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Усі — на пошту!
Передплатити газету 

на друге 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 кіос-

ках, 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 до 25 червня 
продовжити передплату на друге півріччя. 

Найбільш одіозний соратник Яну-
ковича Юрій Іванющенко, відомий 
також як «Юра Єнакієвський», кот-
рий перебуває під міжнародними 
санкціями, віднині може вільно по-
дорожувати світом. Інтерпол зняв із 
нього червону картку, дозволивши 
йому подорожувати світом без ризи-
ку бути заарештованим і доправле-
ним до України.

Ця інформація міститься у відпо-
віді апарату Українського бюро Ін-
терполу.

Там сказано, що 19 квітня цьо-

го року Інтерполом було внесено 
зміни статусу розшуку Іванющен-
ка з «арешт» на «встановлення міс-
цезнаходження» у зв’язку з тим, що 
8 квітня 2016 року закінчився тер-
мін дії ухвали Печерського район-
ного суду Києва від 8 жовтня 2015 
року, якою надавався дозвіл на за-
тримання Іванющенка з метою його 
приводу для участі в розгляді кло-
потання про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Таким чином, Іванющенко може 

вільно подорожувати світом — він 
не буде затриманий, а Україну лише 
поінформують, що він перетнув 
такий-то кордон.

Цій зміні статусу передувало рі-
шення судді Дніпровського суду Киє-
ва Чауса. Той, усупереч територіаль-
ності, закрив справу Іванющенка та 
зняв його з розшуку. Він просто взяв 
і скасував ухвалу на затримання Іва-
нющенка та доставку в суд, винесе-
ну Печерським судом, а також по-
станову слідчого про розшук 
Іванющенка.

Наступний номер «Світ-інфо» вийде 
7 липня, для передплатників ІІ півріччя.

Сьогодні газета — на 20 сторінках
Оскільки наступний номер «Світ-інфо» вийде не через два тиж-

ні, як зазвичай, а через три, сьогодні для читачів — своєрідний бо-
нус: наша газета виходить на 20 сторінках. Тут є що почитати! 

Євро-2016
У Франції розпочався 15-ий чемпіонат Єв-

ропи з футболу. 10 червня в матчі відкриття в 
Парижі господарі поля перемогли Румунію — 2:1.

12 червня в місті Лілль стартувала в тур-
нірі і збірна України матчем проти чинних чем-

піонів світу — команди Німеччини. Стартовий 
склад української збірної: П’ятов, Шевчук, Ракицький, Хачері-
ді, Федецький, Ярмоленко, Коноплянка, Сидорчук, Степаненко, 
Коваленко, Зозуля. На заміну виходили Селезньов, Зінченко. 
Наші хлопці гідно грали з суперником, у складі якого майже всі 
були чемпіони світу 2014 року. Українці теж атакували,  кілька 
разів  німців виручив кращий воротар світу Мануель Нойєр. До 
останніх хвилин перевага німців була мінімальна, лише напри-
кінці вони забили другий м’яч. Отже, наші програли — 0:2. 

Того ж дня в нашій групі Польща виграла в Північної Ірлан-
дії — 1:0.

16 червня Україна грає з Північною Ірландією, а 21 черв-
ня — з Польщею.

До наступного етапу турніру виходять по дві кращі команди 
груп  та 4 кращі команди з тих, які зайняли в групах треті місця.

Результати інших перших матчів: Англія – Росія — 1:1; 
Уельс – Словаччина — 2:1; Швейцарія – Албанія — 1:0; Хорва-
тія – Туреччина — 1:0, Іспанія – Чехія — 1:0, Італія – Бельгія — 
2:0,  Швеція – Ірландія — 1:1.

По 10 липня (включно з фіналом) у Чернігові в колишньому 
кінотеатрі ім. Щорса на великому екрані транслюються матчі 
«Євро-2016». Вхід вільний. Початок — о 19.00 і 22.00.

В Україні — черговий полі-
тичний скандал: оприлюднено 
так звану «чорну книгу» — та-
ємну бухгалтерію Партії регі-
онів часів її перебування при 
владі. Вона показує причет-
ність багатьох колишніх і ни-
нішніх політиків, посадовців до 
корупції. 

Війна компроматів
Передусім не варто поспішати з 

висновком, що це — прояв бороть-
би за правду і справедливість. Най-
частіше такий викид компромату в 
нас є проявом чвар у політиці. Не 
так давно подібною сенсацією ста-
ло оприлюднення протоколу засі-
дання Ради нацбезпеки і оборони 
від 28 лютого 2014 року про події в 
Криму, що тут же назвали хронікою 
здачі Криму Росії.

Як і тоді, в історії з «чорною кни-
гою» регіоналів теж напрошуєть-
ся запитання: чому все це вихлюп-
нулося саме зараз, через більш як 
два роки після Майдану і краху ре-
жиму Януковича? Що ж відбулося 
цими останніми днями? 

Колишній перший заступник го-
лови Служби безпеки України Ві-
ктор Трепак передав до Національ-
ного антикорупційного бюро доку-
менти, що підтверджують незаконні 
виплати Партією регіонів готівкою 
низці колишніх і нинішніх високопо-
садовців. 

За словами В. Трепака, йдеться 
про так звану «чорну бухгалтерію» 
Партії регіонів із загальними ви-
платами на суму близько 2 мільяр-
дів доларів.

«Це — великий масив докумен-
тів, які підтверджують тотальну ко-
румпованість влади. Значна части-
на цих матеріалів — «амбарна кни-
га» корупційних виплат, які систе-

матично здійснювалися за рахунок 
«общака» або «чорної каси» Партії 
регіонів, масив матеріалів, які сто-
суються не одного чи кількох зло-
чинів, а системної багаторічної ко-
рупційної діяльності організованої 
структури, яка діяла на базі відомої 
політичної партії і мала за мету не-
законне захоплення влади та її про-
типравне використання», — сказав 
В. Трепак.

Серед фігурантів цих матеріалів 
— міністри й керівники відомств, 
народні депутати, відомі політики 
провладних та опозиційних партій, 
громадські діячі, судді.

За словами Трепака, «чорна бух-
галтерія» Партії регіонів охоплює 
тривалий період виплат, зокрема 
«часи правління державою кілько-
ма президентами, складами уряду 
та парламенту, а також низку пре-
зидентських, парламентських і міс-
цевих виборів».

Що й казати, матеріали супер-
скандальні. Чому про них мовчали 
понад два роки — це питання також 
має з’ясувати розслідування НАБУ, 
а також Генеральної прокуратури. 

Є версія, що таємна бухгалтерія 
Партії регіонів потрапила до СБУ 
ще 18 лютого 2014 року. Це був 
перший трагічний день на Майда-
ні, коли було вбито перших протес-
тувальників, яких пізніше назвали 
Небесною Сотнею. Того дня, крім 
інших бурхливих подій, був штурм 
і захоплення учасниками револю-
ції офісу Партії регіонів, неподалік 
від парламенту. Там спалахнула по-
жежа, сталися чи не перші жертви 
того дня. Під час цих подій і було ви-
лучено документи регіоналів. Їх по-
дальшу долю теж має встановити 
слідство, щоб використання таких 
матеріалів не сприймалось як 
політичні «розбірки» нинішніх 
політиків. 

Демократи й олігархи
Що засвідчила «чорна бухгалтерія» Партії регіонів 

Зрадники у владі. 
Найближчий соратник Януковича Юрій Іванющенко отримав свободу
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Бліц-інформ
Перший мільярд 
до місцевого бюджету
За п’ять місяців року органи фіскальної служби області за-

безпечили надходження до місцевих бюджетів 1125,8 млн грн, 
що на 388,3 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого 
року. Домінуючим залишається податок на доходи фізичних осіб 
— 55,4% надходжень. За плату за землю місцеві бюджети отри-
мали 186,8 млн грн. Єдиного податку на підприємницьку діяль-
ність надійшло 136,8 млн грн, акцизного податку — 79,7 млн грн.

Чернігів: переселення установ 
Ряд управлінь Чернігівської міської ради переїжджають до 

інших приміщень. Мета — економія бюджетних коштів, зручність 
для населення. 

На вул. Коцюбинського, 82, де тепер знаходиться Управління 
земельних ресурсів, працюватимуть також Управління архітекту-
ри та містобудування і Управління капітального будівництва. 

На вул. Кирпоноса, 9 працюватимуть три Управління: куль-
тури та туризму; квартирного обліку та приватизації житлового 
фонду; у справах сім’ї, молоді та спорту.

Управління транспорту та зв’язку переїздить до приміщення 
Чернігівського тролейбусного управління (вул. Шевченка, 50).

Управління охорони здоров’я переміститься до 3-го поліклі-
нічного відділення міської лікарні № 1 (проспект Миру, 44).

Про зміну телефонів цих управлінь буде повідомлено додатково.

Польське місто Тарнобжег 
прийме чернігівських дітей 
Місто-партнер Чернігова готове прийняти цього року на на-

вчання 10 дітей із Чернігова, а наступного — 50. Також улітку 25 
дітей, чиї батьки загинули чи поранені в зоні АТО, Тарнобжег при-
йматиме на реабілітацію. Таких домовленостей досягнули під 
час зустрічі офіційних осіб двох міст у Польщі.

Всеукраїнський фестиваль
«Відродження українського села, 
його духовності і культури»
У селі Піски Бахмацького району 4 – 5 червня відбувся цей 

Третій всеукраїнський фестиваль. Захід організовано завдяки 
ініціативі голови ПСП «Пісківське», депутату обласної ради Вале-
рію Колоші.

З піснями люди пройшли від пам’ятного знака Христа Спаси-
теля до Святого поля, де відбулися святкові дійства.

Концертну програму розпочав хор «Благовіст» чоловічого Бла-
говіщенського монастиря з міста Ніжина. Виступила співачка й те-
леведуча, народна артистка України Оксана Пекун. Також проде-
монстрували свою творчість хореографічні, фольклорні колекти-
ви з різних куточків нашого краю. Діяли майстер-класи народних 
умільців: молотіння пшениці ціпом, косіння трави, інші сільські ро-
боти, розпис, гончарство, ковальство, плетіння. Було показове кін-
но-трюкове шоу членів клубу «Козацький герць» під керівництвом 
Євгена Крутова з Чернігова. Яскравим був парад вишиванок.

Для відпочинку і ночівлі гостей діяло наметове містечко, пра-
цювала польова кухня, яка пригощала всіх запашним кулішем.

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

ку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо 
Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

«КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 
2600201586536.

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

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

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

На Чернігівщині СБУ викрила 
незаконний видобуток ґрунту 
Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала 

групу ділків, які незаконно добували ґрунт на самовільно зайня-
тих земельних ділянках лісового фонду. Для цього вони викорис-
товували неофіційно найнятих працівників і вантажівки.

Зловмисники встигли продати понад два гектари поверхне-
вого шару ґрунту, чим створили небезпеку для довкілля, в тому 
числі через знищення лісу. Вартість реалізації піщано-ґрунтової 
суміші становила 800 грн за машину.

За матеріалами СБУ прокуратура відкрила кримінальне про-
вадження за ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель) Кримінального кодексу 
України. Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

Відомий по-
літик, депутат 
парламенту кіль-
кох скликань, ко-
лишній віце-спі-
кер Ради і віце-
прем’єр уряду 
Микола Томенко 
відмовився бра-
ти участь у до-
виборах по 206 
округу. Повний 

текст звернення Миколи Томенка: 
«Брати участь у легітимації процесу 

купівлі мандатів народних депутатів у ма-
жоритарних округах я не буду. Це — не-
правильно і аморально. Я вдячний низ-
ці громадських організацій та політич-
них сил, які запропонували мені свою під-
тримку на довиборах до Верховної Ради 

у п’яти округах, які відбудуться 17 липня. 
Зокрема, чорнобильським організаціям, 
ветеранам АТО, партіям «Батьківщина», 
«Народний рух України» та ін.

У свою чергу, я сформував пропози-
цію — висунути єдиного кандидата від 
опозиційних до влади Петра Порошенка 
й олігархів, які її підтримують, політичних 
сил, щоб ці довибори стали виборами са-
мостійних політиків та їхніх програм, а не 
владним аукціоном із продажу мандата 
мажоритарника.

Натомість сталася ситуація, коли 
практично по всіх округах і, зокрема, на 
Чернігівщині про готовність балотуватися 
на цих довиборах уже заявили до десятка 
представників так званих опозиційних до 
Президента партій. Це означає, що влада 
розігрує звичний для неї сценарій, коли 
демократи будуть між собою сваритися, а 

кандидат від влади під прикриттям право-
охоронних органів буде скуповувати голо-
си на окрузі.

За таких обставин зрозуміло, що ку-
півлю депутатських мандатів не можна 
буде зупинити.

Цілком очевидно, що нинішній склад 
парламенту приречений: не в цьому, так 
у наступному році відбудуться дострокові 
парламентські вибори. А в разі, якщо Прези-
дент найближчим часом не піде на достро-
кові парламентські вибори, то суспільство 
вимагатиме вже не лише парламентських, а 
й дострокових президентських виборів.

Тому сьогодні треба думати про те, як 
готувати вже ті, «великі вибори»: ухвалю-
вати нове виборче законодавство, ви-
значати зрозумілі правила гри і принципи 
домовленостей бодай в українському де-
мократичному політичному середовищі». 

Томенко не піде на вибори в Чернігові 
через відсутність єдиного кандидата від демократичних сил

У Чернігівській області створена своя 
«держава», де видають паспорти, звільня-
ють від сплати податків і кримінальної від-
повідальності.

У селі Бакаївка Ічнянського району 
на Чернігівщині щонайменше 14 років 
живе самопроголошений монарх і його 
піддані — так званий «Титульний суве-
ренний народ України», йдеться в сюжеті 
«ТСН.Тиждень». 

За словами сільського голови Костян-
тина Бережняка, на князька він не обра-
жається, проте жаліється, що той не спла-
чує податків. «Він не платить, але дружина 
за нього все заплатить. Він потім кричить: 
«Не плачу!» Я підтверджую: він особисто ні-
чого не платить, заплатила дружина, і все 
нормально», — розповідає чиновник. 

Сам «Його величність» залишився без 
особистого автомобіля, який на штраф-
майданчик забрали поліцейські Черніго-
ва. Ситуація здавалася б комічною, але на-
ступного дня «государевий» автомобіль за-
брав якийсь його представник. Виявляєть-
ся, заламінований папірець, виданий від 
імені «Титульного суверенного народу Укра-
їни», на когось таки враження справив. 

У Службі безпеки України повідомили, 

що інформації про наявність криміналь-
них проваджень щодо цієї організації не-
має, і додають: «Справжніми джерелами 
їхнього доходу є ввезення через держав-
ний кордон України транспортних засобів 
із території Європи та надання їм власних 
номерних знаків, оформлення так званих 
паспортів «Титульного суверенного наро-
ду України». 

Крім того, керівництво ТСНУ залучає 
значні кошти від приватних підприємців. 
В обмін на фінансову підтримку керівники 
ТСНУ обіцяють підприємцям надання екс-
територіальних прав (звільнення від дер-
жавного оподаткування, недоторканність 
майна, непідсудність)». 

Скориставшись прогалиною в зако-
нах, кілька хитрунів спробували створи-
ти віртуальну, юридично недоторканну ор-
ганізацію, яка б нагадувала щось на зра-
зок ООН у США. Фізично це її територія, але 
юридично чужа. 

Також виявилося, що в українському 
законодавстві справді є таке формулю-
вання. Описане воно в одному єдиному до-
кументі — КВЕДі — Класифікаторі видів 
економічної діяльності. Проблема в тому, 
що визначити собі такий вид діяльності ор-

ганізація може самостійно, що й ТСНУ зро-
била. 

При цьому в офіційному реєстрі під-
приємців цього дивного утворення з на-
звою «Титульний суверенний народ Укра-
їни» знайти не вдалося. Проте правоохо-
ронці не вперше зустрічаються з цією екс-
територіальною економічною діяльністю. 
Хто знає, скільки нерозмитнених машин і 
незаплачених податків змогли прокачати 
через фейкового государя. 

Вочевидь відчувається, що за спинами 
смішних сільських дядьків із вигаданою ко-
роною стояв хтось реально впливовий. Го-
судар, який знайшовся в Бакаївці, виявив-
ся не головним в ієрархії. Він пояснює, що 
аудієнції в справжнього потрібно просити 
через офіційний запит. Далі він сам вирі-
шить — зустрічатися з журналістами чи ні. 

Після приїзду журналістів на офісі 
князька зникла табличка й авто з «дипло-
матичними» номерами. Втім, організацію 
можна легко знайти в Інтернеті. У соцмере-
жах чоловік викладає запрошення до кон-
сульств Росії та Білорусі про приєднання до 
екстериторії «государя-імператора».

Алла СКОРИК
http://tsn.ua/  

Від початку 
року в Корюків-
ській централь-
ній районній лі-
карні «запрацю-
вав» ендоско-
пічний кабінет. 
Відвідувачів у 
ньому приймає 
молодий, але 
вже досвідче-
ний хірург Сергій 
Милейко, який 
пройшов відпо-
відне навчання в 

Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти (м. Київ) і отримав сертифікат лі-
каря-ендоскопіста. Поряд із лікарем працює 
медична сестра Марія Летуновська, яка рік 
тому закінчила Новгород-Сіверське медичне 
училище і з роботою справляється вправно. 

Нещодавно завдяки Корюківській місь-
кій раді, депутати якої одноголосно підтри-

мали рішення щодо виділення 300 тисяч 
гривень з вільних залишків, було придба-
но й нове сучасне обладнання — відеога-
строскоп фірми «Оlympus», що зробило об-
стеження ще доступнішим. Мешканці ра-
йону досі для проходження відповідних 
обстежень мусили вирушати до обласних 
закладів.

«Нове обладнання дозволяє здійснюва-
ти ендоскопічне дослідження стравоходу, 
шлунка й дванадцятипалої кишки, — пояс-
нює Сергій Олександрович. — У кабінеті вже 
обстежено понад дві сотні осіб. Приїздили 
до нас мешканці не тільки Корюківського 
району, а й сусідніх. І недарма, бо вже було 
виявлено й виразки, й ерозії, й поліпи, тра-
плялися, на жаль, і онкопатології органів».

А ще за допомогою відеогастроскопа було 
виконано кілька десятків біопсій (тобто ро-
бився забір матеріалу для підтвердження ді-
агнозів) і навіть одне оперативне втручання.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка 

У селі проголосили себе окремою 
частиною України зі своїм «государем»

Вже і в райцентрі 
«мандрують» усередині людини

Колектив Чернігівського обласного центру 
екстреної медицини та медицини катастроф 
передав свою частку благодійної допомоги ма-
тері чернігівського трирічного хлопчика Іванка 
Людвика, за що берегиня багатодітної родини 
надзвичайно вдячна людям у білих халатах. 

У дитини — рак нирки, маля перенесло 
надважку операцію з видалення органа та 
багато курсів хіміотерапії. В області триває 
акція серед медичної спільноти на підтримку 
онкохворого хлопчика. Японський журавель 
(паперовий птах — всесвітній символ надії 
на життя) облетів онкодиспансер, обласну 

лікарню, тубдиспансер, психоневрологічну 
лікарню й центр екстреної допомоги. 

Ігор Даниленко, головний лікар цен-
тру, зазначив: «Звичайно ж, ми підтримали 
цю акцію, бо хто, як не лікар, розуміє всю 
складність ситуації, особливо коли стоїть 
питання здоров’я дитини. Наш колектив ба-
жає хлопчику найшвидшого одужання!» 

Далі білий птах надії полетів до Черні-
гівського обласного центру радіаційного 
захисту та оздоровлення населення. Від 
імені колективу естафету прийняла голо-
вний лікар закладу Галина Синявська. 

Естафета допомоги онкохворому хлопчику 

Юніс Аскеров 
балотуватиметься 
по 206 округу

Волонтер, 
активіст «Са-
м о о б о р о н и 
Майдану», де-
путат Деснян-
ської районної 
в місті Черні-
гові ради Юніс 
Аскеров бало-
туватиметься 
до Верховної 
Ради на позачергових виборах 
по Чернігівському округу № 206. 

Відповідний запис він роз-
містив у себе на сторінці у 
Facebook: 

«Представники націоналіс-
тичних/волонтерських організа-
цій Чернігова, мої побратими, з 
якими я стояв проти знавісніло-
го «Беркуту» на Майдані, возив 
допомогу в АТО, блокував з’їзди 
реваншистів, висунули мене як 
кандидата в депутати Верховної 
Ради по ВО 206. Завдання, яке я 
особисто бачу для себе, — про-
довження Революції Гідності, 
недопущення реваншу, побудо-
ва сильної і заможної України».

Керівник Чернігівської «Са-
мооборони Майдану» Олександр 
Ясенчук зазначив: «Кандидатом 
у депутати Аскерова висунула 
ініціативна група «Сімка».



№81   16 червня 2016 року№81   16 червня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
«Нетлінне «Слово…» 
в Новгороді-Сіверському

У Новгороді-Сі-
верському 5 червня 
відбулося літератур-
но-мистецьке свято 
«Нетлінне «Слово...». 
Програма охоплю-
вала літературні чи-
тання, виставку ро-
біт майстрів декора-

тивно-прикладного мистецтва, концерти митців обласного 
філармонійного центру, аматорів району.

Музейні видання 
Чернігівський літературно-меморіальний музей-за-

повідник М. Коцюбинського презентував свої видання 
за 2015 рік. Було підготовлено три видання: оригінальна 
добірка дитячих книг «П’ять казочок» М. Коцюбинського, 
збірка «М. Коцюбинський. Вибрані твори» і «Меморіальна 
бібліотека М.Коцюбинського. Короткий опис». 

Дитяча збірка «П’ять казочок» — кожна казочка, вміще-
на в окрему ілюстровану книжечку. Разом з оригінальним 
текстом подається переклад казки англійською мовою. 

У музеї зберігається велика бібліотека письменника 
— 1547 одиниць. У виданому описі подана основна інфор-
мація про кожну з книг. 

«Бібліотека 
під зеленими вітрилами»
Ч е р н і г і в с ь к а 

обласна бібліоте-
ка ім. В. Короленка 
відкрила літній чи-
тальний зал «Біблі-
отека під зеленими 
вітрилами». Для жи-
телів і гостей міста 
з’явилася можли-
вість ознайомитися 
з послугами бібліотеки, переглянути цікаві газети й журнали, 
новинки літератури на свіжому повітрі, поруч із бібліотекою.

Літній зал працюватиме щопонеділка і щовівторка з 
11.00 до 17.00.

«Десна» на 8 місці
Завершився чемпіонат України в першій лізі — другому 

за рангом дивізіоні нашого футболу, де брала участь і чер-
нігівська «Десна». У турнірі, в якому виступали 16 команд, 
наші земляки вибороли 8 місце. У 30 матчах у них 11 пере-
мог, 7 нічиїх, 12 поразок, набрано 40 очок.  Рівність заби-
тих і пропущених м’ячів — по 30. В останньому турі деснянці 
на виїзді програли клубу «Миколаїв», який зайняв 7 місце. 

Перемогу в турнірі здобула команда «Зірка» (Кірово-
град), яка на наступний чемпіонат переходить до вищої ліги. 

Кращим бомбардиром став Артем Фаворов із клубу 
«Оболонь-Бровар» (Київ) — 16 забитих м’ячів. На другому 
місці Євген Чепурненко з «Десни» — 11 м’ячів. 

Кримінальна хроніка
Вибух на полігоні 
Під час обладнання військового полігона в селищі Гонча-

рівське трапився вибух. Двоє військовослужбовців загину-
ли. Один був поранений. Проводиться розслідування трагедії.

Горів Ніжинський жиркомбінат
9 червня о 16.00 загорівся ангар на території ПАТ «Ні-

жинський жиркомбінат». Пожежу ліквідували 16-та дер-
жавна пожежно-рятувальна частина, пожежні коман-
ди спецавіазагону ДСНС України та військової частини 
А-2574. Вогнем було пошкоджено конструктивні елементи 
металевого ангара на площі 1000 кв. м, насіння й лушпин-
ня загальною вагою близько 100 тонн.

Трагедії на дорогах
Рано-вранці 1 червня біля села Томашівка Ічнянського 

району стався наїзд легкової автомашини на групу мешкан-
ців села Дорогинки, які після шкільного випускного вечо-
ра йшли зустрічати світанок. Машиною керував 50-річний 
мешканець села Припутні цього ж району. У результаті на-
їзду загинули 43-річний учитель школи, 34-річна жінка та 
її 23-річний брат. 17-річна дівчина отримала тяжкі травми.

У Чернігові близько 5 ранку 11 червня автомобіль 
Hyundai Accent врізався в дерево біля магазину «Квартал», 
що на Об’їзній. Двоє юнаків, 1996 і 1997 років народжен-
ня, які знаходилися в салоні авто, загинули на місці.

Книги — недорого 
Класика, детективи. Усі книги — по 10 – 15 гривень. У 

продажу: Іван Бунін, Сергій Єсенін, Микола Рубцов, Воло-
димир Короткевич, Етель Ліліан Войнич, Джек Лондон, Ка-
рел Чапек, Гілберт Честертон, Буало-Нарсежак, Моріс Ле-
блан, Едгар Уоллес, Уїлкі Коллінз, «Антологія світового гу-
мору». 

Чернігів, вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо» (з
   10.00 до 14.00).

Комісія з присудження щорічної обласної літера-
турно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського допус-
тила до наступного етапу конкурсу на премію 2016 
року всіх запропонованих кандидатів за такими номі-
націями.

Поезія:
Богдан Власенко «…Доки холоне кава»;
Надія Мариноха-Стеценко «Таємниця твого Всесвіту»;
Ольга Пилипчук «Малахітові вруна», «Відлуння зорі По-

лин»;
Лариса Ткач «Кришталева роса».
Проза:
Любов Пономаренко «Синє яблуко для Ілонки».

Народознавство:
Олександр Ковальчук «Візуальне у творчості 

М.Коцюбинського»;
Віктор Моренець «Просвіта» інкогніта».
Декоративне та образотворче мистецтво:
Євген Кріп, цикл робіт «Євген Кріп. Чернігів-45»;
Театрально-музичне мистецтво:
Творче об’єднання «Актор і лялька», цикл вистав «В сво-

їй хаті своя правда, і сила, і воля».
З роботами номінантів можна ознайомитися в музеї 

М. Коцюбинського, а імена переможців буде названо на-
прикінці серпня. 

Нова назва і в дужках — 
попередня.

Романа Бжеського (Віліса Лаці-
са). Бжеський Роман Стефанович 
(5.04.1897 – 4.04.1982) — український 
державний діяч доби УНР і на емігра-
ції. Організатор українського війська 
та безпосередній учасник боїв із ро-
сійськими військами 1918 – 1919 рр. 
Ідеолог модерного українського наці-
оналізму, дослідник української історії, 
літературознавець, журналіст і публі-
цист. Народився в Чернігові. 

Степана Носа (Гайдара). Степан 
Данилович Ніс (7.05.1829, с. Понори, 
Конотопський повіт – 28.12.1900, м. 
Городня, Чернігівщина) — український 
фольклорист, етнограф, лікар, громад-
сько-політичний діяч.

Григорія Кочура (провулок Гай-
дара). Григорій Порфирович Кочур 
(17.11.1908, с. Феськівка Менського 
району – 15.12.1994, Ірпінь) — пере-
кладач, поет, літературознавець, гро-
мадський діяч. Був репресований ко-
муністичним режимом. 

Петра Смолічева (провулок Жов-
тневий). Смолічев Петро Іванович 
(12.01.1891 – 1944 чи 1947) — укра-
їнський археолог, історик стародавньо-
го Сходу, Греції та Риму. Чернігівський 
краєзнавець і педагог. Репресований 
комуністичним режимом. 

Олександра Тищинського 
(Кропив’янського). Тищинський Олек-
сандр Амфіанович (1835 – 1896) — 
громадський діяч, засновник першої 
громадської бібліотеки Чернігова. 12 
років був активним членом міського 
громадського управління. Почесний 
громадянин міста. 

Бориса Луговського (Рози Люк-
сембург). Луговський Борис Львович 
(12.05.1898 – жовтень 1937?) — укра-
їнський етнограф, відомий чернігів-
ський краєзнавець.

Федора Уманця (Макаєвської). 
Уманець Федір (1841 – 1908) — укра-
їнський письменник, історик, публі-
цист, соціолог, громадський діяч зі ста-
рого козацько-старшинського роду Глу-
хівщини (Уманці). Голова Глухівської по-
вітової земської управи (1887 – 1895) 
і Чернігівської губернської земської 
управи (з 1895).

Івана Рашевського (Павлика Мо-
розова). Рашевський Іван Григорович 
(27.01.1849, Чугуїв – 21.07.1921, Чер-
нігів) — український художник, скуль-
птор, критик, колекціонер і музико-
знавець. У 1912 році став зберігачем, 
згодом — директором Чернігівсько-
го музею українських старожитностей 
В. Тарновського. Представник відомої 
родини чернігівських інтелігентів, гро-
мадських діячів Рашевських. 

Опанаса Шафонського (Паризької 
комуни). Шафонський Опанас Фили-
монович (24.12.1740, селище Сосниця 
– 8.04.1811, Чернігів) — український 
лікар, історик, громадський діяч, один 
із засновників епідеміології в Росій-
ській імперії.

Максима Загривного (Пархомен-
ка і перший провулок). Загривний Мак-
сим (20.02.1893, смт Михайло-Коцю-
бинське – 19.06.1931, Прага, Чехія) — 
український поет, сатирик, військовий і 
політичний діяч.

Євгена Онацького (2-ий провулок 
Пархоменка). Онацький Євген Доме-
тійович (13.01.1894, Глухів, Чернігів-
ська губернія — 27.10.1979, Буенос-
Айрес, Аргентина) — український жур-
наліст і науковець, громадський діяч, 
член Української Центральної Ради, 
учасник Української революції 1917 
– 1921 років, провідний діяч Органі-
зації Українських Націоналістів. Спів-
робітник періодичних видань США та 
Канади. 

Милорадовичів (Петровського). 
Милорадовичі — український стар-
шинсько-шляхетський рід. За похо-
дженням — серби з Герцеговини. Зо-
крема, Петро Степанович Милора-
дович (близько 1723 – 18.01.1799) 
— останній чернігівський полковник 
(1762 – 1781 або 1783).

Олексія Фльорова (Подвойсько-
го). Фльоров Олексій Павлович (1866, 
с. Янівка Глухівського повіту Черні-
гівської губернії – 1954, Чернігів) — 
український педагог і мовознавець, 
перший директор Чернігівського учи-
тельського інституту (нині — Черні-
гівський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка) 
(1916 – 1919 рр.).

Михайла Могилянського (Селю-
ка). Могилянський Михайло Михайло-
вич (4.12.1873, Чернігів – 22.03.1942) 
— український літературний критик і 
публіцист, літературознавець, батько 
письменницької родини, репресованої 
комуністичним режимом. 

Володимира Неговського (Семаш-
ка). Неговський Володимир Олексан-
дрович (1909 – 2003) — лікар, творець 
науки реаніматології. Народився в міс-
течку Козелець.

Дмитра Дорошенка (Соколов-
ської). Дорошенко Дмитро Іванович 
(8.04.1882, Вільно – 19.03.1951, Мюн-
хен) — український політичний діяч, ди-
пломат, історик, публіцист, літературо-
знавець, бібліограф. Член Центральної 
Ради, чернігівський губернський комі-
сар. У травні – листопаді 1918 — мі-
ністр закордонних справ Української 
Держави. З 1919 — в еміграції, де був 
організатором і співробітником укра-
їнських наукових установ. Один із за-
сновників Музею визвольної боротьби 
України.

Дмитра Самоквасова (Стаханов-
ців). Самоквасов Дмитро Якович 
(27.05.1843, с. Стахорщина, Новгород-
Сіверський повіт – 16.08.1911, Мо-
сква) — археолог та історик, профе-
сор російського права Варшавського і 
Московського університетів. Здійсню-
вав археологічні дослідження в Росій-
ській імперії, в тому числі в Україні, зо-
крема в Чернігові. 

Миколи Міхновського (Таращан-
ська). Міхновський Микола Іванович 
(31.03.1873, с. Турівка, Прилуччина – 
3.05.1924, Київ) — український полі-
тичний і громадський діяч, адвокат, пу-
бліцист, перший ідеолог українського 
націоналізму та організатор війська. 
Ідеолог і провідник Братства тарасів-
ців. Автор брошури «Самостійна Украї-
на» (1900), підготував проект Конститу-
ції (1905).

Івана Молявки (Фурманова). Мо-
лявка Іван Харитонович (? – 1706) — 
шляхтич, чернігівський городовий ота-
ман (1662, 1665, 1667, 1675, 1677). 
У 1664 році був наказним полковни-
ком чернігівським. Ймовірно, збудував 
церкву Різдва Богородиці, де й був по-
хований. 

Григорія Сурабка (Василевської). 
Сурабко Григорій Миколайович (1948 
– 1998) — заслужений майстер спор-
ту, абсолютний чемпіон світу 1976 
року, абсолютний чемпіон СРСР 1977 
року з парашутного спорту. Тренер на-
ціональної збірної команди України. 
Народився, жив і тренувався в Черні-
гові, навчався в 19-ій школі. Виконав 
8055 стрибків із парашутом. Трагіч-
но загинув в авіакатастрофі 25 липня 
1998 р., перебуваючи як пасажир на 
борту літака.

В’ячеслава Радченка (Комінтер-
на). Радченко В’ячеслав Якович (1913 
– 1984) — хімік, керівник виробни-
цтва, лауреат Державної премії СРСР 
(1950). З 1956 по 1969 рр. — перший 
директор Чернігівського заводу синте-
тичного волокна (від 1969 року — ком-
бінат хімічного волокна), велетня хіміч-
ної промисловості. За роки його дирек-
торства зведено 33 житлові будинки, 
робітничі гуртожитки, 5 дитячих ком-
бінатів, палац культури, дитячий табір 
відпочинку, воднолижну базу на Дес-
ні. За кошти підприємства побудували 
першу чергу обласної лікарні, частково 
профінансували будівництво телевежі, 
були прокладені тролейбусні лінії, від-
крилося технологічне училище, створе-
на філія Київського політехнічного ін-
ституту.

Олександра Самійленка (Котов-
ського). Самійленко Олександр Сте-
панович (19.12.1950 – 2.07.1977, Чер-
нігів) — український поет. Народив-
ся в Ніжині в родині вчителів, яка зго-
дом переїхала до Чернігова. Навчався 
в Ніжинському педагогічному інститу-
ті ім. М. Гоголя, з якого був виключе-
ний у 1972 р. за поширення самвида-
ву і «крамольні» поезії. Через рік закін-
чив інститут. Працював у редакції га-
зети «Деснянська правда». Загинув за 
нез’ясованих обставин. Збірник вибра-
них творів О. Самійленка нещодавно 
видано в Чернігові.

Василя Хижнякова (1-ий провулок 
Орджонікідзе). Хижняков Василь Ми-
хайлович (1842 – 1917) — член Чер-
нігівської повітової земської управи, 
гласний міської думи, міський голо-
ва Чернігова, голова губернської зем-
ської управи.

Номінанти на премію ім. М. Коцюбинського

ЇХНІМИ ІМЕНАМИ НАЗВАНО ВУЛИЦІ ЧЕРНІГОВА
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Обкрадають і церкви
Дві церкви були днями обікрадені в 

Куликівському районі. Це Спасо-Преоб-
раженська в Баклановій Муравійці й Пе-
тропавлівська у Вершиновій Муравійці. З 
першої вкрали 6 ікон, з другої — 8. У цьо-
му ж районі кілька тижнів тому вкрали 7 
ікон у церкві Святого Апостола євангеліс-
та Івана, що в селі Авдіївка. 

Усі ці ікони не є дуже древніми й не 
мають великої фінансової цінності. Однак 
злодії, очевидно, вважали, що знайдуть у 
храмах більшу поживу. 

На воді вже тонуть 
люди. Будьте обережні! 
Основними умовами безпеки на воді є 

правильний вибір і обладнання місць для 
купання, суворе дотримання правил пове-
дінки під час купання й катання на плав-
засобах. 

Відпочинок на воді допускається тіль-
ки у спеціально відведених місцевими ор-
ганами влади місцях. Безпечніше відпо-
чивати світлої частини доби. Купатися ра-
димо за спокійної безвітряної погоди при 
температурі води не менше +18, а пові-
тря — не нижче +24. Переохолодження — 
головна причина трагічних випадків. Не 
слід заходити у воду в незнайомому для 
вас місці. Уникайте води зі швидкою течі-
єю, ніколи не плавайте наодинці, особли-
во якщо не впевнені у своїх силах. Не пір-
найте з берега, гірки, дерева, у воду слід 
входити поступово, обережно торкаючись 
дна ногами. Купатися краще там, де є ря-
тувальні пости. До плавок, купальника по-
трібно прикріпляти шпильку: якщо далеко 
від берега судома зведе руку чи ногу, укол 
шпилькою допоможе відновити еластич-
ність м’язів. Радимо утримуватися від да-
леких запливів, особливо якщо не впев-
нені у своїх силах. Суворо забороняєть-
ся вживати спиртні напої під час купан-
ня. Ні в якому разі не залишайте дітей без 
нагляду. 

Управління ДСНС 
у Чернігівській області

Для учасників АТО 
й родин загиблих 
медичне обстеження в 
Центрі — безкоштовне
Для цих категорій громадян щорічне 

медичне обстеження та диспансеризація 
в Чернігівському центрі радіаційного за-
хисту та оздоровлення населення — без-
коштовні. 

Адреса Центру: Чернігів, вул. Шевчен-
ка, 160 (тролейбуси № 1 та № 10, автобус 
№ 38, маршрутки №№ 16, 26, 14).

Обстеження можна пройти протягом 
одного – двох днів. Треба прибути до Цен-
тру о восьмій ранку натщесерце, з руш-
ником і ранковою сечею для аналізу. Ві-
зьміть дані флюорографії грудної клітини, 
амбулаторну медичну картку, медичні ви-
писки (якщо маєте), паспорт, посвідчення.

Забір крові на аналіз здійснюється з 
8.00 до 11.00 (у мешканців Чернігова — 
до 10.00).

У Центрі можна, зокрема, пройти 
електрокардіографію, ультразвукове об-
стеження черевної порожнини й щитопо-
дібної залози, електроенцефалографію. 
Можна проконсультуватися в таких спе-
ціалістів: окуліст, ЛОР, терапевт, хірург-он-
колог, ендокринолог, гінеколог, невропа-
толог, дерматолог, психіатр, психолог, ін-
ших лікарів. 

При потребі можливе направлення до 
лікаря-фізіотерапевта для амбулаторного 
чи стаціонарного лікування в терапевтич-
ному відділенні Центру. Тут також стаціо-
нарно за бюджетний рахунок можна про-
лікувати серцеві, легеневі та шлунково-
кишкові захворювання.

Довідки з за телефонами: 95-81-54; 
066-196-7654.

У Чернігівській міській раді представлено попе-
редній проект оновленої мережі громадського тран-
спорту міста.

Проект передбачає по тролейбусній мережі міні-
мум змін до існуючих маршрутів та впровадження до-
даткового маршруту №11 — від Масанів до Боброви-
ці, там, де вже закінчується прокладення тролейбус-
ної лінії по вул. Козацькій. Також у перспективі, коли 
будуть закуплені додаткові 14 – 15 нових тролейбу-
сів, з’явиться новий тролейбусний маршрут № 12 за-
мість нинішнього автобусного з цим же номером (від 
вокзалу по проспекту Перемоги). Змін зазнає тролей-
бус № 5, який їздитиме від Старої Подусівки до Заліз-
ничного вокзалу, 10-ий маршрут тролейбуса продо-
вжать до фабрики «Сіверянка». 

Серед автобусних маршрутів пропонується лікві-

дувати маршрути № 28 і № 34, тому що вони дублю-
ються тролейбусом №3. (Правда, нині цей тролей-
бус курсує украй рідко). Також планується об’єднати 
маршрути автобусів № 26 і 32, 25 і 31, які їздять один 
за одним. 

Оновлений перелік маршрутів розгляне міськви-
конком, який і має затвердити нову мережу.

Після цього, згідно з договорами з перевізника-
ми, вони за 90 днів мають бути попереджені про розі-
рвання угод і новий конкурс. 

Тобто можна очікувати впровадження оновленої 
системи маршрутів восени.

Умови до нових перевізників такі. Усі маршрути, 
які проходять через перехрестя проспекту Миру – 
проспекту Перемоги (район головпоштамту і готелю 
«Україна»), а це приблизно 80% автобусних маршрутів, 
мають бути не малої, а середньої місткості. Також се-
редня місткість автобусів має бути на маршрутах № 
26 і 32, які обслуговують великий пасажиропотік.

Люди скаржаться здебільшого не на автобусну 
мережу, а на самі автобуси — їх загальний стан, від-
сутність вечірніх рейсів. Тому в нових договорах ці 
умови, в тому числі й інтервал руху після 19.00, будуть 
чітко прописані.

Максимальний інтервал руху тролейбусів стано-
витиме від 10 до 12 хвилин (виняток — лише тролей-
бус № 8 з інтервалом у 20 хвилин). Проте для цього 
треба суттєво поповнити тролейбусний парк, де нині 
явно не вистачає машин. 

Вирубки лісу — 
через безкарність 

злодіїв 
Про це заявив голова громад-

ської ради при Державній еко-
логічній інспекції в області Кос-
тянтин Шихальов під час кругло-
го столу «Лісове багатство Чер-
нігівщини — потреба захисту», 
який відбувся в Чернігові за учас-
ті представників обласної проку-
ратури, місцевого депутатського 
корпусу, ОДА, суду, громадських 
активістів. Кримінальні прова-
дження, порушені за нищення де-
рев, здебільшого не доходять до 
суду, розвалюються або закрива-
ються.

«Яскравим прикладом цьо-
го може бути незаконна вирубка 
лісу, зупинена на КПП «Новоселів-
ка» керівником екоінспекції, коли 
понад 40 кубометрів лісу було за-
тримано. Однак упродовж тижня, 
поки екоінспектори були у відря-
дженні, транспортний засіб по-
рушника було відпущено. Доля са-
мої кримінальної справи нам не-
відома», — повідомив голова гро-
мадської ради.

«Незаконна продукція, пи-
ломатеріали продовжують тран-
спортуватися через автошляхи. 
Затриманих спокійно відпускають 
представники поліції. Єдине, що 
вдалося, — спільно з обласною 
радою запровадити мораторій 
хоча б на суцільну санітарну ви-
рубку на об’єктах природно-запо-
відного фонду. Полісся продовжує 
перетворюватися на безлісся».

Учасники заходу дійшли 
спільної думки, що за відсутнос-
ті «згори» політичної волі процес 
слід підштовхувати «знизу». Тоб-
то скликати громадські форуми, 
створювати екосайти, робочі гру-
пи, співпрацювати із законодав-
цями, аби зокрема домогтися 
необхідних змін у законодавстві 
(передати лісосмуги у власність 
місцевих громад, ввести кримі-
нальну відповідальність за вируб-
ку «нічийних» лісів). 

На стадії завершення — про-
кладання нової тролейбусної лі-
нії, що з’єднає район Масанів із 
районом вулиці Рокоссовського. 
Будівельники вже протягли лінію 
по вулиці Козацькій (раніше — 50 
років ВЛКСМ) і дісталися до пере-
хрестя з центральною магістрал-
лю міста — проспектом Миру. Тут 
вулиця Козацька по прямій пере-
ходить у вулицю Героїв Чорноби-
ля (раніше — Бойова), по якій від 
ЗАЗу курсує тролейбус № 10. Ось 
на цьому пожвавленому пере-
хресті нині ведуться роботи. За-
вершується монтаж тролейбусної 
лінії, разом із поворотними стріл-
ками. 

Перехрестя перекрито. Тому 
до районів ремзаводу, обласної 
лікарні, ЗАЗу автотранспорт 11 – 
14 червня курсував в об’їзд пере-
хрестя. 

А в наступні 11 днів через пе-
рехрестя тролейбуси не їздять. У 
цей період тролейбусний марш-
рут №10 замінений автобусним 
маршрутом №10-А. Тролейбусний 
маршрут №4 скорочено: від «Хім-
волокна» до площі Дружби Наро-
дів. Тролейбусні маршрути № 2 та 
№ 3 на цей період скасовуються. 
Замість них для перевезення па-
сажирів від ЗАЗу до центру міста 
тимчасово запроваджується ав-
тобусний маршрут №4-А.

Якщо не завадять дощі, мон-
таж може завершитися раніше. 

Роботи веде ТОВ «Електротех-
нічна компанія «Інтерком».

У результаті місто отримає 
нову тролейбусну лінію на Маса-
ни. Крім того, можна буде відкри-
ти маршрути в інших напрямах, 
адже «стрілки» дають можливість 
повороту тролейбуса в різні боки 
на перехресті. 

Будівництво нової тролейбус-
ної лінії триває вже шість місяців. 
Встановлено 96 опор, прокладе-
но 11 км контактної лінії (якщо 
брати в однопровідному вико-
нанні). Вартість проекту — 15 
млн грн, з яких 10 млн грн наді-
йшли з державного бюджету.

Благодійний арт-проект «Творити, щоб жити» в 
міському парку культури та відпочинку Чернігова 
5 червня тривав близько чотирьох годин, участь 
у ньому взяли кілька тисяч дорослих і дітей. Їх 
об’єднало бажання допомогти діткам, що долають 
онкогематологічні хвороби й перебувають на ліку-
ванні в Чернігівській обласній дитячій лікарні. 

Організатори доклали зусиль, щоб дорослі 
чернігівці мали змогу не лише проявити милосер-
дя і пожертвувати кошти на благодійність, а й зміс-
товно відпочити зі своєю малечею. 

Ініціатор проведення арт-проекту Тетяна Шу-
рубура, заступник директора МБФ імені Вадима 
Нестерчука, запросила до співпраці всіх небай-
дужих. На заклик відгукнулися майстри Чернігів-
ської міської ліги ділових та професійних жінок, 
творча майстерня 2S, фотостудії міста, центри ди-
тячого розвитку, що підготували динамічні ігри, 
конкурси, розваги. У яскравій концертній програ-
мі взяли участь понад 15 вокальних і хореографіч-
них колективів.

Особливістю арт-проекту стала участь тих, 
хто вже зіштовхнувся з проблемою онкогемато-
логії, переборов хворобу чи бореться з нею. Це 
Марія Кмита, Катерина Співак, Ірина Пархомен-
ко, Володимир Солодовник, Павло Кущан, Олек-
сандр Черніченко. Своїм прикладом вони дово-
дять, що онкологія — не вирок. Після хвороби 
можна жити повним життям і реалізуватися як 
особистість. Своєю силою, вірою та енергетикою 
вони надихали організаторів, а також наповню-
вали саму подію особливою атмосферою, про що 
неодноразово говорили гості арт-проекту. «Коли 
я хворів, мені допомагали всі — хто чим міг. За-
раз я теж не можу залишитися поза цим. Я знаю, 

як важко буває, й тому допомагаю іншим», — го-
ворив Володимир, передаючи свої картини для 
виставки.

Потрібно зібрати 100000 гривень для за-
купівлі ліків і витратних матеріалів. Це поки що 
вдалося частково, але підтримка й участь черні-
гівців є неоціненною. Завдяки благодійним вне-
скам за майстер-класи, професійні фото, аква-
грим та розпис хною, участь в іграх від дитячих 
студій розвитку було зібрано 9027 грн. Безпро-
грашна лотерея від мережі магазинів «Віват, кан-
целярія!» допомогла зібрати ще 12640 гривень. 
Тож у цілому арт-проект акумулював більш ніж 
21 000 гривень.

Активну участь в організації заходу взяли ГО 
«Чернігів європейський», медіа-центр «Моє місто», 
«Громадське телебачення: Чернігів», телеканал 
«Дитинець», мережа магазинів «Віват, канцеля-
рія!», агентство професійної фотографії «Спектр», 
фотостудія «Світанок», благодійна організація 
«Логос», колектив сучасного та естрадного тан-
цю «Міріданс», студія спортивного бального тан-
цю «Всі кольори», ансамбль танцю «Апельсин», ко-
лектив народного танцю «Квітка», «Студія сучас-
ного спортивного танцю «Альянс», студія краси та 
грації «Sunrise», творчий центр «ArtVoice», колек-
тив естрадно-циркової студії «Скоморохи», сту-
дія танцю та фітнесу «Dilemma», колектив сучас-
ного танцю «Парадокс», «Студія сучасного танцю 
«Бродвей», колектив INSIDE Dancing Center, театр 
естради «Феєрія», Dance School «Like One», студія 
сучасного спортивного танцю «Реверанс», студії 
дитячого розвитку «РозУмка» та «Дитяча планета», 
центр дитячого розвитку «Дочки-синочки», дитяча 
студія «А-соль».

Допоможіть!
Трирічний Ва-

дим, онук 52-річної 
Катерини Васько-
вої з Данівки Козе-
лецького району, від 
народження не чує. 
Якщо маєте змогу 
допомогти Вадиму 
почути світ, кошти на 
придбання імпланта 
можна перерахувати 
за реквізитами:

«ПриватБанк», МФО банку 305299, 
код ЄДРПОУ одержувача 14360570, ра-
хунок одержувача 29244825509100. Но-
мер картки 4149 4978 6782 0609, Урсу 
Ела Марчелівна (мама хлопчика). 

* * *
Молодий черні-

гівець Андрій Заяць 
після завершення 
тривалого лікування 
раку нещодавно ді-
знався, що його жит-
тя знову під загро-
зою: було виявлено 
значну кількість ме-

тастазів у легенях і печінці. Андрій про-
довжує боротися за своє життя. Він, його 
родина, друзі звертаються до всіх добрих 
людей із проханням допомогти коштами 
на лікування. Гроші можна перерахову-
вати за такими реквізитами: карта «При-
ватБанк» 5168 7556 2296 6311, Заяць 
Андрій Олександрович.

Тел.: сестра Олена — 067-865-46-80, 
Андрій — 093-343-82-84.

Якою буде  транспортна мережа 

Перекрито центральний проспект: 
прокладається тролейбусна лінія

Акція «Творити, щоб жити»: 
чернігівці зібрали понад 21 тисячу гривень для онкохворих діток
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Усе про нашу Чернігівську областьУсе про нашу Чернігівську область
Утворена: 15 жовтня 1932 року.
Площа: 31865 км2.
Населення: 1 043 055 (на 

01.03.2016).
Чернігівська область знаходить-

ся у північній частині України. Межує 
на південному заході з Київською, 
на півночі — з Гомельською облас-
тю Республіки Білорусь і з Брянською 
областю Російської Федерації, на 
сході — з Сумською, на півдні — з 
Полтавською областями України.

Територія має третє місце серед 
областей України.

Розташована на лівому березі 
Дніпра, в межах Поліської низови-
ни та лісостепової зони Придніпров-
ської низовини. Лісами вкрито 20% 
території. По області протікає 1200 
річок загальною довжиною близько 
8,5 тис. км. Найбільші річки — Дні-
про, Десна з притоками Сейм, Остер, 
Снов, Убідь, на півдні — Удай. Клімат 
помірно континентальний. 

На Чернігівщині зосереджений 
значний туристичний потенціал. 
Сприятливі кліматичні умови, різно-
манітна флора й фауна, наявність 
610 природних заповідних об’єктів 
— привабливі фактори для відпо-
чинку на території області. 

Історія
Заселення території Чернігівщи-

ни почалося ще за часів палеоліту — 
близько 100 тис. років тому. Більше 
двадцяти поселень епохи пізнього 
палеоліту (35 – 10 тис. років тому) 
дослідники виявили на території об-
ласті. А знахідки в селі Мезин Короп-
ського району не мають рівних у сві-
товій археології.

У IX ст. Чернігово-Сіверська зем-
ля увійшла до складу Київської Русі, 
причому Чернігів за розмірами і зна-
ченням серед інших міст поступався 
лише Києву. У складі Київської Русі 

вона одержала подальший соціаль-
но-економічний розвиток. Головне 
місце в економіці займало сільське 
господарство. Високого рівня роз-
витку досягли ремесла. Чернігово-
Сіверська земля мала розгалужені 
торгові зв’язки.

У 1796 році створили Малоро-
сійську губернію Росії з центром у 
місті Чернігові. У 1802 р. вона була 
розділена на Чернігівську і Полтав-
ську губернії.

У 1923 – 1932 р. провели кілька 
адміністративних реформ, остання 
з яких призвела 1932 року до ство-
рення Чернігівської області в скла-
ді УРСР.

Область утворена 7 жовтня 1932 
р. із частин Київської та Харківської; 
частини передані до Сумської (1939 
р.) і Київської (м. Славутич, 1987 р.), 
приєднаний Талалаївський район 
Сумської області (1965 р.).

Адміністративно-
територіальний устрій

Адміністративний центр області — 
місто Чернігів. У складі області — 22 
райони; районів у містах — 2; населе-
них пунктів — 1511, у тому числі: місь-
кого типу — 45, серед них: міст — 16 
(обласного значення — 4, районного 
значення — 12); селищ міського типу 
— 29; сільського типу — 1466 (у тому 
числі сіл — 1408, селищ — 58).

У системі місцевого самовряду-
вання: районних рад — 22; районних 
рад у містах — 2; міських рад — 16; се-
лищних рад — 28; сільських рад — 525.

Міста обласного значення
Ніжин, Новгород-Сіверський, 

Прилуки, Чернігів.
Міста районного значення
Райцентри: Бахмач, Бобровиця, 

Борзна, Городня, Ічня, Корюківка, 

Мена, Носівка, Семенівка, Сновськ, 
Батурин (Бахмацький район), Остер 
(Козелецький район).

 

Пам’ятки історії 
та архітектури

Чернігівський край славиться 
великою кількістю пам’яток історії 
та архітектури ХІ – ХІІ ст. і XVII – XIX 
ст. Понад 200 з них мають світове 
значення. Найціннішими пам’ятками 
домонгольського періоду є унікаль-
ні Спаський (ХІ ст.) та Борисогліб-
ський (ХІІ ст.) собори, Антонієві пе-
чери та Іллінська церква (ХІ – ХІІ ст.), 
П’ятницька церква (ХІІ ст.) у Черні-

гові, Юр’єва божниця (Х ст.) в Острі. 
Від пізніших часів збереглися пала-
цові ансамблі: садиби Тарновських 
(XIX ст.) у с. Качанівка Ічнянського 
району, Галаганів (XVIII ст.) у с. Соки-
ринцях та в смт Дігтярі Срібнянсько-
го району, садиба П. Рум’янцева-
Задунайського (XVIII ст.) у с. Вишень-
ки Коропського району.

На державному обліку в області 
перебуває 239 пам’яток архітектури 
та містобудування (з них 171 — наці-
онального значення), 2316 пам’яток 
археології (з них 31 — національно-
го значення), 2279 пам’яток історії 
(з них 8 — національного значення), 
127 пам’яток монументального мис-
тецтва (з них 1 —національного зна-
чення). 14 міст і селищ міського типу 
внесені до списку історичних насе-

лених місць України. Це Батурин, 
Борзна, Ічня, Козелець, Короп, Лю-
беч, Ніжин, Новгород-Сіверський, 
Остер, Прилуки, Седнів, Сосниця, 
Срібне, Чернігів. 

Видатні представники 
культури і науки

На Чернігівщині народився ві-
домий мореплавець Ю. Лисян-
ський, розпочала театральну кар’єру 
М. Заньковецька, народився і провів 
дитячі роки видатний кінорежисер 
О.Довженко. Тут жили, працювали 
чи просто бували історик і письмен-
ник О. Бодянський, скульптор І. Мар-
тос, письменники В. Забіла, І. Кочер-
га, П. Тичина, О. Десняк, композито-
ри Г. Верьовка, Л. Ревуцький, вели-
кий український митець Т.Шевченко, 
український філософ і поет Г. Сково-
рода, письменники Л. Глібов, М. Ко-
цюбинський, Марко Вовчок, В. Са-
мійленко, М. Вербицький. Із Чернігів-
ським краєм пов’язані різні періоди 
життя конструктора космічних ракет 
С. Корольова, академіка О. Богомоль-
ця, російського історика М. Держа-
віна, письменника М. Гоголя, поета 
Є. Гребінки. 

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»
14000, м. Чернігів, вул. Преображен-

ська,1. Тел./факс (0462) 647-145. Замовлення 
екскурсій за тел.: (0462) 608-603.

e-mail: oldcher@gmail.com
веб-сайт: http://naiz1.pp.net.ua

Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця»

 в Батурині
16512, м. Батурин, Бахмацький р-н, Черні-

гів ська обл., вул. Гетьманська,74; факс (04635) 
48-4-37, тел. (04635) 48-008;

e-mail: baturin-capital@ukr.net
www.baturin-capital.gov.ua

Новгород-Сіверський музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім»

 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сі-
верський, вул. Пушкіна, 1; тел. (04658) 2-11-
49, 2-15-40, тел./факс: 2-17-10.

E-mail: slovo@cg.ukrtel.net

Національний історико-культурний 
заповідник «Качанівка»

16735, вул. Глінки, 1, с. Качанівка, Ічнян-
ський р-н, Чернігівська обл.

Працює: понеділок — п’ятниця, з 8.00 до 
17.00. Субота, неділя та державні свята — з 
10.00 до 18.00. Санітарний день — понеділок.

Замовлення екскурсій: (04633) 2-41-15.
Замовлення проживання в готелі: (04633) 

2-41-25.

Чернігівський обласний історичний музей 
ім. Василя Тарновського

14000, Чернігів, вул. Музейна, 4;
тел./факс: (0462) 67-66-50, 69-99-30, 

тел.60-86-78, 60-86-64.
E-mail: muzeumtarn@cg.ukrtel.net
Працює: 9.00 — 17.00 (у літній період — субо-

та, неділя з 10.00 до 18.00), вихідний — четвер.

Історико-археологічний музейний 
комплекс «Древній Любеч»

15041, Ріпкинський район, смт Любеч. 
Тел.: (04641) 4-31-96, 4-31-51, 4-32-73, 

4-39-68.
Працює з 8.00 до 17.00.

Чернігівський обласний художній музей 
ім. Григорія Галагана

Вул. Музейна, 6 (територія Валу).
Телефони: (0462) 67-67-15, замовлення 

екскурсій: (0462) 77-46-16.
www.halahan-art.com
e-mail: artmuseum1@mail.ru
Працює: вівторок — неділя з 9.00 до 17.00, 

вихідний — понеділок.

Чернігівський літературно-
меморіальний музей-заповідник 

Михайла Коцюбинського
14000, вул. Коцюбинського, 3.
e-mail:kotsubinsky_museum@ukr.net
www.kotsubinsky.org
Тел.: (04622) 4-04-59, 4-10-03.
Працює: 9.00 – 17.30 (сб, нд — 10.00 – 

17.30), без вихідних. 

Мезинський народний археологічний 
науково-дослідний музей

с. Мезин, Коропський р-н, Чернігівська обл.
Тел.: +38(04656) 3-58-17.

Козелецький музей історії ткацтва 
Чернігівщини

смт Козелець, вул. Комсомольська, 28.
Телефон: (04646) 4-18-68.
Працює з 9.00 до 17.00. Вихідні дні — поне-

ділок, вівторок.

Прилуцький краєзнавчий музей 
ім. В.І. Маслова

17500,  м. Прилуки, вул. Київська, 277;
zotsta@ukr.net
Тел./факс: (04637)3-12-48; (04637) 7-12-

40; тел. філіалу: (04637)3-32-15;
замовлення екскурсій за тел.: (04637) 

3-12-48.
Працює з 8.00 до 17.00, вихідні — неділя, 

понеділок.

Музей «Ніжинська поштова станція»
Адреса: 16600, Чернігівська область, 

м. Ніжин, вул. Поштова, 5.
Тел.: (04631)2-54-95.
Працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 

16.00.

Музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт»
14000, м. Чернігів, вул. Горького, 6. Тел.: 

(0462) 610-328, факс: (0462) 675-003. E-mail: 
plast-art@yandex.ru

Остерський краєзнавчий музей
17044, Козелецький район, м. Остер, вул. 

Гагаріна, 30. Тел.: (04646) 3-11-92.

Коропський 
історико-археологічний музей

Адреса: 16200, смт Короп, вул. Вознесен-
ська, 2. Тел. (04656) 2-17-07 (замовлення екс-
курсій). Працює без вихідних, з 8.00 до 17.00.

Ніжинський краєзнавчий 
музей імені Івана Спаського

Адреса відділів музею:
Історичний: м. Ніжин, вул. Батюка, 14; тел.: 

(04631) 2-22-48.
Художній відділ: м. Ніжин, вул. Батюка, 6; 

тел.: (04631) 2-36-96.
Відділ «Природа Приостер’я»: м.Ніжин, вул. 

Батюка, 14; тел.: (04631) 2-31-28.

Працює: 8.00 – 17.00, без вихідних, обідня 
перерва: 12.00 – 13.00.

Березнянський історико-краєзнавчий 
музей імені Г. Г. Верьовки

15600, Менський район, смт Березна, вул. 
Радянська, 4.

Тел. для довідок : (04644) 2-51-37.
Працює: 9.00 – 18.00, перерва на обід: 

13.00 – 14.00. Вихідні: субота, неділя.

Музей-садиба Л. Ревуцького в Іржавці
Чернігівська область, Ічнянський р-н, с. Ір-

жавець, вул. Космічна, 28. Моб. тел.: (067) 96-
54-871.

Працює: з 10.00 до 18.00, без перерви, ви-
хідні — понеділок, вівторок.

Безкоштовно відвідують музей учасники 
Другої світової війни, інваліди, військовослуж-
бовці, пенсіонери, художники.

Меморіальний музей 
Марії Заньковецької в селі Заньки
 Ніжинський район, с. Заньки, вул. Занько-

вецької, 16.
Працює: з 9.00 до 17.00, вихідні — вівто-

рок, середа.
Дні відчинених дверей: 9 травня, 18 трав-

ня, 24 серпня, 22 вересня, 27 вересня.

Пісківський історико-
меморіальний музей Павла Тичини
Бобровицький район, с. Піски, вул. Тичини, 

4. Телефон: 096-775-41-98.
Працює: вівторок – субота з 9.00 до 17.00, 

неділя — з 9.00 до 14.00. Вихідний — понеділок.
* * * 

У 2015 р. на Чернігівщині були відкритими 
для відвідування 34 самостійні музеї. Експозиції 
переглянули 886 тисяч осіб. Найбільш популярні 
упродовж багатьох років архітектурно-історич-
ний заповідник «Чернігів стародавній», історико-
культурні заповідники «Качанівка» та «Гетьман-
ська столиця», що мають статус національних.

Основний фонд музеїв налічує 469 тисяч 
експонатів, з яких 40% — речові предмети, 21% 
— писемні, 17% — фото, 5% — образотворчі. У 
науково-допоміжному фонді перебували 282 ти-
сячі предметів.

За рік працівники музеїв підготували й ви-
дали 596 наукових видань та публікацій.

Міські населені пункти з 
кількістю жителів понад 7 тисяч

Чернігів 295,7

Ічня 11,5

Ніжин 72,9

Бобровиця 11,3

Прилуки 58,2

Борзна 10,4

Бахмач 18,6

Семенівка 8,5

Носівка 14,0

Варва 8,3

Новгород-Сіверський 13,8

Козелець 8,2

Корюківка 13,1

Десна 7,6

Городня 12,4

Ріпки 7,3

Мена 12,2

Сосниця 7,3

Сновськ 11,5

Національний склад (%)

Українці 93,47%

Росіяни 5,03%

Білоруси 0,58%

Євреї 0,12%

Вірмени 0,08%

Цигани 0,06%

Молдовани 0,06%

Поляки 0,04%

Татари 0,04%

Азербайджанці 0,03%

Інші 0,49%

Райони

Бахмацький

Бобровицький

Борзнянський

Варвинський

Городнянський
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Козелецький

Коропський

Корюківський

Куликівський

Менський

Ніжинський

Новгород-Сіверський

Носівський

Прилуцький

Ріпкинський

Семенівський

Сновський

Сосницький

Срібнянський

Талалаївський

Чернігівський
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Бліц-інформ
Фінансова допомога 
постраждалим під час Майдану
Уряд виділив 12,9 млн грн для допомоги постраж-

далим під час Революції Гідності. Допомога надаєть-
ся 208 особам, визнаним постраждалими. Тобто в 
середньому трохи більш як по 60 тисяч на людину.

Зарплата керівника 
«Укрпошти» — 333 тисячі гривень
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смі-

лянський матиме зарплату 333,4 тисячі гривень 
на місяць. Так сказано в контракті з ним, який 
погоджено урядом. Також у контракті значиться 
планова відпустка тривалістю 24 дні і додатко-
ва «за особливий характер роботи» — 7 днів. До 
відпустки виплачуватиметься місячна зарплата 
на оздоровлення, тобто фактично це 13 зарплат 
на рік. 

Смілянський був призначений у результаті кон-
курсного відбору серед 48 кандидатів. Він має 17 
років стажу в управлінських структурах, у тому чис-
лі в Україні, США, Росії. Перед призначенням Смілян-
ський працював у Нью-Йорку. 

Звичайно, для кваліфікованого менеджера в біз-
несі США зарплата в 13 тисяч доларів (333 тис. грн) є 
звичною. Але тоді варто б перевести в долари і зар-
плату рядового українського листоноші — вона скла-
датиме доларів 60 – 70. 

«Укрпошта» є національним оператором пошто-
вого зв’язку, має в структурі понад 11 тисяч пошто-
вих відділень.

Зарплата Голови Верховної 
Ради зросла втричі — 
до 18 тисяч гривень
Майже в 20 разів менша, ніж у керівника пошто-

вого відомства, зарплата глави українського парла-
менту. Андрій Парубій має посадовий оклад 6540 
гривень, а разом із належними йому надбавками 
і доплатами — 18464 гривні. І то це після того, як 
попередній спікер Володимир Гройсман, перед са-
мим призначенням його прем’єром, встиг підвищи-
ти зарплати депутатам Ради рівно втричі. Так що й 
рядові депутати отримують не набагато менше від 
спікера. 

Перед цим Гройсман заявляв, що рівень життя 
українських громадян треба піднімати і що середня 
зарплата в нас може досягти 1 тисячі євро. Навіть за 
нинішнього невеликого падіння курсу валюти це десь 
27 тисяч гривень. Як розуміти ці слова Гройсмана, то-
дішнього спікера, нині прем’єра? Як добре побажан-
ня співгромадянам чи насмішку — з такою фантас-
тичною для них цифрою? 

Тариф на тепло піднято 
майже удвічі
Національна комісія, що здійснює регулювання 

у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), 
підвищила тарифи на теплову енергію та послуги 
центрального опалення для населення майже удві-
чі від 1 липня 2016 року — з 534 грн до 1043 грн 
за 1 Гкал. 

Збільшення відбувається переважно за ра-
хунок зростання паливної складової (на 474 грн/
Гкал). Це пов’язано з рішенням уряду про зміну та-
рифу на природний газ, що використовується при 
виробництві тепла для населення. Якщо раніше 
на паливо припадало 400 грн у вартості 1 Гкал те-
пла (75% вартості), то від 1 липня ця цифра складе 
874 грн (84% вартості). Затверджена урядом ціна 
газу для теплокомуненерго — 4,94 грн за кубічний 
метр.

Холодна вода подорожчає 
на 15%
Середнє зростання тарифів на водопостачан-

ня (холодну воду) у зв’язку зі зростанням тарифів на 
електроенергію може скласти 15%.

Про це повідомила Національна комісія з регу-
лювання сфери енергетики і комунальних послуг.

26 лютого НКРЕКП ухвалила постанову, якою пе-
редбачила поетапне підвищення тарифів на електро-
енергію для населення.

Від 1 квітня вартість електроенергії значно зрос-
ла, при цьому норму пільгового споживання було 
скорочено до 100 кВт-год.

Сьогодні тариф при споживанні до 100 кВт-год 
становить 0,57 гривні, від 100 до 600 кВт-год — 0,99 
гривні, більше 600 кВт-год — 1,56 гривні. Наступне 
підвищення тарифу на електроенергію відбудеться з 
1 вересня 2016 року і 1 березня 2017 року.

Демократи й олігархи
Що є 

антизаконним?
Прізвища тих, хто отримував гроші, 

Трепак не назвав «в інтересах слідства». У 
цьому є резон, адже дехто з фігурантів «чор-
ної книги» після такого розголосу просто 
може втекти з України. Втім, багато прізвищ 
уже названо. Бо частину чорної бухгалтерії 
оприлюднив в Інтернет-газеті «Українська 
правда» відомий журналіст, нині депутат 

парламенту Сергій Лещенко. Тут указано, 
хто, коли і скільки отримував за політичні 
послуги, дехто й неодноразово. 

Але в чому ж саме «крамола», незакон-
ність цих виплат і отримувань? Підтримка 
бізнесом політичних сил — явище цілком 
звичайне у світі. Бізнес підтримує політи-
ків, політики підтримують бізнес. Питання в 
тому, за що саме бізнес платить політикам, 
партіям. Одна справа — коли мова просто 
про підтримку діяльності партій, їхньої агі-
таційної роботи, преси, виборчих кампаній. 
Інша річ — коли мова про прямий підкуп по-
літиків, які обіймають посади у владі. «Чор-
на бухгалтерія» зафіксувала не лише випла-
ти на партійну діяльність, виборчі кампанії 
(що ще півбіди), а й прямий підкуп — за по-
трібні олігархам голосування в парламенті, 
протягування потрібних законів, постанов, 
інших рішень влади. А отримання за це гро-
шей — то вже корупція, кримінальний зло-
чин — хабарництво. 

Демократи 
в «чорних списках»

Те, що в таємній бухгалтерії Партії ре-
гіонів серед отримувачів коштів фігурують 
самі регіонали — зрозуміло. Так само, як і 
присутність тут дрібних політсил і політиків, 
які роками обслуговували регіоналів і всіх, 
хто при владі. Але несподівано в списках 
виявилися представники дуже демокра-
тичних і державницьких, як вони позиціо-
нуються, політичних сил. Конкретно — за-
пис у «чорній бухгалтерії» свідчить, начебто 
у вересні – жовтні 2012 року солідну суму 
— загалом 1,6 мільйона доларів — отри-
мав Юрій Костенко. Призначення виплат 
— «Наша Україна – проекти» і «Наша Укра-
їна». Ось так раптом, після трирічного полі-
тичного забуття, виринуло ім’я Юрія Костен-
ка — політика, добре відомого донедавна в 
Україні. Так, це той самий Костенко, депутат 
парламенту кількох скликань, котрий на по-
чатку 1999 року очолив «весну оновлення» 
в Народному Русі України — так обнадійли-
во було названо розкол могутнього колись 
Руху. Костенко на той момент був одним із 
шести заступників голови Руху В’ячеслава 
Чорновола, з яких чотири пішли проти ліде-
ра партії і очолили це «оновлення». Слід ска-
зати, що тоді проти Чорновола і його при-
хильників виступила переважна більшість 
Центрального проводу партії і рухівської 
фракції парламенту. Але юстиція часів Куч-
ми не зреагувала на цю більшість у керів-
ництві партії. Урешті Костенко, якого обра-
ли головою оновленої частини Руху, і його 
соратники програли в судах щодо того, кому 
ж дістанеться бренд, назва Народного Руху. 
Це дісталося меншості — прихильникам 
Чорновола. Представники «весни оновлен-
ня» назвалися спершу партією Український 
Народний Рух, а невдовзі прибрали назву 
— Українська народна партія, з якою вона 

й проіснувала понад 10 років. 
Після розколу почалися поразки обох 

частин Руху в політикумі. Перемога, але 
вже «в гурті», прийшла на президентських 
виборах 2004 року, коли обидві партії (час-
тини Руху) влилися до Блоку «Наша Украї-
на» на чолі з Віктором Ющенком. Блок пе-
реміг на президентських виборах спільно 
з «Батьківщиною» (соратником по першому 
Майдану, Помаранчевій революції). Досить 
успішно виступив блок на парламентських 

виборах 2006 року. Правда, значно порід-
шав, порівняно з Майданом. Очолила блок 
сформована  2005 року партія влади «Наша 
Україна». Серед кількох партій був і Народ-
ний Рух України. А от УНП сформувала свій 
«Блок Костенка – Плюща», який «пролетів» 
повз Раду, набравши всього 1,87% голосів. 

Ця Рада проіснувала недовго і була роз-
пущена через глибоку парламентську кри-
зу. Вже у вересні 2007-ого відбулися поза-
чергові вибори. На них здобув третє міс-
це (після регіоналів і «Батьківщини») новий 
Блок «Наша Україна – Народна Самооборо-
на». Обидві частини колишнього Руху — НРУ 
і УНП — вже не пішли на вибори ні партіями, 
ні в блоках. Лідери партій розлізлися по різ-
них блоках. І для Костенка, Зайця, Слободя-
на та ще кількох лідерів УНП це стало остан-
ньою каденцією в Раді.

І ось осінь 2012-ого, вибори Ради VII 
скликання. Перші після поразки Ющенка 
на президентських виборах, погрому на них 
«Нашої України» та інших сил першого Май-
дану. За оновленим законом блоків партій 
на цих виборах уже нема, треба йти під пра-
пором якоїсь партії. Утворюється такий не-
формальний блок патріотів і державників 
під егідою «Нашої України», в якому беруть 
участь УНП і КУН (Конгрес Українських Наці-
оналістів). Верхівці цих двох партій було ви-
ділено по кілька місць у начебто прохідній 
частині списку кандидатів. Урешті непро-
хідними виявилися всі, починаючи з Вікто-
ра Ющенка: «Наша Україна» набрала всього 
1,1 відсотка. 

Цей екскурс у виборчі кампанії потрі-
бен, щоб зрозуміти, куди виявилися потріб-
ними гроші для патріотів-державників — на 
вибори. Питання — в кого саме брати гроші. 

«Спільні спонсори»
Юрій Костенко не забарився з відповід-

дю на оприлюднення в «чорній бухгалтерії» 
його прізвища. Залишимо для слідства пи-
тання, чи дійсно через нього надавали ко-
шти, наскільки достовірна та «бухгалтерія».

Отже, Юрій Костенко, котрий три роки 
тому, після начебто «об’єднання двох частин 
Руху» пішов із посади багаторічного голови 
УНП, і коли сама партія начебто «самороз-
пустилася», запевнив, що не брав грошей 
від представників Партії регіонів. І додав, 
що великий капітал завжди фінансував усі 
так звані прохідні політичні партії, і «Наша 
Україна» вела переговори про підтримку з 
тими самими спонсорами, які фінансували 
Партію регіонів. Цитата: «Юридично вибор-
чу кампанію вела «Наша Україна». Керівни-
ком штабу був Сергій Бондарчук. Тому всі 
питання щодо фінансування можна дізнати-
ся виключно в Бондарчука. Я єдине  можу 
сказати, що ми вели переговори, я маю на 
увазі керівництво «Нашої України», із пред-
ставниками великого бізнесу, який, так би 
мовити, належав до тієї категорії, що підтри-
мувала Партію регіонів».

Отже, гроші брали не в Партії регіонів. 
Просто в регіоналів і демократів виявилися 
спільні спонсори. Повірмо в це, залишивши 
для окремої дискусії питання моралі, полі-
тичної етики і тому подібне. Такий він, наш 
політикум, такі наші партії і такий великий 
бізнес. 

Доля «Нашої України»
От тільки «всі питання щодо фінансуван-

ня» колишньої партії влади «Наша Україна» 

Бондарчукові поставити вже непросто. Він 
під криміналом і в бігах. І тут варто сказати 
про сумну долю цієї партії, яка посипалася, 
втративши владу, як це в нас буває з іншими 
колишніми партіями влади. 

Сергій Бондарчук — Герой України. Це 
звання тодішньому генеральному директо-
ру державної компанії з експорту та імпор-
ту продукції і послуг військового та спеці-
ального призначення («Укрспецекспорт») 
присвоїв Віктор Ющенко в останні дні сво-
го президентства в лютому 2010 року. У ве-
ресні 2010 року, після тяжкої поразки на ви-
борах і багатомісячного мовчання, Ющенко 
скликав нарешті з’їзд «Нашої України», де 
мали б проаналізувати сумні результати ви-
борів (що так і не зробили) і намітити май-
бутнє партії. На цьому з’їзді Ющенко «реко-
мендував», що з’їзд слухняно підтримав, на 
посаду голови партії (сам залишаючись у 
невизначеній ролі «лідера партії») Валенти-
на Наливайченка — як голову політради, а 
на посаду голови політвиконкому — ще од-
ного нового партійця   Сергія Бондарчука. 
Наливайченко невдовзі пішов із партії, го-
ловою політради обрали Бондарчука.

Але після отих самих провальних вибо-
рів до Ради 2012 року на початку 2013-ого 
голова партії Сергій Бондарчук заявив, що 
«Наша Україна» на виборах виконувала тех-
нічне завдання в інтересах Партії регіонів. 
За кілька днів політрада «Нашої України» 
звільнила його з посади голови, а за кілька 
тижнів виключила з партії.

Після цього Бондарчук заявив, що фі-
нансування виборчої кампанії «Нашої Украї-
ни» відбувалося зі штабу Партії регіонів, в ін-
тересах «регіоналів» змінювали своїх членів 
окружних виборчих і дільничних комісій на 
членів Партії регіонів. (До речі, Костенко — не 
єдиний представник того блоку «Наша Украї-
на», що фігурує в цій бухгалтерії регіоналів). 

Найцікавіше, що перед виключенням 
Бондарчук і його прихильники провели, як 
вони це назвали, з’їзд партії, де ухвалили 
рішення про її саморозпуск. Цього рішення 
не узаконила вже юстиція часів Януковича. 
Тож партія «Наша Україна» юридично існує і 
сьогодні. Бондарчук намагався організову-
вати інші політичні проекти, але невдовзі 
йому стало не до політики в Україні. 

Нині він утікач: Генпрокуратура України 
ще з літа минулого року розшукує його через 
Інтерпол. Українські правоохоронці звинува-
чують Бондарчука в розкраданні державного 
майна в сумі 7,5 мільйона доларів. Бондарчук 
усі звинувачення відкидає і ще рік тому по-
просив політичного притулку в Британії.

Така вона, наша політика, коли мож-
на стати ворогом «позаколишньої» влади 
(«Наша України»), колишньої (Партія регіо-
нів), сьогоднішньої (БПП).

…А щодо грошей від «спільних спонсорів»-
олігархів? Колись, може, з’ясується, хто кому 
й за що платив. Колись. Може…

Петро АНТОНЕНКО

Віктор ЮщенкоВіктор Ющенко Юрій КостенкоЮрій Костенко Сергій БондарчукСергій Бондарчук
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З енергоблоків 
ЧАЕС вилучено 
ядерне паливо
Усі енергоблоки Чорно-

бильської АЕС повністю звіль-
нені від відпрацьованого 
ядерного палива, повідомила 
Державна інспекція ядерного 
регулювання в Україні.

«6 червня о 15 годині за-
вершені роботи з переве-
зення пошкодженого відпра-
цьованого ядерного палива 
з блока № 1 ЧАЕС до басейну 
витримки сховища відпрацьо-
ваного ядерного палива «мо-
крого типу».

Наступний крок — при-
йняття експлуатуючою орга-
нізацією (ДСП «Чорнобиль-
ська АЕС») рішення про втра-
ту цими блоками статусу ядер-
них установок та визнання їх 
об’єктами, призначеними для 
поводження з радіоактивни-
ми відходами, що у свою чергу 
призведе до активізації робіт 
зі зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС.

Тиждень 
української культури 
відбувся в Мельбурні
Його учасники — україн-

ські емігранти Австралії. Мета 
заходу — продемонструвати 
австралійській громаді укра-
їнську культурну спадщину та 
її представників в Австралії. 
Виступили провідні українські 
музиканти, які нині є частиною 
австралійського культурного 
середовища.

Українка 
Анна Ушеніна — 
чемпіонка Європи 
Харків’янка перемогла 

на континентальній першості 
в Румунії. Торік аналогічного 
успіху досягла одеситка Ната-
лія Жукова.

Ушеніна в 2012 – 2013 
роках була чемпіонкою світу 
з шахів. 

Велосипедисти 
просять владу 
знизити ліміт швидкості 
в містах до 50 км/год.
Велосипедисти з різних 

громадських організацій Укра-
їни закликають уряд знизити 
ліміт швидкості авто на доро-
гах у містах до 50 км/год. з ни-
нішніх 60 км/год. Безпечний 
рівень, як і в більшості міст Єв-
росоюзу, становить 50 км/год.

У разі наїзду на пішохода 
чи велосипедиста зі швидкіс-
тю 50 км/год. у них є 90% шан-
сів вижити, на відміну від наїз-
ду на швидкості 60+ км/год., 
коли шанси вижити зменшу-

ються до 5%.

5 червня в Чикаго (США) українська 
громада відзначила урочистою ходою 
День Героїв до 75-річчя проголошення 30 
червня 1941 р. Акта відновлення україн-
ської державності.

Узяли участь ветерани Збройних сил 
США українського походження, військово-
службовці Збройних сил України, які знахо-
дяться на лікуванні в Америці після пора-
нень в АТО, представники Українського кон-
гресового комітету Америки, «Помаранчевої 
хвилі», духовенство, представники Україн-
ського інституту національної пам’яті та Ге-
нерального консульства України в Чикаго.

Юнаки й дівчата в українських військо-
вих одностроях із українськими прапора-
ми пройшлися вулицями міста. Хода зупи-
нялася для молитви на честь Героїв Укра-
їни біля українських храмів. В українській 
католицькій парафії Святих Володимира та 
Ольги відбувся урочистий концерт.

Лекцію про боротьбу українського на-
роду за волю, власну державу прочитав 
Володимир В’ятрович, голова УІНП, якого 
організатори запросили на свято.

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

Відомі державні, громадські діячі, глави укра-
їнських церков та інтелектуали напередодні роко-
вин Волинської трагедії — протистояння українців 
і поляків 1943 року — оприлюднили звернення 
примирення та мудрості до влади і громадськос-
ті Польщі, щоб «не допустити мови ворожнечі, яка 
може підмінити християнські почуття прощення і 
порозуміння».

Вони закликали польських партнерів утрима-
тися від політичних заяв із приводу минулого, які 
можуть використати треті сили для загострення 
польсько-українських відносин. 

Під зверненням поставили підписи глави цер-
ков — Святійший Філарет та Блаженніший Свято-
слав (Шевчук), колишні президенти України Леонід 
Кравчук та Віктор Ющенко, а також В’ячеслав Брю-
ховецький, Іван Васюник, Іван Дзюба, Данило Луб-
ківський, Дмитро Павличко, Володимир Панченко, 
Мирослав Попович, Вадим Скуратівський та Ігор 
Юхновський.

«Особливим болем і для України, і для Польщі 

залишається трагедія Волині й польсько-україн-
ського конфлікту в роки Другої світової війни, в 
проваллі якого було знищено тисячі невинних 
братів і сестер. Убивство невинних людей не 
має виправдання. Просимо прощення за вчине-
ні злочини і кривди — це наш головний мотив. 
Просимо прощення і рівною мірою прощаємо 
злочини і кривди, вчинені щодо нас, — це єди-
на духовна формула, що повинна бути мотивом 
кожного українського і польського серця, яке 
прагне миру і порозуміння», — наголошується у 
зверненні.

Йдеться про важливість рівних побратимських 
відносин і підкреслюється: «Найбільшим злом на-
ших відносин була нерівність, що походила від без-
державності України. З приреченою послідовністю 
катастрофа української державності вела до руїни 
державності польської. Ця закономірність є трагіч-
ною аксіомою відносин України і Польщі».

«Сучасна війна Росії проти України ще більше 
зблизила наші народи. Воюючи проти України, Мо-

сква веде також наступ проти Польщі і всього віль-
ного світу».

Українці закликали польське державне керів-
ництво й парламентарів зупинити будь-яку незва-
жену політичну декларацію, «схвалення якої не вга-
мує біль, а лише дозволить нашим спільним воро-
гам використати його проти Польщі та України. Не 
маймо сумніву: вороже тавро буде поставлено на 
обидві спільноти. Пам’ятаймо також, що Київ і Вар-
шава — це стратегічна східна опора всієї Європи. 
Маємо усвідомити, що приклад нашого взаємного 
порозуміння здатен стати зразком для всього єв-
ропейського простору».

«Напередодні меморіальних подій, що з липня 
розпочнуться в обох державах, закликаємо повер-
нутися до традиції спільних парламентських відозв, 
які не розділятимуть, а об’єднуватимуть нас у пока-
янні й прощенні. Керуючись духом братерства, за-
кликаємо разом встановити спільний День пам’яті 
за жертвами нашого минулого і віри в неповторен-
ня зла», — пропонують у зверненні.

Після цього 
Управління спеці-

альних розслідувань 
звернулося до Печерсько-

го суду за новою ухвалою 
про затримання Іванющен-
ка, але суд повним скла-
дом... узяв відвід. А потім 
сплив 6-місячний строк дії 
ухвали Печерського суду — 
слідство вдруге звернулося 
до Печерського 
суду, однак суд-
ді знову взяли 
самовідвід. Ви-
значати нову 
підслідність мав 
А п е л я ц і й н и й 
суд Києва, який 
відмовився це 
робити. Після 
чого судді Пе-
черського суду 
двічі переноси-
ли засідання, востаннє — 
на початку червня. Станом 
на сьогодні немає рішення 
суду, яке дозволяло би за-
тримати Іванющенка.

Тим часом сам одіоз-
ний соратник Януковича ви-
рішив не зупинятися. Іва-
нющенко подав до суду на 
мене, вимагаючи спросту-
вання заяв про те, що він був 
«смотрящим» у часи Янукови-
ча та займався організацією 
«тітушек». Розгляд заплано-
вано в Печерському суді Ки-
єва 9 червня 2016 року.

Загалом Іванющен-
ко подав три позови проти 
трьох депутатів — і два з них 
дивним чином потрапили до 
судді Ірини Литвинової. Тієї 
самої, яка — за дивним збі-
гом обставин! — прийняла 
свідомо неправосудне рі-
шення про закриття справи 
Шепелевої, дружини бізнес-
партнера Іванющенка Олек-
сандра Шепелева, в офісі 
якого на Рильському про-

вулку базувався Юра Єнакі-
євський.

Іванющенко давно на-
магався вийти з-під санк-
цій — згадайте, як ще в 
часи генпрокурора Яреми 
2014 року він майже миттє-
во отримав відповідь пер-
шого заступника генераль-
ного прокурора Миколи 
Герасим’юка про те, що оді-
озний олігарх є чистим пе-
ред законом.

Бажання Іванющенка 
зникнути з бази даних Ін-
терполу зрозуміле. Його 
родина мешкає в Монако, 
де володіє пентхаузом та 
віллою неподалік у містеч-
ку Роко Брю. Крім того, син 
Іванющенка Арсен є спів-
власником нічного клубу 
«Твіга» в Монако. Про роз-
ваги молодшого «Єнакієв-
ського» ходять легенди — 
зокрема, у французьких 
медіа було розслідування 
про те, як він змагався з па-
кистанським мільярдером 
Джаведом Фійязом за те, 

хто витратить... більше гро-
шей на шампанське протя-
гом ночі. Іванющенко-мо-
лодший зійшов із дистанції 
після того, як Фійяз погасив 
чек на 380 тисяч євро за 
ігристий напій.

Бажання повернутися 
до життя на Лазурці, що ви-
магало зняття його з роз-
шуку Інтерполу, змусило 

Іванющенка шу-
кати контакти з 
новою владою. 
За моєю інформа-
цією, він та його 
люди намагали-
ся вийти на Бори-
са Ложкіна, Гри-
горія Суркіса та 
Ігоря Кононенка. 
Хто саме «вирішив 
питання» для Іва-
нющенка, може 

встановити лише слідство. 
Але є всі підстави вважа-
ти, що посередником для 
реалізації судового рішен-
ня судді Чауса був головний 
неформальний юрист Пре-
зидента Порошенка Олек-
сандр Грановський.

Враховуючи статус Іва-
нющенка, тільки наївна лю-
дина може повірити, що Пре-
зидент Порошенко був не 
інформований про систем-
ні намагання Юри Єнакієв-
ського зникнути з міжнарод-
ного розшуку за допомогою 
президентського оточення.

І, не втрутившись у це, 
Президент Порошенко сво-
єю бездіяльністю призвів до 
того, що Іванющенко отри-
мав омріяну свободу пере-
сування — а хтось інший по-
клав до сейфу чималу суму 
коштів. 

Сергій ЛЕЩЕНКО, 
народний депутат України 

(«Українська правда», 
07 червня 2016 р.)

КОМЕНТАРІ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 
al_rat, 07.06.2016, 11:23 
«І, не втрутившись у це, Президент Порошенко» — в ЩО? В «...За 

моєї інформацією... є всі підстави вважати...»? В ЦЕ? Або в рішення 
суду? У відмову суддів розглядати справу? Суддівська влада НЕЗА-
ЛЕЖНА, і якщо Порошенко втрутився б у розгляд справи, то повинен 
був би піти у відставку негайно!

al_rat, 07.06.2016, 11:24 
До речі: то волають депутати, що судова реформа дає небачені 

повноваження Президенту, то навпаки — чого це він не втрутився. 
Так як бути?

Александр 1, 07.06.2016, 11:34 
al_rat:
Мова в Лещенка не про втручання Президента в роботу суд-

дів, а про необхідність Президенту перевірити ймовірне втручання 
його соратників (Ложкіна, Кононенка, Грановського) в цю корупцій-
ну справу.

Oleksander Matvienko, 07.06.2016, 11:36 
Зрадити можна тільки друзів. Порох очолив бандовладу, про що 

мріяв десять років, а тому його місія зараз захищати і охороняти бан-
довладу і її членів від народу. Ворогів, а народ — ворог бандовлади, 
бо хоче відібрати в бандовлади награбоване за 25 років, зрадити не-
можливо. А всі ці суди, прокуратури й інші — це обслуга бандовлади, 
яка також стоїть на сторожі бандовлади.

Максим Асгард, 07.06.2016, 11:42 
Певно, Юра Єнакієвський запросив до себе в Монако членів 

БПП та оточення Порошенка.
Оргії в стилі Партії регіонів: депутати із Блоку Петра Порошенка від-

значили родинне свято колеги, заступника голови президентської фрак-
ції Олександра Третьякова в орендованому замку під Парижем. Про це 
ІНФОРМАТОРу повідомили власні джерела в політичній структурі.

Інсайдер твердить, що близько 40 друзів політика прилетіли чар-
терним рейсом «Київ – Париж» у передмістя французької столиці. За 
попередньою інформацією, виліт відбувся з аеропорту «Бориспіль» 
відразу після закінчення голосування пакета «судових» законопро-
ектів у Верховній Раді.

Для кількаденного святкування народний депутат орендував 
один із замків Луари (долина Луари — елітне передмістя Парижа, де 
розташовано більш ніж 42 палаци французької аристократії, — ред.).

За словами свідка вікенду, особливо активною була Ірина Гера-
щенко, яка намагалася «взяти парад під свій контроль».

Pixel, 07.06.2016, 11:54 
al_rat:
«І, не втрутившись у це, Президент Порошенко» — в ЩО?»
А ОСЬ У ЩО: «...системні намагання Юри Єнакієвського зникнути 

з міжнародного розшуку за допомогою президентського оточення».
«Вопросы есть? — Вопросов нет!» 

Andrey Kononenko, 07.06.2016, 11:57 
И вот скажите мне — должны ли судьи быть полностью 

независимыми? Да над ними нужен надзор и контроль — и не со 
стороны судебной вертикали. Толкайте судебную реформу, Сергей!

www.pravda.com.ua

Зрадники у владі. 
Найближчий соратник Януковича Юрій Іванющенко отримав свободу

Героїв України вшанували в Чикаго 

Українці закликали поляків встановити 
спільний День пам’яті жертв польсько-українського конфлікту
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Втрати

Бліц-інформ
5 мільйонів українців 

легально за кордоном
«Цифра вражає, і вона має тенденції до зрос-

тання. МЗС України робить усе можливе, щоб укра-
їнець за кордоном був повністю захищеним і відчу-
вав європейський цивілізований підхід до своїх по-
треб», — заявив Андрій Сибіга, директор консуль-
ського департаменту МЗС України.

Найбільш інтенсивна консульська робота МЗС 
України за кордоном — в Італії, Іспанії, Португалії, 
Чехії, Росії, Німеччині та Польщі, де багато наших мі-
грантів. Загалом найбільше наших співгромадян-
українців нині мешкає на території Росії.

Хілларі Клінтон отримала 
можливість висуватися 
на посаду президента США

Екс-держсекретар США 
Хілларі Клінтон, дружина 42-
ого президента Білла Клін-
тона, набрала достатню кіль-
кість делегатів від Демокра-
тичної партії для висування 
на посаду президента країни. 
Національний з’їзд Демокра-

тичної партії, де буде названо ім’я кандидата, відбу-
деться у Філадельфії з 25 по 28 липня.

Лукашенко призначив 
вибори на 11 вересня
Президент Республіки Білорусь Олександр Лу-

кашенко підписав укази про призначення виборів 
до Національних зборів держави. 

Вибори до Палати представників Національних 
зборів шостого скликання призначено на 11 верес-
ня 2016 року. А вибори до Ради Республіки Націо-
нальних зборів мають відбутися з 18 червня до 18 
вересня 2016 року.

Чорногорія вступає 
до НАТО
Протокол про приєднання Чорногорії до НАТО 

підписаний у Брюсселі міністрами закордонних 
справ країн-членів Альянсу.

Відтепер Чорногорія може брати участь у всіх 
зустрічах НАТО як партнер і як держава, запрошена 
до членства в Альянсі.

Як тільки всі держави-члени НАТО ратифікують цей 
протокол, Чорногорія стане 29-им членом Альянсу.

НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали в рам-
ках Плану дій щодо членства від 2009 року. У люто-
му 2016-ого почалися переговори про вступ, які за-
вершилися підписанням протоколу.

Лідери Кіпру висловилися 
за об’єднання 2016 року
Лідери грецької та турецької частин Кіпру Ні-

кос Анастасіадіс і Мустафа Акинджи висловили рі-
шучість подолати всі питання, спрямовані на досяг-
нення врегулювання кіпрської проблеми протягом 
року. Про це йдеться у спільній заяві політиків.

Кіпр був розділений 1974 року, коли турецькі 
війська захопили північну частину країни у відпо-
відь на орієнтований на Афіни переворот.

Польща обігнала Грецію 
Польща вперше в сучасній історії випередила 

за рівнем життя країну Західної Європи. Торік до-
хід на душу населення в Греції був меншим, ніж у 
Польщі. За даними МВФ, при врахуванні реальної 
купівельної спроможності 2015 року дохід на одно-
го жителя Греції становив 26449 доларів, а дохід на 
одного поляка був на 6 доларів вищим.

За прогнозами МВФ, наступного року ця різниця ста-
новитиме 1,5 тисячі доларів. 12 років тому, коли Польща 
вступала до ЄС, від Греції її відділяла ціла прірва.

Крім того, за даними МВФ, 2018 року за рівнем 
життя поляки обженуть португальців. Тоді дохід на 
душу населення становитиме в Польщі 30692 долари.

Депутату польського 
Сейму світить 5 років
Варшавська прокуратура порушила справу щодо 

неособистого голосування в польському Сеймі.
Мова йде про ситуацію, коли під час голосуван-

ня в Сеймі 14 квітня з приводу кандидатури судді 
Конституційного суду депутат політичної групи «Ку-
кіз’15» Малгожата Зверцан проголосувала двічі — 
від свого імені й від імені депутата того ж форму-
вання Корнеля Моравецького. Справа стосується 
ст. 271 Кримінального кодексу, згідно з якою держ-
службовцю, який представив неправду в докумен-
ті, що має юридичне значення, загрожує від 3 міся-
ців до 5 років в’язниці.

Майже 41 мільйон осіб у світі є внутріш-
німи переселенцями у своїх країнах.

Протягом 2015 року в Ємені, Сирії та 
Іраку зареєстровано понад 4,6 мільйона 
внутрішньо переміщених осіб. Загалом же 
в усьому світі торік внутрішніх біженців по-
більшало на 8,6 мільйона.

Про це йдеться в опублікованому 11 
травня звіті Норвезької ради з питань бі-
женців (NRC) та Моніторингового центру 
щодо внутрішньо переміщених осіб (IDMC).

У світі — 40,8 мільйона осіб, які за-
лишили свої домівки через конфлікти в 
пошуках безпечного місця для життя. Ці 
цифри не враховують осіб, які в пошуках 

кращої долі виїхали за межі своїх країн. 
«Це найвищі показники, які коли-небудь 

були зафіксовані», — підбив невтішний під-
сумок голова Норвезької ради з питань бі-
женців Ян Егеланд.

Найбільше внутрішніх переселенців то-
рік додалося в Ємені, де коаліція на чолі з 
Саудівською Аравією проводить військову 
кампанію проти шиїтських повстанців. Тут 
2015 року було зареєстровано 2,2 мільйо-
на внутрішньо переміщених осіб.  В охопле-
ній громадянською війною Сирії зафіксова-
но 1,3 мільйона біженців. В Іраку, де триває 
кампанія проти «Ісламської держави», — 1,1 
мільйона.

За підсумками 2015 року за  межами 
Близького Сходу до списку країн із най-
більшою кількістю переселенців потрапи-
ла і  Україна. Протягом 2015 року через 
конфлікт на Сході України статус внутріш-
ньо переміщених осіб отримали 942 тися-
чі осіб.  

Загалом же  в Україні — 1,679 млн виму-
шених переселенців.

Україна посідає тут восьме місце у світі.
Перед нами у цьому рейтингу — Сирія, 

Колумбія, Ірак, Судан, Ємен, Нігерія та Пів-
денний Судан. У Сирії, яка знаходиться на 
першому місці, зареєстровано 6,6 мільйона 
вимушених переселенців.

2 червня в Укрінформі під 
час круглого столу на тему «По-
ховання видатних українців за 
кордоном: проблеми і викли-
ки» з’ясувалося, що за межа-
ми України знаходиться понад 
250 000 поховань представни-
ків української військово-полі-
тичної еміграції, діячів науки та 
культури. Багато з цих поховань 
можуть бути ліквідовані най-
ближчим часом.

Серед учасників кругло-
го столу були Юрій Макаров — 
письменник і журналіст; Іван 
Патриляк — професор, доктор 
історичних наук; Віталій Гайду-
кевич — журналіст; Святослав 
Шеремета — відповідальний 
секретар Державної міжвідом-
чої комісії з увічнення пам’яті 
учасників АТО, жертв війни та 
політичних репресій; Вахтанг Кі-
піані — історик, журналіст; Пав-
ло Подобєд — начальник відді-
лу Українського інституту націо-
нальної пам’яті та інші.

«Чимало поховань видатних 
українців за кордоном під за-

грозою зникнення. Серед них і 
могила видатного письменника 
Леоніда Мосендза, хорунжого 
армії УНР, який похований у Бі-
нау, Швейцарія. Станом на сьо-
годні його могила не тільки че-
рез недогляд була пошкоджена, 
а й може бути ліквідована най-
ближчим часом через несплату 
за землекористування», — на-
голосив Павло Подобєд.

Протягом 2000-их років уже 
була втрачена ціла низка могил 
представників української по-
літичної еміграції, культури. Зо-
крема, могили історика Наталі 
Полонської-Василенко, підпол-
ковника армії УНР Миколи Зай-
чишина. 

У переліку знакових по-
ховань, які можуть бути лікві-
довані, — могила драматур-
га, одного з батьків сучасного 
українського модерного театру 
Спиридона Черкасенка на Оль-
шанському кладовищі у Празі. 
Термін оплати за землекорис-
тування вже закінчився. Та-
кож Орисі Єфремової-Дурду-

ківської — дружини академіка 
Сергія Єфремова, громадської 
діячки, педагога, яка похова-
на на Ольшанському кладовищі 
в Празі; Олександра Ярошев-
ського — інженера-будівельни-
ка, який побудував понад два 
десятки мостів у Чехії, кілька з 
яких визнані пам’ятками архі-
тектури.

«Є низка могил, статус яких 
досі не з’ясований. Це могили 
прем’єр-міністра Голубовича, 
який похований у передмісті Па-
рижа, генерал-хорунжого УНР 
Василя Татарського, який по-
хований в Інгольштадті, Бава-
рія; міністра військових справ 
УНР в екзилі Миколи Шрамен-
ка, який похований на кладо-
вищі Вальдфрідгоф у Мюнхені. 
Його могила була ліквідована 
за несплату, тобто ліквідова-
ний пам’ятник, але станом на 
сьогодні ніхто не похований до 
цього місця, відтак ще можна 
відновити його могилу. Могила 
не оплачувалася з 2007 року. 
Невідомий також статус моги-

ли полковника армії УНР Андрія 
Долуда, який похований у Курі-
тібі, Бразилія», — сказав Павло 
Подобєд.

За його словами, є дві при-
чини загрози — через недогляд, 
коли еміграційні осередки згор-
таються, і несплату за землеко-
ристування, а в таких країнах, 
як Німеччина, Франція, Бельгія, 
Бразилія, ця оплата — від 30 до 
100 євро за рік.

Величезна кількість укра-
їнських поховань діячів культу-
ри, церковних діячів, військових 
знаходиться в Польщі: близько 
3 тисячі точок. Усі ці поховання 
потребують негайної уваги. Та-
кож і 41 поховання в Чехії, що 
підтримуються місцевою грома-
дою. І значною мірою саме за-
вдяки українській громаді сьо-
годні є можливість говорити 
про небезпеки, а не констату-
вати, що могили вже втрачені й 
ліквідовані.

 
Український інститут 
національної пам’яті

Найвидатніший боксер 
Мохаммед Алі

У США 3 червня помер американський боксер 
Мохаммед Алі, якого називають найвидатнішим 
представником цього спорту. Останні кілька днів 
Алі провів у лікарні через ускладнення, викликані 
хворобою Паркінсона, на яку боксер страждав по-
над 30 років.

Кассіус Клей (справжнє ім’я чемпіона) наро-
дився 17 січня 1942 року. У 1960 році переміг на 
Олімпійських іграх у Римі. Незабаром перейшов у 
професіонали.

У 1963 році спортсмен прийняв іслам, ставши 
членом секти «Нація ісламу», яка об’єднувала чор-
ношкірих американців і боролася за їхні права. 
Відтак узяв собі ім’я Мохаммед Алі. У 1967 році від-
мовився служити в армії, за що був позбавлений 
права виступати на рингу. Заборону зняв Верхо-
вний суд США через 4 роки. 

Мохаммед Алі був абсолютним чемпіоном 
світу у важкій ваговій категорії у 1964 – 1966 
і 1974 – 1978 роках. Свій останній бій провів 
1981 року.

Актор Олексій Жарков
Народний артист Росії Олексій Жарков по-

мер 5 червня на 69-ому році життя після три-
валої хвороби. 2012 року кіноактор переніс 
інсульт, після якого актора тимчасово паралі-
зувало. Останнім часом жив на підмосковній 
дачі. На початку березня 2016 року стався но-
вий напад.

Творча біографія Олексія Жаркова, який по-
чав свою кар'єру в 14 років, налічує понад 130 
ролей у кіно. Зокрема, глядачам запам’яталася 
роль поліцейського Блора у відомому детектив-
ному фільмі Станіслава Говорухіна «Десять не-
гренят» за романом Агати Крісті. На фото — 
Жарков у цій ролі. 

Україна серед рекордсменів 
за кількістю внутрішніх переселенців — біженців

Понад 250 тисяч українських поховань 
за кордоном можуть бути ліквідовані 

Легендарний шахіст 
Віктор Корчной

У Швейцарії 
6 червня у віці 
85 років помер 
Віктор Корч-
ной, який сво-
го часу претен-
дував на титул 
чемпіона сві-
ту. Гросмейстер 
був чотирикрат-
ним чемпіоном 

СРСР, переможцем десятків міжнародних 
турнірів. Його незгода з політикою кому-
ністичного режиму призвела  до гостро-
го протистояння з владою. 1976 року з 
політичних мотивів Віктор Корчной емі-
грував із СРСР. Проти Корчного в Радян-
ському Союзі розгорнули пропагандист-
ську кампанію.

На цей час припав пік спортивних до-
сягнень гросмейстера. Він двічі підряд ви-
грав змагання претендентів на світову 
шахову корону. У 1978 і 1981 роках брав 
участь у матчах за звання чемпіона світу 
з радянським гросмейстером Анатолієм 
Карповим, тодішнім чемпіоном. 

Ці матчі стали більше ніж шаховими 
поєдинками, вилилися в політичне проти-
стояння. Керівництво СРСР прагнуло будь-
що уримати шахову корону, не допустивши, 
щоб чемпіоном світу став опонент комуніс-
тичного режиму, дисидент, політемігрант. 
Проти Корчного  застосували різні засоби 
психологічного впливу, провокації. Обидва 
матчі Корчной програв. Після цього ще ба-
гато років продовжував активну спортив-
ну діяльність, входив до когорти провідних 
шахістів світу, виступав у змаганнях до са-
мого кінця життя. 
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Паанорама

Президенти США
Закінчуємо знайомити з президентами 

Сполучених Штатів Америки. Вказується по-
рядковий номер президентства. 

31. Герберт Кларк Гувер (10.08.1874 – 
20.10.1964). Президентство (далі — Пр.): 1929 
– 1933. Обраний з великим відривом від су-
перників, Гувер збирався здійснити масштабні 
реформи в економіці, але цьому завадила най-
важча в історії США економічна криза — Ве-
лика депресія. Під знаком невдалої боротьби з 
нею минуло майже все президентство Гувера. 

32. Франклін Делано Рузвельт 
(30.01.1882 – 12.04.1945). Пр.: 1933 – 1945. 
Єдиний президент США, який обирався на цю 
посаду більше двох термінів. 1932 року був 
обраний під гаслами боротьби з Великою де-
пресією. Проголосив Новий курс — була від-
новлена банківська сфера, різко зменшилася 
кількість безробітних, покращено систему со-
ціального захисту населення. До початку Дру-
гої світової війни Рузвельт провадив політи-
ку нейтралітету у військових справах, але піс-
ля початку війни США активно втрутилися в її 
перебіг. Рузвельт виконував функції Головно-
командувача армії США, брав активну участь у 
всіх конференціях «великої трійки». Помер від 
інсульту на початку свого четвертого терміну.

33. Гаррі Трумен (8.05.1884 – 26.12.1972). 
Пр.: 1945 – 1953. Як віце-президент став пре-
зидентом унаслідок смерті Рузвельта. Ініціатор 
бомбардування Хіросіми і Нагасакі, автор док-
трини Трумена, прихильник створення НАТО. 
Розпочалася «холодна війна» між СРСР і США. 
США втрутилися в Корейську війну.

34. Дуайт Ейзенхауер (14.10.1890 – 
28.03.1969). Пр.: 1953 – 1961. Був команду-
вачем армії США в Європі на заключному етапі 
війни з нацистами. Правління ознаменувалося 
боротьбою з Комуністичною партією і расови-
ми конфліктами в країні. Завершилася війна 
в Кореї. Ейзенхауер був прихильником продо-
вження «холодної війни» та гонки озброєнь.

35. Джон Фітцджеральд Кеннеді 
(29.05.1917 – 22.11.1963). Пр.: 1961 – 1963. 
Один із найбагатших президентів США, єди-
ний президент-католик. Його президентство 
характеризується успішно вирішеною Кариб-
ською кризою, серйозними успіхами в бороть-
бі за права чорношкірих, початком програми 
«Аполлон» з висадки на Місяць. Кеннеді добив-
ся певних економічних успіхів. Був убитий 22 
листопада 1963 року Лі Гарві Освальдом. При-
чини вбивства досі точно не відомі.

36. Ліндон Джонсон (27.08.1908 – 
22.01.1973). Пр.: 1963 – 1969. Як віце-пре-
зидент став президентом після вбивства Кен-
неді. Продовжував політику попередника, 
особливо боротьбу з расизмом. Провів зна-
чні реформи в економічній сфері, ефектив-
но боровся з бідністю. Під час другого терміну 
Джонсона економічне зростання країни дещо 
знизилося внаслідок втручання США у війну у 
В’єтнамі. Ця війна призвела до різкого падіння 
популярності президента.

37. Річард Ніксон (9.01.1913 – 22.04.1994). 
Пр.: 1969 – 1974. Намагався зменшити полі-
тичну напругу між США та СРСР, вів курс на роз-
виток космічної програми (саме за президент-
ства Ніксона американці вперше висадилися 
на Місяць). Збільшував пенсії та виплати бід-
ним. Єдиний президент США, який пішов у від-
ставку (через Вотергейтський скандал щодо 
стеження за політичними опонентами).

38. Джеральд Форд (14.07.1913 – 
26.12.2006). Пр.: 1974 – 1977. Як віце-пре-
зидент став президентом після відставки Нік-
сона, видав указ про зняття всіх звинувачень 
з нього. Продовжив політику попередника на 
покращення стосунків із СРСР. 1975 року за-
кінчилася війна у В’єтнамі. Форд зіткнувся з 
досить серйозною економічною кризою, про-
вадив курс на згортання державного регулю-
вання економіки.

39. Джиммі Картер (1.10.1924). Пр.: 
1977 – 1981. США опинилися в наймасш-
табнішій економічній скруті від часів Вели-
кої депресії, хоча певні кроки для подолан-
ня кризи все ж були зроблені. Погіршили-
ся відносини із СРСР унаслідок вторгнення 
останнього до Афганістану. 1980 року США 
через це бойкотували Олімпійські ігри в 
Москві. 

40. Рональд Рейган (6.02.1911 – 
5.06.2004). Пр.: 1981 – 1989. Успішно долав 
економічну кризу шляхом зменшення інфля-
ції та безробіття, послаблення регулювання 
держави в економіці. Провів значні реформи 
у сфері боротьби з наркотиками і нелегаль-
ною міграцією до США. На початку правління 
Рейгана «холодна війна» загострилася, але 
після приходу до влади в СРСР Михайла Гор-

бачова стосунки між двома державами вда-
лося покращити. 

41. Джордж Герберт Вокер Буш 
(12.06.1924). Пр.: 1989 – 1993. Продовжував 
економічну політику попередника. Президент-
ство ознаменувалося остаточною перемо-
гою Заходу в «холодній війні», розвалом СРСР 
і соціалістичного табору, зменшенням запасів 
стратегічної зброї. Сприяв об’єднанню Німеч-
чини. США провели війну в Перській затоці. 

42. Білл Клінтон (19.08.1946). Пр.: 1993 – 
2001. Оголосив курс на зміцнення статусу США 
як наддержави. Висунув нову економічну про-
граму: зменшення податків та інфляції, ство-
рення нових робочих місць. Економіка країни 
залишалася відносно стабільною. США взяли 
участь у врегулюванні війни в Югославії. Закін-
чення президентського терміну Клінтона озна-
менувалося сексуальним скандалом із Моні-
кою Левінскі.

43. Джордж Вокер Буш (6.07.1946). Пр.: 
2001 – 2009. Син 41-ого президента. 11 ве-
ресня 2001 року в США відбулася серія терак-
тів, тому президент оголосив глобальну «ві-
йну проти тероризму». За його правління США 
вторглися до Іраку та Афганістану. Були здій-
снені реформи системи охорони здоров’я і 
освіти. Другий термін Буша позначився різким 
падінням його популярності через економічну 
кризу й затягнуті конфлікти з Іраком та Афга-
ністаном.

44. Барак Обама (4.08.1961). Пр.: від 
2009. Чинний президент США, перший в історії 
держави темношкірий громадянин на цій по-
саді. Лауреат Нобелівської премії миру (2009). 
Провадить політику зменшення дефіциту бю-
джету і зовнішнього боргу держави, розгортає 
реформу охорони здоров’я. Завершив війну в 
Іраку 5 грудня 2011 року. 6 листопада 2012 
року Обама був переобраний на другий термін. 
У 2014 році американська влада наклала жор-
сткі санкції на Росію у зв’язку з анексією Криму 
та її роллю в конфлікті на Сході України.

Закінчення. Поч. у № 79, 80

Білий дім, резиденція президентів США Білий дім, резиденція президентів США 

Територія 
найбільших країн світу

(у тисячах квадратних кілометрів)

Росія 17 075 400
Канада 9 970 610
Китай 9 537 590
Сполучені Штати  Америки 9 372 614
Бразилія 8 511 996
Австралія 7 682 300
Індія 3 287 263
Аргентина 2 780 092
Казахстан 2 724 900
Судан 2 503 890
Алжир 2 381 741
Демократична Республіка Конго 2 344 885
Саудівська Аравія 2 248 000
Мексика 1 958 201
Індонезія 1 919 317
Лівія 1 757 000
Іран 1 645 258
Монголія 1 566 500
Перу 1 285 216
Чад 1 284 000
Малі 1 248 574
Ангола 1 246 700
Південна Африка 1 219 090
Нігер 1 186 408
Колумбія 1 141 748
Ефіопія 1 133 882
Болівія 1 098 581
Мавританія 1 030 700
Єгипет 1 001 449
Танзанія 945 090
Нігерія 923 768
Венесуела 912 050
Намібія 825 118
Мозамбік 799 379
Пакистан 796 095
Туреччина 779 452
Чилі 756 626
Замбія 752 614
М'янма 676 577
Афганістан 652 225
Сомалі 637 657
Центрально-Африканська Республіка 622 436
Україна 603 700
Мадагаскар 587 041
Кенія 582 646
Ботсвана 581 730
Франція 543 965
Ємен 527 968
Таїланд 513 115
Іспанія 505 989

Найбільші 
міста світу

(кількість мешканців 
у мільйонах) 

Більше половини населення 
Земної кулі живе в містах, а до се-
редини XXI століття більше 7 з 10 
осіб поселяться в мегаполісах. Біль-
ша частина великих міст розташо-
вана в Азії. Але ці регіони менш ур-
банізовані, ніж на Заході. У допові-
ді ООН за 2014 рік представлений 
список найбільших мегаполісів. 

Великий Токіо (Японія) — 36,6.

Джакарта (Індонезія) — 29,5. 

Делі (Індія) — 24. 

Шанхай (Китай) — 23.

Сеул (Південна Корея) — 22. 

Маніла (Філіппіни) — 22.

Карачі (Пакистан) — 21.

Мумбаї (Індія) — 21.

Пекін (Китай) — 21. 

Великий Сан-Паулу (Бразилія) — 20,2.

Нью-Йорк (США) — 20. 

Мехіко (Мексика) — 19,4.

Гуанчжоу (Китай) — 18. 

Лос-Анджелес (США) — 18. 

Дакка (Бангладеш) — 16,6. 

Каїр (Єгипет) — 16,1. 

Москва (Росія) — 15,8.

Калькутта (Індія) — 15,7.

Буенос-Айрес (Аргентина) — 14,6. 

Стамбул (Туреччина) — 13,8. 

Тегеран (Іран) — 13,4. 

Ріо-де-Жанейро (Бразилія) — 13.

Лагос (Нігерія) — 12,8.

Париж (Франція) — 10,9.

Лондон (Великобританія) — 10. 

Українець винайшов жалюзі 
з сонячними батареями

Українець Євген Ерік винайшов розум-
ні жалюзі, які мають сонячні батареї та здатні 
живити електроенергією цілу квартиру. Вар-
тість такого винаходу для квартири становити-
ме 300 доларів разом із установкою (приблиз-
но 7500 гривень). Вони здатні давати до 100 кі-
ловат електроенергії на місяць, і цього цілком 
вистачить для середньої української кварти-
ри. Сонячна енергія здатна забезпечувати не 
лише маленькі квартири, а й цілі країни. Цього 
року «зелена енергія» в Чилі вже 113 днів дарує 
мешканцям абсолютно безкоштовні кіловати.

Екологічне поселення 
У Нідерландах будівельна компанія займа-

ється створенням екологічно чистого села в 
футуристичному стилі. Екологічно чисте посе-
лення розраховане на 100 будинків. Футурис-
тичне поселення ставить перед собою вирі-
шення основних завдань людства: глобальне 
потепління, обмеженість природних ресурсів 
і стрімке зростання кількості населення. На-
селений пункт існуватиме на п’яти основних 
принципах: екологічно чиста енергія, вирощу-
вання органічних харчів, використання віднов-
люваних джерел енергії, збереження й пере-
робка відходів та надання місцевим жителям 
розширених прав і можливостей.

Винаходи, які зробили діти
Нещодавно 15-річний канадієць Вільям Га-

доурі «втер носа» найвідомішим ученим плане-
ти. Використавши супутникову мапу Google і 
мапу зоряного неба, він виявив ще одне старо-
давнє поселення майя.

Кореспонденти порталу «Знай» зібрали най-
цікавіші відкриття, які зробили вундеркінди. 

Снігохід
Жозеф-Арман Бомбардьє в 13 років зро-

бив іграшковий паровоз із настільного годин-
ника, потім — паровий двигун зі старої швей-
ної машинки. Коли йому виповнилося 15, бать-
ко вирішив відволікти юного інженера від вина-
ходів і подарував старенький зламаний Ford T. 

Х л о п е ц ь 
с в о є р і д н о 
сприйняв пода-
рунок і одразу 
почав майстру-
вати з машини 
дивний прилад 
— разом із братами за кілька днів він зробив 
механічні сани з двигуном від автомобіля і про-
пелером позаду. Сталося це 1920 року.

Пластилін
Використовувати засіб для очищення шпа-

лер від вугільного пилу для того, щоб ліпити ці-
каві фігурки, спало на думку школярці й онучці 
відомого виробника засобу Клео Маквікера. Її 
невинні забави призвели до того, що з речо-
вини зрештою прибрали очисні компоненти, 
додали кольорові фарбники й мигдалеву олію. 

Шрифт Брайля для читання сліпих
Незрячий від трьох років син чоботаря Луї 

Брайль вигадав спеціальний шрифт для сліпих, 
коли йому було 15. За основу юний француз узяв 
«нічний шрифт» капітана артилерії Шарля Барб’є, 
який військові вигадали для вичитування термі-
нових повідомлень в умовах темряви. На сьогод-
ні шрифт Брайля — спеціальний об’ємний шрифт, 
літери в якому можна розпізнати навпомацки.

Хутряні навушники
Обшити навушники теплим хутром ззовні 

та оксамитовою тканиною всередині попросив 
рідних 15-річний американець Честер Грінвуд. 
Таким чином, він зміг кататися на ковзанах  
узимку й водночас слухати улюблену музику.
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Дивні закони 
і звичаї світу

Якщо ви живете в шта-
ті Міссурі (США), просто 
поклали в сміттєвий пакет 
порожню пляшку від алко-
гольного напою і вийшли 
на вулицю, при цьому вам 
менше 21 року, вас мо-
жуть оштрафувати за вжи-
вання спиртного.

У Пенсильванії (США) 
автомобілі, які їдуть по до-
рогах штату вночі, кожної 
милі повинні вистрілюва-
ти ракету в повітря і че-
кати 10 хвилин, щоб до-
рога розчистилася. Якщо 
водій бачить стадо коней, 
він зобов’язаний з’їхати 
на узбіччя дороги і накри-
ти машину ковдрою або 
чохлом, які були спеці-
ально розфарбовані для 
того, щоб замаскувати 
автомобіль.

У Кенілворті (штат Іл-
лінойс) півні, які збира-
ються кукурікати, мають 
відійти від житлових бу-
динків на відстань 300 фу-
тів, кури — на 200 футів.

Ось де вже точно не 
можна списати на іспиті, 
так це в Індії. Діти віком 
від 15 років можуть бути 
посаджені до в’язниці за 
списування.

У місті Сан-Антоніо 
(США) не дозволяєть-
ся підморгувати з метою 
спокусити жінку.

Самовільне встанов-
лення мишоловки в Калі-
форнії — справа підсудна: 
для використання цього 
пристрою спочатку необ-
хідно отримати ліцензію 
на полювання.

У штаті Гаваї заборо-
нені рекламні плакати на 
дорогах і в громадських 
місцях. Реклама не повин-
на заважати туристам ми-
луватися гавайськими 
пейзажами.

Домашні кішки не по-
винні пересуватися на ву-
лиці без світловідбивних 
елементів у м. Стерлінг 
(штат Колорадо).

За висміювання 
короля Таїланду або 
його фотографії ви на 
п’ятнадцять років потра-
пите до в’язниці за образу 
монархії.

Історія царівни-жаби 
ніяк не могла відбутися в 
Каліфорнії. Тут закон за-
бороняє цілувати жаб. 
Крім того, кримінальним 
злочином є миття маши-
ни чоловічою брудною бі-
лизною.

В Індонезії дозволено 
вирвати все волосся тому, 
хто його не миє.

У Мексиці студентам 
заборонено обливати ви-
кладача бензином і зму-
шувати його палити ку-
бинські сигари.

В Індонезії дівчата з 
неголеними ногами отри-
мують знижку 30% при ку-
півлі колготок.

Що ми згадуємо в першу чергу, 
коли мова заходить про Швейцарію? 
Банки, годинник, шоколад, сир, скла-
дані ножі й, мабуть, усе на цьому. Але 
Швейцарія — дуже цікава країна. Ось 
деякі факти. 

На сьогодні Швейцарія — єдина 
держава-конфедерація на Землі.

У цій країні немає жодного міста 
з кількістю жителів більше мільйона. 
Більше того: у Швейцарії відсутні на-
віть міста-п’ятсоттисячники.

У Швейцарії — чотири державні 
мови: німецька, французька, італій-
ська та ретороманська. У повсякден-
ному житті швейцарці часто спілкують-
ся на суміші з усіх цих чотирьох мов.

Згідно зі швейцарськими зако-
нами, референдуми в країні можуть 
відбуватися кожної неділі. Насправ-

ді вони проходять набагато рідше — 
пару разів на рік. На одному з таких 
референдумів, до речі, було заборо-
нено будівництво мінаретів у країні.

Маленькі швейцарці йдуть до шко-
ли в 4 роки. Навчаються вони чотири 
дні на тиждень. Середа, субота й неді-
ля — вихідні. Освіта в країні повністю 
безкоштовна, для іноземців теж. Єди-
ний виняток — елітні приватні школи.

У Швейцарії абсолютна більшість 
магазинів зачиняються о 19.00, а по 
неділях не працюють зовсім. Тільки по 
четвергах вони відчинені до 21.00. Од-
нак це не стосується маленьких мага-
зинчиків: вони працюють за власними 
розкладами. Але є одне правило абсо-
лютно для всіх: після 21.00 алкоголь у 
швейцарських магазинах купити не-
можливо.

Метро в Швейцарії є лише в єди-
ному місті — Лозанні. Та й то всі його 
лінії наземні.

Чоловіки-швейцарці є військово-
зо бо в’язаними майже все своє жит-
тя. Вони регулярно проходять військо-
ві збори, які тривають тиждень. За це 
резервісти отримують свою звичай-
ну зарплату від роботодавців. Зброю 
після служби дозволяється залишити 
собі, тому в громадських місцях мож-
на часто зустріти людину з автоматом. 
Уникнути військового навчання мож-
на абсолютно легально, щоправда, 
для цього потрібно віддати 3% від усіх 
своїх доходів, отриманих до 30-річно-
го віку.

Щоб одержати швейцарське гро-
мадянство, потрібно прожити в країні 
не менше 12 років.

Рівень інфляції в Швейцарії стано-
вить менше 1% на рік.

У країні введені платна медицина і 
обов’язкове медичне страхування.

Швейцарські наркомани безко-
штовно отримують дозу, їжу і спальне 
місце у спеціальних притулках. Влада 
країни вважає, що це обходиться на-
багато дешевше, ніж ліквідація збитку 
від злочинів на ґрунті наркоманії.

Коли швейцарець хоче зрубати 
дерево, він повинен отримати на це 

офіційний дозвіл навіть у тому випад-
ку, якщо воно росте на його власній 
землі й було посаджено власноруч.

Швейцарське вино дуже хороше 
за якістю, але його практично не зна-
ють в інших країнах, бо вино випива-
ють усередині країни.

У Швейцарії нумеруються під’їзди 
будинків, а не самі будинки. На дверях 
квартир немає номерів, тому їх замі-
нюють таблички з прізвищами.

На вулицях швейцарських міст не 
можна зустріти бродячих собак і кі-
шок, до свійських тварин у країні став-
лення дуже тепле.

За законами держави, в будь-якої 
компанії, розміщеної на території кра-
їни, директор має бути швейцарець. 
Часто він тільки значиться директо-
ром, не виконуючи ніяких функцій. Ба-
гато швейцарців, до речі, працюють 
найманими директорами, отримуючи 
чималі гроші просто за використання 
свого імені в документах компанії.

Більшість швейцарців викидає 
упаковки від товарів прямо в мага-
зині. Бо вони займають місце в сміт-
тєвих мішках, за вивезення кожного 
з яких потрібно платити окремо. Якщо 
викинути сміття в звичайному паке-
ті без спеціальної наклейки, можна 
отримати дуже великий штраф.

Вони не мають ніякого стосунку до старо-
давніх цивілізацій, у деяких з них декілька де-
сятиліть тому ще вирувало життя. Але з різ-
них причин ці міста виявилися безлюдними і 
сьогодні приваблюють тільки туристів. 

Прип’ять, Україна

Вибух на атомній станції в Чорнобилі змусив лю-
дей покинути ціле місто. Жителям дали лише дві го-
дини, щоб зібрати свої речі. Було евакуйовано 43 
тисячі осіб за 3,5 години на 1100 автобусах. Людям 
сказали, що це всього на три дні, відтоді минуло вже 
30 років, а Прип’ять все ще не придатна для життя.

Вароша, Кіпр

У минулому досить перспективне курортне місто 
на Кіпрі, в наш час — лише покинуті сірі будинки. 
Тут навіть залишилися пляжні шезлонги і похмурі 
стіни недобудованих готелів. Причина того — тери-
торіальний конфлікт між Кіпром і турками, які за-
хопили Варошу 1974 року. Всіх місцевих жителів 
евакуювали. Нині місто є заручником політичних 
чвар. Турки були вигнані з міста, а ООН дозволяє 
оселитися тут тільки корінним жителям, хоча ніхто 
з них не виявляє такого бажання. Через це Варо-
ша має застиглий у часі вигляд: у вітринах магази-
нів — речі зразка 1974 року, а старовинні маши-
ни іржавіють в автосалонах. Дерева ростуть через 
тріщини в асфальті, на порожніх пляжах відпочива-
ють черепахи.

 Сан-Жи, Тайвань

Місто Сан-Жи планувалося як розкішний курорт, 
але врешті все вийшло зовсім інакше. Причина, че-
рез яку воно перетворилося на місто-привид, так і 
залишилася невідомою, а історія Сан-Жи оповита 
таємницею. Можливо, місто покинули через вели-
ку кількість нещасних випадків на будівництві, тому 
Сан-Жи вважається проклятим.

 

Орадур-сюр-Глан, Франція

10 червня 1944 року німецький загін вторгся 
до невеликого французького містечка Орадур-сюр-
Глан, розстрілявши всіх місцевих жителів і зруйну-
вавши місто. Тут більше ніхто ніколи  ніхто не жив, 
це привид війни, який нагадує про її нещадність і не-
потрібність. Нове поселення збудували неподалік. У 
ньому мешкає понад 2000 осіб.

Хамберстоун, Чилі

На початку XX століття Хамберстоун був найбіль-
шим містом легендарної чилійської пустелі Атакама. 
Місцеві жителі займалися добуванням корисних ко-
палин і мінералів, які через кілька десятиліть знеці-
нилися. Люди почали виїжджати звідси, й незаба-
ром тут узагалі нікого не залишилося. Самотні будів-
лі засипані піском.

 

Віттенум, Австралія

Місто Віттенум в одній із численних пустель Ав-
стралії було населене шахтарями і гірничодобувни-
ми компаніями. З незрозумілих причин тут почали 
вмирати люди. У результаті досліджень з’ясувалося, 
що причиною став негативний вплив парів азбесту. 
Мешканці, які вижили, покинули місто, шар азбесту 
покрив практично всі вулиці покинутого Віттенума.

 

Централія, США

Диявольський вогонь розгорівся під зем-
лею міста. 1962 року почалася пожежа на одній 
з вугільних шахт Централії і поширилася по без-
лічі покинутих шахт під містом. Незважаючи на 
те, що величезні кошти були кинуті на гасіння по-
жежі, вона тривала протягом 1960 – 1970-их ро-
ків. У 1980-их роках наслідки пожежі стали не-
стерпними — нестача кисню, небезпечний рівень 
вуглекислого і чадного газу, карстові вирви, які 
з’являлися на вулицях міста. Лише 2009 року вла-
да вивезла місцевих жителів і закрила поштовий 
індекс Централії.

Цікаві факти 
про Швейцарію

Міста- примари, покинуті людьми
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Розстріл 
демонстрації 
в Новочеркаську 

Сьогодні ще багато хто з людей 
похилого віку згадує епоху СРСР зі 
сльозами на очах. Ще б пак: «Я дру-
гой такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек». Однак ре-
альність рішуче не відповідала сло-
вам пісні.

Робітників Новочеркаського 
електробудівного заводу (Ростов-
ська область Росії) вивели на ву-
лицю дві події, що майже збіглися в 
часі: 30 травня 1962 року керівни-
цтво країни «на прохання всіх тру-
дящих» підвищило роздрібні ціни на 
м’ясо та м’ясні продукти (на 30%) і 
на масло (на 25%), водночас на тре-
тину збільшивши норму виробітку.

Страйк розпочався 1 червня, 
кількість мітингувальників сягала 
п’яти тисяч. Надвечір до міста при-
були танки і бронетранспортери, 
з’явилося багато військових. Про-
вели перші арешти, оголосили ко-
мендантську годину. Узяли під охо-
рону всі головні будівлі, а з Держ-
банку вивезли всі гроші.

Наступного дня акції протесту 
лише посилилися, до них долуча-
лися робітники інших підприємств, 
яких підвищення цін також поста-
вило на межу виживання.

Генерал-лейтенант Матвій Ша-
пошников, заступник командувача 
Північно-Кавказького військового 
округу Збройних сил СРСР, Герой 
Радянського Союзу (нагороджений 
1944 р.), відмовився виконувати 
наказ про застосування проти де-
монстрантів танків (за що пізніше 
зазнав репресій). 

Частина мітингувальників уві-
рвалася до міськкому Комуністич-
ної партії. Військовослужбовці вну-
трішніх військ відтіснили людей від 
будівлі та здійснили попереджу-
вальний залп угору. Його жертва-
ми стали дітлахи, які сиділи на дере-
вах (за неофіційними даними, троє 
з них загинули; в офіційних джере-
лах жертви серед дітей не згаду-
ються). Далі був ще один попере-
джувальний залп, і відкрили вогонь 
по натовпу, жертвами якого стали 
близько 15 оcіб і кілька десятків по-
ранених. За деякими даними, сол-
дати стріляли в повітря, а вогонь по 
натовпу (в тому числі кулеметний) 
вели снайпери з дахів будинків. 

Ще 5 осіб загинуло при спробі 
визволити з відділку міліції зааре-
штованих напередодні.

Загалом у Новочеркаську заги-
нуло 24 особи, ще двох убили того 
ж вечора за нез’ясованих обста-
вин. Тіла загиблих поховали в чу-
жих могилах на різних кладовищах 
Ростовської області. Поранено що-
найменше 39 осіб (вочевидь, біль-
шість намагалася приховати свої 
поранення, аби уникнути переслі-
дувань). 

Було арештовано 240 осіб, яких 
звинуватили в бандитизмі та спро-
бах повалення радянської влади. 
Пізніше Верховний Суд РРФСР засу-
див до розстрілу 7 осіб, а 105 отри-
мали різні терміни ув’язнення.

Події в Новочеркаську ретель-
но замовчувалися радянським ке-
рівництвом. А в 1966-ому, коли 
вищезгаданий генерал-лейтенант 
Шапошников намагався надати 
гласності трагічним подіям, проти 
нього порушили кримінальну спра-
ву за звинуваченням в «антирадян-
ській пропаганді». Дійсно, «я другой 
такой страны не знаю…».

Шапошникова реабілітували 
лише 1988-ого, а всіх засуджених 
—  1996 року.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

«Фашизм»: 80 років на службі в режиму. 
Історія використання

Питання про владу — головне 
питання революції. Так yчив Ленін. 
Але після захоплення влади ключо-
вим питанням є те, як її втримати.

Сила — основний аргумент, але 
вона примножується силою пропа-
ганди. Ефективна пропаганда — та, 
яка має пробійну силу й міцно вжив-
люється в мізки пролетарія, а зо-
всім не та, що спирається на прав-
диву картину дійсності.

І нацистська пропаганда, і ко-
муністичні вожді були однаково 
майстерні у вивалюванні на голо-
ви очманілих, одурених і заляканих 
обивателів цілих потоків пропаган-
дистської брехні.

Це стосується, зокрема, й анти-
фашистської риторики, яка була по-
ширеною в більшовицькій пропа-
ганді ще від початку 1930-их років.

Піддавши репресіям сотні ти-
сяч громадян й винищивши голодом 
мільйони українців, сталінська про-
паганда галасувала з приводу без-
чинств гітлерівських головорізів, 
щоб відвернути громадян від влас-
них кривавих злодіянь.

Для української інтелігенції ста-
лінські пропагандисти розробили 
цілу систему паплюження, незмін-
ними в яких виступали ярлики «бур-
жуазний націоналізм» і «фашизм». 
Вони стали нормою для пропаганди 
на багато десятиріч.

Як стверджували сталінські 
пропагандисти, «націоналісти» й 
«фашисти» густо обсіли й академіч-
ні установи. «Інститут мовознавства 
— справжнє логовище буржуаз-
них націоналістів», а журнал «Мово-
знавство» — це «трибуна буржуаз-
них націоналістів», — писав «Кому-
ніст» 5 жовтня 1937 р.

Проте, як писалося в газеті, бур-
жуазні націоналісти орудують не 
лише в Інституті мовознавства, а й 
в Інституті гірничої механіки, Інсти-
туті водного господарства, Інститу-
ті історії.

Нищівних ударів завдали й по 
колективу Українського науково-
дослідного інституту педагогіки 
(УНДІП). Цекістські критикани гала-
сували, що працівники інституту про-
пагували «на педагогічному фронті» 
«буквально фашистські теорії».

«Фашистська педагогіка» — 
ключове звинувачення, яке лунало 
на погромних партійних зборах за-
кладу в червні 1934 р. Новопризна-
чений директор інституту Хаїт у ви-
ступі вимагав нещадної боротьби з 
нацухилом: «Якщо не чути тепер бо-
ротьби з нацухилом, це доводить, 
що на нашому фронті не все гаразд».

Унаслідок карально-репре-
сивних акцій проти працівників 
УНДІПу в 1933 – 1934 роках кількіс-
ний склад зменшився наполовину.

«Довгий час у Харківському об-
ласному відділі наросвіти орудува-
ла буржуазно-націоналістична по-
гань, — повідомлялося в одній зі 
статей газети «Вісті». — Через це 
чимало шкіл Харкова й області були 
засмічені колишніми петлюрівцями, 
есерами, боротьбистами, меншови-
ками, цим живильним середовищем 
для фашистських шпигунів».

Сучасники оповідають про ви-
падки, коли звичайних шкільних 
учителів заарештовували за звину-
ваченням у причетності до фашист-
ської пропаганди, посилаючись 
на те, що начебто вони змушували 
учнів малювати свастику.

У шельмуванні української мис-
тецької й наукової інтелігенції осо-
бливо відзначився заступник нар-
кома освіти Андрій Хвиля. Він став 
інструментом у боротьбі проти нар-
кома освіти й одного з творців укра-
їнізації Шумського та письменника 
Хвильового, яку повів Каганович.

«Українські фашисти Єфремов, 
Донцов, Шаповал, Коновалець, Ле-
вицький, митрополит Шептицький 
… бачили в Шумському й Хвильово-
му своїх шпигунів-союзників», — пи-
сав Хвиля 1934 року.

Сталінський пропагандистський 
маховик підминав під себе нові й 
нові жертви. Восени 1933-ого за 
ґратами спецв’язниці в Ленінграді 
опинився видатний мистецтвозна-
вець Федір Шмідт, який тривалий 
час очолював кафедру мистецтво-
знавства ВУАН.

Націоналістична пропаганда, 
прагнення до повалення радянської 
влади за допомогою інтервенції фа-
шистської Німеччини — все це й ста-
ло «підставою» для ухвалення йому 
судовою трійкою НКВС Узбецької 
РСР 5 листопада 1937 року смерт-
ного вироку.

Серед кращих учнів професора 
Шмідта був перший доктор мисте-
цтвознавства в Україні Стефан Та-
ранушенко, який упродовж 1920-
их – на початку 1930-их років про-
вадив неоціненну масштабну пра-
цю у виявленні, обмірі, фотофіксації 
пам’яток народного мистецтва, в 
тому числі дерев’яного зодчества, 
створенні й поповненні музеїв.

Цього авторитетного мисте-
цтвознавця, пам’яткоохоронця й 
педагога в жовтні 1933 року за-
арештували опричники ГПУ. Музей-
ницька діяльність Таранушенка по-
давалася в матеріалах обвинува-
чення як така, що пропагувала куль-
туру українського фашизму.

Відомого мистецтвознав-
ця й археолога, подвижника 
пам’яткознавчої й пам’ятко охо-
ронної діяльності Миколу Макарен-
ка, оборонця Михайлівського Золо-
товерхого собору, було вислано до 
Казані. У квітні 1936 року управлін-
ня НКВС Татарської АССР звинувати-
ло його в участі в «контрреволюцій-
ній групі фашистського напрямку». 
4 січня 1938 року його розстріляли.

25 грудня 1933 року заарешту-
вали видатного театрального діяча-
модерніста Леся Курбаса. Сталін-
ські опричники добре простежували 
психологічний стан Курбаса, який не 
міг собі припустити жодного зістав-
лення з фашистами. І з тим більшим 
садистським задоволенням продо-
вжували травмувати його подібни-
ми брутальними звинуваченнями. 
«...недавно он очень переживал … 
статью члена ЦК КП(б)У Хвыли А., в 
которой последний назвал Курбаса 
фашистом. Курбас говорит, что он 
злейший враг фашизма…».

Подібне тавро було накладене 

й на ще одного соловецького в’язня 
— блискучого українського пись-
менника Валер’яна Поліщука, ко-
трого, як і Леся Курбаса, було зни-
щено на Соловках.

Звинувачення в націоналізмі, 
шпигунстві й фашизмі передували 
арешту й знищенню цілого грона та-
лановитих художників-бойчукістів, 
серед яких — блискучі імена самого 
Михайла Бойчука та його учнів Іва-
на Падалки й Василя Седляра.

У присудах НКВС їх звинуваче-
но як учасників націонал-фашист-
ської терористичної організації, що 
ставила собі за мету «відторгнення 
України від СРСР і реставрацію ка-
піталізму».

Творчість Василя Седляра в цих 
звинуваченнях енкаведистів ототож-
нювалася з проявами фашистської 
ідеології на культурному фронті.

Масова «антифашистська» про-
паганда розгорталася передовсім 
зі сторінок офіційних партійних ор-
ганів — московської «Правди» й хар-
ківського «Комуніста».

Один із типових газетних доно-
сів у «Комуністі» за 24 липня 1937 
р.: «У земельних органах України ви-
крито чимало ворогів. … Підло мас-
куючись, видаючи себе за «видат-
них спеціалістів», ці фашистські най-
мити все робили для того, щоб піді-
рвати колгоспне будівництво…».

А ось передова в «Комуністі» за 
3 вересня 1937 р.: «Розгромити бур-
жуазно-націоналістичну агентуру 
фашизму».

Інспіровані більшовицькою Мо-
сквою технології імплантувалися в 
Києві, а далі — в обласних центрах. 
Про «буржуазно-націоналістичне 
кубло в музеях Києва» читаємо у ве-
ликій статті на три колонки в «Кому-
ністі» за 2 жовтня 1937 року.

В інтерпретації функціонерів 
Полтавського міського відділу ГПУ 
діяльність видатного етнографа 
й музейника Никанора Онацько-
го розглядалася як зброя для збу-
дження націоналізму та фашизму в 
Україні.

У листопаді 1937 року Онацько-
го за постановою особливої трій-
ки при УНКВС розстріляли. Харків-
ський історичний музей розглядав-
ся як «наймахровіший український 
фашистський музей».

«Навести лад у Молдавському 
радіокомітеті», — закликає Авра-
менко зі сторінок «Комуніста» за 27 
липня 1937 року й розпочинає ма-
теріал з курйозного факту: «Ще в 
минулому році під час передачі полі-
тичної інформації з усіх репродукто-
рів … загавкав собака. Собака був 

на вулиці, але підла ворожа рука 
відкрила вікно в тираспольській ра-
діостудії, і мікрофон поніс гавкання 
в ефір».

Насамкінець у статті повідомля-
ється про репресії, вчинені проти 
чільних працівників радіокомітету.

Після шельмування Української 
автокефальної православної церк-
ви як «націоналістично-фашистської» 
неминучою була й ліквідація митро-
полита УАПЦ Василя Липківського.

У протоколі засідання Трійки 
при Київському обласному управ-
лінні НКВС УРСР від 20 листопада 
1937 року зазначено звинувачен-
ня в тому, що він «является одним из 
руководителей националистичес-
кой фашистской организации укра-
инских церковников, ставивших це-
лью отторжение Украины от СССР 
и создание самостоятельного госу-
дарства фашистского типа».

В графі ухвал записано: «Лип-
ковского Василия Константинови-
ча РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадле-
жащее ему имущество КОНФИСКО-
ВАТЬ. Альтзицер».

У повідомленні інформаційно-
го агентства РАТАУ «За мир проти 
війни, проти фашизму» йдеться про 
30-тисячний мітинг на київсько-
му стадіоні «Динамо» імені Єжова: 
«Ледве встигли вчора закінчити ро-
боту на фабриках і заводах, в уста-
новах Києва, як широкі вулиці міс-
та заповнилися тисячами людей. 
…З особливою силою закипає ве-
ликий народний гнів проти троць-
кістсько-бухарінських, націоналіс-
тичних агентів фашизму, які йдуть 
на всі наймерзенніші в світі підлоти, 
щоб спровокувати війну проти Ра-
дянського Союзу».

Повідомляючи про багатолюдні 
мітинги на Донбасі, в Харкові, Дні-
пропетровську, Вінниці, Херсоні та 
інших містах, інформація РАТАУ за-
вершує: «Ще вище піднесемо біль-
шовицьку пильність, виявимо до кін-
ця, вирвемо з корінням усіх ворогів 
народу, всю фашистську погань!» 

Хоча колорит епохи «Великого 
ГУЛАГу» неповторний, але масовий 
«антифашистський» стриптиз, роз-
роблений у нетрях НКВС, надихає 
онуків доблесних чекістів і через ба-
гато десятиріч.

Вони й нині з ентузіазмом сі-
ють пропагандистську блекоту, взя-
ту із запасів сталінських спецслужб. 
Найголосніше кричать про фашизм і 
націоналізм нинішні комуністи, про-
довжуючи виступати в ролі продав-
ців страху, який вони густо засіяли 
ще в 1930-ті роки.

Справжню ціну цих кривавих 
маніпуляцій виставив ще 1944 року 
Олександр Довженко, який роз-
пізнав сутність сталінсько-більшо-
вицького режиму.

Спецагенти НКВС, які стежи-
ли за ним ще від 1926 року, повідо-
мляли в донесенні про довженко-
ву оцінку комунізму й фашизму як 
«філософських братів, позаяк і те й 
інше — тоталітарні режими».

Комуністи та їхні подєльники за 
коаліцією наймають сучасних про-
пагандистів і політтехнологів, які 
залюбки вдаються до «антифашист-
ської» риторики та «антифашист-
ських» парадів в ім’я збереження 
влади.

Цей пропагандистський інстру-
ментарій видає його замовників 
як спадкоємців ГПУ-НКВС, які рев-
но виконували доручення Сталіна у 
справі нищення України.

Арсен ЗІНЧЕНКО, 
доктор історичних наук (Київ)

(«Українська правда» – 
«Історична правда», 17.06.2013)

У 1930-их роках Сталін використовував термін «фашизм», 
щоб знищувати своїх політичних опонентів. «З особливою силою 
закипає великий народний гнів проти троцькістсько-бухарін-
ських, націоналістичних агентів фашизму».
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Переправа на Сахалин
Строители второй очереди паромной переправы 

Ванино – Холмск на месяц раньше срока завершили 
бетонирование береговых сооружений. 

Театр-новосёл
В Махачкале торжественно открыто новое здание 

Русского драматического театра им. М. Горького.

Сорвать планы милитаристов
БРЮССЕЛЬ. С призывом активизировать усилия 

против развёртывания в Бельгии американского ра-
кетно-ядерного оружия обратились Национальный ко-
митет действий за мир и развитие и Фламандский ко-
митет действий против ядерного оружия. 

Кому вершки — кому корешки
По данным Экономического комитета ООН, для Ла-

тинской Америки страны региона перевели в 1982/83 
году западным кредиторам в качестве платежей по вне-
шним долгам гигантскую сумму — 50 миллиардов дол-
л аров. Кризис экономики усугубляется ещё и тем, что 
западные державы экспортируют свои традиционные 
«недуги» — инфляцию и безработицу.

На грани взрыва
ПАРИЖ. Французская пресса сообщает о том, что 

один из заморских департаментов страны — Рею-
ньон, расположенный на острове в Индийском океане 
к востоку от Африки, находится на грани социального 
взрыва. 

Экономика Реюньона переживает трудные вре-
мена, отмечает газета «Фигаро». За последний месяц 
небывалая волна забастовок прокатилась по остро-
ву. Бастовали рабочие автомобильных заводов «Рено», 
«Фиат», «Ситроен», государственные чиновники, слу-
жащие банков и частных компаний. Они требовали 
повышения зарплаты, улучшения условий труда. 

Обанкротившаяся экономика
ИЗРАИЛЬ. 13 февраля этого года цены на некоторые 

виды продуктов, такие как мясо, яйца, молочные изде-
лия, растительное масло, маргарин, возросли на 11 – 
33 процента (предыдущее повышение было 1 февра-
ля текущего года). Введена оплата за учёбу в школе и 
высших учебных заведениях, медицинское обслужива-
ние. Четверть государственного бюджета направляется 
на военные нужды…

В течение последнего квартала в государственном 
и частном секторе экономики теряла работу в среднем 
тысяча человек в месяц.

(«Известия», Москва, 19.03.1984 г.)

Вахта п’ятирічки
Нова техніка для села
РРФСР. Випуск самохідних картоплезбиральних ком-

байнів освоєно в Рязанському об’єднанні «Рязсельмаш». 
Поле розширює межі
Білорусія. Розширити орні угіддя в колгоспі «Новий 

шлях» Барановицького району Брестської області допо-
могло впорядкування дорожньої мережі. В господарстві 
зорали всі зайві польові дороги, збільшили розміри полів. 

Пленум ЦК ПОРП
Варшава. Черговий пленум ЦК Польської об’єднаної 

робітничої партії обговорив політичне становище в кра-
їні і завдання партії з реалізації рішень надзвичайного 
8 з’їзду ПОРП. У ході обговорення доповіді промовці під-
дали критиці керівництво ПОРП за відсутність дієвих за-
ходів з реалізації рішень 9 з’їду ПОРП на захист соціа-
лізму в країні. 

Виховувати молоду зміну
З пленуму райкому комсомолу
«Сприяти вихованню покоління людей, політично 

активних, знаючих справу, таких, що люблять працю-
вати, завжди готові до захисту своєї Батьківщини, — 
ось головне, найбільш важливе завдання комсомолу», 
— говорив у своїй доповіді на XXVI з'їзді КПРС товариш 
Л.І. Брежнєв. І тут першочергове місце відводиться школі. 

Таємниці розкриваються
У Львівському музеї народної архітектури та побуту 

кінематографісти Київської студії художніх фільмів імені 
О.П. Довженка зняли епізоди стрічки «Таємниці святого 
Юра», в основу якої покладено справжні події, що відбу-
валися в Галичині в 1914 – 1918 роках.

— Наш фільм розповість про боротьбу західноукра-
їнських трудящих за соціальне і національне визволен-
ня, — говорить режисер-постановник Валерій Підпа-
лий. — У кінокартині викривається антинародна суть 
уніатської церкви.

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компартії України та районної ради народних депутатів 

Чернігівської області, 20.10.1981 р.)

1 червня стартував другий етап 
акції «7 чудес України: історичні міста 
та містечка». Оргкомітет оголосив 21 
фіналіста акції та повідомив про по-
чаток Інтернет-голосування на сайті 
www.7chudes.in.ua.

Це вже V етап всеукраїнської акції 
«7 чудес України», ініціатором і органі-
затором якої є Фонд Миколи Томенка 
«Рідна країна». У попередні етапи ви-
значали: «7 історико-архітектурних чу-
дес України» (2007 р.), «7 природних 
чудес України» (2008 р.), «7 чудес Укра-
їни: замки, фортеці, палаци» (2010 р.) 
та «7 чудес Києва». 

В акції «7 чудес України: історичні 
міста та містечка», яка пройде  2016 
року, беруть участь ті міста й містечка, 
що мають значиму історію, унікальне 
архітектурне обличчя, туристичну інф-
раструктуру.

До 21 фіналіста внесений і Ні-
жин. Зазначимо, що в цьому кон-
курсі не беруть участі обласні міс-

та. Тут менші міста країни, але 
багато з них також мають слав-
ну історію. Серед фіналістів: Біла 
Церква (Київська обл.), Володи-
мир-Волинський (Волинська), Галич 
(Івано-Франківська), Глухів (Сум-
ська), Канів (Черкаська), Ольвія 
(Миколаївська),Тульчин (Вінницька), 
Хуст (Закарпатська).

Під час другого етапу (до 25 верес-
ня 2016 року) на сайті акції триває го-
лосування, де кожен зможе обрати зі 
списку фіналістів свої 7 найкращих 
історичних міст України. Також відбу-
дуться презентації фіналістів, прес-
тури.

27 вересня 2016 року оголосять 
переможців акції «7 чудес України: іс-
торичні міста та містечка».

Оргкомітет протягом наступного 
року з метою популяризації фіналіс-
тів акції підготує та випустить про них 
фільми, а також виготовить різнома-
нітну поліграфічну продукцію.

Сенсаційну знахідку вия-
вили під час ремонту сходів на 
розі вулиці Володимирської та 
Андріївського узвозу. 

«Будівельниками  була  від-
крита частина фундаменту пів-
денного палацу, побудованого 
наприкінці Х століття. Він зво-
дився одночасно з Десятин-
ною церквою за князя Воло-
димира Великого. Швидше за 
все, будівля була двоярусною 
і побудованою з каменю», — 
розповів науковий співробіт-
ник інституту археології НАН 
України Віталій Козюба. Він 
відзначив, що, ймовірно, у цій 
будівлі приймали гостей та 
проводили урочистості висо-
кого рівня. Є велика ймовір-
ність, що там неодноразово 
бував і князь Володимир.

За  словами вченого, фун-
дамент палацу — дуже цін-

ний для історії Києва, оскіль-
ки об'єкт є найдавнішою 
кам’яною спорудою періоду 
Київської Русі у Східній Європі, 
який можна побачити.

Загальна площа  двопо-
верхового палацу була близь-
ко 500 кв. м (довжина стін – 40 
на 6 м), але збереглося лише 7 
м, з них відкрито для перегля-

ду 5 м. Глибина фундаменту – 
близько метра.

Мерія столиці і Міністер-
ство культури  вирішують пи-
тання про можливість музеє-
фікувати знахідку.  Це могло б 
стати дуже цікавим об'єктом 
для туристів.

Будівельники також зна-
йшли людські кістки – 15 окре-
мих фрагментів. Археолог назвав 
це природним, оскільки довкола 
Десятинної церкви в XVII – XVIII 
століттях було величезне кла-
довище. «Під час дореволюцій-
них розкопок там було знайдено 
близько 500 поховань, а в 2005 
– 2011 роках — ще більше сотні, 
тому це кістки від зруйнованих 
поховань на цвинтарі, яке було 
в три яруси», — пояснив Козюба.

Завершити відновлення 
паркану і сходів планують на-
прикінці червня.

Путівник мережею 
європейських 

комуністичних архівів
В Україні видали збір-

ник «Документи комуніс-
тичних спецслужб у Єв-
ропі. Путівник мережею 
архівів». Мета його упо-
рядників — допомогти з 
розумінням того, як сво-
го часу відкривали архіви 
служб безпеки в Польщі, 
Німеччині, Чехії, Словач-
чині, Угорщині, Болгарії та 
Румунії. Упорядник україн-

ського видання, заступник голови галузевого архі-
ву СБУ Володимир Бірчак каже, що книга розрахо-
вана на досить широке коло читачів. Усі документи 
цікаві, бо це — реальні долі реальних людей.

«Документи дозволяють зрозуміти, чим на-
справді був тоталітарний комуністичний режим, як 
створювались історичні міфи, як фальсифікувалися 
факти. А також розуміємо, яким чином працює ро-
сійська пропаганда зараз», — зазначив В. Бірчак. 

Голова Українського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович називає відкрит-
тя архівів комуністичних спецслужб у Європі мо-
ральним очищенням народів. Нинішній політич-
ний режим Росії не вельми хоче, щоб у публічний 
доступ потрапили документи, які відкрили б сві-
ту те, чим займався КДБ. «Ми маємо величезну 
кількість інформації, яка є засекреченою та за-
бороненою в Москві», — додав В’ятрович.

У збірнику, наприклад, можна знайти доку-
менти про Чорнобильську катастрофу з Польщі 
та Німеччини, а також факти про Українську По-
встанську Армію.

Електронний варіант збірника можна без-
коштовно завантажити на сайті Українського ін-
ституту національної пам'яті.

Немає потреби 
при перейменуваннях 
вносити зміни до паспортів 

4 квітня 2016 року набув чинності закон, 
яким внесено зміни до статті 6 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір міс-
ця проживання в Україні». Відтепер у разі  зміни 
нумерації будинків, перейменування вулиць (про-
спектів, бульварів, площ, провулків, кварталів 
тощо), населених пунктів, адміністративно-тери-
торіальних одиниць, зміни в адміністративно-те-
риторіальному устрої  усі необхідні зміни автома-
тично вносяться до бази даних, що ведеться для 
обліку осіб, які проживають на території відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці — 
шляхом  передачі органами реєстрації інформації 
до Єдиного державного демографічного реєстру. 

Вчинення громадянином у зв’язку з цим 
будь-яких дій, зокрема направлення до органів 
влади повідомлень про перейменування вулиці 
чи іншого об’єкта топоніміки населеного пункту, 
не вимагається. 

Зміни до паспорта чи іншого документа грома-
дянина, пов’язані з таким перейменуванням, вно-
сяться виключно за бажанням самого громадяни-
на. Внесення таких відомостей є безкоштовним. 

Український інститут національної пам’яті

Сторінками  старих газетПідтримаймо Ніжин у голосуванні 
за 7 найкращих міст і містечок України

Ніжин. Миколаївський собор.Ніжин. Миколаївський собор.

У центрі Києва знайшли 
стародавній палац князя Володимира 

Декомунізація
Перейменування 

вулиці не зобов’язує 
відразу змінювати 

реєстрацію 
Про це йдеться у відпо-

віді Міністерства юстиції 
України, яку УІНП отримав 
на свій лист щодо скасуван-
ня адміністративного збору 
за внесення змін до Єдино-
го державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-
підприємців і громадських 
формувань.

Як повідомляється в 
листі, законом не визна-
чено певного терміну для 
внесення змін щодо міс-
цезнаходження юридичної 
особи, місця проживання 
фізичної особи у зв’язку зі 
зміною назви вулиць, інших 
об’єктів топоніміки населе-
них пунктів.

Отже, суб’єкти госпо-
дарювання можуть вноси-
ти зміни щодо назви вули-
ці в загальному порядку 
при внесенні змін до сво-
їх установчих документів, 
пов’язаних зі зміною складу 
своїх учасників (засновни-
ків, власників), структури 
управління тощо.
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Звірства 
радянських 

активістів 
У розпал Голодомору поблизу Чернігова, в 

невеличкому селі Рижики Чернігівського райо-
ну (приблизно 500 мешканців), група молоди-
ків — активістів радянської влади і колгоспно-
го ладу — по-звірячому закатувала сімох моло-
дих хлопців 20 – 24 років, підозрюваних у кра-
діжці колгоспного продовольства.

У районі обласного центру Чернігівщини 
пік голодування припав на травень – першу по-
ловину липня (це була остання хвиля голодних 
смертей перед новим урожаєм, на півдні Чер-
нігівської області масова смертність стала фік-
суватися значно раніше).

У Рижиках голодний 1933-ий забрав 27 жит-
тів, що майже втричі перевищувало середній рі-
вень смертності. З них 18 — у травні – червні.

Перші жертви штучного голоду з’явилися 
наприкінці весни. Доведені до відчаю люди, 
в яких було забрано все їстівне, почали вико-
пувати на колгоспному полі щойно посаджену 
картоплю, навіть буряки. У відповідь розлюче-
ні місцеві активісти-колгоспники — Пилипен-
ко Микола Іванович (рахівник колгоспу), Рябий 
Олексій Кирилович (член правління), Селезень 
Іван Семенович, Селезень Григорій Семено-
вич, Король Іван Пилипович, Рябий Пилип Ки-
рилович та Селезень Петро — організували 
облаву і без залучення міліції чи інших владних 
органів самовладно провели обшуки в осіб, 
яких вважали підозрілими. У кращих традиці-
ях партійних настанов такими вважалися всі 
ті, хто не поспішав вступати до колгоспних лав.

Боронячи «святе» — державну власність — 
сімка більшовицьких активістів «призначила» 
винними сімох одноосібників, відразу намітила 
підозрюваних, також числом 7:

1) Удод Микола Омелянович, 24 роки;
2) Іллюшко Федір Іванович, 23 роки; 
3) Помогайбог Микола Самійлович, 20 років; 
4) Удод Павло Омелянович, 20 років; 
5) Малюта Федір Іванович, 20 років; 
6) Помогайбог Олексій Юрійович, 23 роки; 
7) Помогайбог Михайло Юрійович. 
Що цікаво: всі вони (за винятком середня-

ка Миколи Помогайбога) вважалися бідняка-
ми. Унаслідок обшуків декілька буряків і незна-
чну кількість картоплі знайшли лише в Миколи. 
Однак активісти затримали всіх: п’ятьох поса-
дили в одну клуню, а двоє останніх зуміли втек-
ти. Тут же захисники колгоспного майна розпо-
чали допит, який «супроводжувався нанесен-
ням побоїв кілками та залізними прутами по 
голові». Усі п’ятеро були забиті насмерть.

Трупи залишили в клуні, на ранок повідоми-
ли про подію голові сільради. Того побачене не 
особливо вразило, а коли спіймали двох утіка-
чів, то попрохав не вбивати їх до приїзду слід-
чих органів. Ось він, комуністичний «гуманізм», 
у всій красі. Затримувати самих убивць, як і 
вважати їхні дії злочинними, до намірів пред-
ставника місцевої влади явно не входило.

Ще за дві години Михайло і Олексій Помо-
гайбоги, рятуючи своє життя, здійснили по-
вторну втечу в ліс, який підходить під самісінь-
ке село. Однак «прийнятими мірами з боку го-
лови сільради» обоє знову були затримані та 
взяті під охорону. 

Ті самі семеро озвірілих активістів, «згорьо-
вані» вкраденою картоплею, вбили й цих двох. 

Катів заарештували, однак якогось суворо-
го покарання, наскільки можемо судити, вони не 
понесли. На той час уже діяла сумнозвісна поста-
нова Ради Народних Комісарів СРСР «Про охоро-
ну майна державних підприємств, колгоспів і ко-
операції та зміцнення суспільної (соціалістичної) 
власності» від 7 серпня 1932 року, яка за розкра-
дання колгоспного майна передбачала «розстріл 
із конфіскацією всього майна», а за наявності 
«пом’якшуючих обставин» — «позбавлення сво-
боди на термін не нижче 10 років із конфіскаці-
єю…». Амністія, до речі, не передбачалася.

Тож у тодішній системі правових координат 
нічого особливого не відбулося: ретиві активіс-
ти проявили пильність і не дозволили класово-
му ворогу зазіхнути на економічну стабільність 
прогресивного колгоспного ладу. Добре, що 
взагалі не нагородили…

Один із катів, Король Іван, 1907 року наро-
дження, загинув рядовим на фронтах Другої сві-
тової війни. Тож тепер його ім’я викарбуване на 
сільському обеліску в Хмільниці (центрі сільради).

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті.

м. Чернігів

Унікальна книга спогадів Олександра 
Лук’яненка (рідного брата політв’язня, Героя 
України Левка Лук’яненка) «Невже це було з 
нами» побачила світ у Менському видавни-
цтві «Домінант».

«Спогади Олександра Лук’яненка охо-
плюють переважно 40 – 90-ті рр. ХХ ст. і ста-
новлять особливий інтерес як оповідь рідно-
го брата Левка Лук’яненка про цей трагічний 
і буремний час у житті українського народу, 
нескореної родини Лук’яненків, про широко-
відомих і невідомих героїв «хрущовської» від-
лиги, брежнєвського «застою», горбачовської 
«перебудови», українського національно-ви-
звольного руху. Зі спогадів постають талано-
виті й всебічно обдаровані члени цієї услав-
леної сім’ї й увиразнюється розуміння зна-
чення життєвого подвигу Левка Лук’яненка 
— борця за незалежність України і перемож-
ця у протистоянні з радянським тоталітариз-
мом і російським шовінізмом. Автор-опові-
дач проявляється не тільки мемуаристом, а 
й письменником, а ще — художником, техна-
рем-раціоналізатором, суспільно активною 
постаттю в краї», — зазначає в передмові 
Олександр Неживий, провідний фахівець Ін-
ституту культурологічних та етнополітичних 
досліджень імені Іларіона Київського МАУП.

Оповідь ведеться в такій послідовності: 

перші паростки демократизації за горбачов-
ської перебудови, «КДБ й інтриги» в житті ро-
дини й народу, спогади і роздуми над суспіль-
ними проблемами, доля раціоналізаторсько-
го руху і недоля художника – автора, який 
втратив свій творчий доробок на виставках 
за кордоном.

За сприятливіших обставин Олександр 
Лук’яненко міг би стати справжнім письмен-
ником, щасливішим художником, успішним 
раціоналізатором, а то й ученим, якби здобув 
вищу освіту і мав більшу змогу реалізовува-
ти свої здібності. Однак як людина совісті й 
честі, суспільно активний громадянин він усе 
одно реалізувався.

До спогадів додано чимало фотодокумен-
тів: світлини з родинного архіву Лук’яненків, 
світлини, що ілюструють національно-ви-
звольну боротьбу кінця 80-их – початку 90-их 
рр. ХХ ст., копії документів.

У книзі — дуже цікавий матеріал про на-
ціонально-визвольний рух і його подвижників 
у Чернігові, згадується багато відомих його ді-
ячів. 

Зі спогадами О. Лук’яненка можна озна-
йомитися в культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9).

Олександр ЯСЕНЧУК 

Ця книга — друга в серії «Бібліотека крає-
знавця», в якій ідеться про маловідомі сторін-
ки історії Чернігівщини.  Першою була видана  
торік книга Олександра Ясенчука «Сіверщина 
в боротьбі за волю».

Наступні фото — з книги  «Невже це 
було з нами?». Це архівні фото початків на-
ціонально-демократичного відродження 
на Чернігівщині. На них — чимало відомих 
громадських діячів того часу.  Фото Бориса 
Рябка. 

У XVII сторіччі на перехресті 
менських вулиць Гагаріна та Чер-
нігівський шлях стояла дерев’яна 
церква — храм Святої Трійці, а 
поряд із нею — кладовище. До-
недавна на цьому місці був зви-
чайний смітник, але позаминуло-
го місяця його прибрали. Зараз 
там можна побачити залишки 
старовинних надгробків. Найкра-
ще з них зберігся надгробок Яко-
ва Омелюти, сотенного отамана 
Менської сотні.

Менська сотня була створена 
на початку 1654 року як військо-
ва та адміністративна одиниця Ні-
жинського полку, проіснувала до 
1782 року. До неї входили такі на-
селені пункти: села Баба, Бонда-
рівка, Бреч, Бутівка, Величківка, 
Данилівка, Деснівка, Домашлин, 
Дубравка, Дягів, Куковичі, Мако-
шине, Максаки, Осмаки, Слобід-
ка, Утівка, Ушня, Феськівка, Хав-
діївка; хутори Остапівка й Рожків-
ка; слобідки Дівича, Микольська, 
Тютюнникова та містечко Мена.

Яків Омелюта народився 9 

жовтня 1739 року в сім’ї мен-
ського сотенного хорунжого Юхи-
ма Омелюти. Розпочав службу 
хорунжим полкової артилерії, се-
ред обов’язків був догляд за пол-
ковим прапором. З 1772 по 1779 
роки (можливо, й далі) Яків Оме-
люта був сотенним отаманом 
Менської сотні.

Сотенний отаман — перший 
в ієрархії після сотника, урядував 
разом із ним у сотенній канцеля-
рії, доглядав за поліцією, а в по-
ходах був помічником сотника.

Жив Омелюта в Мені, на са-
мому виїзді з міста (сучасна ву-
лиця Польова). Був одружений з 
Євдокією Іванівною Орловською, 
донькою священика із села Баби 
(нині — Покровське). Вони мали 
четверо дітей — Андрій, Дани-
ло, Корнилій та Параскева. Відо-
мо, що його донька вийшла заміж 
за священика із села Прачі Івана 
Опанасовича Техановського.

За даними 1773 року, Омелю-
та мав 50 підданих у Мені, Виблях 
і Куковичах, а вже через 10 років 

— 103 підданих у Мені й Бабі, а 
за Десною, на Куковицьких хуто-
рах, — ще 12.

Збереглися згадки про герб 
родини Омелют, який належав 
до польських гербів і мав назву 
«Лис». У щиті на червоному полі зо-
бражена срібна, двічі перехреще-
на стріла. Надшоломник мав ви-
гляд лисиці, повернутої в лівий бік.

Помер Яків Омелюта 2 берез-
ня 1822 року на 84-ому році жит-
тя. Нині в Мені мешкають його на-
щадки.

Інформацію надав директор 
Менського районного краєзнав-
чого музею. Також використані 
матеріали статей:

Козацька старшина Менської 
сотні у другій половині XVII – XVIII 
ст., Казіміров Д.В.;

Неурядова старшина Мен-
ської сотні Чернігівського полку у 
другій половині XVII – XVIII ст., Ка-
зіміров Д.В. 

Марина ШИРЯЄВА, 
«Менщина»

(«Північний вектор», 21.05.2016)

Яків Омелюта, отаман Менської сотні

Троїцька церква, що стояла 
колись на розі сучасних вулиць 
Гагаріна та Чернігівський шлях. 

Фото надане Менським 
краєзнавчим музеєм.

«Невже це було з нами?!»: 
сповідь чернігівських дисидентів
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У село Боршну на Чернігівщині, 
що привільно розташувалося над 
заплавою річки Удай на схід від При-
лук над трасою Київ – Суми, колек-
тивізаційна біда прийшла на самому 
початку 1930 року. На той час у селі, 
що мало 341 двір, жило понад пів-
тори тисячі мешканців. У січні того 
року в Боршні було створено ар-
тіль «Нове життя». Для того, щоб по-
легшити собі справу зі створенням 
колгоспу, влада провела «зачистку» 
села від «антирадянського елемен-
ту». Наприкінці січня в Боршні було 
заарештовано велику групу селян. 
Ув’язнили господарів, що найактив-
ніше критикували нову затію влади, 
а також чиї господарства були най-
заможніші. Тоді ж і закрили Свято-Іл-
лінську церкву й арештували свяще-
ника Іоана Лабунського.

Упродовж січня – лютого сіль-
ському партійному активу вдалося 
змусити вступити до колгоспу понад 
дві третини господарств села. Але 
вже в березні того року, як тільки 
послабився тиск, боршняни масово 
залишають колгосп. До 30 березня 
1930 року в Боршні було написано 
145 заяв на вихід із колгоспу.

«Нащо грабуєте 
церкву вночі, 

прокляті комсомольці?»
Відкрите протистояння між сіль-

ською громадою і владою почалося 
у квітні, у Страсний тиждень напере-
додні Пасхи. У центрі протистояння 
опинилася закрита сільська церква.

Пізно ввечері понеділка 14 квіт-
ня із Прилук до Боршни приїхали 
завідувач райадмінвідділу Нейтер, 
представник райвно Журавський і 
два співробітники райадмінвідділу. 
Вони прибули за вказівкою секре-
таря Прилуцького райпарткому Же-
ребчевського, щоб забрати цінності 
та майно із закритої церкви.

У сільраді партфункціонерів зу-
стрів черговий Іван Шептун, котрий 
запропонував викликати «господа-
ря села» — голову сільради Симона 
Кальниченка. Але прибулі проігнору-
вали місцевих та опівночі рушили до 
церкви. Відчинили замок, засвітили 
там лампу й «приступили до вилучен-
ня майна». 

Поява серед ночі світла в церкві 
стривожила село. «Селяни, що вно-
чі побачили світло в церкві, почали 
збиратись натовпом, який до дру-
гої години досяг 200 осіб, більшість 
яких були жінки, що кричали: «Нащо 
грабуєте церкву вночі, прокляті ком-
сомольці?» — відзначав у таємно-
му спецповідомленні про ті події 
начальник Прилуцького окрвідділу 
ДПУ УСРР Миронов.

Районні функціонери, побачив-
ши людей, припинили свою нічну 
справу й зачинили церкву. А далі, на-
магаючись прорватися, вони наки-
нулися на жінок із кулаками. Кілька 
жінок було побито, а Нейтер ще до 
світанку виїхав із Боршни. 

Дії комсомольців викликали ве-
лике збурення в селі. Уранці до сіль-
ради почали збиратися жінки. Вони 
вимагали від голови сільради відчи-
нити церкву, щоб перевірити, чи все 
там  ціле. «Чого не даєте ключів від 
церкви, ми ж повинні подивитися, чи 
все ціле, бо вночі були бандити, які 
світили в церкві, двоє з них ще й за-
раз сидять у церкві й показують лю-
дям дулі», — говорила голові сіль-
ради Настя Бойточенко. А Уляна Бо-
дянська звернулася до жінок зі сло-
вами: «Якби сю ніч приїздила влада 
або міліція, то вони не грабували б 
церкви, а вони б приїхали удень і при 
людях узяли б майно, а то це банди-
ти-комсомольці».

Голова сільради С. Кальниченко 

на всі ці вимоги лише розводив ру-
ками: ключі від церкви забрали в 
райадмінвідділ. Тоді жінки кинулися 
до церкви. «Не дають ключів — не 
треба, а за віру Христову постоїмо. 
Збирайтесь, баби, беріть кочерги, 
рогачі, розламаємо замок від церк-
ви і подивимося, що за бандити там 
сидять!» — закликала сусідок Уляна 
Шептун. 

Біля церкви натовп жінок збіль-
шувався. До великого дзвону церк-
ви прив’язали мотузку і почали бити 
в набат. Невдовзі зібралося до семи 
десятків жінок. Лунали крики: «Що 
це зробили з нашою церквою і що 
думають робити?» 

Церкву відчинили лише наступ-
ного дня 16 квітня, коли привезли 
ключі з Прилук. Хоча церкву не було 
пограбовано, але селян це не заспо-
коїло. Громада села взяла храм під 
свою охорону. «За декілька днів до 
Великодня жінки кожної ночі в кіль-
кості 5 – 7 осіб ходили по селу і охо-
роняли церкву», — відзначали чекіс-
ти у своїх таємних звітах.

Одночасно боршняни постано-
вили домагатися повернення церк-
ви. Іван Шептун, у якого тієї ночі ком-
сомольці побили матір і сестру, від 
імені громади написав скаргу «все-
українському старості» Григорію Пе-
тровському. У ній боршняни вимага-
ли покарати винних комсомольців і 
повернути громаді храм.

У Страсний четвер 17 квітня де-
легація в складі 20 жінок від Борш-
ни й Валок із клопотанням про від-
криття церкви прийшла у Прилуки до 
окружної влади. Влада вчергове обі-
йшлася обіцянками. 

«В селі Боршна 
фіксуємо напружене 

становище»
Великодні свята в Боршні мину-

ли в напрузі. Вже третього дня свят, 
22 квітня, від самого ранку біля сіль-
ради почали збиратися боршняни. 
Зібралося кілька сотень селян, ви-
магаючи від голови сільради скли-
кати загальний схід села, щоб обго-
ворити найбільш наболілі питання: 
«Повернути всю землю, що забрав 
колгосп», «повернути попа Лабун-
ського і церкву», «повернути засла-
них куркулів». 

«Коли голова сільради заявив, 
що він без відому Райвику загально-
го сходу за питанням церкви склика-
ти не може, то його насильно за руки 
і ноги витащили з сільради, винесли 

стіл і знову почали вимагати відкри-
ти сход», — звітували про події того 
дня в Боршні прилуцькі чекісти. 

Бачачи зростання напруги в 
Боршні, районна і окружна влада здій-
снює кроки, що, на їхню думку, мали б 
заспокоїти село. Ситуація в Боршні 
розглядалася на засіданні бюро При-
луцького окружкому КП(б)У, «на місце 
виїздив окрпрокурор і нарслідчий та 
інші відповідальні робітники». Ком-
сомольців, що у квітні увірвалися до 
церкви, було засуджено до піврічно-
го ув’язнення. Але все це не могло 
заспокоїти селян. Бо влада відмов-
лялася повертати церкву та звільни-
ти арештованих або висланих свя-
щеника й інших боршнян.

«На протязі ось уже півтора мі-
сяця в селі Боршна фіксуємо на-
пружене становище… Різні проти-
радянські вимоги тривали весь час, 
зокрема, систематично охороняла-
ся церква, навколо якої фактично 
скупчувалася вся протирадянська 
робота», — писав у своєму таємному 
спецповідомленні наприкінці трав-
ня начальник Прилуцького окрвідді-
лу ДПУ УСРР Миронов. 

Але комуністи були б не комуніс-
тами, якщо б не намагалися обду-
рити селян. Роблячи, з одного боку, 
поступки селянам, з іншого — че-
кістськими руками влада прагнула 
арештувати лідерів сільського спро-
тиву. Проте зазнала опору. Той же 
Миронов у вже цитованому спец-
повідомленні інформував партій-
ний окружком, що «через напружене 
становище ми оперативних заходів 
не вживали, бо арешти, безумовно, 
призвели б до ексцесів. Яким-небудь 
іншим шляхом вилучити організато-
рів теж було неможливо, бо, як ми 
вказали, весь час в селі були пости». 

Чекісти вдавалися і до обма-
ну. «Ми намагалися, — пише Миро-
нов, — шляхом викликання в окр-
відділ, як свідків, затримувати вин-
них, але вони категорично відмов-
лялися з’являтися в окрвідділ. І був 
навіть випадок, коли один з тих, що 
викликались, викликав по телефо-
ну окрвідділ і заявив в категоричній 
формі, що вони на допит не пі дуть. 
Оперативні заходи не вживалися 
ще й тому, що майже всі учасники й 
керівники хвилювань є середняки й 
бідняки», — відзначав керівник че-
кістів Прилуччини.

Як звітували чекісти на основі 
своїх агентурних даних, у Боршні «за 
керівництвом Мошкала Костя, його 
дружини Одарки, Шептуна Івана, 
Фесенко Уляни, Білобородька Івана, 
Каленіченко Ганни, Фурси Федора, 

Романченка Грицька, Шептуна Йов-
туха й Шептун Усті утворилась кріпко 
спаяна група», яка очолила спротив 
односельців владі. Натхненником 
спротиву був і вчитель Павло Куроч-
ка, з яким дружив Іван Шептун. Од-
носельців таємно підтримував і го-
лова сільради Симон Кальниченко, 
якому доводилося всіляко маневру-
вати між громадою і партійною вла-
дою. Протягом півтора місяця село 
вело напружену боротьбу із владою. 
Розв’язка настала наприкінці трав-
ня 1930 року.

«Бий бандитів, 
долой радвладу!»

У той час Судова трійка ДПУ УСРР 
почала розгляд справи арештованих 
ще в січні боршнян і священика Іоа-
на Лабунського. Можливо, звістки 
про це і сколихнули село. 

Тож 29 травня до Боршни термі-
ново виїхали представник Прилуць-
кого партійного окружкому, голо-
ва окрвиконкому й окружний про-
курор. Сільрада скликала загальні 
збори села. Але засідання відразу 
пішло не за сценарієм влади. За-
мість того, щоб мовчки слухати ви-
сокопосадовців, боршняни почали 
ставити їм свої вимоги. «На початку 
зборів натовп намагався перевес-
ти насильство над представниками 
округи, не давав говорити», — від-
значав начальник прилуцьких чекіс-
тів Миронов у своєму спецповідом-
ленні. За його словами, «натовп ви-
сунув такі питання на повістку денну: 
повернути глитаїв з виселки, повер-
нути попа Лабунського з бупру, від-
крити церкву, розпустити сільраду й 
розігнати колгосп». 

Очевидно, ці питання партійні 
можновладці не мали наміру обго-
ворювати. І, як далі інформував Ми-
ронов: «Не задовольнившись відпо-
віддю представників влади й не див-
лячись на їх максимальні зусилля, 
натовп в кількості 250 осіб вирушив 
на м. Прилуки з гаслом: «Зруйнува-
ти бупр, не залишивши камінь на ка-
мені». Похід очолив голова сільради 
С. Кальниченко.

Як тільки до Прилук надійшла 
звістка, що боршняни рухаються до 
міста, Миронов підняв за тривогою 
міліцію та чекістів і на чолі загону 
міліції та співробітників окружного 
відділу ДПУ рушив навперейми де-
монстрантам. У селі Дідівці чекісти 
зайняли міст на дорозі з Боршни. Се-
ляни, підійшовши до моста, побачи-
ли озброєну перешкоду й зупинили-

ся. Чекісти почали демонстративно 
записувати імена учасників походу. 
Це злякало селян, і вони повернули 
назад.

Проте невдача не зупинила 
боршнян. Вони вирішили наступно-
го дня повторити свій мирний похід, 
але зробити його масовим. Для цьо-
го в сусідні села були відправлені гін-
ці. Боршняни наголошували, що похід 
має бути мирним, без зброї, «за фор-
мою гапонівського виступу». Одно-
часно в Боршні були виставлені па-
трулі на дзвіниці біля церкви й на всіх 
головних шляхах, що вели з міста. 

Але це не врятувало село від ка-
рателів. Близько першої години ночі 
30 травня прилуцькі чекісти на чолі 
з начальником окружного відділу 
ДПУ Мироновим та із загоном кін-
них і піших міліціонерів чисельніс-
тю 70 багнетів таємно ввійшли до 
Боршни. Очевидно, стежками, в об-
хід виставлених громадою патрулів, 
загін провели місцеві сексоти й ак-
тивісти. Сховавши міліцейський за-
гін у «замаскованому місці», чекіс-
ти в супроводі місцевих активістів 
спершу кинулися арештовувати лі-
дерів протестів. Однак, як відзначав 
Миронов, «їх вдома не оказалось, 
бо вони всі були в церкві, яка фак-
тично за останні дні стала за штаб 
руху».

Чекісти почали оточувати церк-
ву. І тут їх помітили. На дзвіниці ста-
ли дзвонити у дзвони. На дзвін поча-
ли збігатися люди. У різних частинах 
села спалахнули сутички. З двох сто-
рін у бік міліцейського загону стали 
лунали постріли. Чекісти згодом (ма-
буть, значно перебільшуючи) звіту-
вали про сотню пострілів, які були 
зроблені в їхній бік. Щоб припинити 
стрілянину, керівництво загону від-
правило дві групи в ті боки, звідки 
лунали постріли. Один із селянських 
патрулів із трьох осіб заліг у яру і 
впродовж години відстрілювався 
від міліціонерів, що насідали. У пе-
рестрілці одного із селян поранили й 
захопили, але двоє інших змогли від-
ступити.

В одному із кутків села було під-
палено колгоспну клуню, й частину 
міліцейського підрозділу відправили 
боротися з вогнем. В іншому селяни 
побили групу із трьох чекістів і міс-
цевого комсомольця під час спроби 
арешту селян. 

Тим часом у центрі села кіль-
кість людей збільшувалася. «Під час 
цього хвилювання були вигуки: «Бий 
бандитів, долой радвладу, хай живе 
царат», — відзначали чекісти. Тож 
міліцейський загін, відкривши по-
переджувальний вогонь, кинувся 
розганяти селянський натовп. У ре-
зультаті жорстких дій чекістам вда-
лося до світанку провести арешти. 
Було затримано 25 боршнян. Кілька 
змогли втекти, в тому числі завдя-
ки голові сільради. Про загрозу аре-
шту він попередив, зокрема, Івана 
Шептуна. Щоправда, самому голо-
ві ув’язнення уникнути не вдалося. 
«Коли ми захотіли його заарештува-
ти, то натовп підняв крик, що «це хо-
роша людина», й запротестував про-
ти його арешту. Голову сільради ми 
викрили, й зараз він знаходиться 
під арештом», — відзначав керівник 
прилуцьких чекістів.

Так закінчилася спроба боршнян 
відстояти свою церкву й визволити 
священика. Отець Іоан Лабунський 
у рідне село повернувся лише після 
відступу червоних 1941 року, коли 
була відкрита й церква. Але 1944 
року його знову арештували, і свя-
щеник загинув в ув’язненні.

Володимир ТИЛІЩАК,
кандидат історичних наук.

Український інститут 
національної пам’яті

За віру Христову і проти колгоспу
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Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 
Розділ VI
Система управління 
Чернігівською 
губернією (1802 – 1917)
Після ліквідації полково-сотен-

ного устрою на Лівобережжі та Геть-
манщині російський уряд у січні 1782 
р. створив на території Чернігово-Сі-
верщини два намісництва — Черні-
гівське й Новгород-Сіверське. Від-
повідно на ці території поширювала-
ся загальноімперська система орга-
нів управління. Вищою ланкою в ній 
було намісницьке правління на чолі з 
намісником, якого призначав безпо-
середньо російський монарх. У 1796 
р. намісництва були ліквідовані. На-
томість утворено Малоросійську гу-
бернію з центром у Чернігові. 27 бе-
резня 1802 р. указом Сенату Мало-
російська губернія була поділена на 
Чернігівську та Полтавську губернії 
(до останньої відійшли Прилуки).

Чернігівська губернія складала-
ся з 15 повітів: Борзнянський, Глухів-
ський, Городнянський, Козелецький, 
Кролевецький, Ніжинський, Новго-
род-Сіверський, Остерський, Сосниць-
кий, Чернігівський, Мглинський, Но-
возибківський, Стародубський та Су-
разький. Останні чотири повіти знахо-
дились у складі губернії до 1919 р.

Губернія залишалась аграрним 
краєм із великим поміщицьким зем-
леволодінням, відробітками, селян-
ським малоземеллям. Промисло-
вість була майже не розвинута: на 
початок XX ст. діяли 198 дрібних за-
водів і фабрик, де працювало до 24 
тис. осіб. Навіть губернський центр 
Чернігів залишався типовим про-
вінційним містом чиновників, посту-
паючись за чисельністю населення 

торговельному Ніжину.
Місцева влада у вигляді числен-

них установ перебувала під повним 
контролем губернатора, який був 
центром адміністративного та світ-
ського життя в губернії.

Він призначався імператором і 
йому безпосередньо підпорядкову-
вався. Також губернатор перебував 
у відомстві Міністерства внутрішніх 
справ. Основна його функція поля-
гала в нагляді за недоторканністю 
прав самодержавства. Йому нале-
жала вся повнота виконавчої влади, 
контроль за діяльністю всіх установ 
і посадових осіб губернії, практич-
на реалізація урядових указів і роз-
поряджень, забезпечення порядку 
в губернії. Для виконання зазначе-
них функцій губернаторові підпо-
рядковувалися правоохоронні орга-
ни (міська й повітова поліція) та всі 
військові частини і команди, що пе-
ребували на території губернії. Гу-
бернатор мав право викликати до 
себе для пояснень усіх без винятку 
посадових осіб губернії, навіть якщо 
вони були вищі за рангом або кла-
сом. Він міг проводити в будь-який 
час ревізії всіх губернських установ. 
Щороку або раз на два роки він ро-
бив огляд губернії. Звіт надсилав-
ся цареві, копії — міністерству вну-
трішніх справ і головному місцевому 

начальству. Губернатор міг припиня-
ти збори приватних товариств, клу-
бів та артілей, якщо в їхніх діях вба-
чав небезпеку для держави. 

Управління регіоном губерна-
тор здійснював за допомогою сво-
єї канцелярії та різнопрофільних гу-
бернських установ. Канцелярія була 
виконавчим органом при губерна-
торі, діяла в 1802 – 1917 рр. Важ-
ливе місце в системі органів влади 
займало губернське правління, яке 
безпосередньо здійснювало управ-
ління губернією. Його діяльність 
спрямовувалася губернатором. 
Воно складалося із загального при-
сутствія та канцелярії, охоплювало 
всі напрями управління губернією, 
крім питань, що належали до компе-
тенції канцелярії губернатора. 

Реформи, що здійснювалися в 
Росії у 60 – 70-их рр. XIX ст., зумовили 
утворення допоміжних колегіально-
дорадчих органів у структурі управ-
ління губернією. Такими установами 
були «присутствія», які контролюва-
ли діяльність земського, міського та 
селянського самоврядування, відали 
питаннями землеволодіння, рекрут-
ських наборів, податків та ін.

Чернігівські 
губернатори
1. Френсдорф Іван Васильович 

(1802 – 1813).
2. Бутович Олексій Петрович 

(1813 – 1818).
3. Фролов-Багреєв Олександр 

Олексійович (1818 – 1824).
4. Могильовський Павло Івано-

вич (1824 – 1828).
5. Жукoв Микола Іванович (1828 

– 1839).
6. Шереметьєв Василь Олексан-

дрович (1839 – 1841).
7. Гессе Павло Іванович (1841 – 

1855).
8. Анненський Олександр Мико-

лайович (1855 – 1857).
9. Шабельський Катон Павлович 

(1857 – 1861).
10. Голіцин Сергій Павлович 

(1861 – 1870).
11. Панчулідзев Олексій Олек-

сандрович (1870 – 1875).
12. Дараган Михайло Петрович 

(1876 – 1878).
13. Шостак Анатолій Львович 

(1878 – 1881).
14. Шаховський Сергій Володи-

мирович (1881 – 1885).
15. Анастасьєв Олександр Кос-

тянтинович (1885 – 1892).
16. Весьолкін Михайло Михай-

лович (1892 – 1893).
17. Андрієвський Євген Костян-

тинович (1893 – 1903).
18. Хвостов Олексій Олексійо-

вич (1903 – 1906).
19. Родіонов Микола Матвійо-

вич (1906 – 1909).
20. Маклаков Микола Олексійо-

вич (1909 – 1912).
21. Стерлігов Ілля Іванович 

(1913 – 1914).
22. Лавриновський Микола Ми-

колайович (1914 – 1916).
23. Келеповський Аркадій Іполи-

тович (1916).
24. Гревеніц Микола Олексан-

дрович (1916 – 1917).

Фінансовими питаннями (збо-
ром податків, митних, кабацьких та 
інших зборів і платежів, їх розподі-
лом тощо) відала казенна палата, 
яку очолював помічник губернато-
ра — віце-губернатор. Поліцейську 
службу в губернських містах очолю-
вав поліцмейстер, у повітових —  го-
родничий, міських кварталах — при-
стави й надзирателі. За структурою 
і функціями повітові установи мало 
відрізнялися від губернських, але 
комплектувалися інакше.

Уся виконавча влада у повіті на-
лежала становій організації дворян-
ства — повітовому дворянському 
зібранню. Воно обирало повітово-
го предводителя дворянства, який 
мав величезний вплив на дії повіто-
вих властей. Дворяни повіту обира-
ли зі свого середовища на три роки 
капітана-справника й засідателів 
нижнього земського суду, функції 
та обов’язки яких у повіті відповіда-
ли функціям губернатора і губерн-
ського правління в губернії. Систе-
ма підвладних губернатору органів 
державного управління губернією 
проіснувала до 1917 р., коли була 
ліквідована з початком Лютневої 
революції.

Розділ VII
Земcькі установи 
Чернігівської губернії 
(1861 – 1917)
Поява земських установ запо-

чаткувала відродження традицій 
місцевого самоврядування на Чер-
нігово-Сіверщині. За «Положени-
ем о губернских и уездных земских 
учреждениях» від 1 січня 1864 р. 
створення губернських і повітових 
земств доручалося губернаторам 
та діючим під їх керівництвом тим-
часовим губернським комітетам і 
повітовим комісіям. 

24 червня 1864 р. розпочав 
свою діяльність чернігівський тим-
часовий губернський комітет під го-
ловуванням губернатора С.П. Голі-
цина. Протягом лютого – березня 
1865 р. у повітах відбулися вибори 
гласних до повітових земських зі-
брань. У червні – липні 1865 р. зем-
ські зібрання 15 повітів губернії об-
рали гласних на губернське зем-
ське зібрання.

Губернське земське зібрання 
скликалося раз на рік, очолював 
його губернський предводитель 
дворянства. Виконавчим органом 

стала губернська земська упра-
ва, що розпочала свою діяльність у 
Чернігові 5 жовтня 1865 р. Її голова 
та члени обиралися із середовища 
губернського земського зібрання. 
Управа підпорядковувалася губер-
натору й ним контролювалася. 

Повітові земські зібрання очо-
лювали повітові предводителі дво-
рянства, на їх сесіях гласні обирали 
на три роки повітові земські упра-
ви. Вони виконували ті самі функції, 
що й губернська земська управа.

Земства займалися питання-
ми розвитку економіки, забезпе-
чення населення продовольством, 
утримання в належному стані шля-
хів сполучення, розвитку народ-
ної освіти, медицини, ветеринарії. 
Асигнування на освіту й медицину 
посідали перше місце у видатках 
земств, причому витрати на меди-
цину подвоювалися кожні десять 

років. На земські установи покла-
дався санітарно-гігієнічний конт-
роль місцевості, протипожежна 
безпека, сприяння поліпшенню до-
бробуту населення, рівня земле-
робства, промисловості, торгівлі, 
утримання земської пошти, шкіл, 
лікарень, благодійних закладів. Та-
кож земства мали виділяти кошти 
на утримання деяких урядових уста-
нов, зокрема в’язниць.

Чернігівське губернське зем-
ство одним із перших у Російській 
імперії 1867 р. ухвалило рішення 
про випуск власного часопису. Ним 
став «Земский сборник Чернигов-
ской губернии», який виходив упро-
довж 1865 – 1915 рр. У 1904 р. 
його тираж становив 1800 примір-
ників. На той час лише 16 із 34 гу-
бернських земств мали свої газети 
й журнали. 

У 1876 – 1886 рр. при губерн-
ській земській управі діяло ста-
тистичне відділення, в якому пра-
цювали М. О. Константинович, 
О.О. Русов, П.П. Червінський, 
О.П. Шликевич та ін. Воно здійснило 
статистичне обстеження Чернігів-
ської губернії. Підсумком цього ста-
ли 15 томів «Материалов для оцен-
ки земельных угодий Черниговской 
губернии». 

Однак діяльність земських уста-
нов здійснювалася в умовах постій-
них обмежень і жорсткого контро-

лю з боку адміністрації. Головували 
на засіданнях губернського та пові-
тових земств предводителі дворян-
ства. Журнали засідань проходи-
ли цензуру губернатора. Земствам 
різних губерній було заборонено 
спілкуватися між собою.

У зв’язку з цим земські діячі 
Чернігівської губернії (І. І. Петрун-
кевич, В. О. Савич, О. П. Карпін-
ський, О. Ф. Ліндфорс, М. О. Кон-
стантинович, О. О. Русов та ін.) вели 
активну боротьбу за розширення 
повноважень земств і налагоджен-
ня зв’язків зі своїми колегами з ін-
ших губерній. Вони виступили за 
розширення прав громадян, вста-
новлення свободи слова й наголо-
шували на необхідності встанов-
лення конституційного ладу в дер-
жаві. У відповідь на це царський 
уряд видав нове «Положение о гу-
бернских и уездных земских учреж-

дениях», затверджене імператором 
Олександром ІІІ 12 червня 1890 р. 
У земських зібраннях зменшувала-
ся кількість гласних від селян і мі-
щан. Для контролю над земствами 
засновувалися губернські у зем-
ських справах присутствія під го-
ловуванням губернатора. Було за-
проваджено два виборчі зібрання, 
окремо для дворян і почесних гро-
мадян, купців і міщан. Селяни мали 
обирати гласних окремо від інших 
станів на волосних сходах. Проте 
вони обирали лише кандидатів у 
гласні по одному від кожної волос-
ті. Серед представлених на розгляд 
кандидатур гласних призначав уже 
сам губернатор. Євреїв до учас-
ті в земському самоврядуванні не 
допускали взагалі. Додатково до 
складу губернського земства вво-
дилися повітові предводителі дво-
рянства, керуючі державними ма-
єтностями та депутати від духовно-
го відомства. 

Але і в цих умовах земства про-
довжили свою діяльність, брали 
участь у громадських, наукових і 
культурних заходах. У 1908 р. Чер-
нігівське земство взяло участь в ор-
ганізації XIV археологічного з’їзду 
в Чернігові. Під час Першої світової 
війни земські установи опікувалися 
забезпеченням діючої армії одягом, 
продовольством, фуражем, лікуван-
ням поранених воїнів, утриманням 
біженців та евакуйованих із західних 
губерній Російської імперії установ. 
Загалом, незважаючи на постійні 
обмеження з боку царської адміні-
страції, земські установи на тере-
нах губернії практично з нуля орга-
нізували мережу медичних установ, 
освітніх закладів, опікувалися куль-
турним життям губернії, розгорнули 
широку видавничу діяльність. 

Протягом другої половини XIX 
ст. відбувалася своєрідна підготов-
ка земських установ до перетворен-
ня їх на установи місцевого са-
моврядування після Лютне-
вої революції 1917 р.

Герб Чернігівської губернії

Будинок  губернського правління (1780).

Будинок  губернської земської управи (світлина початку ХХ століття).
Нині — Чернігівська обласна державна адміністрація.

Службовці Чернігівського губернського земства.
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18 червня 
1668 — убитий власними військами 

Іван Брюховецький — гетьман Лівобереж-
ної України, обраний на чорній раді за під-
тримки Москви. Брюховецький не виправ-
дав сподівань українського народу в про-
веденні внутрішньої політики, розв’язанні 
соціальних питань. Після обрання гетьма-
ном він уклав із Московською державою 

Батуринські й  Москов-
ські статті, які надава-
ли Московщині значно 
більше влади, ніж це 
було встановлено Пере-
яславськими статтями. 

1681 — народив-
ся Феофан Прокопович, 
російський та україн-
ський державний, нау-
ковий і церковний діяч, 
письменник. 

19 червня 
1819 — до Ліверпу-

ля зі США прибула «Сава-
на» — перший пароплав, 
що перетнув Атлантичний 
океан.

1924 — народився 
Василь Биков, білорусь-
кий письменник.

20 червня 
1840 — Семюель Морзе запатенту-

вав телеграф.
1933 — відкрито Біломорсько-Балтій-

ський канал імені Сталіна. За офіційними 
даними, на будівництві загинуло 12 тисяч 
«каналармійців», за неофіційними — від 
50 до 200 тисяч.

1939 — відбувся перший в історії політ 
реактивного літака. Це був німецький екс-
периментальний літак із ракетним двигу-
ном «Хейнкель He-176».

21 червня
1768 — гайдамаки взяли Умань. У рі-

занині вони знищили від 12 до 20 тисяч єв-
реїв,  поляків та українців-уніатів.

1890 — народився Петро Франко, 
український письменник і громадський 
діяч. Співзасновник «Пласту», педагог, ко-
мандир авіазагону УГА, винахідник. Син 
письменника Івана Франка. Убитий у 1941 
р. радянським НКВС.

1948 — фірма грамзапису «Columbia 
Records» випустила на ринок довгограль-
ні платівки, на кожному боці яких можна 
було записати 23 хвилини музики. На змі-
ну колишнім важким і крихким дискам з 
однією пісенькою прийшли вінілові аль-
боми.

22 червня 
1857 — вихід у Лондоні першої росій-

ської опозиційної газети «Колокол», ви-
давцями якої були Олександр Герцен і Ми-
кола Огарьов.

1889 — Німеччина першою в Європі 
запровадила пенсії за старістю. 

1910 — у Німеччині відкрили першу в 
Європі повітряну пасажирську лінію Фрі-
дріхсхафен – Дюссельдорф, якою курсу-
вав дирижабль «Німеччина». 

1930 — народився Зденек Млинарж, 
чеський політик, лідер Празької весни, за-
сновник дисидентської групи «Хартія-77». 

1940 — у Комп’єні Франція підписала 
капітуляцію перед Німеччиною (в тому са-
мому вагоні, в якому 1918 р. підписувала 
капітуляцію Німеччина).

23 червня 
1868 — американець Крістофер Шо-

улз зі штату Вісконсин запатентував дру-
карську машинку. Вона була завбільшки 

з великий стіл, друкувала 
лише великими літерами, 
причому друкар не бачив 
результату своєї роботи, бо 
папір перебував усередині 
машини. 

1889 — народилася 
Анна Ахматова (Горенко), 
російська поетеса, уро-
дженка Одеси. 

1917 — Центральна Рада ухвалила І 
Універсал, яким проголошено автономію 
України. 

24 червня 
1812 — армія Наполеона, перейшов-

ши річку Німан, увійшла до Росії. Почалася 
Вітчизняна війна 1812 р.

1934 — столиця радянської України 
повернута з Харкова до Києва.

25 червня 
1886 — народився 

Іван Крип’якевич, україн-
ський історик. 

1892 — київський 
електричний трамвай 
(перший у Російській імпе-
рії) запрацював для паса-
жирів, на лінії з Подолу на 
Хрещатик. 

26 червня 
1856 — народив-

ся Бернард Шоу, британ-
ський драматург.

27 червня 
1663 — у Ніжині від-

булася козацька Чорна 
рада, на якій гетьманом 
Лівобережної України за 
підтримки Москви обрано 
Івана Брюховецького.

1834 — відкрито Київський універси-
тет св. Володимира (нині — Національний 
університет ім. Т. Шевченка). 

1931 — у США винахідник Ігор Сікор-
ський отримав патент на винахід першого 
гелікоптера.

1954 — почала працювати перша у 
світі атомна електростанція  у м. Обнінськ 
(Калузька область, РРФСР) потужністю 5 
Мвт. 

28 червня
1569 — укладена Люблінська унія, яка 

об’єднала Королівство Польське і Велике 
князівство Литовське.

1917 — на засіданні Малої Ради сфор-
мовано перший уряд України — Генераль-
ний секретаріат (виконавчий орган Цен-
тральної Ради) на чолі з Володимиром 
Вин ниченком. 

1919 — підписано Версальський мир-
ний договір, який завершив Першу світо-
ву війну. Німеччина втратила близько 14 
відсотків території, зокрема всі заморські 
колонії. Німецька армія була сильно ско-
рочена, озброєння, включно із флотом, у 
Німеччини  конфіскували. 

29 червня 
1849 — народила-

ся Олена Пчілка (Ольга 
Косач), українська пись-
менниця, публіцистка, 
громадська і культурна 
діячка, етнограф і пе-
рекладачка. Мати Лесі 
Українки. 

1900 — народив-
ся Антуан де Сент-
Екзюпері, французький 
льотчик і письменник.

30 червня 
1908 — у Східному 

Сибіру (Росія) в басей-
ні річки Підкам’яна Тун-
гуска впав і вибухнув, 
спричинивши значні 
руйнування, так званий 
«Тунгуський метеорит».

1 липня 
1961 — у Торонто (Канада) відкрито 

пам’ятник Тарасові Шевченку.

2 липня 
1776 — Другий Континентальний кон-

грес у Філадельфії ухвалив рішення про 
відділення Америки від Великої Британії. 
4 липня конгрес  ухвалив Декларацію не-
залежності.   4 липня — День Незалежнос-
ті США. 

Календар 
всесвітньої історії

У світі 
крилатих слів

Ахіллесова п’ята. Означає слабке, вразливе міс-
це. Ахіллес — один з улюблених міфічних героїв Давньої 
Греції. Його мати — морська богиня Фетіда — викупа-
ла новонародженого сина у водах священної ріки Стікс, 
щоб він був невразливим. Але при цьому тримала дити-
ну за п’яту, яку не обмили води ріки. Коли Ахіллес виріс, 
боги запропонували йому вибір: прожити довге життя, 
але безцільне — або коротке, але яскраве, сповнене 
подвигів. Юнак обрав друге. Загинув Ахіллес, коли зай-
шов із нареченою до храму Аполлона. У нього вистрелив 
давній ворог Паріс, а бог Аполлон направив стрілу Парі-
са саме у п’яту Ахіллеса, єдине вразливе місце. 

Сирена. Так звуть людей нещирих, які обманюють 
інших собі на вигоду. Вислів походить зі знаменитої епо-
пеї Гомера «Одіссея». Одіссей під час плавання теж на-
трапив на сирен — напівжінок-напівптахів. Вони своїм 
солодким співом заманювали в небезпеку мореплав-
ців, котрі, зачаровані співом, забували керувати кора-
блем і розбивалися об скелі. Знаючи про це, Одіссей, 
побачивши сирен, заліпив своїм морякам вуха воском, 
а себе велів прив’язати до щогли. Так вони проплив-
ли повз сирен. А ті в розпачі кинулися в море і стали 
скелями.

Між Сциллою і Харибдою. Так в «Одіссеї» назва-
но двох потвор, що жили на протилежних берегах Сици-
лійської затоки й нападали на кораблі. Одіссею ледве 
вдалося проскочити на своєму кораблі повз них, проте 
кілька його моряків таки були вбиті потворами. Вираз 
означає — потрапити в скрутне становище. 

Голови Чернігів-
ської губернської 

земської управи
1. Троцина Костянтин Єлисе-

йович (1865 – 1866).
2. Карпінський Олександр 

Павлович (1866 – 1870).
3. Ханенко Олександр Івано-

вич (1870 – 1874).
4. Константинович Микола 

Олександрович (1883 – 1886).
5. Хижняков Василь Михайло-

вич (1886 – 1896).
6. Уманець Федір Михайлович 

(1896 – 1901).
7. Свєчин Олексій Олексан-

дрович (1901 – 1904; 1905 – 
1906; 1917 – 1918).

8. Савицький Микола Петро-
вич (1906 – 1913.)

9. Бакуринський Олексій 
Олександрович (1914 – 1917).

Троцина  Костянтин 
Єлисейович  (1827 – 1914)
Перший голова управи (1865 

– 1866). Походив із дворянсько-
старшинського роду Прилуцько-
го повіту Полтавської губернії. У 
1887 – 1905 рр. був предводи-
телем дворянства Ніжинського 
повіту. Неодноразово обирався 
губернським гласним до складу 
Чернігівського губернського зем-
ського зібрання.

Карпінський Олександр 
Павлович (1835 – 1883)
Голова губернської управи у 

1866 – 1870 та 1874 – 1877 рр. 
Походив із дворянського роду Чер-
нігівського повіту. У 1865, 1880 – 
1882 рр. обирався гласним зем-
ського зібрання Сосницького по-
вітового та Чернігівського губерн-
ського зібрань, член губернської 
земської управи. Домігся урядової 
допомоги населенню голодуючих 
північних повітів губернії. Брав ак-
тивну участь у створенні Чернігів-
ського міського банку, який очо-
лював у 1875 – 1880 рр.

Константинович Микола
Іванович (1844 – 1886)

Голова губернської земської 
управи у 1884 – 1886 рр. Походив 
із дворянської родини Чернігів-
ського повіту. У 1865 – 1875 рр. 
— учитель історії та географії Чер-
нігівської чоловічої гімназії. Від 
1874 р. — чернігівський повіто-
вий гласний та губернський глас-
ний. Завдяки йому 1875 р. при гу-

бернській земській управі утворе-
но статистичне відділення. Глас-
ний Чернігівської міської думи у 
1878 – 1883 рр. У 1880 р. очо-
лив міський громадський банк. У 
1885 р. обраний почесним миро-
вим суддею Чернігівського повіту.

Уманець Федір Михайлович 
(1841 – 1917)

Голова губернської земської 
управи у 1896 – 1901 рр. У 1874 р. 
обраний гласним земського зібран-
ня Глухівського повіту. У 1877 – 
1882 та 1886 – 1901 рр. — губерн-
ський гласний. У 1887 р. обраний 
головою Глухівської земської упра-
ви. Налагоджував архівну та ста-
тистичну справу в губернії, приді-
ляв багато уваги вирішенню продо-
вольчої проблеми, розвитку народ-
ної освіти, доклав чимало зусиль 
для облаштування Музею україн-
ських старожитностей тощо. Автор 
історичної праці «Гетьман Мазепа».

Свєчин Олексій Олександрович 
(1865 – 1929)

Очолював губернську зем-
ську управу в 1901 – 1904, 1905 
– 1906 та 1917 – 1918 рр. Наро-
дився в Тифлісі в аристократичній 

родині. 25 червня 1901 р. обраний 
гласним земського зібрання Город-
нянського повіту, 6 жовтня — гу-
бернським гласним. Член партії На-
родної свободи, депутат І Державної 
Думи (1906). Боровся за розширен-
ня прав органів місцевого самовря-
дування, вів благодійницьку діяль-
ність, переймався питаннями освіти, 
зокрема щодо створення в Чернігові 
народного університету 1917 р.

Бакуринський Олексій 
Олександрович (1869 – 1919)

Виходець зі старовинного дво-
рянського роду. У вересні 1895 р. 
обраний повітовим гласним Город-
нянського земського зібрання, в 
жовтні — губернським гласним. Від 
червня 1899 р. — гласний Чернігів-
ської міської думи, у 1901 – 1905 
рр. — заступник голови губерн-
ської земської управи. Від 1 берез-
ня 1914 р. став її головою. Від бе-
резня 1917 р. виконував обов’язки 
губернського комісара. Під час 
гетьманування Скоропадського у 
травні 1918 р. був заступником гу-
бернського старости. Розстріляний 
більшовиками.
Продовження. Поч. у № 77 – 79

Феофан 
Прокопович

Василь
Биков

Анна
Ахматова

Іван
Крип'якевич

Олена
Пчілка

Екзюпері

Бернард
Шоу

Голови Чернігів

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 
Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Земські школи (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Степанівка (Менський район)

Лемеші (Козелецький район)

Радянський 
антирадянський 

фольклор 
Брежнєв виступає на відкритті Олім-

піади в Москві: 
— О!… О!…
Хтось пошепки підказує:
 — Леоніде Іллічу! Ваша доповідь 

нижче. А це — олімпійські кільця.
* * *

Сталін скликав ЦК і повідомляє:
 — Учора вбили товариша Кірова, 

якого ми гаряче любили.
Калінін не розчув:
 — Кого? Кого вбили?
Сталін роздратовано: 
— Кого, кого… — кого треба, того й 

убили!
* * *

За комунізму людина йде до магази-
ну за продуктами з метою задоволення 
своїх потреб. На дверях магазину вона 
бачить оголошення: «Сьогодні потреби в 
маслі не буде».

* * *
— Хто там сидить і анекдоти створює?
— Хто створює, той і сидить.

* * *
— Якими мовами має володіти адмі-

ністративний чи партійний працівник?
— Трьома: командною, «матєрною» і 

російською «зі словником».

в Тифлісі в арис
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I
Міс Кернабі глянула на обличчя 

Пуаро і видихнула: 
— Пане Пуаро, сподіваюся, ви 

вибачите мене за те, що я вторгла-
ся у ваші володіння. Ви ще не забу-
ли мене? 

Хазяїн офісу здивовано підняв 
брови, але очі його зблиснули кеп-
куванням. 

— А, це ви! Одна з найбільш ве-
зучих злочинниць, яких я зустрічав у 
своєму житті. 

— Пане Пуаро! Навіщо ви так го-
ворите? Ви ж були добрим до мене... 
Ми з Емілією дуже часто згадували 
про вас, і коли про вас писали га-
зети, ми завжди вирізали ці заміт-
ки для альбому. Ми навчили нашо-
го пса нового трюку. Скажеш йому: 
«Помри за Еркюля Пуаро!» — і він 
відразу падає, як убитий, і лежить, 
поки не накажуть встати. 

— Подякуйте йому від мого іме-
ні, — сказав Пуаро. — А що, Август 
такий самий розумник? 

Міс Кернабі захоплено сплесну-
ла руками: 

— Він став таким розумним, та-
ким розумним — розуміє букваль-
но все! Якось у парку ми зупинили-
ся поряд із дитячим візком, і раптом 
я відчуваю, що за повідок хтось сми-
кає. Виявилося, що це Август хоче 
перекусити його. Ох, і розумник! 

Пуаро глузливо зазначив: 
— Мабуть, ваш Август теж не 

проти порушити закон. 
Але міс Кернабі жарту не зрозу-

міла. Обличчя її затьмарилося. 
— Пане Пуаро, якби ви знали, як 

я хвилююся... Мені навіть здається 
іноді, що я насправді злочинниця... 
Я дуже часто починаю будувати вся-
кі плани. 

— Що ще за плани? 
— Найнеймовірніші. Скажімо, 

вчора мене осяяла блискуча ідея: 
як краще пограбувати поштове від-
ділення. Це спало на думку саме по 
собі, без моєї волі. Або ось ще: я при-
думала оригінальний спосіб прохо-
дження митного огляду без сплати 
мита. Думаю, що це чудовий і бездо-
ганний спосіб. 

— Охоче вірю, — сухо зазначив 
Пуаро. 

— Так-так, — піддакувала міс 
Кернабі. — Але я дуже хвилююся, 
пане Пуаро. Ви ж знаєте, як я суво-
ро вихована — раніше мені таке й 
на думку не спадало. Напевно, че-
рез те, що в мене сила-силенна віль-
ного часу, і з’являються всілякі дум-
ки. З леді Хоггін я розпрощалася, а 
зараз мене взяла компаньйонкою 
одна літня леді. Обов’язки несклад-
ні: пишу для неї листи, читаю їй уго-
лос книги. Але ось біда: як тільки по-
чинаю читати, вона негайно заси-
нає, ну а я сиджу без діла й думаю. А 
диявол не дрімає: бачить, що люди-
на сидить без діла й підкидає їй усякі 
паскудні думки.

— Це так, — кивнув Пуаро. 
— Днями я прочитала книгу, — 

продовжувала міс Кернабі, — і там 
пишуть, що в кожній людині дріма-
ють темні інстинкти. А потім ще було 
сказано, що потрібно розвивати 

здорові почуття і спонукання, щоб 
не дати проявитися поганим схиль-
ностям. Тому, власне, я і прийшла до 
вас. 

— Говоріть, говоріть, — сказав 
Пуаро. — Я уважно вас слухаю. 

— Так от, пане Пуаро, я думаю, 
якщо людина хоче жити цікаво, в 
цьому немає нічого поганого. А моє 
життя зараз — це суцільне животін-
ня! У тій книзі було також написано: 
якщо людина не допомагає іншій лю-
дині в її біді, вона заслуговує всіля-
кого осуду. 

— Тобто хочете сказати, що я по-
винен узяти вас своєю помічницею? 
— прямо запитав Пуаро. 

Міс Кернабі збентежено опусти-
ла очі. 

— Я розумію, що на-
хабно — просити вас про 
це, але я пам’ятаю про 
вашу доброту... 

Вона замовкла, і тіль-
ки очі її з німим благан-
ням дивилися на Пуаро. 
Цієї миті вона була схожа 
на собаку, що віддано ди-
виться в очі хазяїну, коли 
той збирається на прогу-
лянку. 

— Що ж, тут є над чим 
подумати, — вимовив Пу-
аро із задумливим вигля-
дом. 

— Я, можливо, не надто ро-
зумна, — вела далі міс Кернабі, —  
проте вмію тримати язика за зуба-
ми і, якщо потрібно, добре прикида-
тися. А це при моїй роботі дуже цін-
на якість — інакше мене звільнили 
б. Я давно переконалася: чим без-
глуздіший  вигляд маєш, тим краще 
до тебе ставляться. 

Пуаро засміявся: 
— Ви сама чарівність, мадему-

азель. 
— Ах, пане Пуаро, ваша добро-

та безмежна. Знаєте, я нещодавно 
отримала спадок... О, зовсім неве-
ликий, але це дозволить нам із се-
строю прожити безбідно, не турбую-
чись про чорний день. 

— Треба подумати, де найкраще 
використати ваші таланти, — ска-
зав Пуаро. — Можливо, у вас самої 
є міркування з цього приводу? 

— Ви просто вгадуєте мої дум-
ки! — ахнула міс Кернабі. — У мене 
є одна подруга, доля якої мене дуже 
турбує, про це я і хотіла поговорити 
з вами... Вам, може, здасться, що в 
мене багата фантазія, але, повірте, 
тут щось криється... 

— Говоріть, говоріть, мадемуа-
зель. 

— Отже, в мене є подруга, звуть 
її Емелін Клег. У неї був чоловік, 
який жив на півночі Англії. Кілька 
років тому він помер, залишив їй ве-
ликий спадок. Розумієте, дітей у них 
не було, після смерті чоловіка її ста-
ла пригноблювати самотність, і, по-
дібно багатьом у її становищі, Еме-
лін звернулася до релігії. Зрозуміло, 
віра може підбадьорити людину, під-
тримати її, відвернути від важких ду-
мок, але тільки віра істинна. 

— Тобто ви хочете сказати, що 
вашу подругу заманили в одну з не-
пристойних сект? 

— Саме так! А називаєть-
ся вона «Паства Великого Пасти-
ря». Ця секта знаходиться в Девон-
ширі, там дуже красиве місце біля 
моря. Туди всі прихильники секти і 
з’їжджаються, щоб на самоті, за їхні-
ми словами, знайти спокій і просвіт-
лення. А за пастиря в них такий собі 
доктор Андерсен, з чуток — дуже 
красивий чоловік. 

— І тому в нього в секті багато 
жінок, — зробив висновок Пуаро. 

— На жаль, — зітхнула міс Кер-

набі, — так воно і є. Знаєте, мій 
батько теж був священиком і дуже 
красивим мужчиною. Я пам’ятаю, 
що прихожанки спеціально ходили в 
церкву, де він служив, аби тільки по-
дивитися на нього. 

— Як я розумію, більшість у сек-
ті цього Андерсена — жінки, — ска-
зав Пуаро. 

— Так, чоловіків там дуже мало, 
це або диваки, або маніяки. Усі ко-
шти секти складаються з пожертву-
вань жінок. 

— Ага, ось ми й підходимо до го-
ловного. На вашу думку, ця секта — 
суцільне обдурювання, а доктор Ан-
дерсен — типовий шахрай? 

— Безумовно. Але я хвилююся 
ось чому. Емелін днями склала запо-

віт, де вказується, що в разі її смерті 
всі гроші переходять до фонду секти. 

— Хтось запропонував це зро-
бити? 

— Гадаю, ні. Це було її власне рі-
шення. Вона сказала мені, що Вели-
кий Пастир вселив у неї нову віру, 
вона пробудилася для нового життя, 
тому всі свої гроші заповідає секті. 
Я б не звернула на це уваги, якби не 
одна обставина... 

— А саме? 
— Річ у тому, що деякі жінки, які 

входять у секту, дуже заможні. І ось 
троє з таких заможних жінок, котрі 
склали заповіти на користь фонду 
секти, померли цього року. 

— Тобто гроші отримала після їх 
смерті секта? 

— Так. 
— А як же родичі? Невже ніхто 

не подав позову? 
— Річ у тому, пане Пуаро, — міс 

Кернабі зробила значущу паузу, — 
що в секті переважно самотні жін-
ки, які не мають рідні. 

Пуаро з розумінням похитав го-
ловою. 

— Я усвідомлюю, як недобре 
підозрювати інших у злих намірах, 
— продовжувала міс Кернабі. — До 
того ж ці бідні жінки померли не в 
храмі на Зелених Пагорбах, а в себе 
вдома, у власних ліжках. Але, знає-
те, пане Пуаро, я б не хотіла, щоб це 
сталося і з моєю подругою. 

Пуаро помовчав декілька хви-
лин і нарешті промовив: 

— Ви хоробра жінка, мадемуа-
зель, і справді прекрасна актриса. 
Що ви скажете, якщо я запропоную 
вам виконати одне ризиковане до-
ручення? 

— Я буду просто щаслива! 
— Але ризик дуже великий, — 

спохмурнів Пуаро. — Щоб ми змогли 
докопатися до істини, вам самій до-
ведеться стати членом Великої Па-
стви. Але спочатку ви маєте поши-
рити чутку, що отримали нещодавно 
великий спадок. Ви повинні зроби-
ти вигляд, ніби абсолютно розчару-
валися в житті, втратили всяку мету. 
Коли говоритимете з подругою, за-
сумнівайтеся — але дуже тонко — 
в тому, що її Великий Пастир дійсно 
великий. Скажіть, що ви взагалі не 
вірите в силу проповідей і таке інше. 
Наскільки я розумію, вона одразу 
захоче переконати вас і запропо-
нує подивитися богослужіння на Зе-
лених Пагорбах. Ви неохоче погоди-
теся, а вже потім проповіді доктора 
Андерсена вас шалено підкорять, і 

ви станете його вірним адеп-
том. Ну, що, мадемуазель, до 
снаги вам така роль?

Міс Кернабі скромно по-
сміхнулася: 

— Сподіваюся, сер.

II
— Отже, друже, ви що-

небудь розкопали для мене? 
Старший інспектор Джеп 

розвів руками: 
— Улов небагатий, — з 

гіркотою зізнався він. — Тер-
піти не можу цих релігійних 
фанатиків. Водять нещасних 
жінок за ніс без усякої сові-
сті. Але тут, схоже, все чисто. 
Цей тип поводиться бездо-
ганно. 

— Ну, а яке його минуле? 
— Я відшукав його до-

сьє. Навчався в Німеччині, 
міг стати пристойним хімі-
ком, але його несподівано 
виключили з університету: 
хтось доніс, що його мати — 

єврейка. Ще вивчав релігію 
різних країн, східні міфи і так 

далі, писав із цього приводу стат-
ті. Я намагався було прочитати одну 
— чорт ногу зламає. 

— Схоже, він насправді фанатик 
своєї віри? 

— Швидше за все. 
— А жінки, про яких я вам гово-

рив? 
— Теж нічого надприродного. 

Міс Зверін була хвора на запален-
ня легенів. Місіс Ллойда померла 
від коліту. Леді Вестерн багато ро-
ків страждала від туберкульозу. Ну, 
а міс Лі померла від захворювання 
на черевний тиф — вона заразила-
ся ним на півночі Англії. Я думаю, що 
тут немає ніякого зв’язку між цими 
смертями і доктором Андерсеном. 
Мабуть, звичайна випадковість. 

Пуаро в сумніві похитав голо-
вою. 

— Та все ж, друже, мені цей пас-
тир здається новоявленим велет-
нем Геріоном, у якого три голови. Ну 
а я, як у давньому міфі, повинен його 
перемогти. 

Старший інспектор здивовано 
подивився на Пуаро. 

— Що це ви, теж начиталися 
всяких міфів? 

— Дорогий інспекторе, зали-
ште це мені, якщо міфологія вища за 
ваше розуміння. 

— Я відчуваю, дорогий Пуаро, — 
ще трохи, і ви самі організуєте секту, 
щось на кшталт такого: «Еркюль Пу-
аро розумний, і немає нікого на світі 
розумнішого за нього. Амінь».

III
— Яке чудове місце! — захопле-

но вигукнула міс Кернабі, піднявшись 
на пагорб і дивлячись навкруги. 

— А що я тобі казала, дорога 
Емі! 

З невеликого пагорба, на яко-
му сиділи подруги, було видно узбе-

режжя моря. Море було блакитне, 
під ногами жовтіла трава, а земля і 
скелі червоніли у променях сонця, 
що заходило. 

Замислившись, Клег прошепо-
тіла: 

— Червона земля — це земля 
надії. Тут можна знайти самоту... 

— А яку дивовижну проповідь 
виголосив учора Пастир! — підхопи-
ла Емі Кернабі. 

— Сьогодні увечері буде ще кра-
ща, адже починається свято Великої 
Пастви. 

Велику, яскраво освітлену будів-
лю з білими стінами прихожани док-
тора Андерсена називали Священ-
ною обителлю. Тут і відзначали свя-
та секти. 

Цього вечора в будівлі зібралися 
члени секти, одягнені в овечі шкури 
й сандалії, руки їхні були голі до пле-
чей. У самому центрі великого залу 
на постаменті височів над своєю па-
ствою золотоволосий  блакитноокий 
доктор Андерсен. У руках тримав по-
золочену пастушу палицю. 

Настав момент, коли доктор під-
няв палицю і в тиші, що настала, го-
лосно сказав: 

— Де моя паства? 
— Тут, Пастирю! — єдиним зі-

тханням відгукнувся натовп. 
— Наповніть серця свої благо-

датною радістю і святою молитвою. 
Сьогодні день радості. Вас чекає 
піднесена благодать. 

— Радість увійшла до нас, — від-
гукнулися прихожани. 

— Сум і горе зникли, немає біль-
ше болю. Тільки радість чекає на 
вас. 

— Тільки радість, — відгукнувся 
натовп. 

— Скільки облич у Великого 
Пастиря? 

— Три: золоте, срібне і мідне! 
— А скільки тіл у пастви? 
— Три: плоть, загибель і воскре-

сіння! 
— Як увійти до пастви? 
— Через таїнство крові. 
— Ви готові до таїнства? 
— Готові, Пастирю! 
— Зав’яжіть очі й витягніть упе-

ред праву руку. 
Шелест промайнув натовпом — 

усі зав’язували очі приготованими 
заздалегідь зеленими пов’язками. 
Міс Кернабі наслідувала загальний 
приклад. 

Великий Пастир рушив уздовж 
вірян, що вишикувалися в шеренгу. 
Почулися викрики, шепіт, легкі сто-
гони. 

«Суцільне богохульство, — вирі-
шила про себе Емі. — Схоже, навко-
ло мене одні істерички. Почекаємо, 
що буде далі». 

Але ось доктор Андерсен піді-
йшов і до неї. Він узяв міс Кернабі за 
руку, потримав деякий час, і тут вона 
відчула різкий біль. 

— Радість принесе вам таїнство 
крові, — промовив Великий Пастир 
і рушив далі. 

Міс Кернабі зняла пов’язку і по-
тайки озирнулася. Сонце вже сіда-
ло, наставали сутінки. Вона виріши-
ла піти, але це бажання несподівано 
змінилося веселощами, безмежне 
щастя опанувало нею. Піти? Наві-
що, коли тут так добре! Вона сіла на 
землю. О, вона зовсім не самотня 
і не нещасна. Їй дано мрії — ось її 
щастя, у мріях вона нестримна! 

Емі підняла руку, щоб усі, хто живе 
на землі, прислухалися до неї. Завтра 
вона запропонує світу те, що зробить 
його вільним і щасливим, і більше 
не буде воєн, убогості, голоду... Так, 
вона, Емі Кернабі, має сили пере-
творити світ! А зараз просто 
хоче відпочити... 

На сторінках нашої газети — знову коро-
лева світового детективу, англійська пись-
менниця Агата Крісті. Свого часу читачі мали 
змогу прочитати в газеті два великі оповідан-
ня письменниці — «Свідок звинувачення» і 
«Котедж «Соловей». І ось ще одне оповідання, 
в ньому діє улюблений герой авторки, знаме-
нитий детектив Еркюль Пуаро. 

Агата КРІСТІ 

Стадо Геріона
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Ноги й руки міс Кернабі без-
вільно розслабилися, і вона майже 

миттєво заснула... Таємничий, дивний світ 
сновидінь прийняв її. 

Пробудження прийшло несподівано, як і 
сон. Емі відчула, як сильно затекли ноги, і вза-
галі лежати було дуже незручно. При світлі мі-
сяця міс Кернабі розгледіла, що стрілки її на-
ручного годинника показують за чверть десяту. 
Це її здивувало. Вона добре пам’ятала, що цьо-
го дня захід сонця мав бути в десять хвилин на 
дев’яту. Виходить, вона проспала тільки півто-
ри з гаком години! Важко повірити, але це так.

IV
— Мої інструкції ви повинні виконувати точ-

но, — сказав Пуаро міс Кернабі. 
— Я готова, пане Пуаро. Можете бути спо-

кійні, я вас не підведу. 
— Ви вже говорили, що бажаєте заповісти 

всі свої гроші секті? 
— Так, я казала це самому Пастиреві, док-

торові Андерсену, — Емі іронічно посміхнулася. 
— Я розсипалася перед ним у вдячностях за те, 
що він змінив мою душу і повернув мене в Храм 
істинної віри. Здається, я була дуже природною, 
до того ж і він — прекрасний актор. Слухаючи 
його, неможливо засумніватися в тому, що гро-
ші для нього нічого не означають. Він говорить 
приблизно так: «Жертвуйте від серця свого, а 
якщо вам нічого дати — не переживайте. Ви на-
лежите пастві, а Пастир поряд із вами».

Я сказала йому, що добре забезпечена, а 
в недалекому майбутньому матиму ще більше 
грошей — мовляв, отримала великий спадок, 
хоча він ще юридично не оформлений, але я 
вже зараз хочу скласти заповіт, щоб після моєї 
смерті всі гроші перейшли секті, оскільки роди-
чів у мене немає.

— Він прийняв ваш дар з артистичним бла-
городством? 

— Щось подібне до цього. Він був незво-
рушний. Запевняв, що мені призначено довге 
життя, впродовж якого я зможу насолоджува-

тися духовними радощами на Зелених Пагор-
бах у його храмі. О, він уміє говорити дуже про-
никливо! 

— Ще б пак — кивнув Пуаро. — А що ви ска-
зали йому стосовно свого здоров’я? 

— Я згадала, що хворіла на туберкульоз, 
довго лікувалася і зараз почуваюся непогано. 

— Чудово, мадемуазель! 
— А чому треба було говорити про туберку-

льоз? Я ж ніколи не хворіла на нього. 
— Так треба для справи, — туманно відпо-

вів детектив. — А про подругу не забули сказа-
ти? 

— Не забула. По великому секрету я йому 
натякнула, що, окрім спадку після смерті чоло-
віка, на Емелін чекає в декілька разів більший 
спадок від її тіточки. 

— Чудово. Цим ми виведемо місіс Клег 
з-під удару. А тим часом... 

— Пане Пуаро, ви вважаєте, що Емелін і 
справді щось загрожує? 

— Ось це я маю з’ясувати. І ще: чи не дово-
дилося вам бачити в Зелених Пагорбах суб’єкта 
на ім’я Коул? 

— Так, пане Пуаро, востаннє я дійсно зу-
стріла там якогось Коула. Дуже дивний тип! Хо-
дить у зелених шортах і їсть тільки сиру капусту. 

— Отже, все йде, як належить. Залишаєть-
ся почекати осіннього свята пастви. 

 (Закінчення 
в наступному номері)

Хорова асамблея 
пам’яті 

Любомира Боднарука
На сцені обласного філармонійного 

центру пройшла VІІ Чернігівська хорова 
асамблея пам’яті Любомира Боднарука 
— людини, яка все своє життя присвяти-
ла розвитку хорового мистецтва в нашо-
му місті й далеко за його межами.

Прихильники, 
колеги й учні Лю-
бомира Миросла-
вовича прийшли 
на кладовище 
Яцево, щоб висло-
вити свою вдяч-
ність Маестро, по-
класти квіти до 
його могили. 

А ввечері відбулася концертна про-
грама. У залі були присутні дружина мит-
ця Любов Боднарук і донька — заслуже-
на артистка України Жанна Боднарук.

У хоровій асамблеї взяли участь 
створений свого часу Л. Боднаруком 
академічний камерний хор ім. Д. Борт-
нянського, академічний український 
народний хор, капела бандуристів ім. 
О. Вересая, хор Чернігівського музич-
ного училища ім. Л. Ревуцького, лауре-
ати міжнародних конкурсів — хор ви-
кладачів «Софія» та ансамбль виклада-
чів «Аніма» Чернігівської міської школи 
мистецтв (керівники Олена Савченко і 
Лариса Данилевська). Своїм творчим 
виступом вони вшанували пам’ять Лю-
бомира Боднарука — заслуженого діяча 
мистецтв України, видатного митця хо-
рового мистецтва й справжнього патрі-
ота своєї Батьківщини.

«Червона рута»: 
хто представлятиме 

Чернігівщину
У 2016 – 2017 роках проходить ХV 

всеукраїнський фестиваль «Червона 
рута». Тривають відбіркові конкурси в 
усіх обласних центрах. Переможці ви-
ступлять у фіналі 2017 року. 

Обласний конкурс фестивалю від-
бувся 4 червня в міському палаці куль-
тури Чернігова. 

У номінації «Рок-музика» два пер-
ших місця вибороли гурти «Мрія життя» 
з Ніжина та «Лєна Іванова» з Чернігова, 
який, до речі, вдруге виборов путівку до 
фіналу. Серед 30 конкурсних виступів у 
номінації «Популярна музика» перемо-
гла чернігівка Анжеліка Гальчук. Вони 
представлятимуть область у фіналі. 

Спеціальний приз військово-музич-
ного центру за краще виконання патріо-
тичної пісні отримав Юрій Гусарук із Бо-
бровиці, учасник АТО.

Де буде фінал фестивалю 2017 року 
— поки невідомо. Приймати його може і 
Чернігів, якщо місцева влада й мецена-
ти погодяться фінансувати фестиваль.

Фольклорний 
фестиваль-конкурс 
19 червня в м.Сновську та в с. За-

ймищі Сновського району відбудеться 
VІ обласний фольклорний фестиваль-
конкурс ім. Василя Полевика. Він прово-
диться з метою відродження, збережен-
ня пісенної і музичної спадщини Черні-
гівщини та вшанування пам’яті відомого 
фольклориста, заслуженого працівника 
культури України Полевика Василя Іва-
новича. 

У Сновську відбудуться конкурсні 
прослуховування кращих фольклорних 
колективів області. У с. Займище наго-
родять переможців конкурсу, представ-
лять велику концертну програму для 
учасників конкурсу і гостей фестивалю. 
Будуть також розважально-ігрова про-
грама для дітей за участю обласного те-
атру ляльок ім. О. Довженка, спортивні 
змагання, виставка образотворчого й 
декоративного мистецтва.

— Пане Миколо, що спону-
кало Вас до цього рішення?

— Пропозиція голови НСПУ 
Михайла Сидоржевського. 8  
квітня ухвалою правління Спілки 
мене затвердили на посаду ди-
ректора. 

Я мріяв про філологію, але, 
на щастя (сьогодні  в цьому пе-
вен), склалося так, що закінчив 
факультет журналістики Київ-
ського державного університе-
ту ім. Т. Шевченка, й відтоді все 
життя — в журналістиці. Думав 
повернутися після навчання на 
рідну Кіровоградщину, та вже 
після другого курсу мене запро-
сили працювати в київську газе-
ту «Молода гвардія», і я назавжди 
залишився у столиці...

Свого часу Спілка відпустила 
видавництво у вільне плавання, 
а його фактично приватизували 
й повели туди, куди хотіли. При 
цьому занедбали все, що одер-
жали в спадок.   

За якийсь місяць наша ма-
ленька команда вимела з примі-
щення гори сміття, вивезла ма-
шину макулатури, викинула ста-
рі комп’ютери, поламані столи 
й стільці. Ми зробили ремонт. А 
головне — розібрали звалища 
книжок на складі, поставили сте-
лажі й розмістили різні видання, 
знайшли затишний притулок для 
документів і машинописів від 
1938 року, які насипом лежали в 
павутинні. 

Складське приміщення тепер 
потроху перетворюємо на сучас-

ний арт-простір, де можна буде 
пити каву, читати книжки, слуха-
ти поезію й музику, а також диви-
тися міні-вистави. 

— Які завдання ставите  пе-
ред собою?

— Мрію перетворити «Україн-
ський письменник» на потужний 
спілчанський видавничий центр, 
європейський та рідний дім для 
талановитих авторів з усіх куточ-
ків  Батьківщини. За два місяці 
нашої роботи вже побачили світ 
кілька помітних книжок, серед 
яких — поетичні збірки Віктора 
Женченка та Миколи Луківа, ро-
ман про АТО «Брати» Василя Іва-
нини, модерний текст Олега Ян-
ченка «Війна початку століття», 
документальні оповіді про зару-
біжних класиків «Нащадки Дон 
Кіхота» Анатолія Болабольченка. 
Сподіваємося, найближчим ча-
сом з’являться друком  ще п’ять 
книжок. 

— Ви людина творча: поет, 
прозаїк, літературний кри-
тик, публіцист… А чого у Вас 
більше?

— Найбільше, мабуть, літе-
ратурного критика й журналіста. 
Бо ж на хліб насущний заробляв 
і заробляю журналістикою. Про-
за,  а надто ж поезія — для душі. 
Перше потребує багато часу, зо-
середженості, а з лірикою — 
простіше й воднораз складніше: 
рядки або прилинули, або обми-
нули тебе.  Видавнича справа 
для мене — теж не нове. Свого 
часу я виконував обов’язки ди-

ректора цього ж таки «Україн-
ського письменника», був гене-
ральним директором інших ви-
давничих структур.

— Як критик із досвідом, 
що сьогодні Ви можете сказати 
про молодих колег, котрі  не за-
вжди по-доброму ставляться не 
лише до своїх ровесників, а й до 
попередників, знаних майстрів 
слова?  

— Я написав десятки добро-
зичливих рецензій і відгуків на 
книжки, але не цурався й  літе-
ратурних фейлетонів та ущипли-
вих реплік. Звичайно, деякі ав-
тори на мене ображалися, бо 
вважали всі свої твори геніаль-
ними. Але здебільшого прислу-
ховувалися, робили висновки і 
навіть дякували за те чи інше за-
уваження. Біля цих людей я й сам 
професійно зростав. Завжди 
було і є бажання не нашкодити 
авторові, а допомогти йому.

За всіх часів серед письмен-
ників переважали ті, хто ставив-
ся до своїх старших за віком ко-
лег із пієтетом, але вирізнялися 
й ті, хто, утверджуючись, відки-
дав доробок попередників. Це 
характерно і для 1920-их, і для 
1960-их років. Але тоді не тра-
плялося такого холодного праг-
матизму чи й нищівного цинізму, 
як нині. 

— Сьогодні багато негати-
ву виливається і на саму Спілку. 
Чи зможе  видавництво своєю 
діяльністю додати позитиву для  
НСПУ?

— Намагаємося це роби-
ти, адже наші завдання спільні 
— працювати в ім’я літератури, 
духовності, українськості та єв-
ропейськості, дбати про кожно-
го письменника. Наша команда 
не уявляє себе поза НСПУ, поза 
її клопотами й проблемами. Те, 
що сьогодні відбувається у спіл-
чанському середовищі й на-
вколо нього, турбує  працівни-
ків видавництва, як і багатьох 
письменників. Часи складні. 

Колись «Український письмен-
ник» випускав щороку майже 
двісті книжок, був чималий при-
буток, нині ж ми знову лише на 
початках того, що мали б успіш-
но продовжувати. Але як є, так 
і є. Головне, щоб вистачило сил 
утілити в життя амбітні заду-
ми: підготувати до друку новин-
ки, відкрити кілька книгарень-
кав’ярень, налагодити постій-
не функціонування книжкової 
світлиці…  

Біда наша сьогоднішня і в 
тому, що письменницьке слово 
втратило вагу, до нього мало хто 
хоче прислухатися. Влада не ці-
нує слово, а народ не цінує вла-
ду. Так ми й живемо. Не розу-
мію тих колег, які, перебуваючи 
у Спілці, замість дієвих, ефектив-
них реформ силкуються її лікві-
дувати. Та я — оптиміст. Бо добро 
завжди перемагає.

Спілкувалася 
Тетяна Череп-Пероганич

СЛАВИНСЬКИЙ Мико-
ла Борисович народився 
28.03.1948 р. у с. Павлів-
ка Світловодського району 
на Кіровоградщині. Трива-
лий час працював у столич-
них ЗМІ, був заступником го-
ловного редактора журналів 
«Україна» та «Слово і час», го-
ловним редактором журналу 
«Науковий світ». Пише укра-
їнською мовою. Автор на-
уково-художнього видання 
«Ключі до заповітного», кри-
мінального роману «Немов-
лята Сатани», документаль-
ної  оповіді «Євген Товсту-
ха: двадцять тисяч секретів»,  
ряду літературознавчих до-
сліджень, поетичних збірок. 
Лауреат Міжнародної премії 
імені Володимира Винничен-
ка, ряду інших премій у галу-
зі літератури, мистецтва, кри-
тики. 

Агата КРІСТІ 

Стадо Геріона
17

Микола СЛАВИНСЬКИЙ:

«Мрію перетворити 
«Український письменник» 
на потужний видавничий центр»

Микола Славинський, відомий 
український журналіст і письмен-
ник, секретар Національної спіл-
ки письменників України, голова 
творчого об’єднання пригодни-
ків та фантастів, віднедавна взяв 
на себе нелегку ношу — очолив 
видавництво НСПУ «Український 
письменник», життєздатність яко-
го через певні обставини дово-
диться відроджувати з нуля. 
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Корчиться річка в багні,
Стогнуть ліси закіптюжені ...
Де ще, в якій стороні 
Землі отак-от спаплюжені?..
 
Злякане птаство тіка 
Із перегірклого простору... 
Давить непевність така —
Хоч опирайся на костура. 

Хоч розженись — і з моста... 
Серце із ритму збивається: 
В гени Чорнобиль вроста 
І в поколіннях збувається. 

Боже, прости нам гріхи, 
В звершеннях темпи прискорені. 
Там, де козацькі шляхи, 
Лопаються наші корені. 

Голодно — скільки не сій. 
Плюскне душа від риторики. 
Вік доживаємо свій 
Ми — як піддослідні кролики. 

Мало нам війн і розрух? 
Мало утрат, що не каємось?.. 
Ледь переводячи дух, 
Скільки ми ще протримаємось? 

Скільки страждати іще? —
Терпне душа засмальцьована. 
Що в наших жилах тече —
Кров, а чи суміш спрацьована? 

Кида то в жар, а то в піт, 
Ночі — як перед руїною... 
Бідний, 
затурканий світ 
Горбиться 
над Україною. 

Наш ніжний град
Де звір ходив 

і мамонт бивнем бив, 
Аж поки льодовик його не стер, 
Прапращур наш уперше полюбив —
І ніжний град 

вознісся над Остер. 

Із глибини обпалених століть 
Явився нам 

із сонця і роси 
Унєнєж-сад 

у чарах верховіть, 
Наш ніжний град

у золоті краси. 

Понад Остром, де верби в синій млі
І тишина промінить береги, 
Як діамант поліської землі, 
Наш ніжний гpaд

іскриться навкруги. 

Зоря надій у кожному вікні 
І доброта в пошані над усе. 
Мов чарівник, 

небачені вогні 
Наш ніжний град у молодість несе. 

Цвіте луна від серця навсібіч, 
І вироста у дзвонах синява. 
І кожен крок 

до незабутніх стріч 
Наш ніжний град, 

               наш Ніжин 
осява. 

А червень лиш почався
Вже липа зацвіла... 
Чого так рано? 
Навіщо поспішати відцвітать?
Некликано, негадано, неждано 
У небесах — така-от благодать. 

Дзумить бджола. 
Та де там? 

Їх — мільйони. 
А пахощів! 
А золота! 
А рос! 
Стоїть красуня в сонячній короні
І радо посміхається чогось. 

Уся — як виклик синь-медовій тиші. 
По вінця осява висотний дім. 
Невже у червні їй цвісти миліше, 
Аніж у липні, в місяці своїм? 

А прийде час — усе вже повсихало. 
І на губах — мелодія терпка. 
Людині й так дається літа мало, 
А тут іще поспішливість така. 

Неповторність
Так хочеться побути наодинці 
Із осінню, 

що Рильський оспівав, 
У пригорщу ловить її гостинці 
І в пазуху ховати чи в рукав. 

Подивувавшись кожному листочку, 
Немов зіркам із ніжного срібла, 
Так хочеться побуть у сповиточку 
Туманів 

найщедрішого села. 

Аби спочить від рокоту моторів, 
Настояться між кленів і беріз, 
Між цих неперевершених узорів, 
Де кожен кущик ніжністю проріс. 

І то дарма, 
що звабним падолистом 
Спокійно відмежовуються дні, 
Ця неповторність 

спомином барвистим 
Ляга в душі моїй,  

на самім дні. 
А прийде час —   

листочком затріпоче 
І зацвіте зорею на гіллі. 
І заіскряться   

неповторні очі
Моєї 

Української 
землі.

Хай буде так
Ти не чекай. 
Я більше не прийду. 
З-перед очей твоїх навіки зникну. 
Візьму з собою всю твою біду, 
Закутаю в туманову слюду, 
Аби зірок не затіняла в вікнах. 
Ти не чекай. 
Я більше не прийду. 

Так, мабуть, краще буде нам обом. 
Ти — у промінні. 
Ну, а я — в тумані 
Зав’язну 

кимось кинутим листком. 
Позбудуся нарешті всіх утом, 
Розвію недовіри і омани... 
Так, мабуть, краще буде нам обом.
Навіщо те, що жити заважа?
Нехай воно пліснявіє в болоті. 
Я розберуся, де між чим межа, 
Хто любить,   

хто відверто зневажа, 
А хто зумисне йде усім навпроти. 
Навіщо те, що жити заважа? 

Іди спочинь, 
бо я вже не прийду. 

Нехай тебе освітять чисті квіти 
У полі, 

в лузі, 
в щедрому саду. 

Візьму з собою всю твою біду, 
Аби тобі не затіняла світу... 
Іди, спочинь. 
Я більше не прийду. 

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Шкуліпа Анатолій Григорович народився 2 
вересня 1950 року в селі Калюжинці Срібнян-
ського району. Закінчив філологічний факуль-
тет Ніжинського педуніверситету імені М. Гого-
ля. Працював у Ніжинській міськ районній га-
зеті, відновив і очолив літературне об’єднання 
при ній. Його твори з’являлися в газетах, ча-
сописах, альманахах. 1983 року у видавництві 
«Радянський письменник» побачила світ перша 
поетична збірка Анатолія — «Звернення до ра-
дості». Наступні книги — «Право на взаємність», 
«Зірки над хрестами», «Релігія кохання». 2004-ого видавництво «Україн-
ський письменник» видрукувало роман А. Шкуліпи «Будемо живі». 2005 
року удостоєний звання лауреата премії імені М. Коцюбинського.

Має в шухлядах ще низку поетичних, прозових та драматичних творів і 
продовжує працювати. Живе в Ніжині. 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Письменники Валентина 

Крисанова (Брянськ), Воло-

димир Сапон, Валерій Гужва 

(Київ) та Дмитро Іванов. 

Чернігів, 1977 р.   

Ювілейні дати

Річниці від 
дня народження

Липень
2 — 70 років від дня наро-

дження Віталія Миколайовича Ле-
уса (1946 р.н.), українського пись-
менника, журналіста. Народився 
у с. Крутоярівці Прилуцького ра-
йону. 

3 — 65 років від дня наро-
дження Вадима Григоровича Бой-
ка (1951 — 2005), українського 
драматурга, поета. 

8 — 80 років від дня наро-
дження Валентина Лукича Че-
мериса (1936 р.н.), українського 
прозаїка. 

9 — 75 років від дня наро-
дження Віктора Васильовича Те-
рена (Тарана) (1941 р.н.), україн-
ського поета. 

11 — 160 років від дня наро-
дження Петра Олексійовича Лев-
ченка (1856 – 1917), українсько-
го живописця. 

15 — 410 років від дня на-
родження Гарменса ван Рейна 
Рембрандта (1606 – 1669), гол-
ландського живописця і гравера. 

16 — 95 років від дня наро-
дження Анатолія Ілліча Коваля 
(1921 – 1974), українського про-
заїка. Народився в м. Острі. 

19 — 75 років від дня наро-
дження Василя Васильовича Чух-
ліба (1941 – 1997), українського 
письменника і журналіста. Уро-
дженець с. Лебедівки Козелець-
кого району. 

20 — 105 років від дня наро-
дження Василя Степановича Ку-
чера (1911 – 1967), українського 
прозаїка. 

20 — 65 років від дня наро-
дження Володимира Миколайо-
вича Сапона (1951 р.н.), заслуже-
ного журналіста України, поета, 
краєзнавця. Народився в с. Рудці 
Чернігівського району, живе і пра-
цює в м. Чернігові. 

25 — 150 років від дня наро-
дження Модеста Пилиповича Ле-
вицького (1866 – 1932), україн-
ського письменника і публіциста. 

26 — 160 років від дня наро-
дження Джорджа Бернарда Шоу 
(1856 – 1950), англійського дра-
матурга. 

28 — 115 років від дня наро-
дження Марії Михайлівни Рома-
нівської (1901 – 1983), україн-
ського прозаїка. 

28 — 70 років від дня наро-
дження Михайла Федотовича Сла-
бошпицького (1946 р.н.), україн-
ського прозаїка, критика. 

30 — 155 років від дня на-
родження Любові Олександрівни 
Яновської (1861 – 1933), україн-
ської письменниці. Народилася в с. 
Миколаївці Борзнянського району. 

31 — 80 років від дня наро-
дження Валерія Федоровича Гуж-
ви (1936 р.н.), українського поета, 
прозаїка. 

Театральні   вісті

Невдалий драгун
Закінчивши Харківський універ-

ситет, Микола Костомаров вступив 
до драгунського полку, який стояв у м. 
Острогожську. Але молодий юнкер за-
ймався більше козацьким архівом, що 
був у тому місті, ніж драгунською муш-
трою. Помітивши це, полковник ска-
зав йому: «Ви швидше зробите кар’єру 
в службі вченій!»

Костомаров послухав свого на-
чальника, звільнився з драгунів «по 
неспособности», поїхав до Москви й 
почав готуватися до складання іспиту 
на магістра історії.

Знавець квітів
Костомаров добре знав квіти й 

трави, і під час мандрівок по Украї-
ні не тільки збирав фольклорні мате-
ріали, а й гербаризував рослини. Він 
дуже любив польові квіти, оспівував 
їх у своїх поезіях, шкодував, коли ко-
сили траву. Живучи в маєтку дружини 
в селі Дідівцях, поет закладав квіти в 
петлиці одягу і в капелюх, часом при-
їжджав отак заквітчаний до Прилук і 
дуже чудував місцевих роззявляк.

Феноменальна пам’ять 
Мало не до смерті зберіг М. Косто-

маров феноменальну пам’ять. Він міг ци-
тувати не тільки окремі місця з літописів, 
а навіть акти й документи. На пам’ять 
виголошував великі уривки Шевченко-
вих поезій, вірші інших улюблених пое-
тів, часто декламував Байрона, Шилле-
ра, Ґете, Міцкевича. Найбільше подоба-
лися йому українські думи: поет-учений 
пам’ятав усі відомі варіанти текстів дум.

Альбом із описом 
тульської старовини 

За участь у Кирило-Мефодіївському 
товаристві Пантелеймона Куліша було за-
суджено на два місяці до фортеці й на за-
слання в м.Тулу. Пробув на засланні пись-
менник три роки і три місяці. Визволився 
досить своєрідно. До Тули мав приїхати 
цар. На прохання губернатора Куліш ви-
готовив альбом із описом тульської ста-
ровини й ілюстрував його власними аква-
релями. Цар звернув увагу на талановиту 
роботу і запитав про автора. Довідавшись, 
що це Куліш,  дозволив письменнику по-
вернутися до столиці. Було це 1850 року.

Вистави 
Ніжинського театру 

побачили понад 
три тисячі жителів 

Донбасу
Творчий колектив Ніжин-

ського академічного україн-
ського драматичного театру 
імені М. Коцюбинського по-
вернувся з турне прифрон-
товими містами Донбасу. У 
рамках загальноукраїнсько-
го благодійного проекту куль-
турної інтеграції «Український 
Донбас» ніжинські актори га-
стролювали в містах Бахмут 
і Селідове Донецької області 
та в Рубіжному Луганської. 

До уваги глядачів Донба-
су ніжинці запропонували гір-
ку комедію «Останній греч-
косій» та дитячу музичну ви-
ставу «Казка про справжню 
дружбу». Генеральний дирек-
тор театру Юрій Муквич пе-
реконаний, що спілкування 
мовою мистецтва об’єднує 
українське суспільство. Як 
повідомила художній керів-
ник театру, народна артист-
ка України Алла Соколенко, 
ніжинських акторів у містах 
Донбасу приймали надзви-
чайно гостинно.

Ніжинські митці запевни-
ли, що вони й надалі працю-
ватимуть для налагодження 
культурних зв’язків між об-
ластями України та подякува-
ли Чернігівській облдержад-
міністрації за сприяння в ор-
ганізації поїздки.

Гран-прі міжнародного 
фестивалю 

«Мельпомена Таврії» — 
в Чернігівського театру 

ім. Т. Шевченка!
На сцені Херсонського обласного ака-

демічного музично-драматичного театру ім. 
М. Куліша чернігівські артисти представляли 
«Комедію помилок» В. Шекспіра, яка вже була 
презентована мешканцям багатьох міст Украї-
ни і отримала схвальні відгуки. 

Вистава поставлена художнім керівни-
ком – головним режисером театру, заслуже-
ним артистом України Андрієм Бакіровим. То-
рік вона здобула перше місце в номінації «кра-
щий режисерський задум та втілення» на Чер-
нівецькому фестивалі комедії «Золоті оплески 
Буковини». 

І ось на XVIII міжнародному театральному 
фестивалі «Мельпомена Таврії», який відбув-
ся в Херсоні, гран-прі фестивалю присуджено 
Чернігівському обласному академічному укра-
їнському музично-драматичному театру імені 
Т. Шевченка за виставу «Комедія помилок». 

Також відзначені в номінаціях фестивалю: 
режисура, сценографія — Андрій Бакіров; жі-
ноча роль — актриса театру Світлана Бойко; 
чоловіча роль другого плану — актор театру 
Дмитро Літашов. 

Учасниками фестивалю були 30 театрів з 
України, Грузії, Португалії, Австрії, Угорщини, 
Румунії, Литви. 

Цікаве про 
українських письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги «Із вершин та низин» 
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Несподівані 
думки

 Люди настільки не-
самовито хочуть виправи-
ти минуле, що абсолютно не 
дбають про майбутнє.

 Розум неоднознач-
но впливає на щастя, його 
навіть на день народження 
бажати якось не прийнято.

 Одні лазять у холо-
дильник за продуктами, 
інші — помріяти.

 Про світлі часи, як 
правило, думають похмуро.

 Виходячи з себе, го-
ловне — не отримати удару 
в спину.

Було колись...
Ріхард Вагнер: 
шовкова муза 
Великий німецький 

композитор мав звичку 
творити музику в особливій 
обстановці. Він оточував 
себе шовковими подушка-
ми, а у ванну з водою, вста-
новлену в кутку кабінету, 
виливав флакон одеколо-
ну. Вагнер також мав при-
страсть до шовкової спід-
ньої білизни. Утім, поясню-
вав це запаленням шкіри.

Наполеон Бонапарт: 
гарячі ванни, 
сніданки й капелюхи 
Імператор був відомий 

своїм маніакальним потя-
гом до гарячих ванн. У мир-
ний час міг приймати ванни 
по декілька разів на день. 

Ще одна характерна 
звичка Бонапарта — дуже 
швидко й неуважно сніда-
ти. Усі страви йому прино-
сили одночасно, їв відразу 
з усіх тарілок. Зазвичай сні-
данок займав не більше де-
сяти хвилин. 

Щодо відомого капелю-
ха-треуголки, то Наполеон 
дійсно носив його постій-
но під час походів. Але ка-
пелюхи часто змінювались: 
у гніві полководець мав 
звичку кидати їх на землю 
і топтати ногами. 

Куточок 
гумору

— Я можу випити півлі-
тра, літр і навіть більше!

— А менше 100 грамів 
зможеш?

* * *
Із міліцейського про-

токолу: «Сидорова було за-
тримано за те, що, перебу-
ваючи в стані алкогольно-
го сп’яніння, тривалий час 
ішов услід за громадянкою 
Петровою й нецензурно за-
хоплювався її красою».

* * *
— Твій чоловік багато 

п’є? 
— До зелених чортиків. 
— А мій ще й разом із 

ними. 
* * *

— Лікарю, допоможіть 
моєму чоловікові. Він вва-
жає себе скаковою конякою. 

— Це потребує довгого 
й недешевого лікування. 

— Нічого, гроші в нас є: 
він уже виграв три заїзди.

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  
(0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Для вашого міцного сну
Скільки годин сну в середньому потрібно людині для того, 

щоб дійсно відпочити? Кількість годин коливається від 6 до 8 
на добу. Але, якщо ви постійно недосипаєте, це загрожує сер-
йозними наслідками, починаючи від легкого неврозу й імо-
вірністю появи зайвих сантиметрів на талії і закінчуючи більш 
серйозними проблемами — хворобами серця і підвищеним 
ризиком отримати цукровий діабет.

Учені опублікували кілька порад для зміцнення сну.
У вашій спальні має бути тихо, темно і прохолодно. Осо-

бливо слід уникати ввімкнених комп’ютерних екранів, бо їх 
світіння різко знижує вироблення мелатоніну — гормона, що 
відповідає за добові ритми людини.

Лягайте  спати і прокидайтеся в певно визначений час, 
навіть у вихідні. 

Якщо ви хочете подрімати вдень, то робіть це до 16-ої го-
дини й максимум 30 хвилин. Інакше ви порушите свій ритм, і 
вночі буде дуже важко заснути.

Слідкуйте за вживанням кофеїну. Постарайтеся після по-
лудня не вживати ніяких напоїв, що містять кофеїн (кава, чай). 
Розпад кофеїну займає близько п’яти годин, а в організмі лю-
дини він може залишатися 14 годин.

Не засинайте перед увімкненим телевізором. Як і у ви-
падку з комп’ютером, це може негативно позначитися на ва-
ших біоритмах і виробленні мелатоніну.

Дещо про винаходи
 Президент Америки Томас Джефферсон у ХІХ столітті 

винайшов прилад, який підраховує кількість пройдених кро-
ків. Цей прилад отримав назву крокомір.

 Перший прототип факс-машини з’явився 1843 року.
 Фруктові йогурти були винайдені 1933 року в Чехії.
 Снігохід винайшли в Канаді.
 Тоталізатор зі ставками був придуманий 1865 року па-

ризьким парфумером П’єром Лері.
 Туалетний папір винайшов мешканець Нью-Йорка 

Джозеф Гайєтті 1857 року.
 Кавомолку винайшов лондонський коваль 1665 року.
 Одного разу швейцарського інженера Жоржа де Мі-

страля осінило під час того, коли виймав реп’ях із шерсті сво-
го собаки. Після цього він 13 років працював над ідеєю за-
стібки-липучки.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мовиЗолотий фонд української естради

Юрій Богатіков
Юрій Йосипович Богаті-

ков — український і росій-
ський співак, народний ар-
тист України. Народився 28 

лютого 1932 року в м. Єна-
кієве Донецької області. 
Після війни сім’я переїхала 
до Харкова. 

У багатодітній роди-
ні Богатікових завжди лю-
били пісню. Юрій вступив 
до Харківського музично-
го училища. Служив моря-
ком, співав в ансамблі піс-
ні й танцю Тихоокеанського 
флоту.

1959 року почав працю-
вати в Харківському театрі 
музичної комедії, потім —  
солістом шахтарського ан-
самблю пісні й танцю «Дон-
бас». У 1963 році став соліс-
том Луганської філармонії.

На фестивалі естрадної 
пісні в Берліні 1968 року 

виборов головний приз. У 
Болгарії 1969 року на фес-
тивалі «Золотий Орфей» був 
удостоєний срібної медалі. 
Пісні у виконанні Юрія Бо-
гатікова звучали більш ніж 
у 20 країнах світу.

Від 1974 року Юрій Бо-
гатіков — соліст Крим-
ської державної філармонії. 
1983 року був удостоєний 
звання «Народний артист 
СРСР». 

Випустив 8 аудіоальбо-
мів. Чудово звучали в його 
виконанні такі пісні україн-
ської естради, як «Кохана», 
«Батьківський поріг», «Зару-
чена», «Тиха вода». 

Помер 8 грудня 2002 
року в Сімферополі. 

Борис Буєвський
Борис Миколайович Буєвський 

— український композитор, автор 
десяти симфоній і багатьох пре-
красних пісень, що були популярні 
в 1960-ті – 1970-ті роки й нині ви-
конуються. 

Народився 7 червня 1935 року 
в м. Кривий Ріг. Рід Буєвські вели 
від польської шляхти, що оселилася 
в Україні кілька сотень років тому. 

У Кривому Розі функціонувала чотирирічна музична 
школа. 1945 року пощастило потрапити до неї й Борису. Цю 
школу талановитий учень пройшов за один рік. Згодом за-
кінчив музичне училище при Ленінградській консервато-
рії. Потім вступив до Харківської консерваторії, яку закін-
чив по класу композиції 1959 року. Після переїзду до Киє-
ва працював редактором видавництва «Музична Україна».

Твори Буєвського виконували знамениті співаки Ми-
кола Кондратюк, Бела Руденко, Юрій Гуляєв, Костянтин 
Огнєвий, Анатолій Мокренко, Лариса Остапенко, Діана 
Петриненко, Валентина Купріна, Ніна Матвієнко. А такі 
пісні, як «На долині туман», «Тече ріка дзвінка», «Дві стежи-
ни», «Синя ніч за Дніпром», «Київське небо», «Засвітились 
далі, росами умиті», «А вони летять» стали улюбленими в 
Україні та поза її межами. Також були популярними «По-
неси мене, весно», «Кохання моє», ораторія «Мандрівки 
серця» на слова Ліни Костенко.

Наслідком дружби Бориса Буєвського з дисидентами, 
шістдесятниками стала негласна заборона на його твори.

Прем’єрну виставу балету «Устим Кармелюк» скасува-
ли після генеральної репетиції — «за націоналізм», таким 
був вердикт компартійних ідеологів. 

Дії влади заблокували творчу роботу композитора, 
спричинили страшний емоційний удар талановитій лю-
дині. За короткий час Буєвський став інвалідом по зору. 
1993 року він виїхав до Бельгії на постійне проживання 
зі словами: «Хочу, щоб мої твори виконувалися ще за мого 
життя…». Композитор не взяв громадянства іншої країни, 
а принципово залишився громадянином України. За кор-
доном він почав писати прозу, друкується в деяких видан-
нях французькою мовою, а також перекладає свої роботи 
українською і надсилає друзям на Батьківщину.

Улюблені пісні

Çàðó÷åíà
Музика: Ігор Поклад
Слова: Юрій Рибчинський

Де ходила ти, там і я ходив,
Ти за квітами, я по ягоди,
Там за горами, за Карпатами,
Я зустрів тебе вже засватану.
Вже засватану я зустрів тебе,
Вже засватану покохав тебе,
Один раз лише цілував тебе,
Потім все життя забував тебе.

Приспів:
Чом сині гори,
Чом сині гори
Стали між нами
Синіми снами, синіми снами?
Синії гори, синії гори…

Забував тебе і забуть не міг,
І у гори ніс твій прозорий сміх.
Там над горами, над високими
Став у небі я ясним соколом.
Не зустрів би я вже засватану,
Не кружляв би я над Карпатами,
Не була би ти вже заручена,
Стали б крилами твої рученьки!

Приспів.

Ой, летіли б ми в небі парою
Понад білою, понад хмарою,
В ліс, де ягоди схожі з квітами,
Де засватану я зустрів тебе.
Де засватану я зустрів тебе,
Де засватану покохав тебе,
Один раз лише цілував тебе,
Потім все життя забував тебе.

Âîäîãðàé
Музика та вірші: 
Володимир Івасюк

Тече вода, тече бистра,
А куди — не знає,
Поміж гори, в світ широкий
Тече, не вертає.
Ми зайдемо в чисту воду
Біля водограю,
І попросим його щиро —
Хай він нам заграє.

Приспів:
Ой водо-водограй, грай для нас, 

грай,
Танок свій жвавий ти не зупиняй,
За красну пісню на всі голоси
Що хочеш, водограю, попроси.
Струни дає тобі кожна весна,
Дзвінкість дарує їм осінь ясна,
А ми зіграєм на струнах отих —
Хай розіллють вони радісний сміх.

Подивись, як в сіру скелю
Б’є вода іскриста,
Ти зроби мені з тих крапель
Зоряне намисто.
Краще я зберу джерела,
Зроблю з них цимбали,
Щоб тобі, дівчино мила,
Вони красно грали.
Приспів.

Чого не варто робити після 30 років
Можливо, коли вам було 25 років, не контролюва-

ти свого фінансового становища чи напідпитку теле-
фонувати, сидячи в барі, було й «нормально». Але після 
30-ти вчиняти таке вже трохи незручно. Тож для вас, 
кому 30 і більше, — що слід припинити робити.

Швидко напиватися (особливо, якщо знаєте, що вам до-
статньо двох келихів вина).
П’яними писати смс і телефонувати будь-кому.
Публікувати в Facebook фотографії в нетверезому стані.
Засинати, не змиваючи макіяжу або не почистивши зубів.
Не знати стану власного кредитного рахунку.
Купувати купальник, в якому не почуваєтеся впевнено 
на 100%.
Узагалі купувати будь-що, в чому не впевнені.
Економити час за рахунок сну. 
Дружити з людьми, які тягнуть вас униз.
Пропускати сніданок.
Забути поїсти, перш ніж пити алкоголь.
Не стежити за новинами й поточними подіями.
Забувати регулярно відвідувати свого лікаря чи стоматолога.
Не відвідувати своїх батьків.
Забувати наносити сонцезахисний крем.
Говорити «так» усім і завжди.
Вибачатися, якщо ви не зробили нічого поганого.
Забувати вибачатися, якщо скоїли щось погане.
Не робити заощаджень.
Нервувати через дрібниці. 

Неправильно Правильно
В письмовій формі На письмі, в писемній формі

В порядку доручення Як доручення

Давати добро Схвалити

Приймати до відома Брати (взяти) до відома

Приймати рішення Вирішувати

Об’ява Оголошення

Виписка з протоколу Витяг із протоколу

Довіреність Доручення

Подача документа Подання документа 


