці, — ще 74 
гривні. А коли перейшли кордон — 
там уже міські маршрутки Перемиш-
ля: 2 злотих (12 гривень). 

Кордон з нашого боку — це село 
Шегині. Отже, маршрутка Львів – 
Шегині. Відстань усього 80 кіломе-
трів. Утім, їдемо майже 2 години, бо 
зупинки — «біля кожного стовпа», в 
численних селах і містечках (кілька 
райцентрів). Люду набивається під 
зав’язку, їдуть переважно на кор-
дон, але й у містечка на працю. 

На деяких відтинках дорога 
вщент розбита, трясе, як на возі. І це 
один із основних шляхів у Європу! 

Кордон
Ледь вийдете з маршрутки на 

автостанції Шегині, як вас ловлять 
приватники-шофери, пропонують 
швидко перевезти через кордон — 
послуга, звісно, за ваші гроші. Ляка-
ють «величезною чергою» на пішому 
переході. Хоч і поруч, на автомобіль-
ному переході, — черга з авто на со-
тні метрів, в якій можна стояти годи-
нами. Невже шофери-заробляли ма-
ють якийсь пришвидшений перехід 
кордону, по блату? 

Перехід Шегині – Медика (це 
вже село з польського боку) — най-
популярніший на українсько-поль-
ському кордоні. Вічно перевантаже-
ний, хоч недавно за кілька десятків 
кілометрів відкрили ще один пере-
хід. Український кордон (паспортний 
і митний контроль) проходимо за 

кілька хвилин. Усе! Нас випустили в 
Європу. В українській базі даних з 
вами все гаразд, ви не злочинець, 
якого розшукують правоохоронці, 
можна їхати. 

А от на польському кордоні дій-
сно величезна черга. Вона багато 
років, скільки я їжджу. І будь-якої 
пори, від ранку до ночі. Куди всі 
їдуть? На торги, на заробітки, в гос-
ті, кудись Польщею далі Перемиш-
ля. З українського боку діє так звана 
30-кілометрова прикордонна зона, 
мешканцям якої дуже спрощений 
в’їзд до Польщі. За спеціальним до-
кументом, щось на кшталт багато-
разової візи, ходи хоч по 10 разів на 
день. 

У наших західних областях чи-
мале безробіття, от і ходять до Пе-
ремишля на підробітки. Проте там, 
у південно-східних воєводствах, 
теж проблеми з роботою. Але якусь 
низькооплачувану роботу українець 
знайти може. Низько — це за поль-
ськими мірками, 8 – 10 тисяч гри-
вень на місяць. 

Але найпопулярніше заняття — 
гандль, прикордонна торгівля, при-
мітивна, з рук у руки. На відміну від 
комуністичних часів, коли ми вози-
ли до Польщі на продаж праски чи 
кип’ятильники, тепер сюди доцільно 
везти спродати лише два види то-
вару — цигарки і спиртне. Потроху 
возять і домашні сільгосппродукти, 
є навіть невеликий український ри-
нок у центрі, поруч із міським, але 
це не так вигідно. Цигарки і спирт-
не — вигідніше, бо вони в Польщі до-
рогі. Утім, на кордоні — різке обме-
ження на ввезення: стільки-то цига-
рок і літр спиртного. Щось заробиш, 
хіба якщо цим займаєшся постійно, 
роками, що чимало з наших жіночок 
і робить. 

Коли я перейшов кордон, то вже 
за кілька десятків метрів натрапив 
на цю торгівлю з рук. При тому, що 
вона заборонена і карається вели-
ким штрафом. Міська влада Пере-
мишля взагалі стурбована, що тор-
гівці-українці «обкурюють і спою-
ють» поляків, а випити й закурити тут 
люблять не менше, ніж у нас. Ледь я 
запитав в української жіночки, по-
чім продає півлітра горілки, як по-
руч виріс цілий табун продавщиць, 
пропонуючи пляшки. Схоже, спрода-
ти не так просто. Швидше і дорожче 
— на ринках у місті, але там  ризико-
ваніше. Виявляється, півлітра про-
дають за 9 злотих, а це десь 55 гри-
вень. Але ж і в нас пляшка горілки, 
й не дуже «шикарної», коштує близь-

ко півсотні. Як тут можна щось заро-
бити? Може, наші жіночки купують 
у себе горілку дешевше, оптом? Чи 
продають десь украдене? Чи якийсь 
сурогат? Але повернімося ще на наш 
бік кордону. Звичайно, я давно вже 
не стою в цих довжелезних чергах, 
на сотні людей і на кілька годин сто-
яння. Як журналіст проходжу в не-
величкій окремій черзі для поляків, 
що вертаються додому. Розказавши 
польському прикордоннику, що їду 
по роботі, за запрошенням із Поль-
щі, показавши цей документ. 

Короткий митний контроль, пе-
регляд речей, перевірка метало-
шукачем, у тому числі й поляків (це 
нове, останніми роками, коли в нас 
війна, а в Європі — біженці й теро-
ризм). Більш прискіпливий паспорт-
ний контроль із перевіркою від-
битків пальців. Усе гаразд, ви не є 
нев’їзним. На все — кілька хвилин. І 
от ми вже в НАТО і Євросоюзі.

Інститут
Ось уже чимало років я їжджу до 

Перемишля як журналіст на запро-
шення Південно-Східного інституту 
наукового. Цю громадську органі-
зацію створив 26 років тому і без-
змінно очолює її директор Станіслав 
Стемпєнь, мій добрий товариш, відо-
мий польський історик, доктор наук, 
поляк, котрий говорить українською 
абсолютно вільно. До речі, предки 
його з України, з Київщини, дід був 
репресований комуністичним режи-
мом. 

І н с т и -
тут спеціа-
лізується на 
українсько-
п о л ь с ь к и х 
зв’язках в 
історії і сьо-
годенні. Має 
найбільшу в 
Польщі біблі-
отеку укра-
їнських книг, 

куди і я щоразу привожу щось вида-
не в нас. Тут здійснюють велику ви-
давничу роботу, виходять книги обо-
ма мовами — про українсько-поль-
ські зв’язки. Інститут проводить різні 
семінари, зустрічі, в архіві й бібліоте-
ці постійно працюють студенти, істо-
рики з України. 

Директор пан Станіслав го-
тує, зокрема, видання про Симо-
на Петлюру, доля якого була тіс-
но пов’язана з Польщею. Поляки й 
українці якраз готувалися відзначи-
ти 90-річчя від дня загибелі Симона 
Петлюри і нещодавно відзначили цю 
дату, вшанували нашого видатного 
державника. 

Заступник директора інститу-
ту, відомий історик, українець і один 
з активістів української громади 
Польщі доктор Олександер Колян-
чук у свої понад 80 років — також у 
роботі, в нових творчих планах. Він 
видав чимало книг про українсько-
польські зв’язки, особливо періоду 
визвольних змагань 1918 – 1920 
років, про долю української емігра-
ції в Польщі в подальший період. 

Ще один великий проект інститу-
ту — багатотомне видання «Polacu w 
Ukrainie» («Поляки в Україні»), вже ви-
йшло 8 томів. Інститут шукає в укра-
їнських архівах, польських грома-
дах України якісь матеріали до цьо-
го видання. За дорученням інституту 
і я працюю в цьому напрямі, шукаю 
матеріали про життя поляків Черні-
гівщини з 1918 року до повоєнних 
часів. Звертаюсь і до наших читачів:  
можливо, у вас є щось на цю тему? 

Українці
Перемишль, свого часу воєвод-

ське, нині повітове місто Підкарпат-
ського воєводства, розташований 
на землях, протягом століть населе-
них українцями, як і загалом Підкар-
паття, Підляшшя, Лемківщина. Під 
час сумнозвісної акції «Вісла» 1947 
року комуністичний режим Поль-
щі, за погодженням із владою СРСР, 
виселив звідси, з південного сходу 
Польщі, сотні тисяч українців, розсе-
ливши їх на півночі й заході країни. 

Це була депортація, примусове ви-
селення, з відбиранням практично 
всього майна людей, особистого й 
колективного. 

У новій демократичній Поль-
щі цих людей було реабілітовано, 
їм дали змогу повернутися на рідні 
землі, чим частина і скористалася. 

На Підкарпатті — зокрема, в Пе-
ремишлі — мешкають тисячі україн-
ців. Звичайно, вони свідомі грома-
дяни Республіки Польща, потужної 
держави Євросоюзу, але зберіга-
ють своє національне коріння, укра-
їнську ідентичність. У Перемишлі діє 
український навчальний комплекс 
імені Маркіяна Шашкевича — шко-
ла, гімназія. Діє український Народ-
ний дім, красива чотириповерхова 
споруда в центрі міста, поруч із ра-
тушею. Дому понад 100 років, він 
побудований колись коштами укра-
їнців. Після війни був відібраний ко-
муністичною владою і лише кілька 
років тому повернутий українській 
громаді, є центром її життя. 

Громада тут активна, головою 
Перемишльського осередку Органі-
зації українців Польщі вже чимало 
років є Марія Туцька, педагог укра-
їнської школи. Члени української 
громади постійно проводять різні 
національні заходи, беруть участь у 
фестивалях, бувають в Україні. Про-

тягом двох років активно допомага-
ють нам, у тому числі лікуванням по-
ранених учасників АТО, коштами для 
нашої армії. 

У місті кілька українських хра-
мів, парафій. Я побув у неділю в го-
ловному з них — греко-католицько-

му соборі Івана Хрестителя.
Він був переповнений українця-

ми, службу правив митрополит Пе-
ремишльської архієпархії, чудово 
співав кафедральний хор. По завер-
шенні служби відбувся збір коштів 
на допомогу Українській армії. 

Після служби українці зібралися 
в парафіяльній кав’ярні на каву. Такі 
зустрічі тут організовують щонеділі. 
Цього разу українська громада про-
водила ще й благодійний ярмарок 
— збір коштів на допомогу Україні. 
Товари — вишивка, інше рукоділля, 

сувеніри, домашня випічка. Купив і я 
тут гарний рушник.

Поруч із храмом — пам’ятники 
нашому князеві Володимиру Вели-
кому і його бабці княгині Ользі. Сво-
го часу Володимир затято воював 
із королями Польщі за ці землі, на 
якийсь час приєднав їх до Київської 
Русі. І от нині стоїть завойовник у са-
мому центрі міста як видатний дер-
жавник України. 

Гроші
Національна валюта Польщі — 

злотий. Розмінна монета — грош 
(100 в злотому). Номінал монет — 1, 
2, 5, 10, 20, 50 грош. Дрібніші моне-
ти (1,2,5 грош) — жовті, дорожчі — 
білі.

Також монетами є не лише 1 зло-
тий, як і в нас гривня, а й 2 і 5 злотих. 
І це зручніше, ніж наші купюри в 1, 2, 
5 гривень. 

Банкноти польські починають-
ся з десяти злотих. На всіх зображе-
ні лише королі Польщі. На банкноті 
в 10 злотих — перший король Поль-
щі Мєшко І (час правління 960 – 992 
рр., і далі вказано час правління). 20 
злотих — Болєслав Хоробрий (992 
– 1025), син Мєшка. Паралель з на-
шою історією. У нас це часи Володи-
мира Великого і його сина Ярослава 
Мудрого, які теж зображені на укра-
їнських купюрах. До речі, син Володи-
мира Великого Святополк був одру-
жений з дочкою короля Болєслава.

На банкноті в 50 злотих — чи 
не найвидатніший у польській істо-
рії король Казимір ІІІ Великий (час 
правління 1333 – 1370). 100 злотих 
— Владислав Ягайло, засновник ди-
настії Ягеллонів (1387 – 1444). 200 
злотих — Сигізмунд І (1505 – 1548). 
І це поки найбільший номінал. На-
ступного року в країні планують ви-
пуск банкноти в 500 злотих, із пор-
третом Яна ІІ Собєського (1673 – 
1696). 

Але й 200 злотих — це більше від 
нашої банкноти в 500 гривень. Річ у 
тім, що після дикого обвалу україн-
ської національної валюти в остан-
ні 2 роки курс злотого до гривні став 
6:1. Тобто один злотий — це 6 гри-
вень. Ось так і рахуймо на наші 
гривні польські ціни, помно-
живши їх у злотих на 6.

Польські етюди
Репортаж з НАТО і Євросоюзу

Потрапити в НАТО і Євросоюз просто й швидко. Звісно, індивідуально, 
бо наша держава Україна вступатиме туди ще довгенько. Тому їдьмо в най-
ближчу до нас країну НАТО і Європейського Союзу — Польщу. Вона вже 
17 років є членом Північно-Атлантичного Союзу і 12 років — у ЄС. Країна 
ця досить велика, але навіть перші її кілометри показують, в якому євро-
пейському середовищі ви знаходитеся. Потрапити сюди доволі швидко. Й 
недорого. Отже, місто Перемишль, Підкарпатське  воєводство, Польща. 

Панорама Перемишля Панорама Перемишля 
з вежі  Королівського замку. з вежі  Королівського замку. 

Директор Інституту 
Станіслав Стемпєнь

Богослужіння в  українському храмі Богослужіння в  українському храмі 
Івана Хрестителя. Івана Хрестителя. 

Українки Перемишля 
на благодійному ярмарку.
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Бліц-інформ
У Польщі 
створюють 
Профспілку українських 
працівників 
У польському Катовіце відбу-

лися установчі збори Профспіл-
ки українських працівників. Офіс 
об’єднання знаходитиметься у Вар-
шаві.

Директор міжнародного відділу 
Загальнопольського альянсу проф-
спілок Пьотр Островський зазна-
чив, що створення нової організа-
ції є спільною ініціативою україн-
ців, які нарікають на різні форми 
дискримінації при працевлашту-
ванні в Польщі, та Загальнополь-
ського альянсу профспілок, який 
прагне допомогти їм боротися за 
свої права. «Українці, які найчасті-
ше працюють нелегально, не тільки 
не охоплені мінімальними нормами 
права праці й соціального забез-
печення, а й їх просто експлуатують 
і обманюють. Вони не знають своїх 
прав і не знають, до кого звернути-
ся за допомогою», — наголосив ди-
ректор.

Він додав, що інколи українці 
навіть стають жертвами торгівлі 
людьми.

Організатори розраховують, 
що нова профспілка сприятиме за-
безпеченню українським праців-
никам умов, передбачених Між-
народною організацією праці, і 
надасть гарантію забезпечення 
українцям мінімальних стандартів 
праці, прийнятих у Польщі.

У мережі 
створено групу 
для спільного 
вивчення польської 
та української мови
На порталі Goldenline створе-

но групу для спільного вивчення 
польської мови українцями і укра-
їнської — поляками. Про це повідо-
мляє польсько-український портал 
«Порт Європа», який є ініціатором 
проекту. Поляки і українці домови-
лися про спільне вивчення мов за 
принципом: я тобі — польську, ти 
мені — українську, перш за все за 
посередництвом Скайпа.

Реєстрація і користування пор-
талом Goldenline безкоштовне.

На «Порт Європа» функціонують 
безкоштовні курси польської мови 
для українців і української мови 
для поляків. На перший з них запи-
салося вже понад 70 тисяч україн-
ців, тоді як українську мову вивчає 
понад 6 тисяч поляків.

Велопробіг 
«Українці 
в Європі» 
15 травня зі Львова розпочав-

ся благодійний велопробіг «Україн-
ці в Європі» протяжністю 10 000 км, 
який триватиме по 24 cерпня і про-
лягатиме через 16 європейських 
держав: Польщу, Чехію, Німеччину, 
Нідерланди, Бельгію, Люксембург, 
Францію, Іспанію, Португалію, Мо-
нако, Італію, Словенію, Хорватію, 
Угорщину, Румунію та Молдову.

Мета велопробігу — покра-
щення іміджу України в Європі, під-
тримка тих, хто постраждав у ре-
зультаті війни на Донбасі, а також 
реабілітація ветеранів АТО, збір ко-
штів на вказані цілі, зустрічі з укра-
їнськими діаспорами.

УВКР просить українців Європи 
допомогти у презентації проекту, 
долучитися до показу документаль-
них фільмів про війну на Донбасі, 
допомогти в харчуванні та забез-
печенні житлом учасників пробігу, 
вирішенні інших побутових питань. 

Прес-служба УВКР

Британська королева Єлизавета 
у свої 90 їздить верхи

Монарх-рекордсмен

90-річчя королеви Британії Єли-
завети ІІ, відзначене наприкінці 
квітня, викликало нову хвилю інте-
ресу до британської монархії.

Найстаріший монарх в історії 
Британії, найстаріший нині монарх 
планети, вона також рекордсмен 
країни і одна з рекордсменів сві-
тової історії за тривалістю пере-
бування на троні. Єлизавета є гла-
вою не лише своєї держави, а й ще 
15 держав Британської співдруж-
ності, колишніх англійських коло-
ній. Серед них — значно більші за 
територією від самої Британії Ав-
стралія, Канада. І хоча британські 
монархи «правлять, але не керу-
ють», Британія, сильна власними 
традиціями, пишається своєю ко-
ролевою, символом стабільності й 
злагоди нації. 

Шлях на трон
Коли 1936 року помер король 

Георг V, дід Єлизавети, на трон зі-
йшов його старший син Едуард VII. 
Якби цей новий король нормально 
одружився й мав із королевою за-
конних дітей, саме вони б колись 
успадкували трон. Але в історію мо-
нархії втрутилося… кохання. Едуард 
до нестями закохався в американку 
Уїлліс Сімпсон. Та вже двічі побула 
заміжньою і взагалі мала далеко не 
бездоганну репутацію. Пуританську 
Англію шокував намір Едуарда одру-
житися на Сімпсон. Урешті парла-
мент і уряд поставили королю ульти-
матум — корона чи кохання. Едуард 
обрав друге, відрікся від трону, про-
бувши на ньому менше року, й одру-
жився на Уїлліс. Королем став його 
молодший брат Альберт, під іменем 
Георга VI. 

Новий король був на троні 15 

років. У тому числі в тяжкі часи Дру-
гої світової війни. Коли він 6 лютого 
1952 року помер, монархом прого-
лосили його старшу дочку під іменем 
Єлизавети ІІ. 

Нумерація королів із тим са-
мим іменем зберігається протягом 
усієї історії монархії. Перша Єлиза-
вета правила більш як за 4 століття 
до цього, в часи Шекспіра. Правила 
жорстко, уславилася тим, що страти-
ла свою двоюрідну племінницю, відо-
му королеву Шотландії Марію Стюарт. 

Родина
На момент сходження на пре-

стол Єлизавета вже була одружена. 
Ще в листопаді 1947 року вона по-
бралася з принцом Грецьким і Дан-
ським Філіпом, на 5 років старшим 
від неї красенем-офіцером фло-
ту. Той отримав титул герцога Едін-
бургського. Наступного року Філіп 
відзначить 95-річчя, а королівська 
пара — 70 років подружнього жит-
тя. Первісток у подружжя народився 
за рік по весіллю, в листопаді 1948 
року, — це принц Чарльз, наступник 
трону. У 1950 році народилася прин-
цеса Анна, у 1960 — принц Ендрю, 
у 1963 — принц Едвард. Нині в ко-
ролівської пари — 8 онуків і 5 пра-
внуків. 

1992 року розпалися родини 
Анни, Едварда і Чарльза — всі троє 
розлучилися. Особливо гучним ста-
ло розлучення спадкоємця трону 
Чарльза із принцесою Діаною, котру 
дуже любили британці й котра через 
кілька років трагічно загинула в ав-
токатастрофі. 

Проте скандали у правлячій ди-
настії Віндзорів ніскільки не змен-
шили авторитету й популярності ко-
ролеви. 

Статки королеви
Єлизавета — людина бага-

та. Звичайно, тут далеко до олігар-
хів-мільярдерів, але все ж особис-
тий статок королеви обчислюється 
в 340 мільйонів фунтів, а це майже 
півмільярда доларів. Більшість ко-
ролівських палаців, золота, коштов-
ностей, картин є власністю Велико-
британії, народу, монарх тільки ко-
ристується цим. До власності бри-
танської корони належать також 
численні королівські землі, угіддя, 
маєтки, загальна вартість усього 
цього становить 10 мільярдів фунтів 
(14 з половиною мільярдів доларів). 

Королева мандрів
На здоров’я королева не скар-

житься. Не зайве згадати, що її мати 
королева Єлизавета померла 2002 
року у віці 102 роки. 

За час правління Єлизавета ІІ 
зробила понад 300 закордонних ві-
зитів до 130 країн, її королівська 
яхта подолала мільйон миль! Коро-
лева вже понад 70 років водить ав-
томобіль, пристрасним водієм є і її 
чоловік. 

Ще більша пристрасть Єлизаве-
ти — коні. Вона відвідує улюблені в 
Британії кінні перегони, сама постій-
но тримає коней. І все життя хвацько 
їздить верхи, навіть нині, в 90 років. 
Однак тепер їй сідлають уже не баских 
гарячих коней, а смирних конячок. Після коронації

Ціни
Одразу зазначимо, що 

зарплата в Польщі приблизно в 4 
рази більша від української, в перера-
хунку на долар, щодо якого наша укра-
їнська зарплата становить просто мі-
зерні цифри. 

Дорожчі в Польщі від наших ко-
мунальні тарифи. Але й тут ми швидко 
наздоганяємо ці європейські ціни при 
неєвропейських зарплатах. Традицій-
но недешеві книги, взуття, одяг. Утім, 
практикується розпродаж, коли гарні 
одяг і взуття, якими завалені магази-
ни, значно перецінюються в бік зде-
шевлення. Побутова техніка дорожча, 
в тому числі електроніка, проте нена-
багато. До того ж покупцям, котрі не є 
громадянами Євросоюзу, повертаєть-
ся 21 відсоток податку, що платять по-
ляки як громадяни ЄС.

Простий приклад. Звичайний 
цифровий фотоапарат «Нікон» 2 роки 
тому, до інфляції, коштував у нас 800 
гривень. Тепер — понад 2 тисячі. Че-
рез падіння гривні до долара, бо і тоді, 
й нині він коштує 100 доларів, а все ж 
це — імпортне. Торік я купив той фо-
тоапарат у Перемишлі за 250 злотих, 
тобто за 1500 гривень. Зробивши від-
мітку на кордоні, що везу в Україну 
такий товар, я в тому ж магазині Пе-
ремишля отримав 50 злотих повер-
нення податку, тобто це 300 гривень. 
Отже, фотоапарат обійшовся в 1200 
гривень. Ці цифри свідчать, що тут річ 
не лише в поверненні податку, а й у 
грабіжницькому обкладанні імпорт-
ним податком товарів, які ввозяться в 
Україну (адже і в Польщі цей фотоапа-
рат імпортний, завезений). 

Користуючись такою пільгою по-
вернення податку, українці купують 
у Перемишлі багато електроніки, по-
бутової техніки. Коли повертаєшся в 
Україну, бачиш на кордоні — чого тіль-

ки не тягнуть: комп’ютери, принтери, 
телевізори, мікрохвильові печі, навіть 
колеса автомобілів. 

Продукти харчування в Поль-
щі — приблизно за нашими цінами, 
це, нагадаю, за чотирикратної різни-
ці зарплат. Майже всі продукти хар-
чування — польські, адже це потуж-
на аграрна країна. Усе доброї якості, 
а не фальсифікати й підробки. Деякі 
продукти навіть дешевші, ніж у нас, 
насамперед імпортні чай і кава, які в 
нас за останній рік подорожчали про-
сто неймовірно.

Університет
Мій товариш Станіслав — не 

лише директор інституту, а й викла-
дач університету, його проректор. Уні-
верситет Перемишля, найсхідніший 
у Польщі, було утворено в 1990-ті 
роки значною мірою для поглиблен-
ня наукових контактів з Україною. 
Він має угоди про співпрацю з кіль-
кома університетами України. У стадії 
оформлення така угода з нашим Чер-
нігівським педуніверситетом. Йде об-
мін студентами, викладачами. Серед 

півтори тисячі студентів уже близько 
300 — з України. Університет радо 
запрошує їх на навчання, даючи єв-
ропейський диплом із можливістю 
праці в Польщі та в Євросоюзі, ство-
рюючи всі умови для навчання й по-
буту. 

Я поспілкувався з нашими сту-
дентами. Вадим Гусарський (2 курс 
факультету, або по-тутешньому — ін-
ституту, мехатроніки) та Лариса Зди-
бель (1 курс інституту архітектури) — 
обоє з міста Хмельницького. Вступи-
ли одразу після школи. Польську мову 
трохи освоїли ще вдома, тут погли-
били ці знання, адже навчання йде 
польською. Крім навчання, беруть 
активну участь у студентському жит-
ті, зокрема Вадим — у спортивному.

Оля Кохан — наша землячка, з 
райцентру Куликівка. Вона свого часу 
здобула вищу освіту в Україні, працю-
вала в Чернігові в митній сфері. Торік 
побажала здобути ще й вищу освіту в 
Польщі, вступила до університету Пе-
ремишля, закінчила перший курс ін-
ституту наук технічних. Польську мову 
вчила тут «з нуля»,  непогано вже її 
знає. 

Побут
Місто цими весняними днями жило 

своїм звичним ритмом. Уяву про ньо-
го дає хоча б воєводська газета «Zycie 
Podkarpackie» («Життя Підкарпатське»), 
яку я купив у кіоску. Вартість — 2,50 зло-
тих (15 гривень), такі середні ціни газет у 
країні. Це популярне в місті видання, яке 
чимало пише про Перемишль і повіт. Ось 
теми публікацій. Акція надії: збір коштів 
на будівництво шпиталю (в держави 
на це коштів немало, але символічним 
є збір добровільних пожертв). Рекон-
струкція вуличного покриття в історич-
ній частині міста. Не треба наклеювати 

оголошень, де не можна (є і в нас така 
проблема). Чи можна попередити меш-
канців про бурю? Ватра на Татарськім 
копцю (зустріч туристів на найвищому 
пагорбі міста). Архівне товариство про-
сить допомогти у виданні нового збірни-
ка. У горах врятували маленьке ведме-
жа. Успіх перемишльських танцюристів. 
Готель «Глорія» — найкращий для весіль. 
І, звичайно, цілі сторінки про спорт, дуже 
популярний у країні. 

Звичайні новини. Звичайні люд-
ські проблеми. Аякже, є вони і в Поль-
щі, ці чисто житейські проблеми. Але 
люди розв’язують їх спокійно і живуть 
не в ситуації постійного стресу, як у 
нас. Тобто живуть по-європейськи. Як 
і ми будемо колись жити. Неодмінно. 

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора 

Польські етюди

Студенти університету Оля Кохан, Вадим Гусарський, 
Лариса Здибель і референт ректорату Василь Козяр 

(українець зі Львівщини, котрий давно вже працює в університеті). 

Маленькі поляки в національних 
костюмах на святі моди.
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Президенти США
Продовжуємо знайомити з прези-

дентами Сполучених Штатів Америки. 
Вказується порядковий номер прези-
дентства. 

10. Джон Тайлер (29.03.1790 – 
18.01.1862). Президентство (далі — Пр.): 
1841 — 1845. Провадив курс на розви-
ток економіки, але не надто вдало, тому 
швидко втратив популярність і серед на-
роду, і в політичних колах. Конфліктував із 
Конгресом.

11. Джеймс Нокс Полк. (2.11.1795 – 
15.06.1849).  Пр.: 1845 – 1849. США отри-
мали великі територіальні придбання (були 
завойовані Верхня Каліфорнія і Нова Мек-
сика — землі сучасних штатів Каліфорнія, 
Нью-Мексико, Аризона, Невада і Юта; Ве-
лика Британія поступилась Орегоном), ве-
лася війна з Мексикою. Але ці придбання 
поглибили суперечки між Північчю і Пів-
днем, що згодом вилилося в громадянську 
війну. Робота на посаді підірвала здоров’я 
Полка, тому після закінчення терміну пре-
зидентства він невдовзі помер.

12. Закарі Тейлор (24.11.1784 – 
9.07.1850). Пр.: 1849 – 1850. Тейлор, 
успішний воєначальник, був популярним у 
народі, що забезпечило йому перемогу на 
виборах. Провадив успішну політику, але 
мав слабке здоров’я, тому провів на посту 
президента лише трохи більше року.

13. Міллард Філлмор (7.01.1800 – 
8.03.1874). Пр.: 1850 – 1853. Як віце-
президент став президентом унаслідок 
смерті Тейлора. Філлмор підтримував 
і впроваджував Компроміс 1850 року, 
який на певний час стримав конфлікт між 
Півднем і Північчю.

14. Франклін Пірс (23.11.1804 – 
8.10.1869). Пр.: 1853 – 1857. Відстою-
вав інтереси рабовласників, ще більше 
поглиблюючи суперечності між Півднем і 
Північчю. США придбали в Мексики зем-
лі площею 76 845 км2. Відбувся збройний 
конфлікт у Канзасі, який називають «ре-
петицією Громадянської війни». 

15. Джеймс Б’юкенен (23.04.1791 – 
1.06.1868). Пр.: 1857 – 1861. Був обра-
ний рабовласницькими силами, прова-
див бліду і неенергійну політику. Його пре-
зидентство остаточно призвело до грома-
дянської війни. Коли 11 штатів утворили 
Конфедеративні Штати Америки, прези-
дент цьому не суперечив.

16. Авраам Лінкольн (12.02.1809 – 
15.04.1865). Пр.: 1861 – 1865. Був об-
раний на посаду президента напередод-
ні Громадянської війни, яка завершилася 
перемогою Півночі. Розколота на кілька 
років держава знову стала єдиною. Роль 
Лінкольна в перемозі була досить зна-
чною. Унаслідок війни ліквідували раб-
ство в країні (він підписав Прокламацію 
про звільнення рабів). Лінкольн загинув 
від найманого вбивці через кілька днів 
після закінчення бойових дій.

17. Ендрю Джонсон (29.12.1808 – 
31.07.1875). Пр.: 1865 – 1869. Як віце-
президент став президентом унаслідок 
убивства Лінкольна. Швидко налаштував 
проти себе Конгрес, приймаючи непопу-
лярні рішення. За Джонсона було оста-
точно скасовано рабство, але станови-
ще чорношкірих залишалося поганим. Під 
час його президентства Америка придба-
ла Аляску в Росії.

18. Улісс Грант (27.04.1822 – 
23.07.1885). Пр.: 1869 – 1877. Полково-
дець Півночі за часів Громадянської ві-
йни, популярний у народі й політичних ко-
лах США. Основним завданням Гранта як 
президента була нормалізація стосунків 
із Півднем.

19. Разерфорд Гейз (4.10.1822 – 
17.01.1893). Пр.: 1877 – 1881. Обраний 
у результаті дуже суперечливих виборів, 
на яких переміг суперник Гейза Семюел 
Тілден, але після втручання армії на чолі 
з Уліссом Грантом у парламенті внаслідок 
довгих дебатів обрали Гейза. Він прого-
лосив своєю програмою остаточне при-
мирення південних і північних штатів, а 
також викорінення корупції, проте остан-
нього досягти не вдалося.

20. Джеймс Гарфілд (19.11.1831 – 
19.09.1881). Пр.: 1881 – 1881. Воєна-
чальник, конгресмен. Вибраний 1880 
року. Розпочав деякі реформи, але пла-
нам завадило його швидке вбивство. 
Джеймс Гарфілд був застрелений психіч-
но неврівноваженим убивцею і після не-
довгого невдалого лікування помер.

21. Честер Алан Артур (5.10.1829 – 
18.11.1886). Пр.: 1881 – 1885. Як віце-
президент став президентом після вбив-
ства Гарфілда. Провів низку успішних ре-
форм, зокрема в державному апараті, ре-
форму громадянської служби.

22. Гровер Клівленд (18.03.1837 – 
24.06.1908). Пр.: 1885 – 1889. Єдиний 
президент, що був обраний удруге після 
іншого президентства. За свого першого 
президентства зробив спробу відмовити-
ся від зміни чиновників після вибору но-
вого президента, економіка країни в той 
час процвітала. 

23. Бенджамін Гаррісон (20.08.1833 
– 13.03.1901). Пр.: 1889 – 1893. Онук 
президента Вільяма Генрі Гаррісона, воє-
начальник. Не досяг успіхів в економі-
ці. Висловлювався за протекційну митну 
систему та проти іміграції пролетарів, за-
ймався проблемами пенсійного забезпе-
чення, вів антимонопольну діяльність. 

24. Гровер Клівленд. Пр.: 1893 – 
1897. Під час другого президентства Клів-
ленд повернув деякі свої реформи, скасо-
вані Гаррісоном. Провадив не зовсім по-
слідовну політику, що призвело до страй-
ків і проблем в економіці. При Клівленді 
було утворено штат Юта.

25. Вільям Мак-Кінлі (29.01.1843 – 
14.08.1901). Пр.: 1897 – 1901. Країна 
вела чимало війн, серед них — з Іспанією, 
внаслідок якої США поширили свій вплив 
на Кубу, Пуерто-Рико, Гуам і Філіпіни. Був 
убитий анархістом. 

26. Теодор Рузвельт (27.10.1858 – 
6.01.1919). Пр.: 1901 – 1909. Як віце-
президент став президентом після вбив-
ства Мак-Кінлі. Наймолодший президент 
за всю історію США, лауреат Нобелівської 
премії миру. Продовжив курс попередни-
ка на відмову від ізоляціонізму і посилен-
ня впливу США у світі. Боровся з монопо-
ліями, приділяв увагу захисту природних 
ресурсів. 

27. Вільям Говард Тафт (15.09.1857 – 
8.03.1930). Пр.: 1909 – 1913. Був близь-
ким соратником Рузвельта. За час прези-
дентства Тафта адміністрація президента 
ініціювала понад 80 антимонопольних по-
зовів. США втручалися в політику держав 
Латинської Америки.

28. Томас Вудро Вільсон (28.12.1856 
– 3.02.1924). Пр.: 1913 – 1921. На почат-
ку Першої світової війни вів пацифістську 
політику, не бажаючи втягувати країну у 
війну; проте у квітні 1917 року США все-
таки вступили в неї. Ініціатор створення 
Ліги Націй, до якої, втім, США не ввійшли 
через опір республіканців у Конгресі. У 
США було введено Сухий закон. В остан-
ні два роки президентства, переживши ін-
сульт, Вільсон був недієздатним.

29. Воррен Гардінг (2.11.1865 – 
2.08.1923). Пр.: 1921 – 1923. Проголосив 
політику «твердого індивідуалізму», яка 
зводилася до самоусунення держави від 
регулювання економічних, фінансових і 
соціальних процесів; запровадив восьми-
годинний робочий день. Допомагав про-
довольством Україні й Росії під час голо-
ду 1921 – 1923 рр. У 1923 році громад-
ськість дізналася про незаконні дії серед 
співробітників адміністрації Гардінга, сам 
президент теж був звинувачений. Це, ймо-
вірно, і призвело до його ранньої смерті.

30. Калвін Кулідж (4.07.1872 – 
5.01.1933). Пр.: 1923 – 1929. Як віце-
президент став президентом після смер-
ті Гардінга. Його президентство характе-
ризувалося піднесенням економіки. Інді-
анці остаточно отримали американське 
громадянство. Кулідж знизив податки, 
внаслідок чого підвищився матеріальний 
достаток американців, проте згодом це 
призвело до різкого спаду в економіці.

 
Продовження. Поч. у № 79.

Закінчення буде

Пустеля Сахара, найбільша 
у світі, знаходиться на півночі 
Африки і частково або повністю 
охоплює територію майже оди-
надцяти країн. Ця найбільша в 
світі пустеля займає площу по-
над 9 000 000 кв. км, її цілком 
можна порівняти з площею США. 

Вона простягається на 1600 
км завширшки і близько 5000 км 
завдовжки зі сходу на захід. 

Однак кордони пустелі чітко 
не визначені, а за останні тисячу 
років вони зазнали значних змін.

Сахара проходить по території 
таких країн: Алжир, Чад, Єгипет, Лі-
вія, Марокко, Мавританія, Малі, Ні-
гер, Судан, Туніс, Західна Сахара.

Історія пустелі нараховує не 
менше 3 мільйонів років.

Клімат Сахари комбінова-
ний: на півночі він субтропічний, 
на півдні — тропічний.

Рельєф досить різноманіт-
ний, але в цілому пустеля являє 
собою плоскогір’я, що лежить на 
висоті 400 – 500 м над рівнем 
моря. Тут є підземні річки, які 
іноді випливають на поверхню, 
утворюючи оазиси. У цих природ-
них оазисах добре розвивається 
рослинність. Ґрунт таких регіонів 
Сахари дуже родючий, тому там, 

де можлива іригація, виростає 
відмінний урожай.

Частину території пустелі за-
ймають піщані дюни, які досяга-
ють  180 метрів заввишки.

Центральне плато простягло-
ся на 1600 км із північного захо-
ду на південний схід. Висота його 
коливається від 600 до 750 м, 
деякі вершини досягають рівня 
1800 м і навіть 3400 м. Найвищі 
точки — піки Емі-Кусси висотою 
3415 м, Тахат — 3003 м, масив 
Тібетсі і нагір’я Ахаггар. У зимо-
вий час на гірських вершинах ле-
жать снігові шапки. 

У східній частині Сахари — 
Лівійській пустелі — клімат най-
більш сухий, тому тут дуже мало 
оазисів. У цій частині зосере-
джені піщані території з велики-
ми дюнами, висота яких досягає 
122 і більше метрів.

Клімат пустелі Сахара дуже 
спекотний. Удень буває дуже 
жарко, а вночі — прохолодно.

На території Сахари випадає 
всього 20 см опадів на рік. Саме 
з цієї причини тут мешкає дуже 
невелика кількість населення, 

всього 2 мільйони людей.
Раніше пустеля була родю-

чою землею, де паслися слони, 
жирафи та інші тварини. Посту-
пово вона ставала все більш по-
сушливою, і родючий пейзаж пе-
ретворився на безплідний регіон.

Центральна частина Сахари 
виключно суха, з мізерною рос-
линністю або взагалі без неї. У 
місцях, де скупчується волога, 
тут іноді зустрічаються луки, пус-
тельні чагарники, дерева й висо-
кі чагарники.

Кліматичні умови тут вважа-
ються найжорсткішими в світі. 
Північно-східні вітри, які перева-
жають, часто стають причиною 
піщаних бур і мікроторнадо («пи-
лові дияволи»).

Арабська — найпоширеніша 
мова Сахари, від Атлантики до 
Червоного моря.

Долина річки Ніл і гірські ра-
йони Нубійської пустелі на схід 
від Нілу географічно є частиною 
пустелі Сахара. Однак води Нілу 
перетворили цю територію Єгип-
ту з безплідної пустелі на родючу 
сільськогосподарську територію.

Найбільші країни 
світу за населенням

Чисельність мешканців 
станом на 2015 рік

Світ 7 256 490 011

1 Китай 1 368 660 000

2 Індія 1 251 695 584

3 США 321 368 864

4 Індонезія 255 993 674

5 Бразилія 204 259 812

6 Пакистан 199 085 847

7 Нігерія 181 562 056

8 Бангладеш 168 957 745

9 Росія 142 423 773

10 Японія 126 919 659

11 Мексика 121 736 809

12 Філіппіни 100 998 376

13 Ефіопія 99 465 819

14 В'єтнам 94 348 835

15 Єгипет 88 487 396

16 Іран 81 824 270

17 Німеччина 80 854 408

18 Туреччина 79 414 269

19 ДР Конго 79 375 136

20 Таїланд 67 976 405

21 Франція 66 553 766

22 Велика Британія 64 088 222

23 Італія 61 855 120

24 М'янма 56 320 206

25 ПАР 53 675 563

26 Танзанія 51 045 882

27 Південна Корея 49 115 196

28 Іспанія 48 146 134

29 Колумбія 46 736 728

30 Кенія 45 925 301

31 Україна 44 429 471

32 Аргентина 43 431 886

33 Алжир 39 542 166

34 Польща 38 562 189

35 Уганда 37 101 745

36 Ірак 37 056 169

37 Судан 36 108 853

38 Канада 35 099 836

39 Марокко 33 322 699

40 Афганістан 32 564 342

41 Непал 31 551 305

42 Малайзія 30 513 848

43 Перу 30 444 999

44 Венесуела 29 275 460

45 Узбекистан 29 199 942

46 Саудівська Аравія 27 752 316

47 Ємен 26 737 317

48 Гана 26 327 649

49 Мозамбік 25 303 113
50 Північна Корея 24 983 205
51 Мадагаскар 23 812 681

Пустеля Сахара: 
цікаві факти

Практично в кожній країні світу існують безглузді 
за своєю суттю закони, в яких рідко простежується хоч 
якась логіка. Наприклад, у будівлі парламенту Велико-
британії заборонено вмирати, в штаті Техас не можна 
стріляти по бізонах із другого поверху готелю, а в Лос-
Анджелесі заборонено облизувати жаб. Насправді свого 
часу багато з цих законів мали свою першопричину і ло-
гіку. Пізніше втратили актуальність і сенс, але на папері 
залишилися. До того ж варто враховувати, що в багатьох 
країнах діє «прецедентне право», тобто рішення, ухвале-
не місцевим судом, стає прецедентом і має силу закону.

Сінгапур. Тут не можна жувати жувальних гумок.

Бірма. Заборонено користуватися Інтернетом. Ті, які 
наважаться полазити в Інтернеті, сидітимуть у в’язниці 
за свою непристойну поведінку.

Штат Вермонт (США). Коли жінка похилого віку втра-
чає зуби і змушена користуватися вставними, спершу 
слід попросити письмового дозволу у свого чоловіка.

Південна Дакота (США). Тут ні в якому разі не можна 
падати на сирній фабриці, а тим більше засинати на ній.

Оклахома (США). Заборонено у ванній кімнаті три-
мати сплячого віслюка, але саме після 19-ої години.

Швеція. У цій країні проституція є цілком законною ді-
яльністю,  проте користуватися послугами повій заборонено.

Таїланд. Якщо ви вирішили вийти на вулицю, 
обов’язково вдягніть нижню білизну, за її відсутність 
штрафують.

На міському кладовищі міста Демінгом (штат Нью-
Мексико) забороняється полювати.

У штаті Теннесі (США) заборонено ловити рибу за до-
помогою ласо.

У Великобританії чоловік за законом має право 
справити потребу в громадському місці — за умови, що 
він направить струмінь на заднє колесо свого автомобі-
ля, а правою рукою триматиметься за цей автомобіль.

У місті Торонто (Канада) забороняється тягати по ву-
лицях дохлих коней. Заборона, однак, діє тільки в неділю.

У Мемфісі (штат Теннессі, США) спеціальний закон 
забороняє жабам квакати після 23.00.

Дивні закони 
і звичаї світу



№80   2 червня 2016 року№80   2 червня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Світ історії

Їх іменами названо 
вулиці Чернігова

Згідно із Законом України про декому-
нізацію, в Чернігові, як і загалом по дер-
жаві, перейменовано вулиці, які носили 
назви, пов’язані з тоталітарним комуніс-
тичним режимом СРСР. Нові назви носять 
імена відомих діячів України, насамперед 
пов’язаних із нашим краєм. Ось, зокрема, 
на чию честь названо вулиці міста (вказу-
ємо нову назву і в дужках — попередню). 

Івана Богуна (Богунського). БОГУН 
Іван (? – 1664), герой визвольної війни 
українського народу, військовий і держав-
ний діяч, козацький полководець, полков-
ник подільський, згодом кальницький (він-
ницький) і паволоцький, один із соратни-
ків Богдана Хмельницького. Похований 
під Новгородом-Сіверськом. 

Любомира Боднарука (Дзержинсько-
го). БОДНАРУК Любомир Мирославович 
(1938 – 2009), відомий український хор-
мейстер, організатор та багатолітній ке-
рівник камерного хору ім. Дмитра Борт-
нянського обласної філармонії, почесний 
громадянин Чернігова. 

Аркадія Верзилова (2-ий провулок 
Орджонікідзе). ВЕРЗИЛОВ Аркадій Васи-
льович (1867 – 1931), історик, краєзна-
вець, етнограф, громадський діяч. Наро-
дився в с. Ковчин Куликівського району. 
Випускник Чернігівської гімназії. Після за-
кінчення історичного факультету універси-
тету працював в архіві Києва. 1893 року 
обраний міським секретарем Чернігова. 
Одночасно плідно співпрацював у Черні-
гівській архівній комісії разом із М. Коцю-
бинським. У 1906 – 1917 рр. — міський 
голова Чернігова. Брав активну участь у 
діяльності міської бібліотеки й товариства 
«Просвіта». 

Всеволода Ганцова (Жовтнева). 
ГАНЦОВ Всеволод Михайлович (1892 
– 1979), видатний учений-мовознавець, 
автор наукових праць про діалекти. Був 
репресований. Жив, працював і помер у 
Чернігові. 

Володимира Дрозда (Любченка). 
ДРОЗД Володимир Григорович (1939 – 
2003), письменник, лауреат Національної 
премії України ім. Т. Шевченка. Народився 
в с. Петрушин Чернігівського району. Пра-
цював у чернігівській пресі. 

Василя Дуніна-Борковського (Каліні-
на). ДУНІН-БОРКОВСЬКИЙ Василь Каспе-
рович (1640 – 1702), чернігівський пол-
ковник (1672 – 1687), генеральний обоз-
ний, благодійник Єлецького Успенського 
собору. Жив і похований у Чернігові. 

Юрія Мезенцева (Долорес Ібарру-
рі). МЕЗЕНЦЕВ Юрій Борисович (1928 – 
1964), конструктор двигунів міжконтинен-
тальних і космічних ракет. На його честь 
названо кратер на Місяці. Чернігівець, за-
кінчував школу № 8.

Мартина Небаби (Боженка). НЕБАБА 
Мартин (? – 1651), військовий та політич-
ний діяч України, один із керівників бо-
ротьби українського народу проти поль-
ської шляхти на Чернігівщині, сподвижник 
Богдана Хмельницького. Загинув поблизу 
Чернігова.

Полторацьких (Колгоспна). ПОЛТО-
РАЦЬКІ. Павло Петрович Полторацький 
(1859 – 1941) після закінчення універ-
ситету працював земським лікарем у се-
лах Чернігівської губернії. 1905 року брав 
участь у російсько-японській війні. 1915 
року придбав будинок у Чернігові, на вул. 
Шосейній (нині проспект Миру, 74), де жив 
і працював до кінця життя.

Петро Павлович, син Павла Петрови-
ча, лікар. Загинув 1931 року, заражений 
дифтерією під час лікування дитини в місті 
Бобровиця. 

Ростислав Петрович, онук Павла Пе-
тровича, лікар, кандидат медичних наук. 
Головний науковий консультант Цен-
трального клінічного госпіталю Міністер-
ства оборони України, дослідник. Автор 
книг, у тому числі історії госпіталю. Помер 
у 1995 р. 

Дім Полторацьких був своєрідним ме-
дичним і культурним центром міста, де зу-
стрічалися відомі поети, художники, лікарі 
Чернігова, України. 

Далі буде 

Більшовицька навала
Механізми становлення радянської влади в Україні 

в 1917 – 1921 роках засвідчують її окупаційний характер
Захопивши під час Жовтнево-

го збройного перевороту владу в 
Петрограді, Владімір Лєнін та його 
соратники розпочали боротьбу за 
контроль над Україною. Їхньою су-
перницею була Центральна Рада, 
найорганізованіша на той момент 
сила, що мала високий автори-
тет у суспільстві й відкрито висту-
пила проти незаконної узурпації 
більшовиками влади в Росії. Щоб 
компрометувати УЦР в очах насе-
лення та військ на фронті, більшо-
вики звинувачували її в «контрре-
волюційності» та «буржуазності», а 
також використовували апробо-
ваний у Росії «джентльменський 
набір» популістських гасел: про 
мир, землю, фабрики й заводи.

Проголошення 7 листопада 
1917 року ІІІ Універсалу Централь-
ної Ради про створення УНР мобі-
лізувало червоних на втручання у 
справи суверенної держави. Ста-
новлення української національ-
ної державності аж ніяк не вхо-
дило до більшовицьких планів. 
Тому керівництво радянської Ро-
сії всілякими засобами намагало-
ся протидіяти цьому й відновити 
панування над усіма землями ко-
лись «єдіной і нєдєлімой».

Уряд 
без повноважень
У листопаді 1917-ого заго-

стрилося політичне протистоян-
ня Центральної Ради та київських 
більшовиків, які вчинили кіль-
ка невдалих спроб захопити вла-
ду в українській столиці, аби при-
наймні показати Петроградові 
свою значущість. Зазнали краху 
також їхні плани створити спіль-
ний виконком Ради робітничих і 
солдатських депутатів та Україн-
ської Центральної Ради й здобути 
в ньому більшість (після виборів 
вони дістали тільки 23 місця, опи-
нившись у меншості проти україн-
ських соціалістичних партій). Від-
сутність значної підтримки черво-
них в Україні продемонстрували 
також вибори до Всеросійських 
установчих зборів. За них тут від-
дали голоси лише 10% громадян 
— у 2,5 разу менше, ніж загалом 
по Росії. Соціалістичні політсили, 
що входили до Центральної Ради 
(передусім Українська партія соці-
алістів-революціонерів), набрали 
77% голосів.

Після провальних «мирних» 
спроб захопити владу в Україні 
більшовики вирішили вдатися до 
більш рішучих заходів. Зокрема, 
активно експлуатовано було ідею 
скликання Всеукраїнського з’їзду 
рад для переобрання складу Цен-
тральної Ради, на якому однопар-
тійці Лєніна знову-таки планували 
здобути більшість і провести свої 
постанови. Та не сталося, як гада-
лося, українські соціалісти спра-
цювали краще, й на з’їзді, що від-
крився 4 грудня за участю понад 2 
тис. делегатів, більшовики опини-
лися в цілковитій меншості. Все-
український з’їзд рад висловив 
повну підтримку Центральній Раді 
й відмовився від переобрання її 
складу. Більшовикам залишалося 
покинути київський з’їзд, заявив-
ши про його неправочинність. 

11 – 12 грудня 1917-ого в Хар-
кові, зайнятому російськими ра-
дянськими військами, був інсце-
нований альтернативний з’їзд, 
куди з’їхалося лише 206 деле-
гатів, що представляли 82 ради 
(більшість — із Донецько-Криво-

різького басейну) із 240. На ньому 
проголосили встановлення радян-
ської влади в Україні, обрали Цен-
тральний виконавчий комітет рад 
і сформували маріонетковий уряд 
— Народний секретаріат. Нарком 
освіти Володимир Затонський сам 
визнавав фіктивність цього кабі-
нету: «…народні секретарі нази-
вали себе урядом, та самі до того 
ставилися трохи гумористично. 
Та й насправді: який же з нас був 
уряд без армії, фактично без те-
риторії, бо навіть Харківська рада 
нас не визнавала. Апарату жод-
ного, треба все утворити з нічого. 
Простота звичаїв у той час взагалі 
була велика, і плутанина розумінь 
також. Наприклад, жодним спосо-
бом не щастило нам відокремити 
функції народного секретаря фі-
нансів від обов’язків касира». 

Декоративний український 
радянський уряд був зручною 
ширмою для Раднаркому в Пе-
трограді, який дістав можливість 
будь-яку агресію російських біль-
шовиків списувати на внутрішній 
конфлікт між харківським Народ-
ним секретаріатом та київською 
Центральною Радою, тобто трак-
тувати як громадянську війну в 
Україні.

Харківський уряд не мав жод-
ної реальної влади на українській 
території і всі свої рішення при-
ймав зі згоди Петрограда. Це ро-
зуміли всі, й це не могло не позна-
чатися на ставленні до «урядов-
ців». До прикладу, під час окупа-
ції більшовиками Києва в лютому 
1918-ого червоногвардійці мало 
не розстріляли наркома освіти За-
тонського за те, що знайшли в ньо-
го в кишені записку українською 
мовою. Врятувало те, що в іншій 
кишені виявилася посвідка, випи-
сана Лєніним.

Війна й терор
3 грудня 1917 року до Києва з 

Петрограда надійшов ультиматум 
Раднаркому на адресу Української 
Центральної Ради зі звинувачен-
ням у «подвійній політиці», неба-
жанні скликати Все український 
з’їзд рад (хоча він був запланова-
ний на 4 грудня 1917-ого) й вимо-
гами слухняно виконати більшо-
вицькі директиви: припинити роз-
зброєння червоних частин, узя-
ти участь у придушенні повстання 
Алєксєя Калєдіна, який оголосив 
захоплення більшовиками вла-
ди в Росії злочином і взяв на себе 

всю владу на Дону. У разі неви-
конання зазначених вимог упро-
довж 48 годин Раднарком оголо-
шував Центральну Раду в «стані 
відкритої війни проти Радянської 
влади в Росії та на Україні». 

Пункти ультиматуму були абсо-
лютно абсурдні, адже їх виконан-
ня означало б ліквідацію україн-
ської державності. Тому УЦР його 
обґрунтовано відкинула 5 грудня 
1917-ого. Раднарком, безумовно, 
очікував саме на таку відповідь: 
уже того дня до ставки російсько-
го верховного головнокомандува-
ча прапорщика Ніколая Крилєнка 
виїхав Володимир Антонов-Овсі-
єнко, що дістав завдання органі-
зовувати боротьбу з Центральною 
Радою.

Без офіційного оголошення ві-
йни російські радянські війська 
рушили на Україну. 13 грудня вони 
захопили станцію Лозова, 18-ого 
— Павлоград, 21-ого — Синель-
никове. 25 грудня 1917 року ко-
мандувач Антонов-Овсієнко від-
дав наказ про загальний наступ 
на Київ, який узяли 26 січня 1918 
року. Доти з Росії в Україну прибу-
ли близько 20 тисяч матросів, сол-
датів, червоногвардійців — заго-
ни Ховріна, Сівєрса, Єгорова, Же-
лезнякова, Бєрзіна, Примакова 
та ін. Просування червоних укра-
їнськими землями супроводжува-
лося грабунками, розстрілами, пи-
яцтвом і розпустою. Командувач 
більшовицьких частин на Лівобе-
режжі Міхаіл Муравйов оцінював 
свої війська доволі критично: «Це 
така армія, що може лише насту-
пати. Тільки-но вона зупиниться, 
так і почне розкладатися, реквізу-
вати, красти, вбивати».

Безперечні докази злочинів 
червоних містять матеріали слід-
чої справи Міхаіла Муравйова, а 
також десятки спогадів сучасни-
ків і публікації тогочасної преси. 
«Большевики ввійшли до міста з 
боку Печерська й Липок — ба-
гатших кварталів […], де мешка-
ли звичайно багатші військові й 
цивільні урядовці, взагалі замож-
ні люди, і справили тут баню, — 
писав у своїх спогадах член Цен-
тральної Ради й міністр закор-
донних справ за часів Гетьманату 
Дмитро Дорошенко. — Вривались 
в помешкання, витягали звідти ге-
нералів, офіцерів і просто дорос-
лих мужчин і вбивали їх тут же, 
або вели до колишнього царсько-
го палацу і розстрілювали там або 
по дорозі».

Засоби підкорення
Більшовики розглядали 

Україну виключно як сировин-
ний придаток, колонію, що сво-
їм хлібом і багатими природни-
ми ресурсами мала забезпечу-
вати добробут метрополії. Ще на 
початку червня 1917-ого на за-
гальних зборах Київської орга-
нізації більшовиків один із їхніх 
лідерів Георгій П’ятаков наголо-
шував: «Ми підтримуємо україн-
ців у їхніх протестах проти вся-
ких циркулярних заборон уря-
ду, як-то заборона українського 
військового з’їзду. Але взагалі 
українців підтримувати нам не 
випадає, бо пролетаріатові рух 
цей не вигідний. Росія без укра-
їнської цукрової промисловості 
не може існувати, те саме мож-
на сказати про вугілля, хліб (чор-
ноземна смуга)».

«Ради бога, використовуй-
те найбільш енергійних і рево-
люційних для відправляння хлі-
ба, хліба, хліба!!! Інакше Пітер 
може сконати. Спеціальні поїз-
ди й загони. Зсипання і збиран-
ня. Проводжати поїзди. Повідо-
мляти щодня. Ради бога!» — пи-
сав 15 січня 1918 року в листі 
до надзвичайного комісара РНК 
РСФРР в Україні Сєрґо Орджоні-
кідзе та командувача Південно-
го угруповання більшовицьких 
військ Володимира Антонова-
Овсієнка партійний вождь Вла-
дімір Лєнін.

Перша російсько-радянська 
окупація України була нетрива-
лою, тоді не дійшло до повної 
анексії її земель більшовиць-
кою Росією. Та в ході наступних 
збройних кампаній комуністич-
на влада сповна продемонстру-
вала свій характер агресора. 
Політика воєнного комунізму/
червоного терору супроводжу-
валася масовим пограбуван-
ням населення, засланнями до 
таборів, «інститутом відповіда-
чів» та круговою порукою се-
лянства, спаленням цілих сіл за 
невиконання норм хлібозаготі-
вель чи опір владі, терористич-
ними методами управління на 
зайнятих землях. Уперше на-
селення багатої на чорноземи 
України змушене було за мирно-
го часу пережити голод у 1921 – 
1922 роках.

Ярослав ФАЙЗУЛІН 
(tyzhden.ua/History 15.12.2012) 

Червоноармійський загін у Києві. Січень 1918 р.
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Симон Петлюра — 
мрійник чи реаліст? 
90 років від дня трагічної загибелі видатного державника 

Петлюра разом з урядом УНР пе-
ребував у Тарнові, звідки намагався  
репрезентувати Українську держа-
ву перед польською владою і нада-
лі підтримувати в боєздатності роз-
поділену по кількох таборах інтерно-
ваних Армію УНР. Наприкінці 1921 
року за його ініціативою покликано 
до життя в Тарнові подобу україн-
ського парламенту під назвою Рада 
Республіки, яку очолив Іван Фещен-
ко-Чопівський. 

Звідти ж Петлюра спостерігав за 
приготуваннями військових до анти-
більшовицького повстання в Укра-
їні. З цією метою в жовтні 1921 р. 
спрямував із Польщі військову екс-
педицію (Другий Зимовий похід Ар-
мії УНР) у складі трьох операційних 
груп: «Волинської» на чолі з гене-
рал-хорунжим Ю. Тютюнником, «По-
дільської» під керівництвом підпол-
ковника М. Палія-Сидорянського й 
«Бессарабської» (з території Румунії) 
на чолі з генерал-хорунжим А. Гулим-
Гуленком. Дії повстанців зазнали 
поразки, вцілілі українські підрозді-
ли відійшли на польську територію 
(востаннє — 29 листопада 1921 р.). 

Зважаючи на наявну ситуа-
цію, Петлюра розпочав створен-
ня сталих еміграційних інституцій 
на території Польщі. Уклавши Ризь-
кий мир із представниками більшо-
вицької Росії й радянської України 
18 березня 1921 р., польська вла-
да зобов’язувалася ліквідувати на 
власній території державні інститу-
ції УНР, але, з огляду на прихильність 
Ю. Пілсудського до С. Петлюри і його 
уряду, здійснювалося це повільно. 

Одначе в серпні 1921 р. на місці 
дотогочасних політичних інституцій 
остаточно було сформовано громад-
ську організацію Український Цен-
тральний Комітет у Речі Посполитій, 
що мала свої філії по всій території 
Польщі. Петлюра за допомогою най-
ближчих співробітників опрацьову-
вав тоді директиви щодо дальшої ро-
боти за еміграційних умов, які опри-
люднив 1923 р. під псевдонімом 
О. Ряст у брошурі «Сучасна україн-
ська еміграція та її завдання». Своє 
ідеологічне кредо й вказівки для 
української еміграції подав також 
у низці опублікованих під різними 
псевдонімами статей, які друкува-
лися в тогочасних українських часо-
писах у Польщі — «Українська трибу-
на», «Трибуна України», «Табор». 

З огляду на посилені вимоги Мо-
скви видати його, змушений був по-
стійно переховуватися (восени 1921 
р. повноважний представник радян-
ської Росії у Варшаві Л. Карахан на-
віть пропонував Польщі 10 млн зо-
лотих рублів за видачу С. Петлюри 
та його найближчих співпрацівни-
ків). Не спромігшись добитися вида-
чі С. Петлюри дипломатичним шля-
хом, Москва стала на шлях підготов-
ки замаху на його життя. Оскільки 
польська влада на запитання про 
місцезнаходження Петлюри відпо-
відала, що немає жодних відомостей 
щодо його перебування в Польщі, 
на вимогу Москви до Тарнова мала 
прибути польсько-більшовицька ко-
місія для з’ясування цього питання. 
Петлюра, під прибраним прізвищем 
Полтавченко, за допомогою поль-
ських приятелів залишив Тарнов і 
кілька тижнів переховувався в по-
мешканні колишнього міністра уря-
ду УНР поляка Генрика Юзевського 
у Варшаві, a згодом — у с. Косьмін 
під столицею (в маєтку С. Чеканов-
ського). 

Через пару місяців, коли справа 

стихла, замешкав у Варшаві разом із 
дружиною й донькою під прізвищем 
Володимира Редліха й надалі здій-
снював політичне керівництво уря-
дом і військовими підрозділами та 
українськими інституціями, які пере-
бували на території Польщі. У Поль-
щі перебував також його молодший 
брат Олександр (у 1930-их рр. — ма-
йор Війська Польського) та племін-
ник Степан Скрипник (у 1930 – 1939 
рр. — депутат сейму Польщі, згодом 
митрополит і патріарх Мстислав). 

У 1923 р. становище Петлюри 
значно погіршилося внаслідок від-
ходу від політичного життя марша-
ла Ю. Пілсудського, який до того часу 
підтримував як Петлюру, так і україн-
ську політичну еміграцію. Крім того, 
виявилися спроби інфільтрації біль-
шовицьких агентів до українських 
еміграційних осередків. У цій ситуа-
ції Петлюра вирішив виїхати до Па-
рижа, куди ще раніше емігрувала 
значна частина членів уряду й Ради 
Республіки. 30 грудня 1923 р. Пет-
люра з паспортом на прізвище Сте-
пана Могили залишив Варшаву й че-
рез Відень, Будапешт і Женеву во-
сени 1924 р. дістався Франції (зго-
дом приєдналися до нього дружина 
й донька). 

Прибуття Петлюри до Парижа 
значно пожвавило тамтешнє фраг-
ментаризоване еміграційне політич-
не середовище. Задля його згурту-
вання довкола представництва УНР 
Петлюра ініціював у жовтні 1925 р. 
створення еміграційного друкова-
ного органу УНР — тижневика «Три-
зуб», ставши його головним редак-
тором. У першому номері часопису 
оприлюднив своє політичне кредо: 

«В українську державність ві-
римо, українську державність 
визнаємо, про її неминучість 

ми переконані». Публікує в «Три-
зубі» низку статей під псевдонімами: 
В. Марченко, Г. Рокитний, О. Р., Си-то, 
О. Рний. Ініціює заходи щодо пропа-
гування української справи на між-
народній арені, а також співпра-
цює із представниками поневоле-
них СРСР народів, передусім пред-
ставниками кавказької еміграції. 
Результатом цього була, між іншим, 
створена в січні 1926 р. організація 
«Прометей», яка об’єднала україн-
ську, грузинську, азербайджанську, 

туркменську і татарську еміграцію. 
Допомагав українській студентській 
молоді в Парижі. Активно підтри-
мував створення там Українсько-
го Академічного Комітету (постав 
наприкінці 1924 р.) й організацію 
з’їзду українських учених в еміграції. 

Сподівання Петлюри на актуалі-
зацію справи української державної 
незалежності дістали новий імпульс 
після «травневого замаху» і повер-
нення Ю. Пілсудського до влади (12 
– 14 травня 1926 р. ), тим більше, 
що останній через кілька днів піс-
ля перевороту вислав до Петлюри 
на переговори одного зі своїх най-
ближчих співпрацівників — Тадея 
Голувка. 

Ця активна політична діяльність 
С. Петлюри була брутально пере-
рвана. 25 травня 1926 р. за кілька 
хвилин після 14 години він трагіч-
но загинув від кулі більшовицького 
агента Шльоми Шварцбарта, який 
у пізнішому судовому процесі свід-
чив, що нібито прагнув помститися 
за жертви єврейських погромів, що 
за них, мовляв, ніс відповідальність 
С. Петлюра.

Поховання Головного Отамана 
відбулося 30 травня 1926 р. на па-
ризькому цвинтарі Монпарнас. 

Процес убивці відбувався в ат-

мосфері інспірованих і щедро фінан-
сованих Кремлем наклепів, брех-
ні й абсурдних обвинувачень Пет-
люри в антисемітизмі. Необізнані з 
реаліями спричиненої більшовиць-
кою революцією анархії й щільно 
пов’язаних з цим аналогічних дій 
«білої» контрреволюції, західноєв-
ропейські та американські єврей-
ські кола намагалися бодай у такий 
спосіб привернути увагу до трагіч-
ного становища єврейської люднос-

ті у Східній Європі. Натомість Кремль 
прагнув використати процес убив-
ці Петлюри для дискредитації укра-
їнського національно-визвольно-
го руху; на захист кілера виступив 
і Максим Горький. Більшовицька 
адміністрація задіяла й маніпульо-
ваний нею міжнародний робітни-
чий рух. Під таким потужним натис-
ком французький суд присяжних 27 
жовтня 1927 р. звільнив убивцю від 
покарання, що викликало числен-
ні протести української еміграції. У 
її середовищі безпосередньо після 
смерті Петлюри почав поширюва-
тися культ Головного Отамана, що 
мав, на думку організаторів акції, не 
лише зберегти від забуття його по-
стать і незаперечні заслуги перед 
нацією, а й насамперед консоліду-
вати еміграційні кола різної політич-
ної орієнтації довкола державниць-
кої ідеї.

У 1927 р. покликано до життя 
Товариство імені Симона Петлюри. 
Щороку в річницю смерті Петлюри 
влаштовувалися панахиди й урочис-
ті академії. Його іменем називалися 
гуртожитки, школи, клуби й громад-
ські організації. У 1927 р. осередок 
української еміграції створив у Па-
рижі бібліотеку його імені. 

Натомість на теренах СРСР ком-
партійна пропаганда докладала 
максимальних зусиль для поширен-
ня й закорінення в масовій свідо-
мості понять «Петлюра», «петлюрів-
щина», «петлюрівці» як негативних 
визначень реакційного й шовініс-
тичного спрямування, не лише анти-
більшовицького й антиросійського, 
а й антисемітського та антиукраїн-
ського забарвлення. 

Історія винесла отамана Петлю-
ру до найвищої державної гідності, 
хоч його біографія була дуже типова 
для багатьох тодішніх українських 
інтелігентів і політичних діячів. Він 
поступово дозрівав від юнацько-
го бунту, релігійної індиференції, 
схильності до пацифізму, зацікав-
леності масонством, захлинання 
принципами соціалізму, щоб урешті 

дозріти до державної ідеї. Так його 
діяльність на національно-визволь-
ній ниві зазнала еволюційних пе-
ретворень: у молодості, відкидаю-
чи відчуття загальноросійської на-
ціональної свідомості, пройшов він 
школу романтично зрозумілого фе-
дералізму рівних слов’янських на-
родів із республіканською Росією, 
щоб нарешті впевнитися, що укра-
їнський народ може тільки тоді за-
хистити власну тотожність, коли по-
будує самостійну суверенну держа-
ву. Тому для державної ідеї готовий 
був присвятити все, навіть питан-
ня об’єднання (соборності) всіх зе-
мель, населених українцями. Це 
свідчило про його політичну зрі-
лість, яка проявлялася здатністю до 
компромісів. 

У листі від 3 листопада 1920 р. 
до посла УНР у Швейцарії Миколи 
Василька він так пояснював свої по-
гляди на вищезгадане питання: «Я 
ніколи не був максималістом в те-
риторіяльних питаннях, бо вважаю 
таку позицію ілюзорною і, при да-
ному відношенні внутрішніх сил на 
Україні, просто злочинною [...]. Хай 
політичні фантасти за це мене боло-
том обкидають і аґітацію провадять, 
— я знаю, що той шлях, на якому я 
стою, скорше до цілі приводить і, за-
мість мрій, тверді підвалини в будів-
лю держави підведе» (цит. за: О. Ло-
тоцький, Симон Петлюра, Варшава 
1936, с. 17). 

На жаль, цілий ряд несприятли-
вих обставин став причиною того, 
що Петлюрі не було дано здійснити 
ідеї незалежності України. Проте, 
підносячи народ до боротьби за цю 
ідею, Симон Петлюра створив «вели-
ку національну легенду», яка заплід-
нила до боротьби за незалежність 
наступні покоління, а сьогодні мо-
жуть посилатися на неї установи су-
веренної Української держави.

Станіслав СТЕМПЄНЬ, 
директор Південно-Східного 

інституту наукового, доктор історії 
м. Перемишль, Польща

Закінчення. Поч. у № 79

Головний Отаман Симон Петлюра (у центрі) і полковник Євген 
Коновалець (праворуч за С. Петлюрою) приймають присягу 

у вишколу січових стрільців. Старокостянтинів, літо 1919 року.

Юзеф Пілсудський і Симон Петлюра з польськими 
та українськими офіцерами у Станіславові.

Подружжя Ольга Більська і Симон Петлюра.
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Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 
Розділ IV
Cотенний устрій 
Чернігово-Сіверщини 
(1648 – 1782 рр.)
Територія полків Гетьман-

щини у військово-адміністра-
тивному плані розподілялася 
на сотні. Вони співвідносили-
ся з відповідними підрозділа-
ми козацького війська. Фор-
мування сотень розпочалося 
з початком Національно-ви-
звольної революції 1648 р. Ад-
міністративні центри сотень — 
у містах, містечках і великих 
селах. При полкових центрах 
могло бути кілька сотень. На-
приклад, у Ніжинському пол-
ку з десяти сотень станом на 
1649 р. шість мали назву ні-
жинських. Кількість сотень у 
полках була різною (7 – 22). 
Вони відрізнялися одна від од-
ної площею, кількістю населе-
них пунктів і чисельністю меш-
канців (від 5 до 15 тис. осіб). 
Кордони сотень теж були не-
стабільними.

Cтоличні сотні (Батурин-
ська, потім — Глухівська) і так 
звані «засеймські сотні» (Воро-
нізька, Коропська, Кролевець-
ка, Новомлинська та Ямпіль-
ська) підлягали безпосередньо 
гетьману. Козаки цих сотень 
становили окремий військовий 
підрозділ для охорони гетьма-
на. 

Уся повнота влади в сотні 
належала сотнику. На підпо-
рядкованій йому території со-
тник виконував адміністратив-
ні, військові та судові функ-
ції. До його обов’язків входи-
ло оприлюднення й виконання 
указів із полкової канцелярії, 
проведення ревізій населен-
ня, описів майна, засвідчення 
заповітів, записів про купівлю-
продаж та інші операції із зе-
мельними володіннями й неру-
хомим майном. Він організову-
вав збір податків, відправлен-
ня провіанту на потреби армії, 
робітників на будівництво фор-
тець тощо.

Сотник командував козаць-
ким підрозділом сотні, відпо-
відав за її боєздатність, віді-
гравав ключову роль у розгля-
ді судових справ на території 
сотні. Фактично він мав необ-
межену владу, що відкривало 
широкий простір для всіляких 
зловживань і власного збага-
чення. Переважно це проявля-
лося у встановленні незакон-
них податків на свою користь, 
захопленні козацьких і селян-
ських земель та махінаціях з 
обмундируванням козаків. По-
сада сотника була також гар-
ним «стартовим майданчиком» 
для подальшого просування по 
службі.

У другій половині XVII ст. со-
тника обирали із середовища 
місцевої старшини або заслу-
жених козаків. Громада вису-
вала кандидата і повідомляла 
про це полковому керівництву. 
У визначений день у сотенно-
му містечку збиралася рада, 

на яку з полкового уряду при-
їздив уповноважений (частіше 
— осавул).

На раді оголошували ім’я 
обраного сотника, який отри-
мував знак своєї влади — «ко-
рогву» (сотенний прапор). Вод-
ночас відібрання «корогви» 
означало позбавлення сотни-
ка посади. За звичаєм ново-
обраного сотника «окривали 
шапками». Сотника й сотенну 
старшину затверджував на по-
садах гетьман.

Проте вже наприкінці XVII 
ст. виборність сотників посту-
пово стала формальною. Усе 
частіше їх призначав безпосе-
редньо гетьман, згодом — цар-
ський уряд. Сотенна старши-

на лише рекомендувала трьох 
претендентів на вибір. На те-
ренах Чернігово-Сіверщини, 
як і в Гетьманщині загалом, 
з’явилося чимало сотницьких 
династій. Іноді посада сотни-
ка передавалася від батька до 
сина у спадок протягом кількох 
десятиліть. За півстоліття уряд 
сотника могли займати 3 – 4 
представники однієї родини. 
Сотник міг перебувати на сво-
їй посаді до 25 років. За понад 
130 років існування полково-
сотенного устрою на чолі окре-
мо взятої сотні перебували 15 
– 25 сотників. Зі своїх посад 
вони звільнялися дуже рідко, 
як правило, у випадку невдо-
волення ними вищого керів-
ництва та інших надзвичайних 
ситуацій. Сотника міг усунути 

полковник, гетьман або цар-
ський уряд. 

У керівництві сотнику до-
помагала сотенна старшина, 
яка складалася з городового 
отамана, писаря, осавула й хо-
рунжого. Їхні функції були такі 
самі, як у відповідних полко-
вих старшин. Писар заві дував 
сотенною канцелярією, в діло-
водстві йому допомагали 1 – 
2 підписки. Осавул і хорунжий 
займалися навчанням і споря-
дженням козацького підроз-
ділу. Серед сотенної старши-
ни міг призначатися наказний 
сотник, який був командиром 
козацького загону сотні під 
час військових походів. До со-
тенного уряду могли відноси-
тися пушкарі, комісари (зби-
рали різного роду податки на 
користь держави), городничий 
(відповідав за благоустрій со-
тенного містечка), служителі 
й сторожі. Складовими части-
нами сотень були курені, ко-
жен з яких об’єднував козаць-
ке населення окремого села 
або частини міста. Сотня могла 
складатися з 10 – 20 куренів. 

У 1782 р., разом із ліквіда-
цією полків, скасовано й со-
тні як найменші адміністратив-
но-територіальні одиниці авто-
номної Української козацької 
держави. Їхня територія уві-
йшла до складу волостей та по-
вітів Чернігівського, Київсько-
го й Новгород-Сіверського на-
місництв.

Розділ V
Міське самоврядування 
Чернігово-Сіверщини 
(XVII – XVIII ст.)
На думку науковців, у XVII ст. 

політичний кордон Європи на 
сході проходив по околиці най-
східнішого міста, яке мало маг-
дебурзьке право.

Зародження інституцій місь-
кого самоврядування на Черніго-
во-Сіверщині стосується часів па-
нування Речі Посполитої у 1618 
– 1648 рр. Новгород-Сіверський 
та Чернігів отримали магдебурзь-
ке право відповідно 1620 та 27 
березня 1623 рр. за привілеями 
польського короля Сигізмунда 
ІІІ. Він також надав містам герби 
й призначив Яна Куновського ві-
йтом чернігівського магістрату. 
На гербі Новгорода-Сіверсько-
го 1620 р. у зеленому полі зобра-
жена міська стіна з баштою, а з 
боків — золоті спис і шабля. На 
гербі й печатці Чернігова зобра-
жено святого Владислава «в ла-
тах убраного», який тримав у руці 
червону хоругву. У 1620 р. магде-
бурзьке право отримав Стародуб.

У 1625 р. магдебурзьке пра-
во отримав Ніжин (привілей Си-
гізмунда ІІІ), згодом — Батурин 
(1654). У 1663 р. польський ко-
роль Ян Казимір надав привілеї 
на самоврядування Козельцю й 
Остру.

Королі Речі Посполитої, а в 
конкуренції з ними й московські 
монархи, добивалися підтримки 
міст. Царі охоче підтверджува-
ли магдебурзьке право, навіть 
якщо це суперечило принципам 
самодержавної влади в Росії.

Запровадження магдебурзь-
кого права на Чернігово-Сівер-
щині мало свою специфіку. У 
1620-их рр. містами опікувався 
королевич Владислав. Війтами 
призначали місцевих капітанів, 
які за дорученнями центральної 
влади у Варшаві реалізовували 
свої владні повноваження. Маг-
дебурзьке право не поширюва-
лося на євреїв, яким королевич 
Владислав своїм універсалом 
узагалі заборонив селитися на 
Чернігово-Сіверщині. Міщани не 
повинні були приймати під свою 
юрисдикцію так званих «люз-
них людей», тобто тих, хто коза-
кував. Після початку Національ-
но-визвольної війни 1648 р. усі 
ці обмеження були скасовані. 
До певного часу міщани Черні-
гово-Сіверщини могли користу-
ватися магдебурзьким правом 
повною мірою. Воно реалізову-
валося через магістрат — ор-
ган станового міщанського са-
моврядування й суду. Магістрат 
очолював війт, який мав кількох 
заступників — бурмистрів. У се-
редині XVIIІ ст. у Чернігівсько-
му магістраті згадували-
ся 3 – 5 бурмистрів.

Сотник (XVIII ст.)

Чернігівська полкова сотня (1718),
з видання – “Присяга Чернігівського полку 1718 року” (2011).

Виборний козак (XVIII ст.)

Ніжинський магістрат (1771), архітектор А. Квасов.
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12 Війт і бурмистри очо-
лювали міську раду, на-

глядали за міським господар-
ством, відали всіма адміністра-

тивними й фінансовими справами 
міста. У складі магістрату діяли рада 
й лава (міський суд). Рада Чернігів-
ського магістрату в XVIII ст. налічува-
ла в середньому 20 виборних пред-
ставників — райців. Вони ухвалю-
вали бюджет міста й документи, що 
регулювали життя міської громади. 
Більшість райців працювала на гро-
мадських засадах, але кілька з них 
виконували й адміністративні функ-
ції. Вони завідували різними сфера-
ми міського життя, зокрема органі-
зацією оборони міста, збиранням 
торгових мит, підтриманням зв’язків 
із козацькою адміністрацією.

Однією з найважливіших функ-
цій міського уряду було забезпечен-
ня благоустрою. До його компетенції 
належали нагляд за санітарним ста-
ном, ремонт мостів і гребель, утри-
мання порома, протипожежна охо-
рона й дотримання правопорядку. 
На сторожі благоустрою стояв відпо-

відальний за санітарний стан райця 
— городничий. 

Члени лави (в середньому 6 
осіб) вершили судочинство з ци-
вільних і кримінальних справ, вино-
сили по них вироки аж до смертних 
включно. Із судовими справами була 
пов’язана посада возного, який вру-
чав позови, супроводжував до суду 
відповідачів, свідків, засвідчував 
факти насильства і збитків, викону-
вав рішення суду.

Посади (уряди) війта, бурми-
стрів, райців і лавників були вибор-
ними. Вибори проводили один раз 
на три роки, в них брали участь за-
можні міщани. Магістратською кан-
целярією керував міський писар, 
якому в діловодстві допомагали під-
писки. Магістрат мав актові книги, 
печатку і скарбницю. В актових кни-
гах реєструвалися документи про 
купівлю-продаж володінь, заповіти, 
чолобитні, царські грамоти тощо.

Збиранням місцевих податків 
займався шафар. Серед інших слу-
жителів згадувалися ключники, сто-
рожі, осавульчики, поштарі, погони-

чі та кат. Важливою ознакою міст із 
магдебурзьким правом були реміс-
ничі корпорації міщан — цехи.

Міста, які не мали магдебурзь-
кого права, називалися ратушними. 
Ймовірно, вони могли отримати маг-
дебурзькі привілеї за доби Речі По-
сполитої, проте міщани не звертали-
ся за їх підтвердженням до гетьмана 
чи царя. Серед можливих причин — 
розорення містечок унаслідок війн, 
можливість використовувати норми 
міського самоврядування навіть за 
відсутності юридичних актів та ін. 

Обґрунтовуючи своє право нази-
ватися міщанами й мати самовряду-
вання, міські жителі посилалися на 
попередню польську традицію та на-
явність у своїх містах торгів і цехів. 

Вони прагнули жити за тими самими 
засадами, хоча й не отримали на це 
формального підтвердження.

На Чернігово-Сіверщині ратуш-
ними містами були Березна, Вар-
ва, Короп, Мена, Сосниця та ін. Са-
моврядування зосереджувалося в 
ратуші, до складу якої входили бур-
мистр, писар і 3 – 5 служителів. У 
підпорядкуванні ратуші знаходили-
ся міщани, цехи, торги й населення 
приписаних до неї маєтностей. Ра-
тушне правління організовувало ви-
конання загальноміських повиннос-
тей (будівництво і ремонт мостів, 
гребель, доріг, укріплень тощо). Фор-
мально магістрати й ратуші як орга-
ни міщанської влади не залежали 
від полкових і сотенних урядів. Але в 
Гетьманщині вища влада належала 
гетьману, що на місцях реалізовува-

лася через полковників і сотників. 
Тому невдовзі на зміну обмеженням 
Речі Посполитої прийшло втручан-
ня козацько-старшинської адміні-
страції. Полковники навіть віддава-
ли свої розпорядження магістратам. 
У судових справах, якщо одну зі сто-
рін представляв старшина чи козак, 
розгляд відбувався за безпосеред-
ньої участі полкового чи сотенного 
правління. 

Ще одна суперечність склала-
ся навколо ремісничих цехів. Рані-
ше право на заняття ремеслом мали 
тільки міщани. Тепер до цехів входи-
ли козаки й посполиті, які керували-
ся переважно гетьманськими або 
полковничими універсалами. Кон-
куренція між ними існувала також у 
сфері торгівлі та промислів. Міське 
населення та господарські відноси-
ни ратушних містечок взагалі пере-
бували в компетенції городового 
отамана. 

У 1785 р. у містах колишньої 
Гетьманщини імперська влада лік-
відувала міське самоврядування у 
формі магдебурзького права. Що-
правда, магістрати діяли до 1831 
р., але їх повноваження зводилися 
переважно до виконання судових 
функцій. Ратуші також були судови-
ми установами. 

Виконавча влада сконцентро-
вувалася в щойно створених шес-
тигласних міських думах. Однак їхня 
діяльність спиралася на засади цен-
тралізованого управління, що не пе-
редбачало жодної самостійності для 
міських інституцій. Отже, традиція 
самоврядування в містах Чернігово-
Сіверщини на деякий час була пере-
рвана.

Продовження. 
Поч. у № 77 – 79

Радянський комуністичний 
режим тримався майже виключ-
но на репресіях та придушенні 
інакодумців. Насиллям у різних 
формах пронизаний весь радян-
ський період. 

Вже в 1919-ому, ледь більшовики 
встигли закріпитися на Чернігівщині, 
стрімко почала розгортатися мережа 
концтаборів, масово знищували по-
літичних опонентів, брали заручників. 
Репресивні заходи супроводжувалися 
небаченими тортурами і справжніми 
ріками крові — так починався сумно-
звісний «червоний терор».

Згадаймо лишень спогади вірно-
го ленінця В. Затонського, який так 
описував побачене в Києві після його 
захоплення більшовиками в лютому 
1919 року: «Ми увійшли у місто: тру-
пи, трупи й кров… Тоді розстрілювали 
всіх… просто на вулицях. Я сам мало 
не загинув: серед білого дня мене 
один із наших патрулів зупинив. Я йому 
показав посвідку члена Українського 
Уряду, написану мовою українською, з 

печаткою Всеукраїнської Центральної 
Ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів… Та й тут же 
таки, мабуть, були б і розстріляли, — 
тоді ж це просто на вулиці робилося, 
— коли б, на щастя, у другій кишені не 
було другого мандата —  Раднаркому 
РРФСР за підписом Ілліча». 

Швидко закрилися всі засоби ма-
сової інформації (в тому числі слав-
нозвісні «Чернігівські губернські відо-
мості», «Чернігівські єпархіальні відо-
мості»), почався наступ на релігію та 
духовенство. 

І якщо спершу обов’язково під-
креслювався «робітничо-селянський» 
характер утворюваних рад (номіналь-
ний, зрозуміло), то вже за якихось де-
сять років, коли вся колишня «буржу-
азія» була дикунським чином винище-
на (хто не встиг врятуватися в емігра-
ції), прийшла черга робітників і селян. 
Небачено жорстоке трудове законо-
давство 1930-их років (коли запізнен-
ня на роботу ставало приводом для 
ув’язнення, а прогул міг призвести до 

розстрілу) тьмяніє на фоні жахів колек-
тивізації, розкуркулення та Голодомо-
ру, що звалилися на долю селян. Кла-
совий геноцид, що багато в чому нага-
дує арійську теорію нацистів, приніс на 
нашу землю величезні страждання. 

Сьогодні чимало російських горе-
істориків намагається піддавати сум-
ніву штучний характер Голодомору. 
Хоча насправді все було куди страш-
ніше, бо конфіскація продуктів і прирі-
кання мільйонів людей на мученицьку 
смерть супроводжувалося репресія-
ми на всіх рівнях. 

В одній лише Івашківці Городнян-
ського району місцевий комуністич-
но-комсомольський актив на рубежі 
1932 – 1933 років задля «викачки» 
хліба виробляв зі своїми земляками 
таке, що аналогії можливі хіба що з ча-
сами нацистської окупації.

Навідавшись до Афанасія Пота-
пенка, як записано в протоколі, «при 
допиті дітей палаючими сірниками па-
лили дітям ніс і підкладали пальці ді-
тей під дошку, тиснули останню, вла-
штовуючи дітям тортури». Тетяну Баран 
роздягли і в одній спідній сорочці, бо-
соніж, вивели на вулицю, погрожуючи 
розстрілом, якщо не здасть хліба. Роз-
дягли також Онуфрія Могилевця, ще й 
прикладали лід на голе тіло, Саву При-
ходька підвішували, «палаючою свіч-
кою припікали йому пальці і палаючи-
ми сірниками припікали тіло». В іншій 
хаті зачинили двох жінок, Куліду та Ма-
рію Могилевець, затопили піч, закрили 
трубу і напустили диму, аби затримані 
вчаділи. А самі горлали через двері: 
«Хліб давайте, інакше удушимо вас!»

А коли в Рижиках Чернігівського 
району в розпал голодування (травень 
1933 року) на колгоспному полі почас-

тішали випадки нічних крадіжок, роз-
лючені місцеві активісти влаштували 
справжню облаву на «класових воро-
гів», затримали сімох молодих хлопців 
і по-звірячому забили їх до смерті. Це 
при тому, що внаслідок ретельних об-
шуків декілька буряків і незначну кіль-
кість картоплі знайшли лише в одного.

Хвилі терору і репресій накочува-
лися одна за одною. Майже всі церк-
ви й монастирі були закриті, руйнува-
лися тисячолітні духовні традиції, «пе-
редова» молодь обліплювала газетні 
шпальти оголошеннями про відмову 
від своїх «несвідомих» батьків і рідних. 

Навіть у роки Другої світової війни 
«рідна» комуністична влада не давала 
спокою нещасним людям: тактика «ви-
паленої землі» при відступі Червоної 
армії залишала людей під ворожою 
окупацією без засобів до існування, а 
через два роки спецслужби перетво-
рили визвольний вересень на поголо-
вну мобілізацію, коли людей десятка-
ми тисяч раз по разу посилали на вірну 
смерть. Здійснювали депортації цілих 
народів, а ті, хто зазнав полону чи був 
вивезений на роботи до Німеччини, 
проходили через фільтраційні табори.

Не стало краще і після смерті Ста-
ліна. Микита Хрущов дозовану крити-

ку репресій на ХХ з’їзді КПРС (засуджу-
валося лише насильство щодо партій-
ців) супроводжував новою хвилею ан-
тирелігійного терору, руйнуючи тисячі 
храмів і розстрілюючи демонстрації 
робітників. А за Брежнєва непокірних 
режиму стали ув’язнювати в психіа-
тричних лікарнях.

Ми й сьогодні не можемо пора-
хувати жертв політичних репресій, 
оскільки правда про них ретельно 
приховувалася. Про Биківню, ліс під 
Халявином та інші місця масових роз-
стрілів стало відомо лише наприкінці 
1980-их, коли від часу самих злочинів 
минуло більш ніж півстоліття. За оцін-
ками дослідників, жертвами лише ста-
лінського режиму в СРСР стали від 45 
до 80 мільйонів людей. 

Знищувалася інтелектуальна елі-
та, зникали люди, спроможні мислити 
самостійно і критично. Їх змінили при-
стосуванці й кар’єристи, а народ зму-
шений був жити в атмосфері страху, 
лицемірства і аморальності. Хоча й 
сьогодні дехто все одно побивається 
«за Союзом»…

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті.

м.Чернігів

Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 

Режим репресій

Хліб — державі, голод—селянам.

Скромний знак на честь тисяч жертв політичних репресій 
на місці їх масових поховань біля села Халявина під Черніговом. 

Коли ж тут нарешті постане гідний Меморіал пам'яті? 

Міщанин (XVIII ст.)

Гравюра Чернігова (XVIІI ст.)

Міщанка (XVIII ст.)
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Політичний анекдот у СРСР

Три Лаври 
знаходяться в Україні 

Лаврами називають найбільші найдавніші монастирі 
православного світу. Це лише чоловічі монастирі. Пояснення 
в тому, що статус лаври треба заслужити багатовіковою істо-
рією, а чернецтво спершу було винятково чоловічим. Жіночі 
монастирі з’явилися значно пізніше. 

Статус лаври мають лише близько десятка монастирів 
у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успенська 
Києво-Печерська лавра, що отримала цей статус 1598 року, 
Свято-Успенська лавра в м. Почаєві й Святогірська Свято-
Успенська лавра на Донеччині.

У світі 
крилатих слів

На сьомому небі. Вислів походить ще від IV 
століття до нашої ери. Аристотель, видатний грець-
кий учений, філософ, висунув теорію, що небо — це 
сім непорушних кришталевих півкуль, одна над од-
ною. До них прикріплені зірки і планети. Сьоме небо 
— найвище, перебувати на ньому — бути на верши-
ні щастя й радості.

Три кити. У давнину вважалося, що Земля плос-
ка і лежить на спинах трьох велетенських слонів, які, 
в свою чергу, стоять на трьох китах. У переносному 
значенні вислів означає «головні підвалини».

Авгієві стайні. Вислів походить із розповіді 
про черговий подвиг міфічного героя античності 
Геракла. Цар Авгій доручив Гераклу очистити свої 
стайні, які ніколи досі не чистилися і були перепо-
внені брудом. Цар пообіцяв велику нагороду, якщо 
Геракл зробить це за день. Насправді ж цар вва-
жав, що це неможливо. Але Геракл розламав сті-
ни, що оточували двір і стайні, й направив сюди 
води двох річок, які й очистили все від бруду. Ви-
слів означає щось украй занедбане, що потребує 
очищення. 

Цербер. У міфології давніх греків володарем 
підземного царства був похмурий бог Аїд, брат го-
ловного бога Зевса. Вхід до його підземного цар-
ства охороняв триголовий пес Цербер, який усіх 
туди впускав, але нікого не випускав. Вислів вжи-
вається у значенні «похмурий, невблаганний, вар-
товий». 

Сізіфова праця. Сізіфа, хитрого й хвалькува-
того царя міста Корінф, за непослух боги покарали 
в жорстокий спосіб. Сізіф змушений був вічно коти-
ти камінь на кругу гору, але, як тільки докочував до 
вершини, камінь зривався вниз. І Сізіф знову мусив 
котити його вгору. Вислів означає нескінченну і без-
глузду роботу. 

Спалити кораблі. Вислів походить від епосу 
Гомера «Іліада», про війну греків проти Трої. Коли 
греки почали перемагати троянців, дехто з остан-
ніх боягузливо побіг на берег моря, щоб утекти на 
кораблях. Тоді мужні жінки Трої спалили ці кораблі, 
щоб унеможливити відступ і втечу й змусити чоло-
віків битися до останнього. Вислів означає рішуче, 
безповоротне рішення. 

Ленинский мемориал
УФА. Коллективы института Башкиргражданпроект, Всесоюзного 

производственного научно-реставрационного комбината Министер-
ства культуры СССР, художники и скульпторы автономной республи-
ки приступили к проектированию и созданию мемориальной зоны во-
круг Дома-музея В.И.Ленина в Уфе. 

Бойцы вспоминают…
Читательские конференции, посвящённые 60-летию Вооруженных 

Сил СССР, проходят в эти дни на многих предприятиях и в организаци-
ях столицы Эстонии. 

ЗАПОРОЖЬЕ. Машиностроители объединения «АвтоЗАЗ» вышли 
на проектную мощность выпуска «запорожцев», запланированную на 
конец пятилетки. 

Путь сквозь скалы
Строящаяся стальная магистраль свяжет Баку с центром Нагорно-

Карабахской автономной области — Степанакертом.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На участке БАМа Тында – Чара, несмотря 
на жестокие морозы, отсыпка земляного полотна и укладка железно-
дорожного пути идут строго по графику. К западу от Тынды уже уложе-
но более 40 километров рельсов. 

Для заводов будущего
Под Киевом, в посёлке Глеваха, возведено уникальное сооруже-

ние. Его точное название — трубчатая взрывная камера. 
Это научный прибор для укрощения разрушительного действия 

взрыва, использования его энергии для созидательной работы. Про-
ект камеры разработали сотрудники Института электросварки им. 
Е.О. Патона Академии наук УССР по заказу ЦНИИ чёрной металлургии. 

Во всех отношениях эта установка уникальна. Здесь можно будет 
ставить научные эксперименты с использованием 200 килограммов 
взрывчатого вещества. 

Вашингтон 

Утраченные иллюзии
Полным разочарованием для американских фермеров закончи-

лась встреча их представителей с президентом Картером. Фермеры, 
которые переживают сейчас трудные времена, надеялись получить от 
президента поддержку их требований. Президент ограничился лишь 
ссылкой на сельскохозяйственный закон, принятый конгрессом в 
1977 году, которым фермерские организации недовольны, так как он 
не обеспечивает защиту фермерства. 

               («Известия», Москва, 16.02.1978)

3 червня 
1785 — у Лондоні випробу-

вано перший парашут, винай-
дений Франсуа Бланшаром. 
Першою парашутисткою стала 
кицька, яку скинули з повітря-
ної кулі на 300-метровій висоті. 
Тварина благополучно призем-
лилася.

4 червня
1783 — на ринковій пло-

щі у французькому місті Ан-
нон відбулася перша публічна 
демонстрація повітряної кулі 
братів Жозефа-Мішеля і Жа-
ка-Етьєна Монгольф’є. Куля ді-
аметром 11 метрів, зроблена 
з полотна й паперу, піднялася 
на висоту 1830 м й пролетіла 
1,6 км.

1800 — у Вашингтоні завер-
шено будівництво Білого дому, 
до нього в’їхали перші мешканці 
— президент США Джон Адамс 
із дружиною.

1923 — прийняв перших 
в’язнів Соловецький табір окре-
мого призначення.

5 червня 
1895 — народився Юліан 

Шпол (Михайло Яловий), укра-
їнський поет, член організацій 
«Гарт» і ВАПЛІТЕ (перший пре-
зидент). Найближчий одноду-
мець Хвильового. Розстріляний 
у 1937 р.

1940 — узяття Парижа нім-
цями.

1990 — почався дводенний 
Всеукраїнський православний 
собор у Києві, який проголосив 
відродження Української авто-
кефальної православної церк-
ви (УАПЦ), відновив церковну 
структуру у вигляді патріархату 
й обрав першим українським па-
тріархом митрополита Мстисла-
ва (Скрипника).

6 червня 
1799 — народився Олек-

сандр Пушкін, російський пись-
менник. 

1882 — американець Ген-
рі Сілі запатентував електричну 
праску. 

1992 — вступ Спілки жур-
налістів України до Міжнарод-
ної федерації журналістів. День 
журналіста в Україні.

7 червня 
1965 — корпорація «Соні» 

представила перший домашній 
відеомагнітофон.

1929 — відповідно до Лате-
ранських угод утворено державу 
Ватикан.

8 червня 
1786 — у Нью-Йорку вперше 

надійшло в продаж морозиво.
1815 — більша частина 

Польщі зі столицею Варшавою 
приєднана до Російської імперії.

1824 — Ноа Кашінг із Кве-
бека запатентував пральну ма-
шину.

1869 — Айвз Макгаффі з Чи-
каго запатентував пилосос.

9 червня 
1781 — народився Джордж 

Стефенсон, англійський вина-
хідник, творець одного з перших 
паровозів і будівельник першої 
громадської залізниці.

10 червня 
1610 — перші голландські 

поселенці прибули на острів 
Манхеттен, нині в Нью-Йорку. 

1909 — вперше у світі вико-
ристано сигнал  порятунку SOS.

1943 — угорець Ласло 
Біро винайшов кулькову руч-
ку. Він працював на замовлен-
ня Британських королівських 
повітряних сил, яким потрібна 
була ручка, здатна писати на 
великих висотах при низько-
му тиску.

11 червня 
1580 — іспанські конкіста-

дори заснували Буенос-Айрес.
1887 — 

народився 
Олександр 
Архипенко, 
український 
скульптор.

1 9 1 0 
— наро-
дився Жак 
Ів Кусто, 
фр анц у зь -
кий океано-
граф, винахідник акваланга.

12 червня 
1765 — народився Петро 

Багратіон, князь, полководець, 
герой Вітчизняної війни 1812 
року.

1867 — утворена Австро-
Угорська імперія.

1920 — офіційне відкриття 
Панамського каналу (перше суд-
но пройшло через канал у серпні 
1914 року).

13 червня
323 р. до н.е. — помер Олек-

сандр Македонський, великий 
полководець. 

1894 — 
помер Мико-
ла Ге, росій-
ський худож-
ник. 

1895 — у 
Франції відбу-
лися перші у 
світі автомо-

більні перегони.

14 червня
1891 — на-

родився Євген 
К о н о в а л е ц ь, 
к о м а н д а н т 
корпусу Січо-
вих стрільців 
Армії УНР, за-
сновник і пер-
ший голова 
ОУН.

1928 — 
н а р о д и в -
ся Ернесто 
Че Гевара, 
револю ціо-
нер, борець 
за свободу 
Куби. 

1 9 5 1 
— у Ва-
ш и н г т о н і 

представле-
ний UNІVAC 
1 — перший 
к о м п ’ ю т е р , 
що надійшов 
у продаж 15 
червня.

1941 — 
н а р о д и в с я 
Іван Мико-
лайчук, укра-
їнський ак-
тор, режисер. 

16 червня
1934 — створено Спілку 

письменників України. 
1992 — помер Лев Гумільов, 

етнограф, історик і філософ, син 
поетів Анни Ахматової і Миколи 
Гумільова. 

— Чи можна побудувати соціалізм 
в одній, окремо взятій країні?

— Можна, але тоді доведеться пе-
реїхати жити в іншу.

* * *
У 1970-ті роки робітника Сидоро-

ва викликали в партком заводу:
— Товаришу Сидоров, це правда, 

що вчора в п’яному стані ви лаяли ра-
дянську владу і Компартію?

— Я?! Та на якого біса вони мені 
потрібні!

* * *
— Чи будуть при комунізмі гроші?
— Югославські ревізіоністи ствер-

джують, що будуть. Китайські догма-

тики стверджують, що ні. Ми ж підхо-
димо до питання діалектично: будуть, 
але не в усіх. 

* * *
Троє в таборі розповідають, кого 

за що посадили. 
— Мене посадили за те, що я лаяв 

Іванова. 
— А мене за те, що хвалив 

Іванова.
— А я і є Іванов.

* * *
— Тату, а хто такий Ленін?
— Наш вождь. 

— А я думав, що вожді бувають 
тільки в дикунів. 

* * *
— Чи правда, що в радянських ви-

правно-трудових таборах прекрасні 
умови?

— Правда. Один, було, засумні-
вався, але негайно отримав мож-
ливість самому переконатися. Йому 
там так сподобалося, що досі не по-
вернувся!

* * *
— Що таке акселерація?
— Це коли те, що комсомольцям 

1920-их було до снаги, комсомольцям 
1980-их — до задниці. 

Олександр 
Архипенко

Євген
Коновалець

Че Гевара

Іван 
Миколайчук

Микола Ге

Київ

СвятогірськПочаїв
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Цікаве про 
українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини з архіву 
Володимира Сапона

Письменник Юрій Щербак у чернігівському музеї Михайла Коцюбинського 6 травня 
1988 року. 

Фото Валерія Інютіна. 

У бібліотеці ім. Короленка — «Театральна історія»
З нагоди 90-річчя від часу створення Чернігівського обласного академічного укра-

їнського музично-драматичного театру імені Т. Шевченка у відділі краєзнавства облас-
ної бібліотеки відкрита виставка «Театральна історія», яка знайомить з історією та сьо-
годенням театру. Тут книги, буклети, статті з періодичних видань, фото. Також ювілей-
ний альбом з історії театру, щойно виданий у Чернігові. 

Виповнилося 100 років від дня 
смерті класика єврейської літера-
тури, народженого в самому центрі 
України, Шолом-Алейхема.

Шoлом-Алейхем — це всесвіт-
ньовідомий літературний псевдонім, 
що мовою ідиш означає «мир вам», 
один із різновидів єврейського ві-
тання. 

Шолом Нохумович Рабинович 
народився 2 березня 1859 року в 
місті  Переяславі, тоді це була Пол-
тавська губернія, нині Переяслав-
Хмельницький Київської області. А 
помер на чужині — в Америці, у Нью-
Йорку, 13 травня 1916 року. Писав 
переважно мовою ідиш.

Народився в сім'ї дрібного кра-
маря. Дитячі роки минули в неве-
личкому містечку Воронькові (тепер 
село в Бориспільському районі Ки-
ївської області). Навчався в хедері 
— єврейській початковій релігійній 
школі. Згодом під впливом єврей-
ської просвітницької літератури за-
ймався і загальною освітою, навчав-
ся в повітовій школі.

Від 1876 року працював домаш-
нім учителем у єврейського багатія 
Лоєва. У 1880 – 1882 роках працю-
вав громадським рабином у Лубнах. 
Після одруження з донькою Лоєва у 
1883 – 1887 роках жив і працював 
у Білій Церкві.

У 1887 – 1890, 1893 – 1905 ро-
ках жив у Києві, де займався торго-
вельними справами. Після єврей-
ських погромів у Києві в жовтні 1905 
року емігрував із Російської імперії, 
переїхав до Львова, що був у складі 
Австро-Угорщини.

Письменник багато подорожу-
вав, відвідав Женеву, Лондон, Вар-
шаву, Вільно, Берлін, інші міста, де 
виступав перед своїми читачами. У 
1907 – 1914 роках жив у Швейцарії, 
Німеччині, ряді інших країн Європи. 
1915 року переїхав до Нью-Йорка.

Літературна діяльність Шолом-
Алейхема розпочалася наприкінці 
1870-их років, коли в періодичних ви-
даннях було опубліковано кілька його 
кореспонденцій і статей мовою ідиш. 
Перші художні твори — повість «Два 
камені» та оповідання «Вибори» (оби-
два — 1883 року). Тоді ж уперше підпи-
сався псевдонімом Шолом-Алейхем.

Поява Шолом-Алейхема знаме-
нувала нову сторінку в розвитку про-
зи мовою ідиш. Головні герої пись-
менника — бідні «маленькі люди», 
які, незважаючи на важке, злиден-
не життя, оптимістично дивляться в 
майбутнє, з гумором оцінюють своє 
становище, вірять у справедливість і 
мудрість Творця. 

Започаткував книжкову серію 
«Єврейська народна бібліотека». Пер-
шими книжками серії стали романи 
Шолом-Алейхема «Стемпеню» (1888) 
та «Йоселе-Соловей» (1890). Перший 
твір присвячений фундатору нової єв-
рейської прози Менделе Мойхер-Сфо-
ріму, якого Шолом-Алейхем називає 
«дідусем Менделе», а себе «онуком». 
Творчий зв’язок «дідуся» й «онука» про-
стежується в життєписі єврейської 
громади, в майстерному володінні са-
тирою, в захисті прав принижених. У 
циклі «Менахем-Мендл» (1892 – 1909) 
Шолом-Алейхем показав світ наживи, 
спекуляцій, шахрайства. У 1894 році 
видав першу повість із широковідо-
мого циклу «Тев’є-молочник» (1894 – 
1914). Цей «сільський єврей» із грубою 

зовнішністю та ніжною душею став од-
ним із улюблених героїв письменника.

Герої дитячих оповідань Шо-
лом-Алейхема, незважаючи на без-
радісні умови життя, все ж усміха-
ються й жартують. Життя дітей відо-
бражено в повісті «Хлопчик Мотл» 
(1907 – 1916), збірках «Оповідання 
для дітей» (1886 – 1916), «Пісня пі-
сень» (1909 – 1911). Останнім тво-
ром своєрідного триптиха (перші два 
— «Стемпеню» та «Йоселе-Соловей») 
з життя єврейської художньої інте-
лігенції став роман «Мандрівні зорі» 
(1909 – 1911). 

Книги Шолом-Алейхема сприй-
малися і сприймаються як твори, 
сповнені любові до «маленької» лю-
дини, що змальовувалася письмен-
ником в ореолі щирого співчуття й 
сумного гумору.

В останні роки життя Шолом-
Алейхем завершив працю над тво-
рами «Тев’є-молочник», «Менахемо-
Мендл», «Хлопчик Мотл». Він написав 
цикл оповідань, комедію «Крупний 
виграш», автобіографічний роман «З 
ярмарку».

Творчість письменника забарв-
лена українським колоритом, у тво-
рах подано описи української приро-
ди, використано українську лексику, 
фольклор.

Більшість подій, про які пише 
Шолом-Алейхем, відбуваються в 
Україні. Втім, українські міста у тво-
рах письменника відіграють роль де-
корацій, на тлі яких розгортається 
драма єврейської громади. Однак 
навіть окремі штрихи, якими він зма-
льовував оточення єврейської гро-
мади, є цінними для нас, бо нанесені 
рукою очевидця. До того ж вони над-
звичайно влучні.

Шолом-Алейхем написав десять 
романів, двадцять п’єс, сотні пові-
стей та оповідань, багато статей. 
Твори письменника перекладені на 
десятки мов світу. Перше зібрання 
творів Шолом-Алейхема в чотирьох 
томах вийшло в світ 1903 року. 

У Переяславі розташована са-
диба-музей Шолом-Алейхема. 1997 
року в Києві було відкрито пам’ятник 
письменнику, а 2009 року — музей-
квартиру по вулиці Великій Василь-
ківській, 5а. 

* * *
Твори письменника з їх цікавим 

сюжетом, соковитою мовою дуже об-
разні, кінематографічні, багато разів 
ставилися на сцені, екранізувалися. 
Для прикладу можна навести фільм 
«Мандрівні зорі». А також чудову ви-
ставу Київського національного ака-
демічного театру ім. І. Франка «Тев’є-
молочник», де головну роль блискуче 
зіграв незабутній Богдан Ступка. 

Ставили твори письменника і 
на чернігівській сцені. В академіч-
ному театрі імені Т. Шевченка свого 
часу йшов цікавий мюзикл за твора-
ми письменника «О’кей, Мойша!». А 
в Молодіжному театрі й нині з успі-
хом грають виставу «Поминальна 
молитва», де в головній ролі Тев’є-
молочника — заслужений артист 
України Володимир Банюк. 

Цитати Шолом-Алейхема
Говорить письменник, герої 

його творів «Тев’є-молочник», «З 
ярмарку» та інших.

Чоловіка не можна відпускати 
ні на хвилину, тому що, доки тесляр 
на дошках сидить, дошки на місці.

Знаєте що? Давайте поговори-
мо про веселіші речі. Що чутно сто-
совно холери в Одесі?

Усе, що «занадто», те, кажуть, 
негоже.

Така доля всякої жінки, зако-
ханої до безтями: знай витирай 
сльози й мовчи.

Не змушуйте мене розповідати 
кінець мого роману. Початок, най-
сумніший початок, краще за най-
радісніший кінець. Нехай буде по-
чаток кінцем, епілогом...

Кожна зірка — це душа люди-
ни. А куди йде душа, туди йде і лю-
дина. Ось чому нам уявляється, 
ніби зірки падають.

Невже Бог створив людину для 
того, щоб вона мучилася на землі? 
Навіщо це йому було потрібно?

На те вона і дружина, щоб у 
труну вганяти.

Немає на світі рани, яка б не 
залікувалася, і немає горя, яке не 
було б забуто.

Розум і розкаяння — обидві ці 
речі завжди приходять надто пізно.

Ось станемо старші на декіль-
ка годин — тоді порозумнішаємо.

Недаремно моя мама гово-
рить: «Хто сам не здогадається, 
того в бік штовхають». 

Людина слабкіша за муху і міц-
ніша за залізо.

Краще двічі запитати, ніж один 
раз наплутати.

Не так страшні удари, як гіркі 
розчарування, образливий обман. 

Біль від удару минає, розчару-
вання залишає в душі садно наза-
вжди.

Нічого немає вічного на світі, і 
ніколи людина не буває задоволе-
на тим, що має.

Адже нічого на світі немає гір-
ше, ніж коли лаєш людину, з бру-
дом змішуєш, а вона мовчить. У 
вас жовч розливається, а вона си-
дить і усміхається!

Правда, я вам воістину відда-
ний друг, дай мені Боже хоч би соту 
частку того, що я бажаю вам!

Якби багаті могли наймати же-
браків помирати за них, жебраки 
добре б заробляли. 

Жодної відповіді — теж відпо-
відь.

Бідняк має стільки ворогів, 
скільки багатих на світі, а багатий 
має стільки ворогів, скільки бідня-
ків на світі.

Важко із зав’язаними очима 
вибитися на правильну дорогу, до-
водиться блукати.

Жодна письменницька фанта-
зія не створить того, що може під-
нести життя.

Роман 
зі щасливим кінцем 
За день до власного весілля 28 серпня 

1847 року М. Костомаров мав безліч кло-
потів. За час його відсутності зайшов до 
нього М. Юзефович, помічник куратора ки-
ївської шкільної округи, і сказав, що вчено-
го хоче бачити губернатор Фундуклей. За-
клопотаний Костомаров не зважив на ці 
запросини. Незабаром прислала до Кос-
томарова посланця П. Залєська, в учили-
щі якої Костомаров викладав. Пішов туди 
поет уже ввечері, та господиню не застав. 
Безтурботний і з радісним настроєм він по-
вернувся додому. Годині об 11-ій до нього 
прибіг Юзефович. «На вас донос зроблено, 
— сказав він. — У вас буде ревізія! Коли 
що маєте небезпечного, знищте!»

Заскочений Костомаров витяг статут 
Кирило-Мефодіївського товариства і хо-
тів знищити. Юзефович вихопив з його рук 
ті папери, промовив: «Нехай вони будуть у 
мене!» — й побіг із хати.

За якийсь час після того до Костомаро-
ва прийшли губернатор Фундуклей, кура-
тор Траскін, жандармський генерал Біло-
усов, поліцмейстер Гуляшкін з урядниками 
і зробили трус. Так почалися арешти членів 
Кирило-Мефодіївського товариства.

Папери, які вихопив із рук зрадник 
Юзефович, стали потім головним звину-
вачувальним документом проти М. Косто-
марова, а весілля через арешт молодого 
було відкладено. За якийсь час Аліна Кра-
гельська, наречена Костомарова, змуше-
на була вийти заміж за іншого.

Улітку 1873 року Костомаров прибув 
на пароплаві з Катеринослава до Києва за 
відрядженням археографічної комісії для 
участі в передпідготовчому комітеті, який 
мав виробити умови скликання III археоло-
гічного з’їзду в Києві.

Перед від’їздом із Києва поет-уче-
ний разом із відомим етнографом П. Чу-
бинським відвідали Братський монастир. 
Поверталися з Подолу через Старе місто 
і проїхали повз будиночок, в якому 26 ро-
ків тому була остання квартира Костома-
рова в Києві, де його заарештували. Кос-
томаров відвідав знайомий дім і покинув 
його зі смутком. П. Чубинський почав роз-
питувати вченого про останні дні в Києві, 
про нездійснений його шлюб і спитав, чи 
Микола Іванович знає щось про свою на-
речену. «Ні!» — відповів той сумно. 

Увечері, коли Костомаров лягав уже 
спати, з’явився Чубинський і повідомив: 
Аліна Леонтіївна живе біля Прилук — у селі, 
овдовіла, має трьох дітей, незабаром її че-
кають у Києві.

Костомаров написав листа і попро-
сив Чубинського передати його колиш-
ній нареченій.

Наступного дня до Києва приїхала Алі-
на Леонтіївна. Вона теж захотіла побачити 
Костомарова і запросила до себе. Замість 
молодої дівчини побачив Микола Іванович 
літню даму. Їхнє побачення було настільки 
ж приємне, як і сумне.

Пробувши в Києві ще кілька днів, Кос-
томаров виїхав до Петербурга.

У той час поет-учений страждав на хво-
робу очей, особливо боліли вони йому при 
світлі, так що не міг читати й писати. Лікарі 
радили  більше бувати на свіжому повітрі. 
Як тільки повернуло на весну, в квітні поїхав 
Микола Іванович у Полтавську губернію, в 
маєток Дідівці, до колишньої своєї нарече-
ної. Зустрів у неї весну, відвідав селянське 
весілля, чимало бував серед народу. У се-
редині травня мати викликала Миколу Кос-
томарова до Петербурга, бо господар дому, 
де він жив, збирався робити перебудову.

Наступного року, побувавши на архео-
логічному з’їзді в Києві, він знову відвідав 
Дідівці. У січні 1875 року Костомаров захво-
рів на тиф. 1 лютого від тифу померла його 
мати. Смерть матері Костомаров переживав 
дуже важко. На час хвороби, коли вчений 
був розбитий горем і зовсім немічний, при-
їхала до нього Аліна Леонтіївна і почала до-
глядати хворого. У середині квітня Костома-
ров за наполяганням лікарів виїхав у село, 
а 9 травня 1875 року в Дідівцях обвінчався 
з Аліною Леонтіївною. Так знову зійшлися ті, 
котрі мали поєднатися в молодості.

Літературні ювілеї

Шолом-Алейхем: 
мудрий гумор крізь мудрий сум

Єврейські письменники, Одеса, 1910 р. Зліва направо: Менделе Мой-
хер-Сфорім, Шолом Алейхем, Мордехай Бен-Амі, Хаїм-Нахман Бялік.

Богдан Ступка 
в ролі Тев’є-молочника.
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Несподівані 
думки

 Найкраще люди роз-
бираються в тому, чого в 
них немає.

 Перевіряйте факти, 
не відходячи від життя.

 Дурний небезпечний 
для навколишніх. Розумний 
— для самого себе.

 Поспішність — ворог 
успішності.

 Той, хто просить, не 
потребує. Потребує той, хто 
не просить.

Було колись...
Марія Кюрі, видатний 

фізик, яку двічі нагороджу-
вали Нобелівською пре-
мією, так і не змогла стати 
членом престижної Фран-
цузької академії лише тому, 
що вона жінка.

* * *
Англійська королева 

Анна, яка жила з 1665 по 
1714 роки, пережила всіх 
своїх дітей. А їх у неї було 
аж 17.

* * *
Геній музики Моцарт 

жодного разу не ходив до 
школи.

* * *
Вінсент Ван Гог за все 

життя продав лише одну 
свою картину. 

Українські вірші 
Кольцова
Відомий російський 

поет Олексій Кольцов в 
юнацькі роки часто бував 
на Україні, знайомився з 
побутом українського на-
роду, збирав українські 
пісні й прислів’я. У віршах 
«Подорожні», «Ночівля чу-
маків», «До річки Гайдарі», 
«Втеча» писав про україн-
ський народ. Був поет осо-
бисто знайомий з Є. Гре-
бінкою, писав також вірші 
українською мовою («Голу-
бонько, доню» та інші).

Куточок 
гумору

Квашена капуста — 
дуже добра закуска: і на 
стіл поставити не соромно, 
і зжеруть — не шкода.

* * *
— Поясніть, що таке па-

рапсихологія?
— А це коли заходиш 

до психолога в кабінет, а їх 
там двоє.

* * *
— Не так страшний 

грип, як ускладнення після 
нього.

— Правду кажеш, по-
друго. Саме після грипу я 
вийшла заміж. 

* * *
— А літр пива — це ба-

гато? 
— Зважаючи який за 

рахунком.
* * *

— Учора я був на іме-
нинах, то там один гість так 
напився, аж зелені чорти-
ки по ньому скакали. Сам 
бачив.
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Щоб нейтралізувати кислотний наліт і запобігти карієсу, не 

обов’язково використовувати жувальні гумки. Полощіть рот після 
їжі розчином однієї чайної ложки соди, доданої на склянку води.

 Для усунення невеликих щілин у стінах змішайте трохи 
харчової соди і білого клею до консистенції пасти, потім паль-
цями нанесіть пасту, щоб заповнити діру.

Дещо про винаходи
 Льюїс Керролл особисто винайшов триколісний вело-

сипед, мнемонічну систему для запам’ятовування імен і дат 
та електричну ручку.

 Леонардо да Вінчі був настільки наляканий паризьким 
смородом, що cпроектував для короля Франциска I туалет зі 
змиванням. У плані Леонардо були і труби, що підводять воду, 
і каналізаційні труби, і вентиляційні шахти, але Франциск так 
і не зрозумів, навіщо все це потрібно. Туалетів не побудували.

 1860 року паризький винахідник Едуард-Леон Скотт 
де Мартенвіль за допомогою приладу, названого ним «фоно-
автограф», зробив перший звукозапис жіночого голосу, який 
співає. Швидше за все це був голос самого Скотта. Високий 
голос був наслідком неправильної швидкості відтворення. 

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Євро-2016: 
стартує чемпіонат Європи з футболу

10 червня у Франції починається 15-ий чемпіонат Європи з футболу. 
У ньому виступає і збірна України.

Усі чемпіони континенту

Рік
Місце 
проведення 
турніру

Чемпіон 
Європи

1960 Франція СРСР

1964 Іспанія Іспанія

1968 Італія Італія

1972 Бельгія ФРН

1976 Югославія Чехословаччина

1980 Італія ФРН

1984 Франція Франція

1988 ФРН Нідерланди

1992 Швеція Данія

1996 Англія Німеччина

2000
Бельгія, 
Нідерланди

Франція

2004 Португалія Греція

2008
Австрія, 
Швейцарія

Іспанія

2012
Україна, 
Польща

Іспанія

Чемпіонати Європи інколи називають ма-
лими чемпіонатами світу. Адже Європа домінує 
у світовому футболі, навіть співвідношення пе-
ремог на чемпіонатах світу між Європою і Аме-
рикою (Латинською) — 11:9. І європейські чем-
піонати відбуваються з такою самою періодич-
ністю, як і світові (один раз на 4 роки). Якраз у 
проміжках між світовими першостями, у висо-
косний олімпійський рік. Так що, окрім кількох 
латиноамериканських команд, уся світова фут-
больна еліта — тут, у Європі. 

Вище — таблиця чемпіонств. Їх здобували 
всі європейські чемпіони світу, крім Англії: Ні-
меччина, Франція, Італія, Іспанія. Але деякі чем-
піонати завершувалися сенсаційною перемо-
гою зовсім не фаворитів — Данії, Греції. Так що 
можливі сюрпризи.

Діючий чемпіон Європи — Іспанія, причо-
му перемогла двічі підряд, це вперше в історії. 
Іспанці, будучи чемпіонами континенту 2008 
року, виграли чемпіонат світу 2010-ого, а в ран-
гу світових чемпіонів — Євро-2012. Три такі пе-
ремоги підряд — це теж рекорд. 

Україна на Євро
На першому чемпіонаті після здобуття не-

залежності, 1992 року, Україна не виступала, 
бо відбір до нього проходив у попередні два 
роки, коли ми були ще в складі СРСР. На на-
ступні 4 чемпіонати наша збірна не пройшла 
відбірних змагань.

Дебютувала на Євро-2012, але без відбо-
ру, як співгосподар турніру. І ось уперше подо-
лала відбір. 

Однак цей чемпіонат — у дуже розширено-
му складі. УЄФА знову збільшила кількість його 
учасників, нині їх аж 24. Практично це половина 
країн Європи. У відборі путівку на Євро здобули 
не лише по два переможці груп, а й кілька ко-
манд, що посіли третє місце, серед них і Україна. 

Групи чемпіонату
24 учасники турніру розбиті жеребкуван-

ням на 6 груп. У них змагання пройдуть по колу 
— кожна збірна зустрінеться з кожним із трьох 
суперників. До наступного етапу — однієї вось-
мої фіналу — вийдуть по 2 перші команди груп, 
а також 4 кращі команди, які зайняли 3 місця в 
групах (за спеціальними показниками). 

Далі — гра на вибування, аж до фіналу, який 
і визначить чемпіона. 

Група А: Франція, Румунія, Албанія, Швейцарія. 
Група В: Англія, Росія, Уельс, Словаччина. 
Група С: Німеччина, Україна, Польща, Північна 

Ірландія. 
Група D: Іспанія, Чехія, Туреччина, Хорватія. 
Група Е: Бельгія, Італія, Ірландія, Швеція. 
Група F: Португалія, Ісландія, Австрія, Угорщина. 

Перший матч збірна України проведе з дію-
чим чемпіоном світу — Німеччиною — 12 черв-
ня в Ліллі. 16 червня — гра з Північною Ірланді-
єю в Ліоні, 21 червня — з Польщею в Марселі.

* * * 
Чемпіонат стартує 10 червня, на стадіоні в 

передмісті Парижа Сен-Дені, матчем Франція – 
Румунія. Початок — о 21.00 за середньоєвро-
пейським часом. 

Одна восьма фіналу: 25 – 27 червня.
Чвертьфінал: 30 червня – 3 липня.
Півфінал: 6 і 7 липня. 
Фінал: 10 липня, Париж, стадіон у Сен-Дені. 

Головний 
тренер наці-
ональної ко-
манди Укра-
їни Михай-
ло Фоменко, 
який і вивів 

нашу збірну  на чемпіонат, 
31 травня  визначився із за-

явкою національної коман-
ди на фінальний турнір Євро-
2016.

До складу 23-х увійшли:
воротарі: Андрій П'ятов 

(«Шахтар»,  Донецьк), Денис 
Бойко («Бешикташ»,  Стамбул, 
Туреччина), Микита Шевчен-
ко («Зоря»,  Луганськ);

захисники: Артем Фе-
децький («Дніпро»,  Дніпро), 
В’ячеслав Шевчук, Олександр 
Кучер, Ярослав Ракицький, 
Богдан Бутко (усі — «Шах-
тар»), Євген Хачеріді «(Дина-
мо», Київ);

півзахисники: Андрій Яр-
моленко, Сергій Сидорчук, 
Денис Гармаш, Сергій Рибал-
ка (усі — «Динамо»), Руслан 
Ротань («Дніпро»), Тарас Сте-
паненко, Віктор Коваленко 
(обидва — «Шахтар»), Олек-
сандр Караваєв («Зоря»), Ана-
толій Тимощук («Кайрат»,  Ал-
мати, Казахстан), Євген Ко-
ноплянка («Севілья», Іспанія), 
Олександр Зінченко («Уфа», 
Росія);

нападники: Роман Зозуля 
(«Дніпро»), Пилип Будківський 
(«Зоря»), Євген Селезньов 
(«Шахтар»).

Неправильно Правильно
Ми прийняли всі міри Ми вжили всіх заходів

Факт на лице Незаперечний факт

Прикласти зусиль Докласти зусиль

Халатне відношення Недбале ставлення

Ви не виключення Ви не виняток

Зайшли в тупик Зайшли в глухий кут

Диву даєшся Не можна надивуватися

Втрати складають третину Втрати становлять третину

Заставили це зробити Змусили це зробити

Треба задіяти молодь Треба залучити молодь

Ліга чемпіонів Європи з футболу. Фінал. Мі-
лан, 25 травня.

«Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мадрид) — 
1:1 (за пенальті 5:3). Це 11-ий Кубок чемпіонів 
«Реалу» і це рекорд турніру.

Ліга Європи. Фінал. Базель, 18 травня. 
«Севілья» — «Ліверпуль» — 3:1. 

У «Севільї» це третя перемога поспіль і п'ята за-
галом у турнірі. Обидва показники — рекорд Ліги. 

Якщо врахувати, що «Реал» і позаторік, у 
такому ж фіналі, виграв Лігу чемпіонів, а торік 
її виграла «Барселона», то команди Іспанії три 
роки поспіль здобувають усі європейські куб-
ки з футболу. 

Іспанія — три роки з єврокубками
Ліга чемпіонів — «Реал», ліга Європи — «Севілья»

Збірна України на Євро-2016

Арт-проект «Творити, щоб жити!» 
Благодійний арт-проект «Творити, щоб жити!» відбудеться в 

неділю, 5 червня, в міському парку культури та відпочинку Чер-
нігова. Початок — о 12.00.

Мета акції — збір коштів (потрібна сума — 100 тисяч гривень) 
на лікування дітей з онкогематологією, що перебувають у Черні-
гівській обласній дитячій лікарні. На сьогодні в лікарні перебува-
ють на хіміотерапії 5 дітей: Поліна Затишна, Роман Рябченко, Юлія 
Лесько, Мілана Бублик, Павло Чорний. Окрім них, своє лікування 
продовжує Вікторія Дьома.

В акції беруть участь хлопці та дівчата, які вже подолали цю недугу. 
У парку виступатимуть найкращі дитячі хореографічні та 

вокальні колективи, дитячі студії міста, аніматори, веселі кло-
уни, будуть конкурси й розваги, безпрограшна лотерея. Діти 
зможуть відвідати майстер-класи чернігівських майстрів (лі-
плення, гончарство, виготовлення ляльки-мотанки, петриків-
ський розпис). 

Учасниками акції стануть діти, що хворіють на аутизм. Вони 
представлять свої роботи, які теж можна буде придбати. 


