
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№82    7 липня 2016 року Ціна 4 гривніВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

6

5

86514

Триває передплата 
на нашу газету 

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. 

Ганебний виступ 
збірної України на чем-
піонаті Європи з фут-
болу, що триває (давно 
вже без нас) у Франції, 
зовсім не випадковий. 

Спорт завжди був за-
політизованим, а в ра-
дянські часи в СРСР і по-
готів. Чомусь вважалося, 
що рівень спортивних до-
сягнень відбиває рівень 
розвитку країни, життя її 
громадян. Погоня за цим 
фальшивим престижем 
набирала карикатурного 
характеру. А політичні до-
вколаспортивні маневри виявлялися 
дуже далекими від благородних олім-
пійських ідеалів. У СРСР та його соціа-
лістичних сателітах (країнах Східної Єв-
ропи) вичавлювали зі спортсменів усі 
соки, гробили їх здоров’я заради меда-
лей на чемпіонатах та Олімпіадах.

Радянська традиція фальшивого 
«престижу» країни, побудованого на 
спортивних результатах, перейшла, як 
і багато іншого, до незалежної Украї-
ни. На спортивних рекордах і медалях 
чемпіонатів та Олімпіад влада прагну-
ла і прагне роздмухувати сумнівного 
ґатунку «патріотизм», виставляти рі-
вень спорту як рівень життя народу. 
Притому спорту елітного, вузькопро-
фесійного, а не масового. 

Байдуже, що за рівнем життя ми на 
останніх місцях у Європі, як і за станом 
здоров’я населення. Зате в нашій бід-
ній країні чомусь одні з найвищих у Єв-
ропі й світі суми призових за олімпій-
ські медалі. Кожен успіх дійсно тала-
новитих спортсменів підносять як до-
сягнення діючої на той момент влади, 
політиків і політиканів, які прагнуть по-
грітися у променях чиєїсь спортивної 
слави.

Звичайно, приємно, коли наші 
спортсмени перемагають на світових 
аренах. Усе-таки українці — народ міц-

ний, загартований. На літніх Олімпій-
ський іграх Україна почала виступи 
1996 року в Атланті (США). Відтоді на 
п’яти Олімпіадах українські спортсме-
ни здобули 115 медалей, у тому чис-
лі 33 золоті, й ці нагороди виборюва-

ли на кожній Олімпіа-
ді. Невдовзі наша збір-
на стартує на чергових 
Олімпійських іграх у Ріо-
де-Жанейро, в Бразилії. 
Третє десятиліття в лег-
кій атлетиці тримають-
ся світові рекорди Сер-
гія Бубки (стрибки з жер-
диною) та Інеси Кравець 
(потрійний стрибок). У 
2004 році Андрій Шев-
ченко, вихованець київ-
ського «Динамо», який, 
однак, уже кілька років 
грав в італійському «Мі-
лані», отримав «Золотий 

м’яч» кращого футболіста Європи. Усі 
світові чемпіонські титули зібрали наші 
легендарні боксери — брати Віталій і 
Володимир Клички. 

Але зверніть увагу: найбільші пе-
ремоги України були в індивідуальних 
видах спорту, це здобутки видатних 
спортсменів. У командних видах таких 
перемог бракує: чи це футбол, чи во-
лейбол, баскетбол, хокей. Теж своєрід-
не відображення нашого індивідуаліз-
му, розрізненості, браку колективізму.

До європейських і світових чемпі-
онатів з футболу збірна України долу-
чилася, починаючи з Євро-1996. Від-
тоді відбулося 6 чемпіонатів Європи 
і 5 — світу, 11 головних футбольних 
турнірів. Україна виступала лише на 
трьох: одному чемпіонаті світу і двох 
— Європи. В інших восьми випадках 
зазнала фіаско у відбірних змаганнях. 
Найвище досягнення — чемпіонат 
світу 2006 року. Тоді збірна під керів-
ництвом головного тренера, легенди 
футболу Олега Блохіна посіла перше 
місце у відбірній групі, доволі сильній. 
На турнірі в Німеччині наші вийшли з 
відбірної групи до плей-оф, далі — пе-
ремогли в одній восьмій фіналу, і лише 
у чвертьфіналі поступилися май-
бутньому новому чемпіону сві-
ту — Італії. 

Яке життя — такий футбол

Після матчу Україна – Північна Ірландія

Євро-2016
Чемпіонат Європи з футболу у 

Франції. Ось хто вийшов із групово-
го турніру до стадії плей-оф, і подає-
мо результати одної восьмої фіналу 
(виділено переможців): 

Польща – Швейцарія — 1:1 (у 
серії пенальті — 5:4); Уельс – Пів-
нічна Ірландія — 1:0; Португалія – 
Хорватія — 1:0; Франція – Ірландія 
— 2:0; Німеччина – Словаччина — 
3:0; Бельгія – Угорщина — 4:0; Іта-
лія – Іспанія — 2:0; Ісландія – Ан-
глія — 2:1.

Чвертьфінал: Португалія – 
Польща 1:1  (пенальті — 5:4); Уельс 
– Бельгія — 3:1; Німеччина – Італія 
— 1:1 (пенальті 6:5); Франція – Іс-
ландія — 5:2.

Півфінал: 6 липня — Португалія 
— Уельс; 7 липня — Німеччина — 
Франція. Фінал 10 липня. Початок  
матчів о 22. 00.

Юніс Аскеров — 
кандидат Майдану

Патріотичні, волонтерські організації 
Чернігова висунули своїм єдиним, узгодже-
ним кандидатом у депутати Верховної Ради 
України на проміжних виборах 17 липня 
по Чернігівському округу № 206 депутата 
Деснянської в місті Чернігові район-
ної ради, учасника Майдану і АТО, 
волонтера Юніса Аскерова.

Тільки факти
«Мінські угоди порушуються 

8 тисяч разів на тиждень»  
Останніми тижнями Мінські угоди порушуються 

близько 8 тисяч разів на тиждень. Про це заявив заступ-
ник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Ор-
ганізації безпеки і співробітництва в Європі) на Донбасі 
Олександр Хуг. «Кожен постріл, який ми чуємо, є для нас 
порушенням», — заявив Хуг.

Чому і після підписання «мирних» Мінських угод 
щодня на Донбасі  гинуть українці? Запитання до 
Європи, насамперед Німеччини і Франції, які підпи-
сали ці угоди.

Півтора мільйона на весілля сина 
Доходи начальника Управління державної служби 

Валерія Гелетея в 2015 році склали 589 тис. грн. Нещо-
давно  на шикарне весілля свого сина в Києві Гелетей 
витратив півтора мільйона гривень.

У 2014 році Президент Петро Порошенко призна-
чив Гелетея міністром оборони. Того ж року Гелетей був 
звільнений Президентом, але призначений ним началь-
ником УДО.

За минулий рік з України 
виїхало 7 тисяч лікарів

Основна причина — низькі зарплати. Лікарі виїз-
дять на заробітки. Нині майже 30% медиків у лікарнях — 
пенсіонери. 

У Білорусі почалася 
деномінація рубля: 

вводять «нормальніші» ніші» 
банкноти 

1 липня білоруський 
рубль деноміновано в 10 
тис. разів, в обіг вводять 
нові банкноти «без чоти-
рьох нулів».

Старі банкноти залишаться в обігу до кінця 2016 
року, після цього їх ще протягом двох років можна 
буде обміняти на нові в будь-яких відділеннях банків.

Для нових білоруських рублів передбачено сім 
номіналів банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 ру-
блів. Крім цього, фактично вперше в сучасній історії 
Білорусі знову надходять в обіг монети — номіналом 
в 1, 2, 5, 10, 20 і 50 копійок, а також 1 і 2 рублі.

Нинішня деномінація рубля, тобто збільшення 
його вартості, — вже третя від часу оголошення Біло-
руссю незалежності 1991 року. 1994 року рубль був 
деномінований у 10 разів, 2000 року — в 1000 разів.

Детективи Національного ан-
тикорупційного бюро України 
спільно з прокурорами Спеціалі-
зованої антикорупційної проку-
ратури виявили корупційну схему 
керівництва Державної санітар-
но-епідеміологічної служби, метою 
якої було заволодіння бюджетними 
грошовими коштами. 

Керівник Держсанепідслуж-
би України дав злочинну вказівку 
ряду директорів відповідних дер-
жавних обласних установ, згідно 
з якою останнім та їхнім заступни-
кам буде виплачено премію до Дня 
медичного працівника в розмірі 
двох місячних посадових окладів, 
один із яких указані особи можуть 
залишити собі, а інший повинні пе-
редати йому. 

30 червня детективи провели 

44 обшуки в 20 областях України, 
за результатами яких затримано 
двох керівників центрального апа-
рату Державної санітарно-епідемі-
ологічної служби України, які були 
організаторами злочинної схеми. 
Це керівник Держсанепідемслуж-
би Святослав Протас і начальник 
департаменту служби Олександр 
Чепурний. Їм повідомлено про підо-
зру в скоєнні злочину — спробі за-
володіння державними коштами. 

Також вирішується питання 
про притягнення до відповідаль-
ності ряду керівників обласних 
установ, котрі брали участь в афе-
рі. Серед тих, у кого в офісі 30 черв-
ня зробили обшук і хто був затри-
маний,— також головний санітар-
ний лікар Чернігівської області Ми-
кола Донець. 

«Санітарні» афери
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Бліц-інформ
Бруд виборів: 
знову партійний цирк, 
демагогія і популізм
Схоже, такі вибори, як і торік, виборці ма-

сово проігнорують.
Позачергові вибори до парламенту по Чернігів-

ському округу № 206, до якого входять частина Чер-
нігова, Чернігівський і Ріпкинський райони, — такі 
ж брудні, як і торішні по округу № 205. Знову неймо-
вірна кількість зареєстрованих кандидатів — 75, 
балотуються бозна хто, десятки нікчемних, техніч-
них кандидатів, знову повисували своїх кандидатів 
партії і партійки, в тому числі ті, хто називає себе 
демократичними і патріотичними, але так і не здат-
ні об’єднатися, висунути єдиного кандидата проти 
ставлеників олігархів. Знову численні порушення 
виборчого закону, безсовісна демагогія і популізм, 
тобто паразитування на суспільних проблемах і не-
скінченні обіцянки.

Усе це показує недолугість мажоритарної систе-
ми виборів. Утім, не краща і партійна, враховуючи, 
які жалюгідні наші партії. 

Центральна виборча комісія завершила 21 черв-
ня реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради 
на проміжні вибори в 7 одномандатних виборчих 
округах 17 липня, зареєструвавши 376 кандидатів.

Як бачимо, Чернігівщина знову демонструє па-
родію на вибори, подібну до торішньої. Тоді на поза-
чергових виборах по округу № 205 у Чернігові було 
встановлено рекорд усіх виборів України — 127 
кандидатів. Проте аж 38 із них потім зняли кандида-
тури. Цього року зареєструвалися менше, але зно-
ву якась ненормальна кількість охочих на один ман-
дат — 75.

 

Історія Конституції — 
в обласному архіві
Історія ухвалення Основного Закону представ-

лена на виставці в Державному архіві Чернігівської 
області.

Конституційну історію України розпочав 1710 
року Пилип Орлик — і його проект став одним із 
перших у світі. Ним проголошувалася незалежність 
Української держави і закріплювалися найпрогре-
сивніші для того часу ідеї, зокрема розподіл вла-
ди на законодавчу, виконавчу і судову. До Пилипа 
Орлика були «Руська Правда», Литовські статути, 
тобто українці завжди жили за законами.

Злощасний міст
на станції Ніжин
26 червня на залізничній станції Ніжин відбу-

лась акція протесту жителів міста з вимогою забез-
печити нормальний вихід до потягів, а не ганяти лю-
дей через височезний міст над коліями. Наша га-
зета писала про цю проблему. Кілька років тому на 
станції зробили таку реконструкцію, що перекрили 
наземний вихід на перони. Натомість  збудували ви-
сочезний міст, по якому люди мали йти на перони. 
Мотивувалося безпекою пасажирів. Але вийшло на-
впаки — вже не одна людина померла, вилазячи на 
цей міст, тисячі пасажирів, у тому числі літніх, хво-
рих, з речами, в будь-яку негоду мусять дертися на 
цей міст. Поки що залізничне відомство на пропози-
ції відновити наземний перехід, навпроти вокзалу 
чи трохи далі, не реагує.

Знову африканська чума 
свиней
Загибель 6 голів свиней зафіксовано 29 червня 

в селі Хибалівка Куликівського району в приватному 
господарстві. За результатами дослідження підтвер-
джено захворювання на африканську чуму свиней.

30 червня проведено обхід 96 дворів села, ви-
лучено 38 свиней, з них 32 свині — з того самого 
господарства. Усіх свиней умертвили безкровним 
методом та утилізували шляхом спалювання.

1 липня терміново скликали засідання держав-
ної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обл-
держадміністрації. 

Зазначено, що торік мали 13 неблагополучних 
пунктів африканської чуми свиней у восьми райо-
нах області. Спільними зусиллями ситуація була ви-
правлена.

Сьогодні серед запобіжних заходів, які реко-
мендувала комісія, — робота свиногосподарств 
усіх форм власності в «закритому режимі», тимча-
сове обмеження на певних територіях торгівлі жи-
вими свинями, заборона подвірного забою свиней 
на території зони нагляду для реалізації продуктів 
їх забою, недопущення торгівлі у невстановлених 
місцях.

Меморандум про перевезення пільгових категорій насе-
лення (зокрема, ветеранів АТО) запропонували узгодити й під-
писати представники фірм-перевізників Чернігова та громад-
ських організацій, які захищають інтереси учасників АТО. Вони 
продовжили переговорний процес, аби дійти компромісу.

«Відповідно до Закону України «Про автомобільний тран-
спорт» перевізник зобов’язаний перевозити пільговиків, у 
тому числі ветеранів АТО. І ми возимо. Щоправда, обіцяної 
цим же законом компенсації від держави не отримуємо, — 
від імені перевізників говорить голова ПП «Дружба Люкс Ав-
тотранс» Володимир Коваленко. — Тому звернулися до вої-
нів АТО: будемо возити й надалі, але не більше трьох осіб у 
кожному рейсі. Інакше ми просто не зможемо здійснювати 
свою підприємницьку діяльність». 

Аби запобігти спекуляції на темі перевезень, представ-
ники обох сторін розробили меморандум «Про перевезен-
ня пільгових категорій населення», зокрема ветеранів АТО. 
У документі йдеться: «Перевізники перевозять не більше 3-х 
пасажирів пільгових категорій за 1 рейс із Чернігова до Ки-
єва або з Києва до Чернігова.

Квитки за маршрутом Чернігів – Київ повинні бути при-
дбані на автостанції Чернігів (проспект Перемоги, 3), а за 
маршрутом Київ – Чернігів — на автостанції м. Києва (про-
спект Юрія Гагаріна, 1)».

Кінцева мета підприємців така: якщо держава перед-
бачає пільги, важливо, щоб компенсувала й витрати. Про-
блему конкретизує Володимир Коваленко: «Щомісяця від 
«Мегацентру» ми перевозимо близько тисячі пільговиків. Це 
підтверджують квитки, що продає центральна автостанція 
м. Чернігова. Тобто майже 80 тисяч гривень на місяць недо-
отримує тільки наше підприємство. Схожа картина — в ін-
ших перевізників. Ситуація на Сході України навряд чи по-
кращиться найближчим часом, тому кількість пільговиків-
учасників АТО буде збільшуватися. І проблема може заго-
стритися настільки, що перевізники не зможуть працювати. 
Треба буде збільшувати вартість квитків, щоб інші громадя-
ни частково компенсували проїзд пільговиків, або взагалі 
припиняти підприємницьку діяльність».

За словами Коваленка, про надмірні прибутки, зокрема 
на його підприємстві, не йдеться. Адже, окрім вартості пали-
ва, треба ще дати зарплату водію, вирахувати податки, за-
класти кошти на техогляди, запчастини, амортизацію, мас-
тило, утримання офісу тощо. Також підприємці мають повер-
тати кредити, що брали на заміну автопарку. 

Крім того, перевізники ще донедавна за власний кошт 
возили бійців на ротацію, безоплатно підвозили рідних і во-
лонтерів, які провідували наших поранених в інших містах. 

Медіа-центр «Моє місто»

Затверджено розподіл санатор-
но-курортних путівок для лікуван-
ня учасників бойових дій на 2016 
рік від Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасни-
ків АТО.

На Чернігівську область наді-
йдуть путівки для учасників АТО, які 
зможуть оздоровитися в таких 12 
санаторіях.

Дочірнє підприємство «Клініч-
ний санаторій «Лермонтовський» 
ЗАТ лікувально-оздоровчих закла-
дів профспілок України «Укрпроф-
оздоровниця»: 65014, м. Одеса, 
пров. Лермонтовський, 2, тел.: (048) 
722-63-41, (048) 724-66-40.

ТОВ «Золота нива»: 67780, 
Одеська обл., м. Білгород-Дністров-
ський, смт Сергіївка, вул. Чорно-
морська, 16, тел.: (04849) 4-83-73, 
(04849) 4-85-75.

Дочірнє підприємство «Пів-
день-Курорт-Сервіс» на базі сана-
торію «Орізонт»: 67780, Одеська 
обл., м. Білгород-Дністровський, смт 
Сергіївка, вул. Гагаріна, 1-а, тел.: 
(04849) 4-88-41.

ТОВ «Санаторій «Сонячний»: 
51453, Дніпропетровська обл., Пав-
лоградський р-н, с. Вербки, вул. Лі-
сова, 3, тел.: (05632) 6-00-70.

Клінічний санаторій «Карпати» 
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»: 89641, 
Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 
с. Карпати, 1, тел.: (031 31) 5-44-33.

Приватне акціонерне това-
риство «Санаторій «Мошногір’я»: 
19625, Черкаська обл., Черкаський 
р-н, с. Будище, вул. Шевченка, 38, 
тел.: (0472) 45-21-58.

Приватне багатопрофільне 
підприємство «ПАРІТЕТ» («Чайка»): 
75722, Херсонська обл., Скадов-
ський р-н, смт Лазурне, вул. При-
чальна, 5;  тел.: (03244) 3-74-42.

ТОВ «Санаторій «Феофанія»: 
03143, м. Київ, Голосіївський р-н, 
вул. Академіка Лебєдєва, 27, тел.: 

(044) 469-56-71, (044) 526-71-12.
ТОВ «Санаторій «Карпатські 

зорі», Центр реабілітації та оздо-
ровлення: 82186, Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. 
Курортна, 3, тел.: (03244) 3-74-42.

Санаторій «Новомосковський» 
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»: с. Ор-
лівщина, Новомосковський р-н, Дні-
пропетровська обл., 51215, тел./ф.: 
(05693) 5-21-41.

Клінічний санаторій «Курорт 
Березівські мінеральні води» ЗАТ 
«Укрпрофоздоровниця»: с. Бере-
зівське, Дергачівській р-н, Харків-
ська обл., 62363, тел./ф.: (057) 700-
33-16.

Менській санаторій «Остреч»: 
вул. Остреч, м. Мена, Менський р-н, 
Чернігівська обл., 15600, тел./ф.: 
(04644) 2-14-12.

Для того, щоб оздоровитися в 
санаторно-курортних закладах, не-
обхідно звернутися до органу соці-
ального захисту населення за заре-
єстрованим або фактичним місцем 
проживання відповідно до довідки 
про взяття на облік (для осіб, що пе-
реселилися з тимчасово окупованої 
території).

Для взяття на облік особа чи її 
законний представник має подати 
до органу соціального захисту такі 
документи:

• заяву за встановленою фор-
мою;

• медичну довідку лікувальної 
установи за формою № 070/о;

• копію посвідчення учасника 
бойових дій;

• документ, що підтверджує 
безпосереднє залучення особи до 
виконання завдань антитерорис-
тичної операції в районах її прове-
дення.

Сектор Державної служби України 
у справах ветеранів війни

та учасників антитерористичої 
операції в Чернігівській області

Про сучасні тенденції розвитку української 
академічної та університетської науки, стан за-
конодавчої бази й можливості впливу громад-
ських організацій на реформування науки в 
Україні йшлося під час «круглого столу», присвя-
ченого 15-ій річниці заснування громадської 
організації «Сіверський інститут регіональних 
досліджень». Зустріч відбулася в Чернігівській 
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 
В. Короленка за участі заступника міністра 
освіти і науки України, доктора фізико-матема-
тичних наук, професора Максима Стріхи.

Як зазначив директор Інституту, доктор 
історичних наук, професор Сергій Леп’явко, 
Сіверський інститут створювався для того, 
аби від його імені місцева наукова спільно-
та могла оприлюднювати думки, просувати 
свої ідеї та працювати для розвитку науки, 
освіти, крає знавства на Чернігівщині, тери-
торіального розвитку в цілому. 

За час існування Сіверський інститут 
провів понад 40 міжнародних, всеукраїн-
ських та регіональних наукових конферен-
цій, узяв участь у виданні 38 книжок, ви-
пустив понад тридцять відеофільмів, пере-
важно — мініатюр, але є серед стрічок чо-
тирисерійний фільм про минуле й сучасність 
місцевого самоврядування в Україні. Інсти-
тут також займається популяризацією ідей 
європейської та євроатлантичної інтеграції, 
реалізувавши близько двадцяти проектів, у 
тому числі загальноукраїнських. Таким чи-
ном Інститут працює на інтеграцію України 
до європейського простору. 

«Наукові громадські організації мають ві-
дігравати одну з ключових ролей у реформу-
ванні української науки, — підкреслив Мак-
сим Стріха. — Академічна наука, що існує за-
раз, була ієрархізована та орієнтована пере-
важно на потреби народно-господарського 

комплексу УРСР, якого вже не існує. Вона по-
вільно адаптується до нових реалій. Сьогодні 
на перше місце виходить не список звань та 
регалій вченого, а його вміння знаходити між-
народні гранти, публікувати роботи, що ци-
туються в усьому світі. Тим більше, що зараз 
Україна інтегрується до Рамкової програми ЄС 
із досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

Надалі йшлося про необхідність інтегра-
ції української гуманітарної періодики до 
міжнародних наукометричних баз, удоскона-
лення процедури атестації наукових кадрів, 
роль і місце української мови в освіті й науці. 
Учасники обговорення відзначили плідну ро-
боту Сіверського інституту з європейської те-
матики, дослідження та популяризації влас-
них традицій владних інституцій, минулого 
населених пунктів Чернігово-Сіверщини з 
точки зору їх належності до єдиного європей-
ського простору, української ідентичності.

Чи будуть пільгові 
перевезення учасників АТО?

Оздоровлення учасників АТО 

Сіверський інститут регіональних досліджень: 15-річчя

Нарешті! Чернігівські любителі водних 
процедур дочекалися офіційного відкриття 
пляжу «Золотий берег». У липні. Чому лише дру-
гий місяць літа визнали «пляжним», пояснення 
в радіоефірі давав відповідальний чиновник, 
мовляв, дощі заважали зробити підготовку 
інфраструктури. При цьому чомусь промовчав,  
що цьогоріч зовсім не було весняного розливу 
Десни, тож підготовку можна було розпочина-
ти на добрий місяць раніше. 

Справедливості заради варто відзначи-
ти: робіт на «Золотому березі» проведено зна-
чно більше, ніж зазвичай. От тільки чи всі вони 
потрібні? Один знайомий авторові пляжник 
зі стажем вирішив порахувати кількість авті-
вок, якими прибули на «Золотий берег» відпо-
чивальники. Нарахувавши 126 (сто двадцять 
шість), покинув це заняття. Воно й не дивно, 
адже головним для тих, хто використовував 
відведені на реконструкцію пляжу кошти,  ви-
явилося не створення зручностей відпочи-
вальників, а розширення зони паркування. 
З'явилися у безпосередній близькості від води 

заасфальтовані під'їзди, отож про чистоту по-
вітря тепер доведеться тільки згадувати.

Мабуть, компенсувати це мало розширен-
ня піщаного покриву, який тепер не лише без-
посередньо біля річки, а за вербовим кордо-
ном,  ближче до згаданих автівок. Причому 
пісок, якщо вірити розмовам, завозили аж із 
Ріпкинського району, від так званих голубих 
озер. Пісок справді виглядає  красиво. Однак, 
кварцовий пісок, який незамінний як сиро-
вина для виробництва скла, досить жорсткий 
для оголеного тіла.

Під новими грибками віднині чомусь не-
має лавочок. Так що сховатися від дощу тепер 
можна тільки стоячи. А лавочки, на яких рані-
ше можна було посидіти в тіні, практично всі 
розташовані на осонні. 

Щодо роздягалок, які таки з'явилися, то 
вони розташовані посеред піщаного насипу, 
отож іти до них слід попередньо роззувшись. А 
прощатися з пляжем теж треба босоніж, щоб не 
набрати в черевики піску. Мити ноги доведеть-
ся біля колонки. Тобто маємо ще один «плюс» ре-

конструкцїі. Навіщо було подовжувати входи в 
роздягалки, зрозуміти важко. Хіба що для того, 
щоб більше витратити затратних матеріалів.

Коли навесні вирубувалися старі дерева, 
після них залишалися досить широкі низькі 
вербові пеньки. Вони могли б слугувати симпа-
тичними і досить практичними природними сто-
ликами для відпочивальників. Але їх чомусь ви-
рішили викорчовувати. Для цього доводилося 
рити досить глибокі ями, щоб потім засипати їх 
привезеним за  кількадесят кілометрів піском. 

Дивний ти чоловік, «просвітив» мене пляж-
ник зі стажем. Сорок відсотків вартості по-
дібних робіт — це «відкат». Знаючи озвучену 
цифру коштів, витрачених на облаштування 
пляжу, можеш легко вирахувати, скільки готів-
ки покладено в чиїсь кишені.

Висловлюючи свої міркування і погоджу-
ючись з більшістю міркувань свого візаві, під 
останнім твердженням я не підписуюсь. Твер-
до ж бо пам'ятаю: не спійманий – не злодій.

Олександр ОЛІЙНИК  
м.Чернігів.

Пляж для автівок
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Літературно-мистецька панорама

Фермерство в області 
У 2015 році в області діяло 680 фермерських 

господарств, у власності та користуванні яких 
знаходилося 110 тис. га сільгоспугідь, було за-
йнято 2,4 тис. працівників.

За рік фермери намолотили 235 тис. т зернових 
і 36 тис. т соняшника, накопали 66 тис. т цукрово-
го буряку (фабричного) й 33 тис. т картоплі, м’яса в 
забійній вазі виробили 2 тис. т, молока — 18 тис. т. 

Фермерські господарства виробили майже 
десяту частину сільськогосподарської продукції 
аграрних підприємств області.

У 2015 р. фермери отримали 279 млн грн чи-
стого прибутку, 91% якого забезпечила рослин-
ницька галузь. 

Польща вчитиме 
медиків області 
Представники Великопольського воєводства 

вчергове відвідали обласний центр і цього разу з 
конкретними пропозиціями: по-перше, допомог-
ти нашим медикам отримати диплом європей-
ського зразка; по-друге, налагодити співпрацю 
між підприємцями Познані та Чернігова.

Випускникам медколеджів, тобто молодшим 
медсестрам, акушеркам і фельдшерам пропону-
ють пройти трирічне навчання в університеті По-
знані. Обіцяють безкоштовне навчання, прожи-
вання й харчування. До того ж студентки отри-
муватимуть стипендію в 150 доларів і матимуть 
можливість підробляти в Познанській лікарні. 
Через конкурс набиратимуть групу кількістю 30 
осіб. Для них попередньо мають бути проведені 
курси польської мови. Навчальний рік у Польщі 
починається з 1 жовтня. Тож час для підготовки є.

Є час і для підготовки майбутнього ярмар-
ку «Познань у Чернігові». Налагодження промис-
лового співробітництва — друга пропозиція від 
гостей із Польщі. Поляки просять список підпри-
ємств, які дійсно бажають співпрацювати, і про-
понують у серпні – жовтні організувати приїзд до 
Чернігова бізнесменів із Познані.

У Талалаївці зведено 
житловий будинок
У райцентрі селища Талалаївка постав новий 

багатоквартирний будинок. 32 квартири на чоти-
рьох поверхах зведено будівельними компаніями 
«УкрСіверБуд» і «Житлоінвест». Частина квартир 
у новобудові може стати «соціальною» — пільго-
ві категорії громадян матимуть змогу придбати 
житло на пільгових умовах, які передбачені від-
повідними обласними цільовими програмами.

Фотоконкурс про Чернігів 
У міському палаці культури відбулася фотови-

ставка «Чернігів Величний… Древній… Сучас-
ний… Європейський» як підсумок цього фотокон-
курсу. З роботами майстрів чернігівці та гості міс-
та могли познайомитися на Алеї Героїв. Також було 
оновлено стенд біля Чернігівської міської ради. 

Перше місце у фотоконкурсі присвоєно за се-
рію робіт Миколі Турчину, голові обласної органі-
зації Національної спілки фотохудожників. Дру-
ге місце — Віктору Кошмалу та Валерію Шайго-
родському, третє — Юлії Лисій, Аліні Андрєєвій та 
Ользі Шеремет.

Усього на конкурс надійшли роботи п’ятдесяти 
авторів. 

Факультету фізичного 
виховання —50
50 років виповнилося від дня створення фа-

культету фізичного виховання та спорту Чернігів-
ського національного педуніверситету. 50 років 
— це 7,5 тисяч випускників, з яких 25 учасників 
Олімпійських ігор, десятки учасників Всесвітніх 
універсіад, сотні викладачів вузу. Ось і на Олім-
пійські ігри в Ріо-де-Жанейро їдуть випускники 
факультету — боксер Дмитро Митрофанов і чем-
піонка світу зі стрільби Олена Костевич. 

Нині серед викладачів факультету — олімпій-
ська призерка з важкої атлетики Наталія Давидова. 

Дмитро Митрофанов 
їде на Олімпіаду
Міжнародна боксерська Асоціація (AIBA) офі-

ційно підтвердила право участі чернігівського бок-
сера Дмитра Митрофанова в Олімпійських іграх 
2016 року в Бразилії. Ліцензія Дмитра Митрофа-
нова підтверджена у ваговій категорії до 75 кг.

Дмитро Митрофанов став першим учасни-
ком від чоловічої Національної збірної України на 
олімпійському боксерському турнірі.

Виставка Тетяни Баженової
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відкрито виставку чернігівки, 

заслуженого майстра народної творчості Тетяни Баженової — до 80-річчя 
від дня народження.

Тетяна Олексіївна народилася в Санкт-
Петербурзі, закінчила інститут, працювала ін-
женером. До Чернігова сім’я Баженових пере-
їхала 1984 року.

Майстриня створила більше 300 робіт у 
техніках вишивки гладдю, клаптикового шиття 
з використанням декоративних елементів (на-
мистинок, бісеринок, дротиків, фурнітури). Це 
пейзажі, натюрморти, епізоди з дитячих казок, 
колажі, українські обряди, історичні сюжети.

Відбулося близько 20 персональних виста-
вок художниці в Україні, Санкт-Петербурзі. 

Вечір пам’яті 
співака Петра Омельченка 

30 років Петро Омельченко віддав чернігівській сцені.
Пам’яті співака був присвячений вечір в обласному філармонійно-

му центрі. Колективи й солісти центру підготували програму із творів, що 
звучали у виконанні співака в цьому залі. Одна з улюблених пісень Пе-
тра Омельченка «Бандуристе, орле сизий» прозвучала у виконанні його 
сина Віктора та капели бандуристів. Глядачі почули голос і самого Петра 
Омельченка із записів обласного радіо. 

СБУ затримала 
торгівця боєприпасами

На Чернігівщині співробітники Служби без-
пеки України спільно з поліцією затримали меш-
канця Прилук, який реалізовував боєприпаси.

Правоохоронці «взяли» зловмисника під 
час реалізації трьох гранат «Ф-1» та «РГД-5». 
Співробітники спецслужби раніше задоку-
ментували ще одну спробу продажу торгів-
цем двох гранат «Ф-1».

Затриманого вже притягували до кримі-
нальної відповідальності за порушення гро-
мадського порядку із застосуванням незаре-
єстрованої вогнепальної зброї. 

Відкрито кримінальне провадження за 
ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. 
Триває досудове слідство.

Поліцейського-здирника 
засудили до трьох років 

позбавлення волі
Деснянський районний суд Чернігова за-

судив колишнього працівника поліції, який 
вимагав гроші від мешканки обласного цен-
тру за закриття кримінального провадження 
за шахрайство.

Співробітники Служби безпеки України 
спільно з прокуратурою затримали здирни-
ка у вересні минулого року під час одержан-

ня ним однієї тисячі доларів хабара.
Суд визнав зловмисника винним і при-

значив покарання у вигляді трьох років по-
збавлення волі та позбавлення спеціального 
звання «майор поліції».

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в 
Управлінні СБУ діє «телефон довіри» — (0462) 
676-208, за яким жителі Чернігівщини мають 
можливість повідомити про факти вимаган-
ня коштів та інші корупційні діяння посадо-
вих осіб. Інформація, яка надійде за цим но-
мером, обов’язково буде перевірена й будуть 
вжиті відповідні заходи.

У Чернігові припинили 
діяльність хакера

Співробітники Служби безпеки України 
спільно з поліцією припинили протиправну 
діяльність студента-програміста, який зби-
рав дані користувачів в Інтернеті.

Зловмисник використовував «хакер-
ське» програмне забезпечення й атакував 
комп’ютери для несанкціонованого отриман-
ня даних. Він «знімав» логін-паролі електрон-
них банківських рахунків, отримував доступ 
до поштових скриньок, сторінок соціальних 
мереж та ігрових сервісів. 

У рамках кримінального провадження, 
передбаченого ч. 1 ст. 361-1 Кримінального 
кодексу України («створення з метою вико-
ристання, розповсюдження або збуту шкід-
ливих програмних чи технічних засобів, а та-

кож їх розповсюдження або збут»), у програ-
міста проведено обшуки, на комп’ютері вияв-
лені хакерські програми. Слідчі дії тривають.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ викрила 
схему привласнення 
майна засуджених

Служба безпеки України спільно з проку-
ратурою та внутрішньою безпекою пенітен-
ціарної служби викрила схему привласнення 
майна засуджених працівниками однієї з ви-
правних колоній Чернігівщини.

Під час службових перевірок тюремники 
систематично вилучали в засуджених особис-
ті цінні речі, в тому числі дорогі мобільні теле-
фони. У подальшому речі перепродавали.

Для приховування своїх протиправних 
дій працівники колонії за вказівкою керівни-
цтва підроблювали документи про вилучення 
із внесенням недостовірної інформації про 
марки й моделі гаджетів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 
2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заво-
лодіння чужим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим стано-
вищем) Кримінального кодексу України. Три-
вають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України

Фольклорний фестиваль 
імені Василя Полевика

У Сновську і районі вшосте відбувся обласний фольклорний фести-
валь-конкурс імені відомого фольклориста, хормейстера Василя Поле-
вика. Виступили 28 колективів, більше 300 учасників.

На сцені співали, демонстрували весільні обрядові дійства. На спі-
вочому полі були виставки народного мистецтва, спортивні змагання, 
розважально-ігрова програма за участю обласного театру ляльок. На 
березі чарівної річки Снов у селі Займище під час гала-концерту оголо-
сили результати конкурсу.

Гран-прі фестивалю отримали троїсті музики Ніжинського район-
ного будинку культури. 

Переможцями також стали (по номінаціях):
«дитячі ансамблі» — «Світлячок» Щорського РБК; «молодіжні ан-

самблі» — «Калинонька з перцем» Ніжинського РБК; «автентичні гурти» 
— «Перлина» Ярославського сільського будинку культури Бобровицько-
го району; «фольклорні колективи» — «Горлиця» Шестовицького СБК 
Чернігівського району; «ансамблі народної пісні» — «Березневі роси» 
Козелецького РБК, «Горлиця» смт Лосинівка Ніжинського району, «Ка-
лина» Щорського РБК, «Рідні наспіви» Бахмацького РБК; «ансамблі на-
родних музик» — «Карапет» смт Холми Корюківського району; «дорослі 
обрядові» — «Криниці» Сосницького РБК.

День латвійської культури в Чернігові
Цей захід був організований Почесним консульством Латвійської 

Республіки в Чернігові за підтримки Посольства Латвійської Республі-
ки в Україні.

Відбулося відкриття виставки «Югендстиль у Ризі та Латвії». На Алеї 
Героїв чернігівці й гості міста слухали виступ Лайми Янсоне з програ-
мою «Літнє сонцестояння». Вона грала на латиському музичному інстру-
менті кокле, що є чимось середнім між гуслями та бандурою. Діяли фо-
товиставка, інформаційна виставка, були представлені роботи май-
стрів мистецтва. 

«Осінь дорослої жінки»
У Чернігівському музеї-за-

повіднику М. Коцюбинського 
презентували нову книгу Тетя-
ни Череп-Пероганич. Це кни-
га письменниці й журналістки 
«Осінь дорослої жінки». Автор-
ка мешкає в Києві, а народила-
ся на Чернігівщині, в селі Стара 
Басань Бобровицького району. 
Працювала в Бобровиці в ре-
дакції райгазети, директором 
районного музею. 

Затишна зала музею Коцю-
бинського 22 червня зібрала у 

своїх стінах дружнє коло людей, яким небайдужі натхненне поетич-
не слово й щира українська пісня. Пані Тетяна вразила присутніх 
яскравими поезіями, залучила гостей зали до оригінального по-
етичного спілкування. У книзі також надруковані поезії авторки в 
перекладі польською і болгарською мовами. 

Серед поезій презентованої збір-
ки є й такі, які авторка присвятила 
родині, зокрема чоловікові. Про те, 
як воно — бути чоловіком таланови-
тої, активної, творчої жінки, розповів 
гостям Юрій Пероганич, генераль-
ний директор Асоціації підприємств 
інформаційних технологій України, 
ініціатор створення і співзасновник 
громадської організації «Вікімедіа 
Україна».

Пісні присутнім подарував лауреат 
всеукраїнських та дипломант міжнарод-
них конкурсів Маркіян Свято. 

90-ий сезон завершився 
прем’єрою «Майська ніч» 

У Чернігівському академічному музично-драматичному театрі 
ім. Шевченка за доброю традицією сезон завершують прем’єрою. 
Нинішній 90-ий сезон шевченківці закрили виставою «Майська 
ніч» за повістю М. Гоголя. Це четверта прем’єра сезону. Яскра-
вий музичний твір з українськими народними піснями, обрядами і 
дивами поставила режисер Віра Тимченко. У виставі грає майже 
весь акторський склад театру. 

XVIII Міжнародний 
фестиваль моновистав 

«Чернігівське відлуння»
На сцені обласного театру ім. Шевченка відбувся театральний 

фестиваль. Чернігівщину представляли заслужені артисти України 
Оксана Гребенюк із цього театру та Володимир Банюк із Молодіж-
ного. Оксана зіграла виставу К. Ходякіна «Целофанове щастя», при-
чому українською, італійською та англійською мовами. Володимир 
показав виставу «Іуда Іскаріот» за повістю Л. Андрєєва. 

Ось хто ще виступив на фестивалі: Олена Дудич (м. Могилів, 
Білорусь); Еліас Файнгерш (м. Мальме, Швеція); Ганна Яремчук (м. 
Київ); Бремнер Даті (м. Нью-Йорк, США); Станіслав Мельник (м. 
Київ); Отар Чікобава (м. Тбілісі, Грузія). Їхні вистави звучали укра-
їнською, російською, англійською, грузинською мовами. 
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Знову «електровудки»
Під час рибоохоронного рейду пра-

цівники «Чернігіврибоохорони» і  Чер-
нігівського відділу поліції  на затоці 
р.Десна поблизу с.Смолин Чернігів-
ського району затримали громадянина 
О.,  мешканця с. Вишневе Ріпкинського 
району, який здійснював лов заборо-
неним знаряддям — із застосуванням 
електроструму.

Улов браконьєра — 21 кг риби: де-
сятки рибин породи  лящ, плітка, щука, 
карась сріблястий, карась золотий, 
окунь, синець, лин, білизна. Зловмис-
ник завдав  збитків рибному госпо-
дарству країни на 11125 грн. Складено 
протокол для притягнення порушника 
до відповідальності. 

«Чернігіврибоохорона»  просить 
громадян повідомляти про подібні фак-
ти незаконного лову  на телефони га-
рячої лінії:  099-112-13-44 та (0462) 
93-75-57 (цілодобово).

На присадибній ділянці 
—  700 рослин маку
Поліцейські Носівського відділен-

ня поліції виявили майже сімсот рос-
лин снодійного маку на ділянці меш-
канки  одного із сіл району. Почато  
розслідування  за ч.  1 ст.  310 Кри-
мінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає покарання у вигляді  
штрафу від ста до п'ятисот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
або арешт на строк до шести місяців, 
або обмеження волі на строк до трьох 
років.

Горів гектар сміття
За  одну добу, 26 червня,   рятуваль-

ники двічі гасили пожежі на відкритих 
територіях, де сталося займання сміття.

У Чернігові на вул. Китицина о 
9.40  горіло сміття на площі 15 кв. м, а 
о 17.49 в Острі Козелецького району —   
на площі 1 гектар.

Більшість загорянь виникає через 
необережність під час використання  
вогню або через кинутий сірник чи не-
допалок.

Управління Держслужби з надзви-
чайних ситуацій  області звертається 
до громадян: розводити багаття можна 
тільки безвітряної погоди, не слід за-
лишати багаття без нагляду,  покидати 
місце відпочинку, не переконавшись, 
що вогонь загасили. 

Допоможемо маленькому 
Єгору вилікуватися 
від важкої хвороби
У малень-

кого Єгора 
Горбунова, ко-
трий відзна-
чив 28 черв-
ня  7-ий день 
народ ження, 
звичайні ди-
тячі мрії: піти до школи, погуляти на 
вулиці. Але через важку хворобу він 
майже постійно перебуває у лікарні, 
від  самого народження  лікується 
від різних захворювань. Протягом 
2014 року хлопчик  переніс 4 хірур-
гічні втручання. Але інфекція і далі 
отруює організм.  Щоб він міг боро-
тися з хворобою,  потрібно вводи-
ти імуноглобулін. На лікування сина 
батьки вже витратили всі свої зао-
щадження, продали машину та цін-
ні речі. Родина, лікарі та волонтери 
намагаються вирішити проблему. І 
сподіваються на підтримку всіх не-
байдужих людей, які можуть допо-
могти коштами. Номер банківської 
картки ПриватБанку: 5168 7572 
1209 7887 (Горбунова Дар’я Воло-

димирівна).

Вирубування лісосмуг на 
Чернігівщині триває. Нама-
гання влади та правоохорон-
ців протидіяти цьому ганеб-
ному явищу не дають суттєвих 
результатів.

Масштаби вирубування 
вражають

Як свідчать дані головного 
управління Держгеокадастру в Чер-
нігівській області,  полезахисні на-
садження на Чернігівщині займають 
площу 10 тисяч гектарів, статус зе-
мель запасу мають 8,5 тисячі.

Наші діди й батьки саджали їх, 
аби вберегти родючі поля від опус-
телювання, вивітрювання та для за-
тримки снігу взимку. Раніше лісоза-
хисні насадження були на балансі 
колгоспів. При розпаюванні земель 
їх не передали жодному лісокористу-
вачу. Тобто вони де-юре є власністю 
держави, а де-факто — нічийними.

Зрозуміло, що такою  прогали-
ною  у законодавстві або юридич-
ною колізією не могли не скорис-
татися «чорні пилорамники». У дея-
ких районах вони, як розповідають 
громадські активісти, вступають у 
змову із сільськими головами і на-
віть правоохоронцями, аби тижня-
ми (!) вночі, а то й серед білого дня 
(!), спокійнісінько вирубувати  лісо-
смуги. Особливо страждають наса-
дження з дуба, вільхи та інших цін-
них порід деревини. Водії бачать 
на деяких ділянках шляхів суцільні 
пеньки. Про відпочинок у затінку 
годі й мріяти.

Як розповів начальник Держ-
екоінспекції в Чернігівській облас-
ті Леонід Бурковський, у 2014 році 
таких прикладів було не вельми ба-
гато, а вже торік нищення набрало 
катастрофічних масштабів. «Спочат-
ку були заборонені перевірки, потім 
ми були у відпустці за власний раху-
нок, потім щось дозволили перевіря-
ти, а щось  ні, — згадує він. — Тим ча-
сом ця пошесть розвивалася по всій 
Україні й дісталася Чернігівщини. 
Цілі синдикати працюють на те, щоб 
вирізати дуб і вивезти до Європи, де 
за нього правлять шалені гроші. Де-
ревина віком у 80 років і більше теж 
дуже цінується».

«Поліція 
розводить руками»
Дані, які навів Леонід Бурков-

ський на одному з «круглих столів», 
є промовистими: 10 років тому в об-
ласті офіційно налічувалося всього 

176 пилорам, а нині лише навкруг 
Чернігова їх близько 200!

«До нас приїхали пересувні пи-
лорами, що працюють на дизель-ге-
нераторі, — зауважив він. — Вони 
зрізали, розробили деревину і вже 
із заздалегідь підготовленими «па-
перами» повезли. Сьогодні можна 
купити документи для будь-якої де-
ревини і будь-яку деревину без до-
кументів. «Чорний ринок» це все 
пропонує. Весь нелегальний бізнес 
перекочував у дрібне підприємни-
цтво. ФОПівець робить,  що хоче. 
Машина за 40 хвилин, заїхавши з 
лісу на приватну територію, нарізає 
із дерев готову дошку. Ми ж зайти 
без дозволу до садиби не вправі. 
Поліція приїздить і розводить рука-
ми. Тому ми й пропонуємо терміново 
відновити перевірки всіх підприєм-
ців та підприємств, які займаються 
ресурсами».

Головний держекоінспектор об-
ласті також вказує на іншу пошесть 
— випалювання твердих порід дере-
вини на вугілля.

«Вона піде на нас, коли знищать 
весь більш-менш якісний ліс, — на-
голошує Леонід Бурковський. — Той, 
хто цим нині займається, має шале-
ні гроші. У середньому одна подібна 
піч приносить 10 тисяч гривень при-
бутку за тиждень. А їх може стояти 
6–10».

Розквіт злочинної діяльності фа-
хівці пояснюють безкарністю. Судіть 
самі. За даними апеляційного суду 
області, у 2014 році служителі Фемі-
ди розглянули лише 7 кримінальних 
проваджень, відкритих щодо виру-
бування  лісів, а 2015-го — 6. Із ад-
міністративними правопорушення-
ми ситуація не краща: відповідно 33 
і 25. Причому по двох справах вине-
сли виправдальні вироки.

Керівники судів публічно ка-
жуть, що органи слідства іноді умис-
но скеровують до суду неякісно роз-
слідувані справи, без достатньої 
кількості доказів. Зрозуміло, такі 
провадження просто «розвалюють-
ся» у судовій залі.

Боротьбі завадила… 
реформа, але «робота 

ведеться», хоч…
Влада (принаймні обласна) де-

монструє готовність боротися з 
«чорними пилорамниками». Голова 
облдержадміністрації Валерій Ку-
ліч ще 31 березня повідомив, що з 
цього приводу веде переговори з 
очільником ГУНП в області Едуар-
дом Альохіним, але на заваді стала 
… реформа поліції. «Слідчі органи у 
них ще не переатестовані. Тож вони 
перебувають у підвішеному стані, 
що також впливає на незаконну ви-
рубку, на безконтрольність. Споді-
ваюся, що до кінця квітня вони за-
кінчать реформування,  і ми мати-
мемо діючу поліцію», — висловив 
надію Валерій Куліч.

Вже наприкінці травня він до-
волі своєрідно «окреслив» для на-
шого кореспондента результати пе-
реговорів. «З початку року за по-
данням екологічної інспекції від-
крито кримінальних проваджень 
на суму понад 3 мільйони гривень 
за завдання шкоди державі. Буде-
мо сподіватися, що вони дійдуть до 
суду і чекатимемо на вироки», — по-
сміхнувся Валерій Куліч.

Намагання журналіста уточни-
ти, яких же зусиль докладає влада, 
аби зупинити вирубування, не мало 
успіху.

«Безумовно, робота ведеться. 
Тут є економічна складова: на сьо-
годні один куб дуба коштує більше 
13 тисяч гривень. Тому є велика 
спокуса і дуже багато людей, «не-
чистих на руку». Як правило, це міс-
цеве населення. Робиться це вночі, 
а ми вже бачимо по факту, по пень-
ках, що дерево спиляне. Ви бачи-
те, яка у нас мережа лісосмуг — до 
кожного дуба міліціонера не поста-
виш. Але роботу ведемо, будемо 
відстежувати і надавати пресі ін-
формацію, що люди, які цим займа-
ються,  отримають покарання», — 
відповів голова ОДА.

…«віз там, де й був»
Маючи певні сумніви щодо рішу-

чості влади, вирішили звернутися до 
ГУНП у Чернігівській області. І … не-
очікувано наштовхнулися на вимогу 
надіслати офіційний інформаційний 
запит. Надіславши його, отримали 
відповідь від сектора комунікації. З 
неї «випливає», що упродовж І квар-
талу цього року поліція порушила 40 
кримінальних проваджень щодо ви-
рубувань  лісу (без уточнення, лісо-
смуги це чи ні), а в ІІ кварталі, що добі-
гає кінця, — 47. Себто збільшення ста-
новить близько 20%, яке, втім, може 
бути уявним, адже на початку року, під 
час новорічно-різдвяних свят, «чорні 
пилорамники» простоювали і ловити 
їх не було на чому.

Цьогоріч складено аж… 1 прото-
кол про адміністративне правопору-
шення (за незаконне використання 
пилорами на Менщині).

«Від середини травня в області ді-
ють спільні з працівниками лісової га-
лузі групи швидкого реагування, що 
дало змогу поліції прискорити виїзд 
на місце скоєння злочину», — вказа-
ли у секторі комунікації ГУНП у Черні-
гівській області.

Та, як стверджує голова громад-
ської ради при Держекоінспекції в 
Чернігівській області Костянтин Ши-
хальов, на жаль, графіки рейдів пра-
цівників лісового господарства та 
МВС не виконуються. «Скільки ми не 
зверталися, аби дізнатися про ці пла-
ни та їх реалізацію,  відповіді не отри-
мали, — констатував Костянтин Ши-
хальов. — Ми також не бачимо дієво-
го контролю. Незаконна продукція, 
пиломатеріали продовжують тран-
спортуватися через автошляхи, руй-
нуючи останні. Потім затриманих спо-
кійно відпускають представники полі-
ції. Скільки ми не говорили, скільки не 
били в усі дзвони — віз залишається 
там, де й був. Єдине, що вдалося, — 
це спільно з обласною радою запро-
вадити мораторій хоча б на суціль-
не санітарне вирубування  дерев на 
об’єктах природно-заповідного фон-
ду. Гадаю, потрібно піднімати з колін 
лісову галузь. Насамперед тому, що 
Полісся продовжує перетворюватися 
на безлісся».

Від усього наведеного складаєть-
ся враження, що чиновники і право-
охоронці більше «розводять руками» 
та імітують боротьбу, ніж намагають-
ся приборкати «чорних пилорамни-
ків». А екологи та громадські активіс-
ти не мають повноважень, аби це зро-
бити. Лісовози продовжують вивози-
ти ліс із Чернігівщини…

Станіслав КЛОПОТ, 
http: newvv.net,  25.06.2016 р.

Що будуватимуть навпроти Єлець-
кого монастиря, вирішували на місто-
будівній раді в управлінні культурної 
спадщини при Чернігівській ОДА. Вже 
понад рік триває скандал, пов’язаний 
з будівництвом навпроти монастиря  
XI століття, адже це історична зона 
Чернігова.  Забудовник планував 
звести дві п’ятиповерхівки, проте до 
початку будівництва документацію не 
узгодив. Згодом отримав великі штра-
фи, були спроби узгодити документи в 
міністерстві. В  Києві дозволу  не дали, 
переклали все на управління культур-
ної спадщини при ОДА, давши кілька 
рекомендацій. А саме:  обмежити ви-
соту будинків, передбачити відступ до 
вулиці Князя Чорного вглиб ділянки, 

переглянути композицію та архітек-
турну концепцію забудови.

Претензій до проекту чимало і 
в чернігівських архітекторів, зокре-
ма земельна ділянка не розрахована 
на таку кількість мешканців  аж двох 
п'ятиповерхівок. 

Представник забудовника до-
водив, що,  мовляв, уже закладений 
фундамент,  треба будувати, бо у фір-
ми великі збитки. 

Члени містобудівної ради,  попри 
охоронну зону, пішли на компроміс, 
дозволивши будівництво, проте з ви-
могою: перший будинок зменшили до 
3-х поверхів, щоб не перевищував 10 
метрів, а другий  — щоб був не вище 
12 метрів.

Жодного дня — без ДТП
Пішоходи, велосипедисти, мотоциклісти, велика швидкість і 

нетверезий стан — такі головні причини смертей на дорозі нази-
вають  у поліції.  В області більше потерпілих і загиблих,  більше 
дорожньо-транспортних пригод порівняно з минулим роком. 

За п’ять місяців цього року в 100 ДТП через перевищення швид-
кості в області загинуло 35 людей, 125 отримали травми.

Віктор Прядко, старший інспектор забезпечення безпеки дорож-
нього руху Чернігівського районного відділу поліції: «Деякі водії, зна-
ючи, що інспекторів мало, швидкісного режиму не дотримуються,  їз-
дять, як хочуть. Зараз в області інспектори лише на постах, в інших 
місцях зустрічаються дуже рідко».

 Реформа МВС скоротила кількість автоінспекторів  більш ніж у 
5 разів — тепер їх на увесь Чернігівський район, протяжність яко-
го сягає 100 кілометрів, троє.  Вони  ледь встигають оформляти таку 
кількість ДТП. 

П’яних  водіїв  їздить багато, через них за 5 місяців сталося 45 
ДТП, 8 осіб загинули.

Часто діти і підлітки без дозволу батьків, не вміючи їздити і не 
знаючи правил дорожнього руху,  сідають на велосипеди і мопеди. У 
результаті — нещасні випадки. 

Влада і поліція не в змозі 
приборкати «чорних пилорамників»

Скандальне будівництво 
навпроти Єлецького монастиря: 

таки планують 2 будинки, правда, дещо нижчі
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17 липня в Україні відбудуться про-
міжні вибори до Верховної Ради. Одним 
із кандидатів є Юніс Аскеров — активний 
учасник Революції Гідності, волонтер, 
учасник антитерористичної операції. 

— Що спонукало Вас узяти участь у про-
міжних виборах до Верховної Ради від міста 
Чернігова?

— Я народився в Чернігові, беру активну 
участь у громадському житті цього прекрасно-
го й рідного для мене міста. Моя мета полягає в 
тому, щоб за допомогою участі в цих виборах до-
вести громадянам не тільки Чернігова, а й усієї 
України, що громадянське суспільство теж може 
впливати на політичну ситуацію в країні, може 
ініціювати і добиватися втілення в життя всіх 
важливих реформ і позитивних змін не тільки у 
форматі політичних партій і олігархічних кланів, 
які жадають залишити все, як є. Їх цілком вла-
штовує статус-кво, вони продовжують заробля-
ти мільярди гривень, у той час як рядові українці 
відчувають великі фінансові проблеми.

— Ви йдете на вибори від якоїсь політич-
ної партії?

— Пропозиція висунути кандидатуру на про-
міжних виборах до ВР надійшла мені від місце-
вих волонтерських і патріотичних організацій. 
Це логічно з тієї точки зору, що ці організації хо-
чуть бачити в парламенті України людину зі сво-
го середовища, чисту від корупції, що заслужи-
ла довіру і повагу. Я просто не маю жодного пра-
ва відмовляти тим, хто вірить у мене. У цілому в 

нашому місті є чимало волонтерських організа-
цій, які вирішили підтримати на майбутніх вибо-
рах когось із перевірених людей. Волонтерська 
мережа «Вільні люди», ГО «Єдиний волонтер-
ський центр», чернігівські підрозділи руху «ДІЯ», 
«Самооборона Майдану», до десятка волонтер-
ських і патріотичних організацій Чернігова вису-
нули мою кандидатуру.

— А скільки всього кандидатів висунули по 
одному з Вами округу, і кого Ви вважаєте осно-
вним для себе конкурентом?

— Загалом по нашому виборчому округу № 
206 висунуто 75 кандидатів, з яких 90% — тех-
нічні. Головним конкурентом не тільки я, а й ба-
гато експертів називають скандально відомо-
го київського забудовника Максима Микитася, 
який, на жаль, спирається на підтримку Блоку 
Петра Порошенка. Відверта підтримка з боку 
БПП цього пана з підмоченою репутацією, м’яко 
кажучи, дивує і насторожує, примушуючи вірити 
скептикам, упевненим у тому, що Микитася бу-
дуть відверто «тягти».

— Питання до Вас як до волонтера. На-
скільки вирішена проблема забезпечення 
Української армії, що гостро стояла ще пару 
років тому?

— Забезпечення будь-якої армії — процес, 
який повинен іти безупинно. Це дуже витрат-
на справа, але, як кажуть, неминуча. Бо народ 
і держава, які не хочуть або не можуть годува-
ти свою армію, змушені будуть годувати чужу. І в 
цьому сенсі певні позитивні зміни є. На сьогод-
нішній день Українська армія забезпечена об-

мундируванням, зброєю та харчуванням, її за-
безпечення спецзасобами і медициною краще, 
ніж було два роки тому, але до повного вирішен-
ня всіх цих проблем ще досить далеко.

— Крім того, що Ви волонтер і учасник АТО, 
Ви ще й були активним учасником останньої 
революції. Чи досягнуто тієї мети, заради якої 
українці стояли на Майдані?

— Неправдою буде твердження, що всіх ці-
лей, які ставило перед собою українське сус-
пільство, борючись із режимом Віктора Януко-
вича, виходячи на вулиці Києва та багатьох ін-
ших міст країни, вже досягнуто. Але ще більшою 
неправдою буде твердження, що ніяких змін не 
відбулося зовсім. Зміни є, і вони досить відчут-
ні. Влада нині не може не брати до уваги дум-
ку суспільства, громадян країни. Вона розуміє, 
чим загрожує ігнорування волі людей. Це і є го-
ловне досягнення революції, яка не завершила-
ся, а лише перейшла в іншу, більш спокійну, інте-
лектуальну стадію.

— А як Ви оцінюєте перспективу нової ре-
волюції?

— Такі розмови мають місце, в тому числі в 
місцевих ЗМІ. У нас теж накопичилося дуже ба-
гато питань до сьогоднішньої влади, але ми ро-
зуміємо, що будь-яка революція призведе до 
нової нестабільності, а дестабілізація ситуації в 
Україні — це якраз те, чого жадають її недруги. 
Ми є націоналістами-державниками і прагнемо 
до створення сильної, незалежної України, а не 
жадаємо її розвалу.

Джерело: http://haqqin.az/news/73744

Юніс Аскеров — кандидат Майдану: 
«Статус-кво» влаштовує олігархічні клани

29 червня відбулася прес-
конференція кандидата в народні 
депутати України, активіста мере-
жі «Вільні люди», «Самооборони Май-
дану», учасника російсько-україн-
ської війни Юніса Аскерова. На прес-
конференції були присутні його до-
вірені особи: Геннадій Обушний, 
Олександр Ясенчук і Світлана Горю-
нова-Зубашевська. Ось основні про-
грамні засади кандидата. 

Я, Юніс Аскеров, активіст Всеукраїн-
ської мережі «Вільні люди», зроблю такі 
кроки, щоб зберегти і захистити наш рід-
ний край:

Введення персональних санкцій про-
ти всіх російських олігархів, які ведуть 
бізнес в Україні, а також їхніх компаній, 
що заробляють гроші в нашій державі.

Невідкладне покарання винних у за-
тягуванні й саботажі розслідування зло-
чинів проти Майдану.

Конфіскація майна та активів Януко-
вича і його оточення.

Покарання всіх чиновників, які при-
кривають бізнес агресорів і бандитів 
Януковича.

Підтримка Помісної Української Пра-
вославної Церкви.

Розвиток споживчої та виробничої 
сільськогосподарської кооперації.

Ухвалення Закону «Про цивільну 
зброю і боєприпаси». Вільна людина має 
право на зброю.

Вважаю за необхідне зробити на-
ступні кроки:

позбавлення ліцензій ЗМІ, які ре-
транслюють постулати російської про-
паганди; 

позбавлення державних нагород 
осіб, які співпрацюють із державою-
агресором; 

візовий режим із РФ; 
заборона російським гастроле-

рам вільно їздити в Україну, без пись-
мової заяви про засудження політики 
Кремля;

введення квоти в радіоефірі на іно-
земний продукт;

побудова додаткових радіотрансля-
ційних потужностей у прикордонних із 
Росією районах України і прифронтових 
зонах так званої АТО для повного по-
криття українським ефіром;

заборона резидентам країни-агре-
сора володіти українськими природни-
ми монополіями тощо.

Слава Україні!

Окупаційному бізнесу — санкції!

На День Конституції України 
делегація Чернігівського підроз-
ділу «Самооборони Майдану» — 
Олександр Ясенчук, Юніс Аске-
ров та Олександр Кравченко — 
взяла участь в урочистому засі-
данні Верховної Ради України та 
у святкових заходах.

Окрім депутатів, в урочисто-
му засіданні взяли участь голо-
ви українських церков, депута-
ти І та ІІ скликань ВРУ, зокрема 
Левко Лук’яненко, Степан Хма-
ра, учасники Революції Гідності 
— бійці «Самооборони Майдану» 
та учасники АТО.

По завершенні засідання 
з ініціативи Голови Верховної 
Ради Андрія Парубія вперше у 
внутрішньому дворику парла-
менту відбувся концерт камер-
ного оркестру Б. Которовича, 
який могли слухати всі запроше-
ні. Досі внутрішній дворик ВРУ 
був режимним об’єктом. 

Прес-служба 
Чернігівського підрозділу 

«Самооборони Майдану»

Патріотична, енергійна команда  Юніса Аскерова.Патріотична, енергійна команда  Юніса Аскерова.

Як козаки з Чернігівщини 
по Верховній Раді гуляли

Керівник «Самооборони Майдану», нині — Голова 
Верховної Ради України Андрій Парубій  і  Юніс Аскеров.

Майбутній депутат на трибуні Верховної Ради.

У фойє парламенту.
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Україна потребує 
очищення

Про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів: 
«Усе купувалося і все продавалося»

У розслідуванні справи про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура працює в різних напрям-
ках, у першу чергу зосередившись на держслужбовцях — нардепах, 
чиновниках органів держвлади. 

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив глава САП Назар Хо-
лодницький: «Ми працюємо в різних напрямках, у першу чергу нас ці-
кавлять держслужбовці. У тих списках («чорної бухгалтерії») є й відомі 
журналісти: питання, чого він брав гроші, — до нього, напевне, відпра-
цьовує і заробляє. Але в тому напрямку також працюємо, бо питання, 
чи сплачував він податки з тих грошей. Також там були деякі відомі спі-
ваки, які отримували під час виборчих кампаній від півмільйона і біль-
ше доларів за концерт. Там теж питання — чи вони сплачували подат-
ки, будемо працювати з фіскальною службою в цьому напрямку».

«Але в першу чергу головний акцент — держслужбовці: народні де-
путати, чиновники вищих органів держвлади. Почали з ЦВК. Жодного 
політичного підтексту в цьому немає».

За словами глави САП, слідство в цій справі триває: «Почали ви-
клики перших осіб, проводимо допити, збираємо зразки підписів, про-
водимо відповідні експертизи, які підтвердять чи спростують справ-
жність рукописних записів». 

Він додав, що за планом слідчих дій має бути опитано близько 
100 людей. 

«Якщо буде підтверджено, що це все (дані з «чорної бухгалтерії») 
— правда, виявиться, що від Партії регіонів кормилися всі — від уль-
траправих до ультралівих... Усе вказує на те, що все купувалося і все — 
продавалося: від екзит-полів, виборів, членів комісій до цілих партій».

Із заборони акцій почався Майдан, Єврореволюція. 
А тепер суддя, який забороняв Майдан, — 

«обличчя» Окружного суду Києва
Суддя, який забороняв Євромайдан, став офіційним голосом та 

обличчям Окружного адміністративного суду міста Києва, — пише Ро-
ман Маселко.

«Збори Окружного адміністративного суду м. Києва обрали своїм 
суддею-спікером... Богдана Саніна. Так-так, саме того Саніна, який за-
боронив Майдан з 01.12.13 по 07.01.14. Завдяки наявності цієї забо-
рони «беркутівці» могли спокійно розганяти і калічити всіх, бо мітинг 
був визнаний незаконним. 

Навіть якщо Богдан Санін справді припустився лише помилки (а це 
рішення було визнане незаконним) — як кажуть, «осад залишився»... 
Невже серед 50 суддів не знайшлось іншої кандидатури, без шлейфа. 
Його ж функція — комунікувати з суспільством. І робити таких голосом 
і обличчям ОАСК — це вже не помилка, а просто виклик і шкідництво. 
І якщо за це проголосували на зборах суддів, то це відповідь на питан-
ня: чому  існує негативне ставлення до всіх суддів, а не лише до тих, 
які справді винні. Та тому, що інші судді (чесні, порядні, невинні) чомусь 
обирають одіозних своїми представниками. Тому по цих представни-
ках роблять висновок про всіх інших. І в цьому є логіка.

Судді часто звинувачують, що їх авторитет навмисне знищується 
політиками, ЗМІ, активістами. Я вам скажу одне: саме судді найбільше 
доклалися до цього і щодня продовжують дискредитувати себе».

Тексти. org.ua, 28.06.2016

От вам і партія «Заступ»: 
справу проти Віри Ульянченко та інших 

посадовців щодо «Сухолуччя» передали до суду
Усім відомо про Межигір’я, окуповане колишнім президентом Яну-

ковичем. Менше знають про ще один загарбаний ним ласий шматок 
землі біля столиці — Сухолуччя. 

Генпрокуратура 15 червня передала до суду справу проти колиш-
ніх посадовців Київської обласної держадміністрації щодо заволо-
діння Януковичем мисливськими угіддями «Сухолуччя». Фігурантами 
справи також є директор Дніпровсько-Тетерівського лісомисливсько-
го господарства, директор ТОВ «Київуніверсалсервіс», директор ТОВ 
«Дом лесника», колишній помічник прем’єр-міністра України та ще 14 
осіб-співучасників.

«Зазначені особи обвинувачуються в незаконному заволодінні 
спільно з В. Януковичем та в його інтересах державним майном в осо-
бливо великих розмірах — земельною ділянкою лісового фонду за-
гальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомислив-
ського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишго-
родського району Київської області вартістю понад 22 млн грн шляхом 
оформлення вказаної земельної ділянки на підприємство — ТОВ «Дом 
лесника», підконтрольне екс-президенту України В. Януковичу», — ска-
зано в повідомленні ГПУ.

Під час досудового розслідування накладено арешт на вказану зе-
мельну ділянку, готельно-ресторанний комплекс «Сухолуччя», який на 
ній побудовано, а також на майно, котре знаходиться в комплексі. Крім 
того, накладено арешт на майно вищевказаних обвинувачених у роз-
мірі понад 10 млн грн.

ГПУ нагадала, що санкція за цією статтею передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

За цим епізодом також повідомлено про підозру й оголошено в 
розшук самого Януковича та ще трьох осіб. Вживаються заходи до по-
чатку спеціального (заочного) досудового розслідування щодо цих осіб.

Як відомо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в цій 
справі до відповідальності буде притягнута колишній губернатор Ки-
ївщини Віра Ульянченко. Наприкінці президентства В. Ющенка Віра 
Ульянченко обіймала високу посаду глави Секретаріату (Адміністрації) 
Президента. Певний час вона очолювала партію влади «Наша Украї-
на». А на позачергові парламентські вибори 2014 року сформувала і 
очолила партію «Заступ». Це чергова із сотень віртуальних партійок. 
Утім, саме від неї був обраний до парламенту депутат по одному з шес-
ти мажоритарних округів Чернігівщини. 

26 червня на цвинтарі воїнів Армії 
Української Народної Республіки (Си-
мона Петлюри)  у Перемишлі  (Польща) 
на акції їх вшанування було оприлюд-
нено звернення польської інтелігенції.

«Тут, на могилах українських вої-
нів, котрі боролися за Україну в 1918 
– 1921 рр., слід нагадати, що той пе-
ріод був не лише періодом польсько-
українського протистояння, а й часом 
польсько-українського союзу та спіль-
ної польсько-української боротьби за 
свободу народів проти більшовицької 
загрози, що нависла над Європою.

У XX столітті мало було прикладів 
польсько-українського братерства, та 
й союз, символами якого є Юзеф Піл-
судський i Симон Петлюра, не закінчив-
ся для українців успіхом. Маршал усві-
домлював це, тому після підписання 
Ризького договору, яким завершилася 
польсько-більшовицька війна, поїхав 
до інтернованих у таборі в місті Каліш 

солдатів та офіцерів Дієвої армії Укра-
їнської Народної Республіки зі слова-
ми: «Панове, я вас перепрошую, я вас 
дуже перепрошую». Ми, поляки, не ви-
правдали довіри наших союзників, i 
слова маршала Пілсудського цього не 
змінять.

Однак нині, в контексті подій на 
Майдані та нової агресії Росії в Украї-
ні, ці слова, як і слова українських ін-
телектуалів та ієрархів Церкви зі Звер-
нення про примирення, повинні стати 
містком, який нас об’єднає і дасть змо-
гу відокремити історію від сьогодення 
та майбуття.

Тут, у Перемишлі, в символічному 
місці, на могилах трьох тисяч україн-
ських Січових Стрільців і воїнів Україн-
ської Народної Республіки, ми повинні 
стати мудрішими досвідом тих, які тут 
спочивають. Мудрість та вміння взаєм-
ного вибачення провин — це риси, які 
нині потрібні особливо. Адже нові кон-

флікти, незгода чи чвари між людьми і 
народами підуть на користь третій силі. 
Ця сила не гребує жодними засобами, 
аби постійно ділити, вносити антагонізм, 
підживлювати ворожість між нами. Ми 
повинні усвідомлювати це, i там, де мо-
жемо, давайте протидіяти цьому, єднаю-
чись у дружбі та спільних діях — так, як 
це колись робили наші батьки.

Вічна пам’ять героям України і 
Польщі!»

Данута Куронь, Іза Хрусьліньска, 
Кристина Захватовіч-Вайда, Анджей 
Вайда, Катажина і Павел Вінярські, 
о. Альфред Вєжбіцкі, Славомір Сє-
раковскі, Кристина Енгелькінг, Маг-
далєна і Матеуш Кійовські, Агнєшка 
Коритковска-Мазур, Тереза Філяр-
ска, o. Томаш Достатні, Йоанна і Януш 
Онишкєвіч, Беата Фудалєй, Анджей 
Куронь, Войцєх Онишкєвіч, Юзеф Пі-
ньор, Барбара і Кшиштоф Становські, 
Анджей Северин, Бартош Пєховіч 

На Євро ми грали вдру-
ге. Але на попередній чемпіо-

нат потрапили без відбору — як 
співгосподарі турніру, з Польщею.

На Євро-2016 нарешті пройшли 
відбір. Та лише завдяки рішенню УЄФА 
збільшити число учасників турніру з 16-
ти до 24-х. Інакше ми б туди не потра-
пили, зайнявши у відбірній групі третє 
місце. До Франції поїхала кожна друга 
збірна континенту, в тому числі багато 
хто вперше, серед учасників — і зовсім 
невеликі країни, менші за населенням 
або територією від деяких областей 
України. 

…Отже, свято футболу у Франції. 
Наша збірна сформована переважно 
із гравців київського «Динамо» і доне-
цького «Шахтаря», «Дніпра» й «Зорі». 

У чемпіонаті — 6 груп, по 4 коман-
ди. До однієї восьмої фіналу виходять 
не лише по 2 кращі команди груп, а й 
4 кращі команди, що посіли треті місця 
у групах. Здавалося б, усі можливості 
для нас. У нашій групі прогнозовано її 
переможець — діючий чемпіон світу Ні-
меччина. Також Польща, яку ми не раз 
перемагали. І скромна Північна Ірлан-
дія, навіть не окрема держава, а час-
тина Великобританії. Враховуючи істо-
ричні заслуги британців, винахідників 
футболу, їм давно дозволено вистав-
ляти окремі команди Англії, Північної 
Ірландії, Уельсу і Шотландії (перші три 
і виступили у Франції, причому всі ви-
йшли до плей-оф). 

І ось повне фіаско нашої збірної на 
чолі з Михайлом Фоменком. Програш 
у першому турі Німеччині — 0:2 — ще 
не крах, адже попереду було два тури. 
Крах настав у другому турі, коли Укра-
їна програла Північній Ірландії — без-
дарно, беззубо, з тим же рахунком 0:2. 

Коли того дня німці й поляки зіграли 
внічию, виявилося, що з нами все зро-
зуміло вже за два тури. Україна стала 
єдиною командою з 24-х, яка після двох 
турів втратила всі шанси зачепитися 
навіть за третє місце і гарантувала собі 
останнє. Матч третього туру з Польщею 
мав би стати для нас бодай матчем пре-
стижу, честі й гордості, але цього теж не 
виявилося. Наша збірна програла і тут 
— 0:1. У результаті Україна стала єди-
ною на чемпіонаті, яка не набрала жод-
ного очка і навіть не забила жодного 
м’яча! Повне фіаско й ганьба!

А чого ми хотіли іншого? Оскільки 
зі спортивних перемог «ліплять» якийсь 
фальшивий престиж країн, то так само 
і спортивні фіаско відбивають біди сус-
пільства, й не лише спортивні. Збірна 
країни — еліта нашого футболу — мала 
б спиратися на потужну піраміду цього 

виду спорту в країні. Але де вона, на-
віть у форматі професійного футболу — 
чемпіонату країни? Який, у свою чергу, 
мав би базуватися на масовому футбо-
лі любительському, починаючи з дитя-
чого, юнацького, сільського й міського. 
Про масовий футбол, у кожному селі й 
міському дворі, говорити не доводить-
ся, досить подивитися на нашу область. 
Верхівка обласного футболу, що мала б 
спиратися на низовий, масовий, — це 
чемпіонат нашої області. Але там уже 
дійшло до якогось цирку, абсурду, з 
розколом чемпіонату на два, з якимись 
ворогуючими футбольними таборами.

А що на рівні України? Наші фут-
больні команди, а їх тепер називають 
клубами, тобто бізнес-структурами, 
належать тим чи іншим бізнесменам, 
в елітному дивізіоні — прем’єр-лізі — 
супербізнесменам, тобто олігархам. 
Звання чемпіона країни вже понад 
два десятиліття розігрується винятко-
во між футбольною імперією Суркісів в 
особі київського «Динамо» та імперією 
Ріната Ахметова, власника донецького 
«Шахтаря». Ці та інші бізнес-футбольні 
клани давно перетворили улюблену гру 
мільйонів на комерцію, перехоплюючи 
одне в одного талановитих футболістів, 
купуючи і перепродуючи зарубіжних 
гравців, унаслідок чого українські фут-
болісти сидять на лаві запасних. 

Конкуренція, якщо не сказати — 
колотнеча, між клубами-кланами вили-
вається в конфлікти між футболістами 
збірної країни. Досить згадати, як не-
задовго до Євро сварилися й навіть би-
лися між собою на полі футболісти «Ди-
намо», «Шахтаря», «Дніпра». 

Окупація Криму позбавила наш 
футбол кількох команд, у тому числі 
«Таврії», між іншим, першого чемпіона 
країни. Війна на Сході, загарбання се-
паратистами частини Донбасу зробили 
бездомними цілий ряд відомих команд 
регіону. «Шахтар» два сезони не може 
виступати в рідному Донецьку, адже 
там війна; туди не поїде грати жодна ко-
манда, а в міжнародних турнірах (Ліга 
чемпіонів, Ліга Європи) УЄФА просто не 
допустить матчів у Донецьку, в ніким 
не визнаній так званій ДНР. У резуль-
таті «Шахтар» уже два чемпіонати «до-
машні» матчі грає не вдома, а у Льво-
ві. Кочує країною і луганська «Зоря», 
теж одна з кращих команд чемпіона-
ту, адже в «столиці» так званої ЛНР їй і 
всім іншим командам місця нема. 

Війна, економічна криза, колотне-
ча у владі й бізнесі призвели до того, 
що чимало олігархів, бізнесменів не в 
змозі утримувати такі дорогі «цяцьки», 
як футбольні клуби, які вони тримали 

для престижу. За останні роки розва-
лилися, припинили існування популяр-
ні колись столичні команди «Оболонь», 
«Борисфен», «Арсенал», зник «Кривбас» 
із Кривого Рогу, призер чемпіонату 
країни, щойно пропали «Металург» (До-
нецьк), «Металург» (Запоріжжя). Не за-
явлені на новий чемпіонат «Говерла» 
(Ужгород) і навіть харківський «Мета-
ліст», багаторазовий срібний і бронзо-
вий призер чемпіонатів. 

На межі краху —  знаменитий і по-
пулярний «Дніпро»,  двократний чемпі-
он СРСР, багаторазовий призер чемпі-
онатів України, фіналіст торішньої Ліги 
Європи. І це клуб, власником якого є 
Ігор Коломойський, один із найбагат-
ших бізнесменів країни. 

Новий чемпіонат України, який ось-
ось почнеться, розігрують лише 12 ко-
манд прем’єр-ліги. Дійшло до того, що 
вперше вони не грають нормально-
го турніру у два кола: буде тільки одне 
коло, після якого призові місця розі-
грають лише перші 6 команд. Докоти-
лися… 

Що ж, свято європейського футбо-
лу триває без нас. Там вийшли із груп 
до однієї восьмої фіналу крихітні Уельс 
(який пробився і до півфіналу), Швей-
царія, Північна Ірландія (площа — по-
ловина Чернігівщини, населення —на 
третину менше, ніж у Києві), Ірландія 
(острів поруч із Британією), навіть ма-
ленька Ісландія (острів у північній Ат-
лантиці з льодовиками і гейзерами). 

Більше того: в одній восьмій фіна-
лу Ісландія сенсаційно обіграла збірну 
Англії — 2:1. Із цього приводу одразу 
з’явився сумний для англійців жарт, в 
якому обіграно недавній референдум 
щодо виходу Великобританії з Євро-
союзу. Він, як відомо, мав назву Brexit, 
тобто в перекладі з англійської, скоро-
чено — «Британія — на вихід». Тепер із 
футбольної Англії кепкують: «Brexit». От 
і знову — політика й спорт. 

А в Ісландії матч з Англією дивили-
ся 99,8% телеаудиторії. З цієї країни, де 
населення становить 325 тисяч (мен-
ше третини від Чернігівської області), 
на матчах Євро побував кожен сьомий 
житель — майже 50 тисяч. А це неде-
шеві квитки на матчі, авіаквитки, го-
тель. Мабуть, це інше життя, ніж наше. 
Кожен 7-ий українець — це понад 6 
мільйонів. Та якщо наших уболівальни-
ків там було тисяч 6, то це кожен семи-
тисячний із нас. Різниця між Ісландією 
і нами — «всього» в тисячу разів. Тому 
нас там зараз і нема, на цьому святі. 
Ми не в Європі... 

Петро АНТОНЕНКО

Анджей Вайда й інші відомі 
представники польської інтелігенції 
закликали до мудрості і взаємного 

вибачення щодо подій 1918 – 1921 років

Яке життя — такий футбол
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Міжнародні 
дні

Міжнародні свята мають 
загальносвітове значення, 
оскільки їх святкують усім 
світом. Більшість цих свят 
з'явилася порівняно недав-
но з ініціативи таких органі-
зацій, як ООН і ЮНЕСКО. Але 
деякі свята виникли так дав-
но, що навіть історики не мо-
жуть визначити, звідки піш-
ла традиція.

Ці свята в якихось кра-
їнах відзначаються з роз-
махом, в інших — вельми 
скромно, до деяких мож-
на поставитися з гумо-
ром. Але міжнародні свята 
об'єднують людей, даруючи 
масу позитивних емоцій та 
гарного настрою. Ось деякі 
з цих свят на друге півріччя. 

Липень
11 — Всесвітній день 

шоколаду.
20 — Міжнародний день 

шахів.
23 —  Всесвітній день 

китів і дельфінів.

Серпень
6 — Міжнародний день 

«Лікарі світу за мир».
13 —  Міжнародний день 

шульги  (ліворуких людей).

Вересень
1 — День знань.
8 — Міжнародний день 

солідарності журналістів.
9 — Міжнародний день 

краси.
11 — День пам'яті жертв 

фашизму. 
22 —  Всесвітній день 

без автомобіля.
25 —  Міжнародний день 

глухих. 
26 — Європейський 

день мов.

Жовтень
1 — Міжнародний день 

музики.
3 — Всесвітній день 

архітектури. 
4 —  Всесвітній день 

тварин.
6 — Всесвітній день охо-

рони місць проживання.
7 — Всесвітній день 

усмішки. 
14 — Всесвітній день 

яйця.
28 —  Міжнародний день 

анімації.
31 — Міжнародний день 

економії.
31 — Міжнародний день 

Чорного моря.

Листопад
5 — Всесвітній день чо-

ловіків. 
9 — Міжнародний день 

проти фашизму, расизму і 
антисемітизму.

10 —  Всесвітній день 
молоді.

10 — День  бухгалтера.
13 — Міжнародний день 

сліпих.
17 — Міжнародний день 

студентів.
17 — Міжнародний день 

відмови від куріння. 
20 — Всесвітній день 

дітей.
21 — Всесвітній день 

вітань.
26 — Всесвітній день ін-

формації.

Грудень
3 — Міжнародний день 

інвалідів.
10 — Всесвітній день 

футболу.
11 — Міжнародний день 

танго.
15 —  Міжнародний день 

чаю.
19 — Міжнародний день 

допомоги бідним.
28 — Міжнародний день 

кіно.

20 червня  на прес-конференції у по-
сольстві Польщі в Києві врешті прозву-
чала відповідь на листа українських пре-
зидентів, очільників церков та громад-
сько-політичних діячів від 3 червня (на-
друковано в попередньому номері газети 
«Світ-інфо», на стор. 7 — ред.).

Відповідь, підписану «Ваші польські 
приятелі, парламентарі «Право і справед-
ливість» (чомусь без указування прізвищ 
підписантів), представив депутат прав-
лячої в сусідній країні партії Міхал Дво-
рчик. Дивує, що польські політики зупини-
ли свій вибір саме на цьому репрезентан-
тові. Адже пан Дворчик — один із тих, хто 
майже відразу відгукнувся на звернення 
українців і зробив це дуже різко. Він по-
рівняв українського листа з актами поль-
сько-німецького примирення і підкрес-
лив їх кардинальну несхожість: «Тоді жерт-
ви звернулися до катів зі словами: «Про-
щаємо і просимо прощення». Тут маємо 
діаметрально протилежну ситуацію, тобто 
кати починають визначенням: «Прощає-
мо і просимо прощення».

Кого пан Дворчик мав на увазі, кажу-
чи про катів, — чи тільки підписантів, чи 
весь український народ — залишилося 
незрозумілим.

Озвучена на прес-конференції від-
повідь не була аж такою різкою, хоча теж 
далекою від того, щоб назвати її спробою 
зрозуміти українську ситуацію чи порозу-
мітися із сусідами. Головним мотивом ста-
ло звинувачення українців у неправиль-
них поглядах на українське минуле.

На думку авторів листа, на сьогодні 
чи не єдиною завадою нормальних сто-
сунків між Україною та Польщею є істо-
рична політика в Українській державі. 
Дивна теза, якщо зважити, що ядром цієї 
політики є декомунізація, тобто процес, 
який успішно проведений в тій же Поль-
щі значно раніше. Більш того, українці ак-
тивно використовують досвід польської 
історичної політики в подоланні комуніс-
тичної тоталітарної спадщини та відкрит-
ті архівів. Ефективно співпрацюють у цій 
площині з колегами з польського Інститу-
ту національної пам’яті.

Саме політика декомунізації стала 
одним із важливих інструментів транс-
формації Польщі, яка перетворила її у 
розвинену демократичну європейську 
державу.

В українських реаліях необхідність 
такої політики зумовлюється ще одним 
чинником: російська агресія на україн-
ських територіях опирається на радянські 
міфи та стереотипи, кремлівська пропа-
ганда мобілізує на боротьбу проти Укра-
їни людей, що є носіями радянської іден-
тичності. Тож у нинішніх умовах декому-
нізація — це елемент політики безпеки 
держави.

У рамках подолання спадщини тота-
літарного минулого Україна врешті посту-
пово позбувається тягаря пропагандист-
ських міфів щодо тих, хто боровся за нашу 
незалежність у минулому. Виявом цього 
стало ухвалення минулого року закону 
про правовий статус учасників боротьби. 

В цьому контексті дуже дивним є закид, 
що в нашій країні вшановують злочинців. 
Адже саме так — «злочинцями» та «зрад-
никами» — десятки років називала бор-
ців за незалежність радянська пропаган-
да, яку нині продовжує російська. 

Найбільше занепокоєння у польських 
політиків викликає вшанування вояків 
Української Повстанської Армії. Ми свідо-
мі того, що в лавах цієї армії (як і кожної 
армії, яка брала участь у Другій світовій 
війні) були люди, які чинили воєнні злочи-
ни. Про це також йдеться у вищезгадано-
му листі до поляків від 3 червня.

УПА і Армія Крайова  
Вбивство цивільних поляків україн-

ськими повстанцями є саме таким зло-
чином. Як і убивство цивільних українців 
польськими підпільниками. Проте наяв-
ність таких фактів не дає підстав назива-
ти злочинними самі військові формуван-
ня — УПА чи Армію Крайову (АК). Від тези 
про засудження УПА як злочинної дуже 
близько до того, куди спрямовує свої зу-
силля Кремль: засудження визвольної бо-
ротьби українців загалом і відтак делегі-
тимізація сучасної Української держави. 

Ще один важливий момент, якого 
вперто не хочуть бачити польські політи-
ки: вшанування УПА не має жодних ан-
типольських конотацій. Українських по-
встанців героями вважають не через їх 
участь у польсько-українському конфлік-
ті, а через завзяту, понад десятилітню 
боротьбу проти комуністичного режиму. 
Саме ця боротьба перетворила їх у го-
ловний антирадянський символ як для 
Кремля (колишнього і теперішнього), так і 
для українців (тоді, у 1940–1950-их, і те-
пер). Соціологічні опитування свідчать: 
регіони, в яких найбільше шанують УПА 
(Західна Україна, адже там найдовше ді-
яли підпільники),  є водночас регіонами, 
де з найбільшою повагою ставляться до 
Польщі і поляків.

Ототожнення всієї УПА з тими її 
вояками, які справді причетні до во-
єнних злочинів, супроводжується 
спробою цілковитого виправдання 
польської сторони конфлікту. Автори 
листа наголошують, що в Польщі не 
вшановують «тих, на руках в кого кров 

невинного цивільного населення».
Це не так. На державному рівні в 

Польщі вшановуються не лише вояки АК 
(окремі командири та відділи якої брали 
участь у знищенні цивільних українців), 
але й так звані «прокляті вояки», частина 
з яких були налаштовані відверто шовініс-
тично і брали участь в етнічних чистках 
українців.

Навіть більше — в сучасній Польщі 
державними пільгами ветеранів війни ко-
ристуються учасники комуністичних вій-
ськових формувань, які організовува-
ли знищення та виселення українців уже 
після Другої світової війни: вояки «істрєбі-
тєльних батальйонів» НКВС Корпусу вну-
трішньої безпеки, Войск охрони пограні-
ча та інші. Частина з поляків вступала до 
цих формувань для захисту, інші — для 
зведення порахунків і помсти за загиблих 
родичів, ще хтось —  для реалізації своїх 
уявлень про «Польщу для поляків», хтось 
заради наживи.

Чи повинні українці піднімати триво-
гу щодо неприпустимості шани таким лю-
дям у Польщі? Можливо, адже мова часто 
йде про їхніх убитих родичів та близьких. 
Але ми врешті повинні зрозуміти: будуть 
люди, які для нас, українців, будуть геро-
ями, але трактуватимуться як злочинці у 
Польщі, і навпаки.

Місцем для дискусії мають 
стати наукові кафедри, 
а не політичні трибуни 
У нас була дуже важка історія, тож не 

варто застосовувати дуже простих підхо-
дів до її осмислення. Залишаться події і 
люди,  щодо яких у нас не буде згоди. І за-
ради нормальних стосунків у майбутньо-
му ми повинні погодитися не погоджува-
тися щодо деяких моментів минулого.

Автори польського листа наголошу-
ють: їхнім головним завданням є вшану-
вання пам’яті жертв. Однак чи можна на-
звати належним вшануванням політичні 
заяви, які сіють ворожнечу між нащадка-
ми тих жертв? Чи не важливіше замість 
цього зосередити зусилля на встановлен-
ні імен усіх жертв?

У тексті йдеться про потребу вста-
новлення хреста на могилі кожного з 

них. Згоден, що це наш останній святий 
обов’язок перед ними. Але чому ж тоді 
досі —  від 2009 року — залишається 
невідкритим пам’ятник сотням україн-
ців, убитих вояками АК у Сагрині весною 
1944 року? Чому немає жодної реакції з 
боку польської влади на системне плюн-
дрування українських могил у Польщі, яке 
триває вже близько року і гарно висвіт-
люється російськими та проросійськими 
медіа?

Міхал Дворчик, який оголошував лис-
та від польських політиків, є автором од-
ного з трьох законопроектів, зареєстро-
ваних у Сеймі, який називає антиполь-
ські акції геноцидом. Використання цього 
терміну найчіткіше підкреслює нещирість 
у запевненнях, що завданням польських 
політиків є вшанування усіх загиблих і 
засудження злочинців. Тому що геноцид 
поляків означає перекладення вини ви-
ключно на українців. Такий підхід робить 
неможливим розуміння реальної ситуа-
ції, коли і українці, і поляки були водно-
час і серед жертв, і серед катів. Більш 
того, «геноцидом» прикривають і виправ-
довують злочини польського підпілля су-
проти українського населення, адже не 
може бути злочинців серед жертв того, 
що називають «злочином понад злочини».

Дискусія довкола українсько-поль-
ського конфлікту в минулому повинна 
тривати. Але місцем для неї мають стати 
наукові кафедри, а не політичні трибуни.

Взаємні гучні звинувачення в гріхах 
минулої війни можуть завадити почути 
інше — наростання шуму гармат на схід-
ному кордоні України. І надто близько під-
пустити війну сучасну вже до східних кор-
донів Польщі. Можливо, саме для того 
вони й потрібні?

Володимир 
В’ЯТРОВИЧ,  

голова Українського 
інституту 

національної пам’яті

Довідка.
Події на Волині 1943 року — 

збройне протистояння підпільних 
українських і польських військових 
формувань,  Української Повстанської 
Армії та Армії Крайової. 

За підсумками Першої світової ві-
йни, рішенням  держав-переможниць, 
Волинь та Галичина відійшли до відро-
дженої Польщі. У вересні 1939 року 
Польська держава була  ліквідована 
нацистською Німеччиною і комуніс-
тичним Радянським Союзом. Унаслі-
док  поділу ними  Польщі Волинь і Гали-
чина  увійшли до складу СРСР. Під час 
німецької окупації українське і поль-
ське підпілля боролися проти фашис-
тів, часом і спільними зусиллями. З на-
ближенням все очевиднішої поразки 
нацизму тут, у Західній Україні, знову 
загострилася боротьба поляків і укра-
їнців за ці території. Особливо гострим 
був збройний конфлікт на Волині, де 
постраждало  багато цивільного насе-
лення, польського і українського. 

В  інформаційному середовищі  сві-
тового українства — знакова  подія: по-
бачило світ 70-те число  журналу   «Про-
зріння», який видається  на теренах ав-
стралійської української діаспори.

Це подія для  всього українства  і, 
звісно, для засновника  і головного ре-
дактора  журналу — видатного україн-
ського діяча Габелка Федора Павлови-
ча, який у своєму вельми поважному 
віці (достойникові майже 100) продо-
вжує плідно працювати для української 
національної ідеї. Тож вихід  70-го  номе-
ра  часопису  — і  його особисте свято.

 «Прозріння» — часопис дійсно 
український. Він відтворює знищену і 
переписану   ворожими українству ко-
лоніальними режимами  історію нашої 
держави.

 З гордістю констатуємо, що у Мир-

городській Діаспорній бібліотеці імені 
Галини Король є  всі 70 номерів назва-
ного видання.

 Україна  вдячно вклоняється   сво-
їм синам і донькам  в далекій Австра-
лії,  зусиллями  яких «Прозріння» вида-
ється, живе  і працює на просвітянській 
ниві нашої столоченої чужинськими ор-
дами  історії і духовності.

 
Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 

директор Діаспорної бібліотеки 
імені Галини Король, 

м.Миргород,  Полтавська область 

Від редакції. Засновник і редактор 
журналу «Прозріння» Федір  Габелко є 
постійним читачем і автором нашої га-
зети «Світ-інфо». Він надсилає  редакції 

свій журнал, щойно ми отримали і цей 
ювілейний номер.  

Журнал великий за обсягом — 92 
сторінки. Гарна поліграфія, багато ко-
льорових і чорно-білих фото.

Теми основних публікацій номе-
ра  такі. Бесіда Героя України Левка 
Лук'яненка і дипломата, доктора наук 
Леонтія Сандуляка. Становлення неза-
лежності України у 1917 – 1918 роках. 
Тарас Бульба-Боровець і його «Поліська 
січ». Заява УВКР  з приводу річниці Голо-
домору в Україні. Трагедія знищення Ба-
турина московським військом. Автори 
Гімну України Павло Чубинський і Ми-
хайло Вербицький. Історія української 
церкви. Українське козацтво. Таємни-
ці острова Хортиця. Історія України-Ру-
сі. Життя української громади Австралії.

Вітаємо журнал і його творців, чи-
тачів з ювілеєм! 

Волинська трагедія. 
Замість взаємного вибачення —  односторонні звинувачення

«Прозріння», журнал українців Австралії: 70-ий, ювілейний!
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Бліц-інформ

Паанорама

В Англії з’являться 
пластикові гроші
В Англії вперше в обіг введуть пластикові гро-

ші. Центральний банк країни показав зразки плас-
тикових банкнот. Вони надійдуть в обіг 13 вересня. 
На купюрі номіналом у п’ять фунтів стерлінгів зо-
бражений портрет королеви Британії Єлизавета II. 
На зворотному боці розмістили портрет колишньо-
го прем’єр-міністра Великобританії Уїнстона Чер-
чилля. 

Нові зразки грошей будуть чистішими, міцніши-
ми, а також матимуть високий рівень безпеки.

У банку запевнили, що нові купюри будуть дов-
говічнішими в 2,5 разу, ніж паперові аналоги. Попе-
редня банкнота в п’ять фунтів перестане бути пла-
тіжним засобом 2017 року. Їх після цього можна 
буде обміняти в Центральному банку.

Швеція починає ввозити 
сміття
У Швеції почнуть імпортувати побутові відходи 

задля їх подальшої переробки на тепло й електро-
енергію. Швеція давно є світовим лідером у сфері 
технологій переробки відходів. Нині держава зіткну-
лася з браком відходів для виробництва необхідної 
кількості тепла й електроенергії. Тому в країні вва-
жають прийнятною перспективу імпорту відходів з 
інших країн.

Галузь переробки сміття в Швеції настільки роз-
винулася, що сьогодні в країні на звалища потра-
пляє лише 4% відходів, тоді як у Європі в середньо-
му ця цифра становить 38%. Основна маса сміття в 
країні відправляється на переробку або на спалю-
вання, теплом від якого обігрівають близько 20% бу-
динків Швеції.

Частина теплової енергії від спалювання сміття 
перетворюється на електричний струм. Ним забез-
печують близько 500 тисяч будинків.

Однак імпорт відходів експерти називають ви-
гідним лише в короткостроковому періоді, надалі ж 
необхідно переглядати підходи до переробки сміття.

Російських легкоатлетів 
не допустили 
на Олімпійські ігри 
Міжнародна асоціація легкоатлетичних феде-

рацій відмовилася допустити російських спортсме-
нів до участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-
де-Жанейро.

Як відомо, російську федерацію легкої атлети-
ки дискваліфікували в листопаді 2015 року після 
доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства. 
У доповіді вказувалося, що російські атлети засто-
совують допінг і до цього також причетні російські 
чиновники.

Палацу в підземеллях — 
590 років
Під Забороненим містом у столиці Китаю Пекіні 

виявили величезний древній палац. На думку вче-
них, будівля була частиною конструкцій, зведених 
ще за часів правління імперії Мін. Археологи розко-
пали шар із 20 цегляних кладок. Їх глибина — близь-
ко 2,8 метра. Учені вважають, що розкопали фунда-
мент великого палацу XV століття. Тут розташову-
вався замок матері імператора.

На розкопках знайшли дерев’яні конструкції. 
Вони слугували опорою для підтримання цілісності 
цегляних споруд.

Це не перша знахідка археологів під Забороне-
ним містом. Торік тут розкопали 16 великих стов-
пів. Знахідка розташована поруч зі знайденою це-
гляною кладкою. Це, на думку вчених, свідчить про 
спільність їх походження.

Заборонене місто розташоване в центрі Пекіна 
на північ від площі Тяньаньмень. Розкопки тут пла-
нують завершити до 2020 року. На це Китай витра-
тить 260 мільйонів доларів.

На території Забороненого міста в XV – XX сто-
літтях був головний палацовий комплекс Китайської 
імперії. Він внесений ЮНЕСКО до списку Всесвітньої 
спадщини людства.

Чоловік вимагає 
від дружини $20 тисяч
Чоловік-алжирець не впізнав дружину без макі-

яжу вранці після весілля і подав на неї в суд за шах-
райство, вимагає від жінки компенсацію в 20 тисяч 
доларів. Він звинуватив дружину, що вона надурила 
його і завдала психологічних страждань, бо вияви-
лася не такою красивою, як вважав чоловік.

Міністр юстиції України Павло Петрен-
ко разом із міністрами юстиції Естонії, Лат-
вії, Литви та Польщі підписав Декларацію 
щодо 75-річчя масових депортацій у червні 
1941 року.

Депортації 1939 – 1941 років здійсню-
вали разом тогочасні союзники — Радян-
ський Союз та Німеччина. У 1939 – 1941 ро-
ках на західних землях України було прове-
дено чотири масові депортації — в лютому, 
квітні – травні, червні – липні 1940 і травні 
– червні 1941 року. Їх жертвами стали по-
над 200 тисяч українців, поляків, євреїв, 
представників інших народів.

Невинних громадян як худобу збирали у 
вантажні вагони й вивозили в невідомому 
напрямку. Багато немовлят, дітей, людей по-

хилого віку гинули в дорозі до Сибіру й інших 
віддалених куточків Радянського Союзу. Ще 
частина депортованих помирали з голоду в 
перші місяці життя на нових місцях.

Найбільш жорстокою була депортація 
кримськотатарського народу 1944 року, 
яка призвела до загибелі ледь не чверті 
всього народу і мала ознаки геноциду.

Метою комуністичного Радянського Со-
юзу було не тільки анексувати нові території, 
знищити суверенні демократичні країни, а й 
перемішати народи, знищити волю до бороть-
би за державність. Виселення відбувалися в 
рамках кампанії радянської влади, яка офі-
ційно називалася «очищенням» території від 
«антирадянських, кримінальних і соціально 
небезпечних елементів» і членів їхніх родин.

Депортації та інші злочини комуністич-
ного режиму не є справою минулих часів, це 
те, про що кожен із нас має пам’ятати тепер, 
аби не допустити нових порушень громадян-
ських свобод і повторення подібних трагедій 
у майбутньому.

Відомий політик, недавній народний 
депутат Микола Томенко опублікував стат-
тю, де говорить, чому триває незаконне 
вирубування наших лісів. 

«Як ініціатор та співавтор діючого зако-
ну про заборону вивезення лісу-кругляку за 
кордон бачу продовження негативної і анти-
української політики уряду Яценюка в діях 
уже нового уряду Гройсмана», — пише Ми-
кола Томенко. 

«Ті ж самі люди, які залишилися на поса-
дах у середній ланці управління (починаючи 
від заступників міністрів і закінчуючи керів-
никами департаментів), продовжують «ста-
ру пісню» про те, що треба скасувати закон 
про заборону експорту необробленої дере-
вини, оскільки це нібито порушує норми СОТ 
і трохи не суперечить Угоді про асоціацію з 
ЄС... 

Зауважу, що жодної офіційної позиції 
стосовно наших зобов’язань у документах, 
пов’язаних з Угодою про асоціацію з ЄС, так 
ніхто і не надав на вимогу авторів згадано-

го закону. Отже, зрозуміло, що ключовими 
опонентами діючого мораторію на вивезен-
ня лісу є представники міжнародних корпо-
рацій і бізнесу сусідських держав — Польщі, 
Румунії, Туреччини та ін., які за рахунок де-
шевої української сировини за останні роки 
створили десятки тисяч робочих місць у сво-
їх країнах і підняли власну економіку», — пе-
реконаний політик. 

Спроба змінити ситуацію з’явилася піс-
ля ухвалення згаданого законопроекту. 
Більше того, на сьогодні, як говорять екс-
перти, суттєво збільшились інвестиції в де-
ревообробну галузь, відбувається технічне 
переоснащення деревообробних підпри-
ємств, значно збільшився випуск обладнан-
ня для альтернативних джерел енергії. 

Натомість на український ринок, який 
почав працевлаштовувати людей і від-
новлюватися після попереднього періоду, 
на жаль, надійшов тривожний сигнал про 
те, що і уряд Гройсмана піде шляхом уря-
ду Яценюка та буде ініціювати скасування 

закону, щоб відновити безперешкодне ви-
везення лісу-кругляку за кордон, зазначає 
Томенко. 

У зв’язку з цим цікаво було би почу-
ти: окрім збільшення тарифів і виплат суб-
сидій, коли будуть запроваджені програ-
ми підтримки енергозберігаючих техноло-
гій, пов’язаних із пільговим кредитуванням, 
щоб і підприємства, і громадяни мали змогу 
перейти на альтернативні енергетичні дже-
рела? І чи буде змінена державна політика, 
за якою Держлісагентство є структурою із 
заробляння коштів, а не із захисту довкіл-
ля? І доки Держлісагентство буде підпоряд-
ковано МінАПК, а не Мінекології? 

«Сьогодні важливо почути від керівни-
цтва уряду: воно і далі підтримує бізнес су-
сідніх держав і так звану «лісову мафію», яка 
наживається на наших природних скарбах, 
чи нарешті уряд стане на захист української 
економіки, національного довкілля та під-
тримає програму енергозбереження?» — 
запитує Микола Томенко. 

Після 73 років діяльності закривається один із найстаріших ма-
газинів української символіки в Іст Віліджі (місто Нью-Йорк, США), 
який має назву «Сурма». Про це повідомив його власник Маркіян 
Сурмач, онук українського емігранта, котрий перебрався до США на 
початку ХХ століття, пише «Нью-Йорк Таймс».

За словами Маркіяна, основна причина закриття закладу — 
зниження попиту на продукцію магазину й інтересу до української 
культури в цілому. Проте він не виключає можливості зміни сфери 
діяльності закладу й каналу продажу самої продукції, з можливістю 
перейти на Iнтернет-продаж.

Район Іст Вілідж відомий у Нью-Йорку під назвою «Маленька 
Україна». Саме тут мешкає більшість представників української діа-
спори міста, що налічує понад 70 тисяч осіб.

Як зазначає Сурмач, його магазин — не перший національний за-
клад, що закривається через зниження інтересу до українського. Раніше 
в Іст Віліджі припинили своє існування кав’ярня «Київ» і ресторан «Одеса».

Маркіян Сурмач, однак, особливо не переймається з приво-
ду того, що залишиться без коштів на існування. Оскільки будівля, 
в якій розташований його магазин, за нинішніми мірками коштує 
близько мільйона доларів.

В Ірландії руки миють тільки пе-
ред походом у туалет, перед їжею 
руки мити заборонено.

В Індії заборонено читати реп на 
судовому засіданні.

У Японії заборонено зраджува-
ти своїй дружині, якщо вона має чор-
ний пояс iз карате-до.

У Норвегії дівчата молодші 20 
років мають право не платити за 
стрижку в перукарні.

У Данії студенти з відмінними 
оцінками мають право плюнути у ви-
кладача, якщо він відійшов від теми.

У Мексиці дозволено подати до 
суду на людину, яка назвала вас тов-
стою, і відсудити 10 її зарплат.

В Ефіопії заборонено вбивати 
людину, яка вам усміхається.

У Венеції вважається зрадою, 
якщо ви усміхнулися дівчині, від-
кривши рота більше ніж на 2 см.

В Індонезії студент iз немитою 
головою не допускається до занять.

В Аргентині заборонено купати-
ся в одязі.

В Ефіопії дозволено відрізати 
палець будь-кому, хто доторкнувся 
до вас без вашої згоди.

У Греції називати дівчину на ім’я 
має право тільки її мати.

Винаходи, 
які зробили діти

Батут
16-річний Джордж Ніссен здогадався ство-

рити те, без чого сьогодні не уявити справжніх 
веселощів, спостерігаючи за спортсменами. По-
вітряні гімнасти наприкінці виступу стрибають 
на спеціальну гнучку страхувальну сітку. Змай-
струвати щось подібне й виконувати на ньому 
трюки в повітрі хлопець спромігся 1930 року.

Ліки від гикавки
Американка Меллорі К’ювмен у 13 років ви-

найшла нові ліки. Найбільше вразила простота 
її рецепта: до складу увійшли цукор, яблучний 
оцет і звичайні льодяники. 

Засіб для безболісного зняття бинтів
Майже фармацевтичний засіб винайшла 

8-річна Аланна Маєрс. Після того, як її виписали 
з лікарні, дівчинці дуже боляче знімали бинти, які 
прилипали до ран. Американська школярка ство-
рила чарівну суміш із лавандової олії, води й мила.

Ласти для плавання
Перші прилади для плавання винайшов 

Бенжамін Франклін, тоді — 12-річний майбут-
ній борець за незалежність Америки. Проте він 
пропонував одягати їх на руки. Пізніше хлопець 
знайшов докази електричної природи блискав-
ки і 1752 року запропонував проект громовід-
воду. У списку винаходів Франкліна — крісло-
гойдалка й біфокальні окуляри.

Прилад, який блокує авто 
з п’яним водієм
16-річний житомирянин Вадим Хоміч ви-

найшов прилад, який блокує автомобіль, якщо 
в ньому сидить водій у нетверезому стані. Щось 
подібне сьогодні використовують, приміром, у 
Голландії. Перед включенням двигуна голланд-
ський прилад бере на аналіз зразок повітря, 
яке видихається. Якщо водій видихає алкоголь-
ні пари, система блокує запуск двигуна.

Місто-примара, 
покинуте людьми
Спиналонга або Калідон (Греція)
Це місто-острів пережило безліч переро-

джень, але його останнім призначенням стала 
колонія для хворих на проказу. Від 1903 року 
прокажених відправляли до огородженого сті-
ною міста, де їм давали їжу, воду і надавали ме-
дичну допомогу. Умови тут, звичайно, були не 
найкращі, але порівняно з печерами, в яких хо-
валися прокажені в ті часи, це був просто ку-
рорт. 1957 року  винайшли ліки від прокази, і 
зцілені жителі покинули місто. Нині це популяр-
на серед туристів історична пам’ятка.

Злочини депортації

1939 рік. Депортація  комуністичною 
 владою  жителів  Західної  України у Сибір.

Уряд Гройсмана: 
захищати чи грабувати наші ліси? 

У Нью-Йорку закриється найстаріший український магазин

Дивні закони 
і звичаї світу
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Напевне, чи й пам’ятають вихід-
ці різних поколінь із поріділих нині 
українських сіл стародавні назви ву-
лиць дорогих на все життя столиць 
свого дитинства. Зазвичай закрі-
плювалися ці назви за певним сіль-
ським кутом, вулицею або її части-
ною не за чиєюсь вказівкою звер-
ху, як це робилося в комуно-більшо-
вицьку добу, а завдяки поступовому 
вкоріненню топоніма, придуманого 
самими ж мешканцями села. І топо-
нім цей виходив настільки точним, 
доречним, влучним, простим і зрозу-
мілим, що його не змогли заступити 
насильно нав’язані імена «вождів» і 
«діячів» соціалістичної епохи.

Одна з головних вулиць села 
Данина, що в Ніжинському районі, 
від незапам’ятних часів і аж до 20-
их років минулого століття мала на-
зву Шинкова. Ця назва пов’язана 
з таким явищем, як шинкарство 
або корчмарство, яке також від 
незапам’ятних часів було пошире-
не на наших теренах. Без шинку чи й 
кількох не обходилося в будь-якому 
місті чи містечку. 

Шинок (на Правобережній Укра-
їні синонімом цього поняття була 
корчма) — своєрідний громадський 
заклад, де не лише цілодобово меш-
канці могли купити на розлив і винос 
спиртні напої, а й під веселу гутірку 
чи музику провести час.

Як на церковному 
майдані 

медовуху варили
Перед тим, як перейти до опису 

діяльності шинку, звернемо увагу на 
призабуту стародавню народну тради-
цію виготовлення й розпивання укра-
їнцями різних саморобних напоїв.

Коли шинків у селах не було (а 
ці початки слід шукати ще в період 
княжої України), з-поміж інших напо-
їв найбільш поширеними були квас, 
медовуха, пиво, ягідні настоянки. 
Виробляти, скажімо, медовуху (зва-
рений з меду та інших фруктових до-
датків цілющий напій), благослов-
лялося церквою. Це було привілеєм 
церковних братств, що існували при 
багатьох храмах. У час храмових та 
інших релігійних свят парубки та мо-
лоді мужчини варили медовий напій 
прямо на церковному майдані й про-
давали його селянам.

Віднайдені в архівах документи 
засвідчують, що перед публічним про-
дажем меду братчики влаштовува-
ли спільний обід для всього села. По-
тім селяни заповнювали принесену з 
дому порожню посудину (графини, су-
лії, глечики, були й дійниці) ще теплим 
медовим трунком. Закриваючи посу-
дину кришкою, не забували покласти 
за це в перевернуту козацьку смуш-
кову шапку, що лежала на стільчику 
біля бочки, певну грошову суму. Ви-
торгувані кошти передавали до цер-
ковної каси: з цих «медовушних» по-
кривалися витрати на народну школу, 
харчування для бідних, допомогу си-
ротам, на інші потреби приходу.

Продаж медового напою у гро-
маді був прибутковою справою. 
Скажімо, в прихідно-витратній кни-
зі Свято-Воскресенської церкви міс-
течка Брусилова (на Житомирщи-
ні), де хрестився і вінчався видат-
ний діяч українського відродження 
Іван Огієнко, віднаходимо такі запи-
си: «1797 рік: за мед взяли баришу 3 
руб.; 1799 рік: із розсиченого меду 
взято баришу 26 руб. 5 грошів; 1800 
рік: взято баришу за мед 29 руб.». 
(Цит. за: Огієнко І. Містечко Брусилів 
та його околиці./Упор., авт. передм. і 
приміт. М. Тимошик. — К.: Наша куль-
тура і наука, 2012).

Пристанок 
для подорожніх і… 

слабкодухих
Зазвичай в українських селах 

настоювали наливки, «гонили» горіл-
ку чи не в кожній хаті. Але робилося 
те здебільшого для своїх потреб і на 
різні родинні оказії, як казали, «од 
празників». Громадська думка в дав-
нину ніколи не була на боці тих, хто 
займався цим ділом постійно і «не 
для себе», а щоб споювати інших та 
на цьому заробляти, тобто шинкари-
ти. Ось чому ніхто з мешканців села 

не наважувався завести власний 
шинок — свої б цього не потерпіли. 
І ось чому за таке не складне, але 
вельми прибуткове заняття вхопи-
лися «чужородці». У селах — тради-
ційно євреї, а в містах, окрім них, ще 
й греки та вірмени. 

У Данині, як і в інших селах Ні-
жинської округи, місце під шинок ви-
брали, за вимогою віруючих, на кіль-
ка сотень метрів подалі від церкви. 
Друга умова — аби такий заклад 
розміщувався на протилежному 
боці від церкви, щоб не в одному 
ряду з нею.

Пустир, де правий бік шляху від 
«ожидалки» на сусідню Шатуру впер-
ше розтинається з’їздом донизу на 
круглий і постійно заболочений ви-
гін, названий Жолобом, якраз і 
прийшовся для шинку. Ця найстарі-
ша вулиця села була чи не середи-
ною старовинного тракту з Ніжина 
через Володькову Дівицю – Дани-
ну на Шатуру – Макіївку, що виво-
див мандрівників уже на ширшу биту 
дорогу — до Києва. Таке місце було 
цілком підходящим для подорожніх: 
тут вони могли зупинитися, щось пе-
рекусити, підтягнути упряж, підпас-
ти коней на вигоні чи просто дати їм 
можливість спочити.

Для своїх це місце було, як ні-
яке інше, зручним: на центральну 
Шинкову викермовувалися чи не 
всі вулиці села. А тут — біля вигону 
(«Жолоба») — таке роздолля: жаби 
від весни хороводи виводять, жов-
тасте латаття милує зір, від весни 
й до осені дурманить запах свіжос-
кошеної трави. Через те, що в цьо-
му кутку села хати одна від одної не 
так густо поставлені, можна було в 

шинку й біля нього і співати допізна, 
і голосно лаятися — нікому не зава-
жатиме. На Жолобі й віху на Зелену 
неділю чи не першою на все село по-
чали ставити. Ще донедавна та віха 
утримувала наймення кращої — з 
іконою на верхівці та свічкою, що 
горіла чи не всю ніч перед образом 
Матері Божої.

Казали старі люди, що шинок 
на Шинковій був другим місцем у 
селі, де найчастіше селяни збира-
лися не лише на свята й неділі, а у 
будні. Першим таким місцем справі-
ку була церква. Завжди велична й 
урочиста, близька й рідна, завжди 

переповнена святочно вбраним 
людом. Поводили там себе чоло-
віки й жінки, як і годиться в Божо-
му домі, побожно, мовчазно. Якщо 
й обмінювалися словами з ближні-
ми, то пошепки. А в шинку, підігріті 
міцним напоєм, давали волю своїм 
емоціям і почуттям.

На початку шинок і справді вико-
нував незлу місію своєрідного куль-
турного й ділового осередку села. 
Тут дізнавалися про новини, звідси 
розходилися в усі боки округи всі-
лякі плітки й побрехеньки. У шинку 
домовлялися й оформляли крупну 
й дрібну купівлю-продаж (корови, 
коня, поросяти, воза, пару десятин 
землі тощо). Тут же й «обмивали» до-
мовлене. Сюди передусім спрямову-
валися й жінки в пошуках своїх «за-
блудлих» хазяїнів.

Поступово входило в звичку се-
лян виставляти в шинку могоричі. 
Приводи життя давало чи не що-
дня: народження дитини, хрести-
ни, одруження, кінець сівби… Пі-
шла мода розплачуватися горілкою 
із сусідом чи товаришем за підсо-
бляння в якомусь важчому для од-
ного ділі.

Забігали сюди і зранку, перед 
виходом у поле, і ввечері — чи був 
толк від роботи в такому стані? Біль-
ше проводили тут час ті, кого рідна 
хата й найближчі в ній переставали 
гріти, кого тісніше замотував клу-
бок житейських негараздів і випро-
бувань долі. 

Корчмар лише встигав нові сулії 
відкорковувати.

Багатьох чоловіків, а нерідко й 
жінок, це місце таки псувало.

Не випадково власників шинків 
називали в селах недобрими слова-

ми: і здирниками, і дияволами, і гли-
таями, і п’явками на тілі селянина. 
У Шевченка читаємо: «А ти, задри-
панко, шинкарко, перекупко п’яна!» 
Адже з бажання здерти із затиснуто-
го з усіх боків житейськими негараз-
дами чоловіка побільше корчмарі ні 
перед чим не зупинялися. Якщо гро-
шей бідака вже не мав, шинкар про-
понував закласти під заставу і свит-
ку, і шапку, і кобеняк, а нерідко й кін-
ську упряж чи саму коняку. Добра 
частина з того ужинку згодом про-
давалася, бо де п’яниця мав діста-
ти гроші, щоб викупити це з лихвар-
ськими відсотками.

«Грай, кобзарю, 
лий, шинкарю»

Який  вигляд мав перший шинок 
у Данині — про це ні креслень не 
вдалося віднайти в архівах, ні зі спо-
гадів старожилів з’ясувати. Проте 
варто припустити, що й тут ця спору-
да була типовою, розрахованою на 
багато років використання. А типову 
можемо уявити — їх раніше і малю-
вали, і описували не раз.

Приміщення помітно відрізня-
лося від звичайної сільської хати за 
кількома ознаками.

По-перше, воно було помітно 
видовжене (за рахунок прибудови 
однієї, а то й двох кімнат для житла 
корчмаря та сім’ї).

По-друге, мало задній двір із 
критим заїздом мимо сіней і стай-
нею вглибині (там перепрягали ко-
ней, тримали сіно, яке корчмар про-
давав мандрівним візникам).

По-третє, світлиця для відвіду-
вачів мала бути великою: попід дво-
ма вікнами стояв зазвичай довгий 
стіл із довгими лавицями з двох його 
боків. Менший стіл або два стояли 
окремо. Замість печі — торгова стій-
ка, за якою на полицях стояли різної 
ємкості сулії, графини, посуд. Пере-
куска готувалася за ширмою або в 
іншій кімнаті.

По-четверте, великою за розмі-
ром мала бути комора, сполучена зі 
світлицею. Тут у бочках чи великих 
суліях зберігалася оковита. Зазви-
чай корчмар сам не займався само-
гоноварінням — він мав постійних 
постачальників із цього села. Окре-
мі полиці були передбачені для това-
рів дрібної торгівлі, які корчмар час 

від часу завозив із Ніжина чи Но-
сівки. І ще було місце для речей, які 
бралися під заставу.

У сусідніх селах форма будови 
шинку, начиння в ній могли дещо від-
різнятися. Єдине спільне для всіх по-
дібних закладів — гуляння і розпи-
вання, частими гостями в шинках 
були кобзарі.

Не маємо архівних свідчень 
щодо життя в шинку та довкола ньо-
го, але народна творчість десятка-
ми, сотнями строф донесла через 
віки ту атмосферу, що стабільно па-
нувала тут. Для прикладу, ось витин-
ка з народної пісні, яку доводилося 
чути в наших краях:

Од села, до села
Танці та музики,
Курку, яйця продала —
Маю черевики…
 
Торгувать, шинкувать
Буду чарочками,
Танцювать та гулять
Буду з парубками.

Немало з тих народних сюже-
тів переспівав у своїх творах Тарас 
Шевченко. У його поемі «Гайдамаки» 
зримо постає картина бенкетування 
козаків в одному з таких шинків на 
Лівобережній Україні:

«Грай, кобзарю, лий, шинкарю!» —
Козаки гукали.
Шинкар знає, наливає
І не схаменеться;
Кобзар вшкварив, а козаки —
Аж Хортиця гнеться…
Кухоль ходить, переходить,
Так і висихає…

Ішли до шинку нерідко спере-
сердя, будучи розчарованими, що не 
вдалося відстояти свою правду. Ось 
картинка. Утомлений із дороги коб-
зар, на прохання молоді перепочити 
на церковному майдані та заспівати 
«чогось веселого», завів невеселу, 
але вражаючу душі молодих думу про 
славного козака Тараса Трясила і 
про безпам’ятство їхніх нащадків, які 
не знають навіть могил українських 
героїв, похованих поруч. Молодь ніби 
й слухала уважно, а потім ураз пере-
ключилася на веселощі, пішла витан-
цьовувати наприсядки. Тому й гірко 
стало кобзареві від такого їхнього 
вчинку, тому й прямує він до шинку:

Нехай буде отакечки!
Сидіть діти у запечку,
А я з журби та до шинку,
А там найду свою жінку,
Найду жінку, почастую,
З вороженьків покепкую.

Окремий твір Кобзар присвятив 
нещасливій долі жінки, яка з бажання 
жити краще послала чоловіка далеко 
на заробітки, а сама, не впоравшись 
із побутовими труднощами, спилася:

Ой я свого чоловіка
В дорогу послала,
А од шинку та до шинку
Стежечку проклала…

Повернувшись додому з чумаць-
кою валкою, що ходила з волами в 
Крим по сіль, чоловік очманів від по-
баченого в хаті: голодні й голі діти 
лазили в запічку:

«А де ваша, діти, мати?» —
Сердешний питає. —
«Тату! Тату! Наша мати
У шинку гуляє».

До щему актуальний, до речі, цей 
сюжет на тему нинішнього далеко-
го заробітчанства. Тільки ролі 
батька й матері часом змі-
нюються.

Шинок і шинкарство на Шинковій
Питні заклади в українському селі 

Картина В. Штернберга 
«Малоросійський шинок». 1837 р. 
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9 Як сільський 
схід шинок 

закривав
Особливо пожвавилася діяль-

ність шинків після знесення в Росій-
ській імперії 1861 року кріпацтва. 
Отримавши волю, а з нею власні зе-
мельні наділи з колишніх поміщиць-
ких маєтностей, багато відучених від 
самостійного господарювання се-
лян не знало, як усім тим розпоряди-
тися. Дехто продавав землю та йшов 
до міста, дехто її закладав під ризи-
ковану комерцію, а дехто й зовсім 
пропивав. Про це в літературі також 
знаходимо немало сюжетів. 

Шинкарі процвітали. Реєстр 
боржників у їхніх боргових книгах 
збільшувався. Урізноманітнювалися 
й форми замовлення все нових і но-
вих кварт горілки в борг. Завсідни-
ки цих закладів, не маючи грошей, 
почали закладати вже не смушкові 
шапки й свитки, як раніше, а дрібну 
живність із власного господарства: 
курку, гуску, а то й теля. Підбурювали 
до цього селян самі шинкарі — нічо-
го не виробляючи власноруч, ніко-
ли не маючи при садибі бодай яко-
їсь грядки, вони та їхні сім’ї завжди 
жили, як казали в нашому селі, «на 
широку ногу». Тому, наливаючи чер-
гову пляшку в борг, шинкар удоволе-
но записував боржникові то мішок 
картоплі, то кілька мірок борошна, 
то віз яблук. Наступного дня не да-
вав на похмілля, доки бідолаха не 
поверне боргу сповна натурою. По-
частішали випадки, коли шинкар 
дуже захмелілому клієнту припису-
вав більший обсяг випитого, а отже, 
й боргу.

Спонукане неконтрольованою 
діяльністю шинків п’янство в селах 
усе помітніше впливало на перебіг 
справ у волосних судах. Про це пе-
реконливо засвідчує книга протоко-
лів Володьково-Дівицького, що в Ні-
жинському повіті, волосного суду від 
початку 70-их років ХІХ століття. Ви-
падки побиття невинних селян, кра-
діжки з домашніх господарств, сі-
мейні чвари здебільшого виникали 
через пиятику. 

Так поступово в селах краю на-
ростало, передусім серед жіноцтва, 
невдоволення діяльністю шинків і 
поведінкою шинкарів. Скажімо, від 
Різдва й до Великодня 1877 року на 

столі Володьково-Дівицького сіль-
ського голови Федора Туника зібра-
лося десятки заяв і скарг на шинка-
рів від місцевих мешканців. Громад-
ська думка все більше схилялася до 
кардинальних дій: терпінню того, що 
дозволяли собі шинкарі, наставав 
край.

Люди вимагали загального во-
лосного сходу. У Володьковій Діви-
ці такий схід відбувся 5 липня 1877 
року. Схід був «соєдіньонним», тобто 
за участю представників сіл, що під-
порядковувалися волості, — Дани-
ни і Шатури. Туди завчасно послали 
письмову петицію.

На загальне обговорення і при-
йняття остаточної ухвали виносили-
ся питання: дозволяти чи заборони-
ти євреям далі утримувати шинки в 
селах волості. Той факт, що на схід 
з’явилося понад дві третини пред-
ставників домоволодінь, які мали 
право голосу, засвідчує: питання це 
на ту пору особливо загострилося.

Шалька терезів думки громади 
однозначно схилялася в бік тих про-
мовців, хто пропонував однозначне: 
заборонити.

Подаю перший абзац ухвали схо-
ду в перекладі українською, оскіль-
ки все волосне діловодство в україн-
ських селах велося тоді російською:

«1877 рік, 5 липня. Ми, що нижче 
підписалися, Чернігівської губернії 
Ніжинського повіту Володьково-Ді-
вицької волості, козаки і селяни всіх 
найменувань, сього числа, на скли-
кання нашого сільського голови, на 
сумісному сході в кількості двох тре-
тин домоволодінь для обговорення 
різних справ, що стосуються користі 
для товариства, обговорили предмет 
відносно утримуваних євреями пит-
них закладів, що, як утримувачі оних, 
євреї роблять недобре, постійно 
брешуть жителям, обходяться з ними 
нечесно і недобросовісно, а тому на 
обговоренні цієї теми самі між со-
бою одноголосно постановили:

— просити начальство про за-
борону євреям утримувати пит-
ні заклади в с. Володькова Дівиця, 
в чому цей приговор постановив». 
(«Решение схода села о запрещении 
евреям удерживать питейные за-
ведения в с. Володьковая Девица», 
Ніжинська філія Держархіву Черні-
гівської області, ф.1213, оп. 1, арк. 
2 (Володьково-Дівицьке волосне 
правління).

Далі в документі перелічуються 
прізвища, імена та по батькові всіх 
зареєстрованих учасників сходу. 
Список зайняв кілька сторінок ухва-
ли, яку підписав сільський голова 
Федір Туник.

За існуючими на той час в імпе-
рії приписами, документ цей, що мав 
назву «приговор сільського сходу», 
набирав чинності тоді, коли затвер-
джувався начальником волості. І він 
був затверджений того ж дня. Ціка-
во сформульована власноруч напи-
сана резолюція волосного старшини 
Михайла Безжона:

«Приговор цей складено поіме-
нованими особами, які мають пра-
во голосу на спільному сході із за-
гальної їх згоди в усьому на закон-
ній основі правильно. Тому приго-
вор цей у книгу під №17 записати. В 
тому Володьково-Дівицьке волосне 
правління підписує і волосної печат-
ки удостоює». (Там само — арк. 3).

За архівними документами не 
вдалося встановити, яку силу мала 
ця ухвала сходу волосного села за 
участю представників інших сіл во-
лості для Данини. Шатури це не сто-
сувалося, оскільки на ту пору шинку 
в цьому селі не було. За логікою ре-
чей, такий схід у Данині мав відбути-
ся незабаром після Володьково-Ді-
вицького. І рішення його мало було 
таким самим, як і у волосному цен-
трі. Бо, як і дівичан, євреї-шинкарі 
своїм здирництвом таки дістали й 
більшість данинців.

Така заборона і у Володьковій 
Дівиці, і в Данині тривала недовго. 
Адже житейський досвід підтвер-
джує: якщо на певне явище є сталий 
запит, то пропозиція обов’язково 
з’явиться. Отож шинок на Шинковій 
незабаром знову відчинив свої две-
рі. З розповідей старожилів двері 
його були цілодобово відчинені аж 
до жовтневих подій 1917 року.

У нових політичних обставинах 
більшовикам не потрібно було пита-
тися в сільського сходу про доціль-
ність існування шинку. Заклад за-
крили, євреїв-шинкарів із села ви-
гнали. Незважаючи на те, що в селі 
бракувало громадських приміщень, 
туди не наважувалися «поселити» ні 
сільську раду, ні оновлену на радян-
ський лад «Просвіту», ні колбуд. Так 
той шинок і розвалювався на очах у 
громади.

* * *
Тривалий час на місці знаного в 

цілій окрузі данинського шинку був 
пустир. І лише по війні, коли з трьох 
колгоспів села (ім. Шевченка, ім. Пе-
тровського, ім. Ворошилова) зроби-
ли один, спорудили нове, велике на 
той час приміщення — під контору 
для укрупненого колгоспу, який на-
звали «Дружбою». Обіч від неї, пра-
воруч, над самим спуском до Жо-
лоба, примостили сільську пожеж-
ну. За неї правила ручна бочка-во-
докачка, стягнута на підводу. Поряд 
стояла коняка, яка була закріплена 
за тією водокачкою. Жартували в 
селі, що служба в тієї коняки — ку-
рортна. Усі інші колгоспні коні — на 
полях і фермах щодня упрівають, а 
«пожежниця» відлежується на виго-
ні (тут колись паслися гніді заїжджих 
до шинку подорожніх), чекає, поки 
щось у селі загориться. 

Сталося так, що упродовж усіх 
60-их років це місце в Данині, як і 
колись, за роботи шинку, було най-
більш людним. І не через колгоспну 
контору, а через перший у селі теле-
візор, який поставили в окремому 
кабінеті, що називався партійним, 
якраз перед обідом 12 квітня 1961 
року. Усе село збіглося тоді дивитися 
політ у космос Юрія Гагаріна. Відто-
ді вечорами на той «голубий вогник» 
міг прийти кожен охочий — двері 
парткабінету були відчинені допізна. 
Найбільша радість була підліткам, 
які мешкали, як і автор цих ряд-
ків, на цій самій вулиці: лише з дво-
ру, та й побіг «на телевізор». На по-
чатку 1970-их, коли телевізори ста-
ли з’являтися в хатах колгоспників, 
просвітницька місія того колгоспно-
го парткабінету була вичерпана.

Дивний збіг обставин: тепер, як 
і майже сто літ тому, коли остаточно 
закрили шинок, на цьому місці Дани-
ни знову порожньо. Постарілу кон-
тору колгоспу розвалили ще напри-
кінці 1980-их, коли прямо посеред 
поля між Даниною та Шатурою збу-
дували нову — для спільного колгос-
пу «Жовтнева революція». 

І ще одна деталь: вулицю, що 
упродовж століть називалася Шин-
ковою, перейменували перед ві-
йною. Зазвичай головні вулиці в 
наших селах радянської доби нази-
вали іменем Леніна. Дивним чином 
цього не зробили в Данині — назва-
ли іменем Тараса Шевченка. Може, 

тому, що районні начальники вважа-
ли негожою справою ім’я вождя уві-
чнювати на вулиці з такою «підмоче-
ною» репутацією. 

Шинок поступився 
гаштету

Згадуючи в розповідях мені, ма-
лому, на початку 60-их років мину-
лого століття шинок на Шинковій, 
моя бабуся Олена, яка молодою ви-
йшла заміж із Данини в сусідню Ша-
туру, але до кінця життя дуже люби-
ла село свого дитинства і юності, ви-
словилася про той заклад просто і 
мудро: «То, внучку, був добрий при-
станок. Та не для всіх. А лиш для по-
дорожніх і слабкодухих. То й добре, 
що його вже нема в нашій Данині». 

Знала б бабуся Олена, що в нову 
пострадянську епоху, яка настане на 
початку 1990-их років, у село знову по-
вернуться шинки — лише в іншій іпо-
стасі, з іншими, вже своїми, власниками.

У знекровленій духовно й матері-
ально Данині, де в колись переповне-
ній середній школі (стабільно від пер-
шого по десятий було по два класи — 
«А» і «Б») налічується нині трохи біль-
ше 20 учнів, тепер два питні заклади. 
Один — навпроти колишньої аптеки, 
зовсім новий, спеціально спорудже-
ний своїм, данинським, власником. Ін-
ший розмістився ще «центральніше», 
прямо під боком відновленої церкви, 
в колишньому сільмазі. Потреба в та-
кій крамниці в селі з роками відпала: 
запити на одяг та інші побутові дріб-
ниці тепер повністю задовольняє що-
тижневий базар, який за принципом 
пересувного рухається всі сім днів 
селами лосинівського куща: в Данині 
базарний день — середа. Прямо тут, 
на майдані, коло церкви.

Цього разу ніхто ні в кого вже не 
питав, по якому боці від церкви та 
на якій відстані можна відкривати 
пивниці. Та й від питомо української 
назви «шинок» у селі несподівано 
дружно відмовилися. Тепер так само 
дружно й бездумно, як і замовляють 
тут із Ніжина чи не щодня горілку, на-
зивають ці два заклади чужим і не-
зрозумілим словом — гаштет. 

…Історія нічого не вчить тоді, 
коли її через лінощі та байдужість не 
хочуть пізнавати. 

Микола ТИМОШИК,
професор,

Данина — Київ

Шинок і шинкарство на Шинковій

У Чернігові вийшла збірка докумен-
тів і матеріалів «Анатомія селянських по-
встань: Городнянське повстання 1931 
року під проводом Якима Рябченка».

Книга містить протоколи допитів 
українських повстанців, інформаційні 
зведення секретарів Городнянського 
райкому Компартії, постанови праців-
ників ГПУ. Слідчі матеріали про повстан-
ня в Городнянському районі на Чернігів-
щині публікуються вперше.

Повстання очолив уродженець 
с. Тупичева, 41-літній Яким Рябченко, 
колишній червоний партизан. У 1919 
р. він був начальником повітової мілі-
ції, а 1920 р. — начальником повітово-
го політбюро, керівником ЧК. У повстан-
ні взяли участь й інші колишні червоні 
партизани. Раніше вони, повіривши со-
ціальній демагогії комуністів, допомо-
гли Москві завоювати Україну. У роки т. 
зв. колективізації ці люди нарешті збаг-
нули, що Росія загарбала Україну з ме-
тою її нещадної експлуатації.

Яким Рябченко встановив зв’язок 
зi своїми колишніми ворогами, які за-
хищали Україну в лавах Армії УНР. По-
встанці розправлялися з помічниками 
московських окупантів. 14 травня 1931 
р. вони вбили міліціонера, кандидата у 

члени Компартії Ф. Петренка, який при-
їхав вистежувати повстанців на хутiр 
Безік Бурівської сільради Городнян-
ського району.

Яким Рябченко говорив, що Україна 
має бути тільки для українців. Повстанці 
хотіли відродити козацький лад. Чимало 
чернігівців були козацького походження. 
Суддівські функції в кожному населеному 
пункті повинні здійснюватися козацькою 
радою. Козаки мали бути озброєними.

Населення годувало і прихищало 
своїх захисників. 17 червня 1931 р. за 8 
км від Городні відбувся бій повстанців iз 
карателями. Зi 100 – 150 козаків лише 
половина мала рушниці, револьвери. 
Бракувало й набоїв.

Під кулеметно-рушничним вогнем 
курсантів Гомельської школи Товари-
ства сприяння обороні, ГПУ і міліції се-
ляни відступили… Вороги схопили важ-
копораненого Рябченка.

У його справі окупанти відкрили про-
вадження проти 174 осіб, 36 з них засу-
дили до різних строків ув’язнення, а Ряб-
ченка і 17 його побратимів — до розстрі-
лу. Ось їхні імена: Рябченко Яким Гнато-
вич, Шаш Мойсей Парамонович, Сущик 
Василь Іванович, Дробноход Іов Усти-
мович, Ступак Яків Андрійович, Бугрим 

Яків Дмитрович, Булах Федір Петрович, 
Мельник Олексій Дмитрович, Редько Пе-
тро Якович, Бондаренко Євдоким Дани-
лович, Пономаренко Яків Іванович, Чу-
гай Олексій Савович, Мурач Єгор Леонті-
йович, Кравченко Михайло Арсенійович, 
Тимошенко Кіндрат Степанович, Зуб Ми-
рон Васильович, Філон Олександр Андрі-
йович, Комзол Родіон Єгорович.

У вересні 1989 р. Чернігівська об-
ласна прокуратура реабілітувала всіх 
повстанців. Однак у березні 1991 р. 
скасувала свою постанову як помилко-
ву — через причетність Якима Рябченка 
та його соратників до вбивства окупан-
тів і зрадників України.

Укладачі видання Олена Лисенко і 
Роман Подкур у вступі до книги зазнача-
ють: «Одним із завдань громадськості та 
депутатського корпусу Верховної Ради 
незалежної України є ухвалення нового 
Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій радянської доби в 
Україні», що стане запорукою визнання 
у законодавчому полі широкого спро-
тиву комуністичному режиму в Україні».

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського 
краєзнавчого музею,

Київська область 

«Білі плями»  
історії  

У Чернігівському ін-
ституті післядипломної пе-
дагогічної освіти імені 
К. Ушинського побачила світ 
книга «Матеріали міжрегі-
ональної науково-практич-
ної конференції «Білі плями» 
в історії України». Це спільне 
видання УІНП, вищезгада-
ного інституту та Управління 
освіти і науки ОДА. Конфе-
ренція відбулася в інституті 
наприкінці травня. 

У збірнику — 17 допо-
відей і наукових повідо-
млень. Періоди — первіс-
ний лад, XIX століття, Пер-
ша і Друга світові війни, 
комуністичний режим та 
його злочини, визвольний 
рух — і аж до нашого часу, 
включно з російською 
агресією та українською 
політикою декомуніза-
ції. Збірник призначений 
викладачам, історикам, 
крає знавцям, усім, хто ці-
кавиться історією України.

Сергій БУТКО, 
Український інститут 
національної пам’яті

«Анатомія селянських повстань: 
Городнянське повстання 1931 року під проводом Якима Рябченка»

Нове видання презентували 
чернігівські науковці 

Це відбулося в рамках засідання круг-
лого столу «Селянський спротив більшо-
вицькій трансформації українського села у 
30-их роках ХХ століття». 

«Справа повстання під проводом Ряб-
ченка двічі засекречувалася і двічі розсе-
кречувалася. Проте ми змогли переконати 
архів Служби безпеки України у важливості 
оприлюднення цього матеріалу. Тому зараз 
на цьому історичному прикладі маємо мож-
ливість побачити незламність українського 
народу, який не мовчав i не боявся чинити 
спротиву», — наголосив Роман Подкур, від-
повідальний секретар головної редакцій-
ної колегії з підготовки науково-докумен-
тальної серії книг «Реабілітовані історією». 

Упорядники також висловили споді-
вання, що видання покладе початок серії 
книг про повстання на Чернігівщині. Адже 
в дослідженні народних повстань на тери-
торії області залишається ще чимало «білих 
плям». 

Городнянське повстання 1931 року — 
одне з найбільших на Чернігівщині часів 
примусової колективізації. Воно охопило 
Городнянський, Ріпкинський, Сновський, 
Менський та Сосницький райони. 
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Розділ VIII
Міські думи 
Чернігівської губернії 
(1785 – 1919)
Після ліквідації полково-со-

тенного устрою козацької України 
припинили своє існування і орга-
ни міського самоврядування. Нато-
мість у 1785 р. згідно з «Грамотою 
на права и выгоды городам Рос-
сийской империи» засновувалися 
представницькі (але не самовряд-
ні) міські шестигласні думи. Насе-
лення міста поділялося на шість 
розрядів відповідно до соціально-
го статусу, кожний з яких посилав 
депутатів до міського зібрання. Із 
членів зібрання обирали Загальну 
міську думу, а з неї — постійно дію-
чий орган — Шестигласну думу, до 
якої входили по одному представ-
нику від кожного розряду. Втім, 
приймати самостійні рішення нова 
інституція не мала права. Такі думи 
стали ланкою управлінської верти-
калі. 16 червня 1870 р. Олександр 
II затвердив «Городовое положе-
ние», за яким засновувалася систе-
ма реального міського самовряду-
вання (за аналогією із земською). 

Вищим представницьким і роз-
порядчим органом влади в місті 
стала міська дума, що обиралася 
на чотири роки. Її виборці поділя-
лися на три курії за майновим, ві-
ковим, статевим і релігійним цен-
зом. Правом голосу користувалися 
лише власники нерухомого майна. 
У Чернігові 1870 р. право голосу 
отримали 636 (≈4%) особи від насе-
лення міста, якими обрано 42 глас-
них (депутатів).

Дума формувала виконавчий 
орган — міську управу — й обира-
ла міського голову, який керував 
роботою і думи, і управи. Управи 
підпорядковувалися губернатору 
й Міністерству внутрішніх справ. 
Крім Чернігова, думи діяли в 14 по-
вітових містах (Борзна, Глухів, Го-
родня, Козелець, Конотоп, Кроле-
вець, Мглин, Ніжин, Новгород-Сі-
верський, Новозибків, Остер, Со-
сниця, Стародуб, Сураж) і чотирьох 
позаштатних (Березна, Короп, 
Нове Місто, Погар). Відали місце-
вими питаннями, такими як благо-
устрій міста, торгівля і промисло-
вість, охорона здоров’я, народна 
освіта, пошта, шляхи тощо. 

За кожною з цих галузей ство-
рювалася відповідна комісія на 
чолі з гласним думи. Гласні працю-
вали на громадських засадах, чле-
ни управи — за плату з міського 
бюджету.

Формування міського бюдже-
ту здійснювалося думою за раху-
нок визначених законодавством 

джерел. Приміром, у Чернігові пер-
ше місце займали прибутки від му-
ніципальної власності: землі, при-
родних ресурсів, рухомого та неру-
хомого майна, громадського банку. 
Потім йшли податки на нерухомість 
— приватну, громадських і держав-
них установ. Третє місце посідали 
місцеві збори (надання дозволів та 
ліцензій на утримання трактирів, 
продаж алкогольних напоїв, віз-
ницький промисел тощо).

Особливу увагу гласні зверта-
ли на санітарний стан міст. У скла-
ді Чернігівської думи діяла сформо-
вана управою санітарна комісія у 
складі депутатів, лікарів, представ-
ників поліції, державних і громад-
ських установ. Вони оглядали сані-
тарні умови приватних помешкань, 
торговельних, промислових закла-
дів, вулиць і площ. Плани роботи й 
фінансування комісії затверджува-
ла дума.

Одним із наймасштабніших 
проектів Чернігівської думи стало 
будівництво міського водогону, за-
початковане 1872 р. Доленосним 
для міста виявилося рішення про 
постачання води не з Десни, а з 
артезіанських свердловин. Водою 
зі свердловин в урочищі Ялівщина 
чернігівці користуються й дотепер. 
У 1880 р. відкрили водозабірни-
ки для загального користування. У 
1892 р. водопровід мали 27 влас-
ників приватних будинків. 

Cправжньою мукою для черні-
гівців у XIX ст. була непролазна баг-
нюка на міських вулицях восени 
й навесні. У вересні 1878 р. дума 
створила комісію, яка розроби-
ла план брукування міських площ 
і центральних вулиць. Станом на 
1880 р. площа твердого покриття в 
Чернігові становила 6172 кв. саж-
нів (28 кв. км), що обійшлося бю-
джету майже в 49 тис. руб.

Проекти з поліпшення благоу-
строю та розвитку місцевої інфра-
структури знаходили своє втілен-
ня і в повітових центрах. У Ніжині 
1894 р. за ініціативи членів думи 
був закладений міський парк, 
у якому збудували літній театр 
(1906 р.). У Новгороді-Сіверсько-
му 1898 р. за рішенням повітових 
земських зборів і міської думи від-

крили готель «Центральний», побу-
дований місцевим архітектором І. 
Лошаковим. 

Проблеми з наповненням бю-
джету міських дум не завжди до-
зволяли реалізовувати широко-
масштабні проекти. Левова частка 
коштів йшла на задоволення поточ-
них потреб міського господарства. 
Зокрема, в Козельці значні ресур-
си виділялися на протипожежну 
охорону, санітарний контроль, лі-
карняне обслуговування.

Водночас у Чернігові здійснили 
помітні кроки в поліпшенні освіт-
лювальної мережі міста, яка та-
кож знаходилася у віданні думи. 
Наприкінці 1880-их рр. вулиці міс-
та освітлювали 275 ліхтарів. Конт-
роль за організацією освітлення 
покладався на окремого депутата, 
який наймав ліхтарників і коорди-
нував їхню роботу. Наприкінці XIX 
ст. місто отримало власну електро-
станцію.

У Новгороді-Сіверському будів-
ництво електростанції здійснюва-
лося одночасно з прокладанням 
водогону. На це повітове страхове 
товариство 1900 р. виділило 100 
тис. рублів. Об’єкти перейшли під 
опіку міської управи 1915 р. 

11 червня 1892 р. імператор 
Олександр ІІІ підписав нове «Горо-
довое положение», покликане зро-
бити міські думи слухнянішими. 

Більшість у думі отримали дво-
ряни й заможне купецтво, скасу-
вали трикурійний принцип голосу-
вання. Функції дум значно звузи-
лися. Вони втратили самостійність 
навіть у розв’язанні господар-
ських питань. Їх робота спрямову-
валася канцелярією губернатора, 
а постанови узгоджувалися не з 
діючим законодавством, а з дер-
жавними органами. Прийняті ду-
мами розпорядження набирали 
чинності після затвердження їх гу-
бернатором. Вищою касаційною 
інстанцією для самоврядуван-
ня стало Міністерство внутріш-
ніх справ. Фактично міські управи 
трансформувалися в колегії при-
значених чиновників, які затвер-
джувалися губернатором чи міні-
стром внутрішніх справ.

Загалом запровадження дум 
мало важливе значення для розви-
тку тогочасних міст. Хоч і обмежено 
(з огляду на імперські умови), міські 
громади отримали право самостій-
но вирішувати свої проблеми. Думи 
відіграли вирішальну роль у модер-
нізації міст, започаткували станов-
лення комунального господарства, 
взяли на себе соціальну сферу, ме-
дицину та освітню справу.

Міські голови Чернігова
Селюк Яків Олександрович 
(1870 – 1875).

Хижняков Василь Михайлович 
(1875 – 1887).

Фрідман Маврикій Романович 
(1887 – 1893).

Ханенко Олександр Олександро-
вич (1893 – 1895).

Ходот Г. О. (1896 – 1897).

Рудін Микола Дмитрович 
(1897 – 1905).

Верзилов Аркадій Васильович 
(1905 – 1917).

Соколов Павло Якович (1917).

Діячі міського 
самоврядування

Хижняков Василь 
Михайлович (1842 – 1917)
Міський голова Чернігова в 

1875 – 1887 рр. Дворянин. Упро-
довж 1866 – 1869 рр. працював 
учителем Чернігівської чоловічої 
гімназії. Від 1870 р. по 1901 р. Хиж-
някова регулярно обирали гласним 
Чернігівської міської думи. За пері-
од його керівництва започатковано 
водогін, брукування та освітлення 
вулиць, створення міського громад-
ського банку, організовано санітар-
ний нагляд тощо. З 1877 р. обирав-
ся гласним Чернігівського повіто-

вого та губернського зібрань. Від 
1886 р. його тричі обирали головою 
губернської земської управи, зали-
шив цю посаду 1896 р.

Верзилов Аркадій 
Васильович (1867 – 1931)
Міський голова Чернігова в 

1905 – 1917 рр. Походив із дріб-
них землевласників Чернігівсько-
го повіту. Навчався в університеті 
св. Володимира в Києві. Від 1893 
р. — секретар Чернігівської міської 
думи. Чотири рази обирався місь-
ким головою Чернігова, сприяв бу-
дівництву міського водогону, ініці-
ював розробку проекту електри-
фікації міста. Від 1900 р. — член 
Чернігівської губернської архівної 
комісії. Від 1920-их рр. працював у 
Чернігівському губвиконкомі, вче-
ним секретарем Чернігівського на-
укового товариства при ВУАН. Від 
1928 р. викладав у місцевому тех-
нікумі землевпорядкування.

Кушакевич Павло 
Федорович 
Міський голова Ніжина в 1881 

– 1889 рр., купець першої гіль-
дії. Походив із давнього козаць-
кого роду. Завдяки його зусиллям 
на центральних вулицях Ніжина 
з’явилося тверде покриття та газо-
ве освітлення, закладений сквер на 
площі ім. Б. Хмельницького, збудо-
вано постійно діючий ринок. На ко-
шти його родини зведено будинок 
технічного училища, придбано при-
міщення для жіночої прогімназії. За 
свою плідну діяльність у січні 1900 
р. Кушакевич отримав звання «По-
чесний громадянин міста Ніжина».

Жадкевич Василь 
Леонтійович 
Міський голова Новгорода-Сі-

верського в 1889 – 1917 рр. Рік на-
родження та смерті невідомий. Від-
значився активною громадською 
діяльністю й роботою в органах міс-
цевого самоврядування Новгород-
Сіверщини останньої чверті XIX 
– поч. ХХ ст. Закінчив Новгород-
Сіверську чоловічу гімназію. Був 
гласним повітової земської упра-
ви у 1914 р. За його ініціативою до-
сить потужно для тих часів відсвят-
кували 100-річчя Новгород-Сівер-
ської чоловічої гімназії. У місті вели 
активне будівництво адміністра-
тивних і житлових будинків, окремі 
з яких збереглися до нашого часу.

Писарев Павло 
Миколайович (? – 1903)
Городнянський міський голова 

(? – 1882). Наприкінці XIX – на по-
чатку XX ст. — найбагатша людина в 
місті, купець першої гільдії. У Городні 
йому належали найкращі будинки, 
в яких згодом розміщувалися дер-
жавні установи й заклади соціаль-
ної сфери. Він також заснував банк і 
вкладав значні кошти в будівництво 
й реставрацію міських церков.

Соколов Павло Якович 
Міський голова Чернігова у 1917 

р., член губернського комітету партії 
соціалістів-революціонерів (есерів). 
До революції двічі був заарештова-
ний за партійну діяльність. На почат-
ку ХХ ст. працював лікарем у Чер-
нігівському повіті, заарештований 
у 1906 р. Переховувався за кордо-
ном, був обраний доктором Базель-
ського та Флорентійського універси-
тетів. Повернувся на початку рево-
люції, від партії есерів балотувався 
до Всеросійських установчих зборів.

Продовження. Поч. у № 77 – 81Чернігів. Водонапірна башта. 1897 – 1898 рр. (Не збереглася).

Будинок Ніжинської міської думи (нині – Ніжинське медичне училище).

Будинок Чернігівської міської думи 
(нині – управління Національного банку України в Чернігівській області).
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Убивство 
заарештованих 

у селі Анисові 
Один із типових злочинів комуністичного ре-

жиму, який вражає насамперед своєю буденніс-
тю.

На початку літа 1933-ого Анисів Чернігів-
ського району охопив смертельний голод. У 
червні в селі померло 13 осіб, у частині випадків 
прямо записано, що від «виснаження».

Доведені до відчаю селяни 10 червня нава-
жилися на крадіжку вівці в Марфи Маяш. Місце-
вий радянський актив запідозрив бідняків-кол-
госпників Афанасія Аксюту та Івана Павлови-
ча Титаренка. При затриманні Титаренка тяжко 
поранили в бік, а по дорозі в сільраду обидва 
«зловмисники» зізналися у спробі вчинити кра-
діжку. Знаючи тогочасні реалії і методи «дізна-
ння», маємо доволі критично ставитися до тако-
го визнан ня провини.

Отже, бідняки (а ніякі не «класові» вороги), 
ще й колгоспники, від нестачі їжі зазіхали на 
приватне майно. От якби на державне, тоді їх 
справи були б зовсім кепські (згадаймо сумно-
звісний закон «про п’ять колосків»). А в цій ситу-
ації на невдах чекав суд і незначний термін тю-
ремного ув’язнення (або взагалі чисто символіч-
не покарання). 

Однак реальність виявилася куди трагічні-
шою. Тяжко поранений Титаренко, вочевидь, 
помер 11 червня. А в ніч на 12-те в сільраді зі-
бралися голова колгоспу Пилип Луговий, голо-
ва сільради Василь Барабаш і голова спожив-
кооперації Руденко. Розмірковуючи, що робити 
з Афанасієм Аксютою, вони вирішили — ось так 
запросто! — вбити затриманого. Мабуть, щоб не 
патякав зайвого.

О другій годині ночі заарештованого вивели 
в сад сільради, і там Луговий убив Аксюту (бід-
няка, колгоспника та ще й не визнаного судом 
винним) пострілом упритул у голову. Після чого 
здійснив кілька пострілів у повітря, імітуючи 
спробу втечі.

Правда з’ясувалася вже наступного дня. 
Районне керівництво виключило з партії Бара-
баша і Руденка та зняло з посади голову парт-
осередку Чижову. Власне, покарання полягало 
лише в тому, що вбивць перемістили на інші ке-
рівні посади.

На перший погляд, такі «дрібні» злочини, як в 
Анисові, не поставиш в один ряд із масовим зни-
щенням людей (десятками, сотнями, а то й тися-
чами). Але весь жах ситуації в тому, що подібні 
злочини були нормою для тогочасних партійних 
і колгоспних функціонерів, керівників сільрад, 
комсомольців. І в сукупності їхні діяння за кіль-
кістю жертв перевершили багато інших злодіянь 
комуністичного режиму.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м.Чернігів

Історія у графіті
Дивовижну історію зберігають шість будин-

ків офіцерського складу, що розташовані в Чер-
нігові за адресою проспект Миру, 143, 147, 151, 
153, 155, 157.

Збудовані в 1913 – 1914 рр., вони май-
же повністю зберегли свою автентичність. У 
під’їздах будинків можна побачити оригінальні 
кахлі, гранітні східці та декор.

Історія цих будинків бере свій початок від 
дореволюційних часів, коли на північній околи-
ці міста було збудовано невеличкий житловий 
комплекс для сімей офіцерів.

Під час війни 1941– 1945 рр. у цих будинках 
знаходився шпиталь (як німецький, так і радян-
ський). Останній залишався в цих будинках до 
середини 1960-их років.

Стіни будинків ущент подряпані написами. 
Можна знайти німецьку свастику, угорські сло-
ва, радянські гасла, згадки різних міст СРСР, від 
Вільнюса до Амурської області.

Нова назва і в дужках — 
попередня.

Леоніда Пашина (Олексан-
дра Безпалова). Пашин Леонід 
Миколайович (30.03.1925 – 
07.08.2004) — диригент, засно-
вник Чернігівського заслужено-
го народного хору «Десна» і не-
змінний його керівник упродовж 
25 років. Викладач Чернігів-
ського музичного училища імені 
Л. Ревуцького, заслужений ар-
тист України.

Миколи Василенка (прову-
лок Будьонного). Василенко Ми-
кола Прокопович (14.02.1866, 
Есмань, Чернігівська губернія 
– 3.10.1935, Київ) — історик, 
громадський та політичний діяч. 
Член Товариства українських 
поступовців. 1917 року — член 
Української Центральної Ради. 
За Гетьманату 1918 року — ви-
конувач обов’язків отамана Ради 
міністрів, міністр освіти, голо-
ва Державного Сенату. Від 1920 
року — співробітник Української 
академії наук (УАН). У 1921 – 
1922 роках — голова-президент 
Української академії наук.

Євгена Гуцала (другий про-
вулок Гайдара). Гуцало Єв-
ген Пилипович (14.01.1937 – 
4.07.1995) — відомий україн-
ський письменник, журналіст, 
поет і кіносценарист. Працював 
у редакціях газет, у тому числі на 
Чернігівщині. Навчався в Ніжин-
ському педагогічному інституті 
ім. М. Гоголя. 

Олександра Лазаревсько-
го (Інтернаціональна). Лазарев-
ський Олександр Матвійович 
(20.06.1834 – 13.04.1902) — 
видатний український історик 
і видавець. Організатор націо-
нальної архівної справи. Близь-
кий знайомий та один із перших 
біографів Тараса Шевченка.

Народився в селі Гирявка Ко-
нотопського повіту Чернігівської 
губернії в сім’ї службовця, пред-
ки якого належали до старшин-
сько-козацького роду. Працю-
вав секретарем Чернігівського 
губернського статистичного ко-
мітету, в архіві Чернігівської ка-
зенної палати. Автор близько 
450 праць і статей переважно з 
історії Лівобережної України XVII 
– XVIII ст. 

Іоанна Максимовича (Ост-
ровського). Іоанн Тобольський 
(у миру Іван Максимович Мак-
симович (1651 – 10.06.1715, 
Тобольськ) — український цер-
ковний діяч, богослов, духовний 
письменник. Засновник Черні-
гівського колегіуму — базової 
моделі всіх духовних семінарій 
Гетьманщини та Російської ім-
перії. Від 1697 р. — архієпископ 
Чернігівський, від 1711 р. — ми-
трополит Тобольський і всього 
Сибіру. Відомий своєю місіонер-
ською та богословською діяль-
ністю в Сибіру, засновник по-
тужної школи українських про-
світителів у північній Азії, Китаї 
та Америці. Прославлений у лику 
святителів 10 червня 1916 р. На-
родився в місті Ніжині в родині 
шляхтича.

 Олексія Бакуринського (Па-
панінців). Бакуринський Олек-
сій Олександрович (9.12.1869 
– 1919) — громадський діяч 
Чернігівщини. Народився 1869 
р. у старовинній дворянській ро-
дині. Був почесним мировим суд-
дею по Городнянському повіту, 
губернським гласним. 1 берез-
ня 1914 р. обраний головою Чер-
нігівської губернської земської 
управи. Після Лютневої револю-
ції від 6 березня 1917 р. — Чер-
нігівський губернський комісар 
Тимчасового уряду.

Пилипа Морачевського 
(Сабурова). Морачевський Пи-
лип Семенович (26.11.1806 
– 26.09.1879) — письменник, 
педагог, філолог, перекладач. 
Народився в селі Шестовиця 
Чернігівського повіту в сім’ї не-
багатого шляхтича. Викладав 
математику, логіку, словесність у 
навчальних закладах Сум, Луць-
ка, Кам’янця-Подільського. У 
1849 – 1859 роках — інспектор 
Ніжинського ліцею князя Безбо-
родька та міської гімназії. 1859 
року вийшов у відставку. Наступ-
ні 20 років жив із родиною в селі 
Шнаківці Ніжинського повіту. У 
1860-их роках переклав укра-
їнською мовою всі чотири Єван-
гелія, пізніше — «Діяння Апосто-
лів», «Апокаліпсис», «Псалтир». 
Помер у селі Шнаківці, де й похо-
ваний біля сільської церкви.

Феодосія Углицького (прову-
лок Гліба Успенського). Феодосій 
Микитович Углицький (святий 
Феодосій Чернігівський) (30-ті 
роки XVII століття – 18.02.1696) 
— святий Православної церкви, 
український церковний діяч. Ігу-
мен Онуфріївського монастиря 
під Корсунем (1662 – 1664 рр.), 
Видубицького монастиря в Києві 
(1664 – 1687 рр.), намісник Ки-
ївської митрополії (1678 – 1680 
рр. XVII ст.), архімандрит Єлець-
кого Успенського монастиря в 
Чернігові, архієпископ Чернігів-
ський (1692 – 1696 рр.). Каноні-
зований у 1896 р. Мощі святого 
Феодосія спочивають у Троїцько-
му кафедральному соборі Черні-
гова.

Максима Березовського 
(Федорова). Березовський Мак-
сим Созонтович (27.10.1745, 
Глухів – 2.04.1777, Санкт-
Петербург) — видатний україн-
ський композитор, диригент, спі-

вак. Класик європейської му-
зики. Народився в козацькій 
родині.

Терентія Кореня (Челюс-
кінців). Корінь Терентій Са-
вич (1883 – 1931) народився в 
с. Блистова Менського району в 
бідній козацькій родині. Знаме-
нитий цирковий силач, борець, 
чемпіон світу. З великим успіхом 
виступав у Європі й Америці, на 
V Олімпійських іграх у Стокголь-
мі. До сьогодні збереглася хата в 
Блистові, де жив Терентій Корінь.

Олександра Кониського 
(Короткова). Кониський Олек-
сандр Якович (18.08.1836 – 
12.12.1900) — український пе-
рекладач, письменник, вида-
вець, лексикограф, педагог, ад-
вокат, журналіст. Автор слів 
пісні-гімну «Молитва за Украї-
ну».Народився в селі Перехо-
дівці, нині Ніжинського району. 
Походив зі стародавнього чер-
нігівського роду, який нарахо-
вував понад 400 років. У дру-
гій половині 1890-их pp. допо-
магав В. Антоновичу заснувати 
всеукраїнську політичну ор-
ганізацію, що мала об’єднати 
всі кола національно свідомих 
українців імперії. 1897 р. від-
бувся установчий з’їзд цієї ор-
ганізації, до якої 1901 р. при-
єдналася і київська «Громада». 
Сама організація проіснувала 
до її перетворення 1904 р. на 
Українську демократичну пар-
тію. Заснував у Києві видав-
ництво «Вік», що, проіснував-
ши 15 років, опублікувало по-
над 100 книг українською мо-
вою. Був одним із фундаторів 
Літературного товариства ім. 
Т. Шевченка у Львові (1873), піз-
ніше — ініціатором перетворен-
ня його в Наукове товариство ім. 
Т. Шевченка. Помер у Києві.

Портрет П. А. Кочубея авторства Миколи 
Ге є видатним твором портретного живопису 
другої половини ХІХ століття, однією з кращих 
робіт геніального художника, який навіки упо-
коївся на Бахмаччині. 

З нашою землею тісно пов’язаний Петро 
Аркадійович Кочубей (1825 – 1892) — дій-
сний статський радник, таємний радник, по-
чесний член Імператорської академії наук, го-
лова Російського технічного товариства, один 
із творців Музею прикладних знань у Санкт-
Петербурзі. 1851 року Петро Кочубей одружив-
ся на Варварі Олександрівні Кушельовій-Без-
бородько (1829 – 1892). Петро Аркадійович 
Кочубей та його син Василь Петрович (1868 – 
1940 рр.) були власниками садиби Кочубеїв у 
Батурині, багато зробили для її збереження. 

В експозиції будинку генерального суд-
ді В. Кочубея, в залі «Генеральні судді Ліво-
бережної України XVII – початку XVIII століть», 
представлена фотокопія портрета П. Кочубея.

Його прижиттєвий портрет був написаний 
Миколою Ге (1831–1894) в Санкт-Петербурзі 

1873 року. Цей портрет зберігається у Псков-
ському державному об’єднаному історико-ар-
хітектурному і художньому музеї-заповіднику.

Микола Миколайович Ге — видатний укра-
їнський живописець, портретист, пейзажист, 
майстер історичних і релігійних полотен. На-
вчався на математичному факультеті Київ-
ського, потім — Петербурзького університе-
ту. 1850 року, не закінчивши університетсько-
го курсу, вступив до Імператорської академії 
мистецтв у Санкт-Петербурзі. У 1857 – 1863 
роках жив в Італії. За картину «Таємна вече-
ря» (1863 рік) був обраний дійсним членом Ім-
ператорської академії мистецтв. У 1875 році 
назавжди покинув Санкт-Петербург і придбав 
хутір Іванівський Борзнянського повіту Черні-
гівської губернії, де й помер (нині с. Шевченко 
Бахмацького району).

Робота має назву «Портрет П. А. Кочубея», інв. 
№ КП–784. Полотно, олія. Розміри 101,6 х 84,0 
см. Ліворуч унизу на полотні підпис: «Н. Ге. 1873. 
СПб». Портрет цей, при зіставленні з експонова-
ними в Псковській картинній галереї портретами 
першої половини – середини XIX століття, які на-
сичені багатими деталями антуражу і різноманіт-

ними композиційними прийомами, має вигляд ви-
шукано стриманий. Монохромний живопис, лако-
нічна композиція, що зображує сидячого немоло-
дого чоловіка з майстерно виліпленим обличчям і 
руками на колінах. Саме така тенденція творчості 
художника проявлялася в портретах того часу: ре-
алістично стриманий, зосереджений підхід до мо-
делі, відсутність зовнішніх моментів, що відволі-
кають у трактуванні образів.

Деякий час портрет перебував у зібраннях 
великого князя Костянтина Костянтиновича 
Романова (1858 – 1915 рр.). До Псковського 
музею портрет надійшов 25 травня 1930 року 
з Державного Російського музею. Він відразу 
увійшов до числа найбільш значущих експо-
натів. «Портрет П. А. Кочубея» Миколи Ге був 
представлений на багатьох художніх вистав-
ках. У листі до свого товариша, Володимира 
Григоровича Черткова (1854 – 1936 рр.), Ми-
кола Миколайович Ге писав: «Медаль іменну я 
отримав на Лондонській міжнародній вистав-
ці 1873 року за картини «Петро з Олексієм» і 
«Христос у Гетсиманському саду». На тій самій 
виставці 1874 року отримав другу медаль, теж 
іменну, за портрет графа Кочубея». Лист дато-
ваний лютим – березнем 1900 року. 

1875 року робота була представлена на IV 
виставці Товариства пересувних художніх ви-
ставок. 1870 року Микола Ге став одним із іні-
ціаторів заснування товариства пересувних 
художніх виставок (скорочено — «передвиж-
ники») — творчого ідеологічного об’єднання 
українських і російських художників, що ак-
тивно діяло в останній третині ХІХ століття.

Працівники НІКЗ «Гетьманська столиця» 
щиро вдячні колегам Псковського музею-за-
повідника за надання матеріалу, який став ко-
рисним у вивченні портрета Петра Кочубея. 

Оксана ЛОМКО, 
науковий співробітник відділу

«Будинок-музей генерального судді В. Кочубея»
Національного історико-культурного 

заповідника «Гетьманська столиця»

ЇХНІМИ ІМЕНАМИ НАЗВАНО ВУЛИЦІ ЧЕРНІГОВА

Портрет Петра Аркадійовича Кочубея

Портрет Петра Аркадійовича Кочубея. 
Художник Микола Ге.

Портрет Миколи Миколайовича Ге. 
Художник Микола Ярошенко. 1890 рік.
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Селян 
розстріляли 

за українську 
мову

Колективізація була 
справжньою громадянською 
війною, яку радянська дер-
жава нав’язала суспільству, 
пише історик В. Васильєв. 
Держава намагалася ради-
кально трансформувати од-
вічний устрій селянського 
життя. Не дивно, що дії вла-
ди наштовхнулися на запе-
клий опір селянства. Його 
масштаби характеризують 
такі цифри: в СРСР протягом 
1929 р. у 1307 масових ви-
ступах (переважно проти хлі-
бозаготівель) брали участь 
244 тис. селян. У 1930 р. про-
ти насильницької колективі-
зації та створення колгоспів 
виступили 2468 тис. селян. 
Загальна чисельність масо-
вих виступів того року склала 
13754. Було зафіксовано 55 
збройних повстань. Ще 176 
масових виступів, за оцінка-
ми ОДПУ СРСР, мали повстан-
ський характер. Україна була 
серед регіонів СРСР, де опір 
селянства набув масового 
характеру й нерідко набирав 
форм збройної боротьби.

1930 р. в Україні відбу-
лося 4098 масових виступів. 
Чекісти сигналізували: рес-
публіка перетворилася на 
один із найбільш антирадян-
ських регіонів.

Такою стала і Чернігівщи-
на. 1930 – 1933 р. — масовий 
виступ на Городнянщині під 
проводом Якима Рябченка; 
створення повстанської орга-
нізації на Корюківщині «Пар-
тія вільного козацтва»; вбив-
ство в с. Дягова Менського 
району голови сільради Саму-
їла Призанта, секретаря сіль-
ради в с. Безуглівка Ніжин-
ського району А. Зашколь-
ного, активістів-колективі-
заторів М. Півторацького (с. 
Вертіївка Ніжинського райо-
ну), П. Рикунича й Ф. Наза-
ренка з Носівки, Д. Лисенка з 
Борзни та інших сліпих вико-
навців диявольської волі біль-
шовиків. Проте всі ці масові 
виступи, на жаль, були хаотич-
ними і стихійними.

Влада намагалася трима-
ти населення в покорі й страху.

Ілюстрацією такого яви-
ща є справа «української 
контрреволюційної повстан-
ської організації «Мовісти», 
що, за версією НКВС, діяла 
в північних районах Чернігів-
щини, зокрема в Городнян-
ському, 1932 року.

За даними слідства, чер-
нігівські селяни збиралися на 
таємні бесіди, де скаржили-
ся одне одному на життя. Ро-
дзинкою цих зібрань, а також 
основою для назви чекістами 
повстанської групи — «Мовіс-
ти» (чекісти переважно були 
неукраїнцями і погано воло-
діли українською мовою) — 
стало те, що селяни на зібран-
нях розмовляли українською 
мовою, читали «Кобзаря» 
Т. Шевченка. Чи думали вони 
про повстання, чи то були 
фантазії НКВС, невідомо.

За результатами слід-
ства заарештували 608 осіб, 
з них 23 людини засуджено 
до розстрілу, більшу частину 
решти обвинувачених засу-
дили до утримання в виправ-
но-трудових (тобто концен-
траційних) таборах.

Олександр ЯСЕНЧУК,
м. Чернігів

17 вересня 1867 року народилася Віра Богда-
новська — видатна жінка, що подарувала науково-
му світу на стезі хімічної науки приклад справжньо-
го подвигу.

Про неї я більше дізнався на Коропщині, куди 
поїхав одного дня у творче відрядження. А до цьо-
го було все у віртуальному світі досить обмежених 
повідомлень про цю щасливу молоду пані з ХІХ сто-
річчя. Щасливу — тому що вона, покинувши світ у 29 
років, відчула те, що не кожній жінці дарує Господь. 
Велике взаємне гаряче кохання. 

Славна Коропщина, у красивому селі Шабали-
нові, через 118 років після відходу у вічність Віри 
Богдановської-Попової, розповіла мені про геніаль-
ну дослідницю хімічної науки. 

Любов простого люду Коропщини до пані Віри 
була безмежною через її шляхетне ставлення до по-
треб селян. Можливо, за таку жертовність і бажання 
творити добро для людей любов до щедрої пані збере-
глася навіть через століття. До того ж на тлі суспільних 
страждань і руйнації свідомості. 

Віра Євстафіївна отримала фундаментальну осві-
ту в Петербурзькому Смольному інституті та на Вищих 
Бестужевських курсах. Її колегами-наставниками були 
світочі науки — О. Бутлеров і Д. Менделєєв. Пізніше 
Віра Богдановська сама стала викладати хімію на Бес-
тужевських курсах, уособивши першу жінку-науковця 
Російської імперії, що захистила докторську дисерта-
цію з хімії. От тільки через несприйняття Російською 
імперією зайняття жінками наукових посад пані Віра 
мусила податися до Швейцарії задля отримання прак-
тики в лабораторії німецького хіміка Карла Гребе. Уче-
ний з європейським іменем став однодумцем і поміч-
ником у формуванні особистості науковця.

Тут пані Богдановська підготувалася до захис-
ту докторської дисертації, ставши того ж пам’ятного 
1892 року відомим на всю Європу вченим-хіміком.

Після повернення до Росії Віра Євстафіївна 
отримала викладацьку практику в Ново-Олексан-
дрійському інституті сільського господарства й лі-
сівництва та на Вищих жіночих курсах. Паралельно 
досліджувала нерозвідані лабіринти нової науки — 
хімії та писала «Початковий підручник з хімії» (1895).

Окрім успіхів у такому молодому віці в омріяній 
царині, особливого внутрішнього комфорту жінці 
додав нехай і не тривалий, але щасливий шлюб. І це, 
незважаючи на чвертьвікову різницю у віці. Вона 
стала дружиною генерал-майора Якова Кузьмича 
Попова, який служив в артилерії.

Віра поїхала з чоловіком у В’ятську губернію до 
Іжевська, де були військові заводи. Чоловік обійняв 
посаду директора підприємства, а вона повернула-
ся до своєї наукової мрії — одержати фосфорний 
аналог синильної кислоти. Задля цього відкрила не-
величку хімічну лабораторію.

Саме там і стався трагічний випадок — вибухну-
ла речовина. Дослідниця була поранена склом від 
ампули в руку, що спричинило швидке отруєння, яке 
закінчилося фатально.

Чоловік,  палко закоханий у Віру, перевіз тіло 
дружини до України. Бо такою була остання воля не-
біжчиці.

Над Десною в селі Шабалинові, де був їхній має-
ток, генерал побудував велику усипальницю на міс-
цевому цвинтарі. Її архітектурні форми повторили 
обриси пароплава, на якому, за розповідями селян, 
що передаються в поколіннях, начебто «тіло коханої 
дружини прибуло по високій деснянській повені під 

самий цвинтар». Таким, у вигляді форм справжнього 
корабля, я й побачив останній прихисток геніальної 
дослідниці, доктора хімії Віри Богдановської-Попо-
вої на кладовищі в Шабалинові через 118 років піс-
ля її упокоєння (25 квітня 1896 р.).

А Яків Попов — людина не бідна, адже походив 
із чернігівських дворян, зміг своє кохання пронести 
до останнього, вшанувавши дружину величним по-
хованням. Він поховав її в селі, куди, приїжджаючи, 
вони були щасливими. Встигли нову школу відкрити, 
збудувавши за власні кошти. А ще — велику волосну 
лікарню, ремісницьке училище… Про такі щедроти 
місцевої панської родини люди пам’ятають донині.

От тільки важка хвороба, яка ще від Союзу вра-
зила суспільство черствістю, неповага до поховань 
людей дорадянської доби не обходить і наше славне 
Подесення. Тож і в Шабалинові вже десятиліттями 
нема інтересу до того, що зветься повагою до мину-
лого. Варто навести лад на похованні відомої жінки-
вченого, землячки. 

Борис ДОМОЦЬКИЙ, 
м. Новгород-Сіверський

За часів Брежнєва був такий анек-
дот: «КДБ СРСР отримав Нобелівську 
премію з фізики, бо довів, що стукіт по-
ширюється швидше від звуку». У Радян-
ському Союзі епохи «розвинутого соціа-
лізму» писати політичні доноси вважа-
лося ганьбою, багато хто ще пам’ятав 
епідемію доносів сталінської епохи. Але 
доноси все одно процвітали. Крім спе-
ціальної кадебешної агентури, яка пра-
цювала в прикордонних зонах, на під-
приємствах, у вишах, в армії, в «Інтурис-
ті» та інших структурах, політичні доноси 
писали й сотні тисяч щирих ентузіастів. 
І добре ще, якщо ті доноси стосувалися 
тільки анекдотів про дорогого Леоніда 
Ілліча Брежнєва… Рапорти законспіро-
ваної агентури були вилучені з усіх зві-
тів радянських спецслужб ще наприкін-
ці 1980-их. А доноси ентузіастів зали-
шилися.

11 березня 1980 року в Управлін-
ня КДБ Чернігівської області з усною за-
явою прийшов Мирон Якович Кольчин-
ський, лікар Чернігівського шкірно-ве-
неричного диспансеру. «Протокол при-
йому усної заяви від Кольчинського М.Я. 
За яву прийняв начальник слідчої групи 
УКДБ УРСР по Чернігівській області ма-
йор Полунін. Вважаю своїм обов’язком 
повідомити органам держбезпеки на-
ступне (…) Десь у середині листопада 
1979 року мені на квартиру зателефо-
нував чоловік, який представився Мали-
новським Миколою Олександровичем, 
працівником Чернігівського облздоров-
відділу. Малиновський заявив, що йому 
відомо про майбутній виїзд за кордон 
моєї дочки, і попросив, щоб вона пере-
везла через кордон кілька листів, які він 
офіційним шляхом переслати не може…».

Микола Олександрович Малинов-
ський був добре знайомий Чернігів-
ському КДБ. Місцевий дисидент, він не-
одноразово потрапляв до поля зору че-
кістів через явно антирадянські вислов-
лювання, які ставали відомими завдяки 
агентурі й добровільним оповіщувачам. 

Протягом 1980 – 1981 років до 
Управління КДБ по Чернігівській об-
ласті надійшло 15 заяв про те, що Ма-

линовський Микола Олександрович, 
1931 року народження, уродженець 
селища Мажа Мінської області, біло-
рус, безпартійний, з вищою освітою (…) 
систематично серед навколишніх допус-
кає «наклепницькі висловлювання, що 
ганьблять радянський державний лад».

Але одна справа, коли «антирадян-
ські розмови» точаться всередині неве-
ликої компанії, проте листи за кордон, 
передані, до того ж, неофіційно, — інша 
річ.

Незабаром листи Малиновського 
лежали на столі слідчого КДБ.

«15 листопада 1979 року. Генераль-
ному секретарю ООН Курту Вальдхайму. 
Від Малиновського Миколи Олексан-
дровича, який мешкає в СРСР, Черні-
гів, вул. 50 років ВЛКСМ, будинок … кв. 
… Заява. З морально-етичних і право-
вих мотивів моя сім’я змушена виїхати з 
Радянського Союзу. (…) Ми не можемо 
жити в країні, де все робиться для того, 
щоб задавити гідність людини … (…) У 
зв’язку з цим прошу Вас, пане Валь-
дхайм, як Генерального секретаря ООН, 
як людину, керуючись заключним актом 
Гельсінських угод, під яким стоять і під-
писи керівників СРСР, допомогти мені 
врятувати сім’ю і дітей. З глибокою по-
вагою і надією — М.О. Малиновський».

Зубчасті шестерні каральної маши-
ни загрозливо скрипнули — до Управ-
ління КДБ по Чернігівській області по-
чали тягати всіх, хто мав хоч якийсь сто-
сунок до дисидента.

«Із протоколу допиту свідків. 
Під час спільної поїздки з Малинов-

ським на турбазу, що відбулася 24 бе-
резня 1981 року, я звернув уваги на не-
здорові, а часом і антирадянські вигад-
ки в розмові Малиновського. Так, Ма-
линовський стверджував, що виборча 
система в нас тільки на папері, а оби-
рають людей, угодних начальству (…) 
Відкрито схвалював дії польської «Со-
лідарності», засуджував введення ра-
дянських військ в Афганістан. (…) Ма-
линовський наклепницьки заявив, що 
самостійності Україна не має, а україн-
ська мова поступово витісняється ро-
сійською, що в Україні дуже мало укра-
їномовних шкіл, а в Чернігові, напри-
клад, немає жодної».

Усього таких протоколів допитів 
у кримінальній справі вісімнадцять. 
Практично всі люди, яким Микола Олек-
сандрович Малиновський довіряв, — 

сусіди, товариші по службі, однокурсни-
ки, навіть друзі — виявилися малодуш-
ними боягузами, які здали його при мі-
німальному тиску.

Малиновський отримав три роки 
таборів, брежнєвська епоха була куди 
більш вегетаріанська за сталінську. Ті 
ж, хто писав на нього доноси і давали 
потрібні КДБ свідчення, прекрасно пе-
режили і Брежнєва, і Андропова, і Чер-
ненка, і радянську перебудову, і перші 
роки незалежності. Деякі з них живі й до 
цього дня, до того ж дехто навіть позиці-
онується полум’яним українським патрі-
отом і при нагоді проклинає «мерзенний 
радянський спадок».

Уладзіслаў АХРОМЕНКА,
Беларускае Радыё Рацыя

Білоруське Радіо «Рацыя»  дякує 
архіву Управління Служби безпеки   
України у  Чернігівській області за  

надання матеріалів  (архівна справа 
П-14693).

http://www.racyja.com 

Утрачена пам’ять
Занедбаний склеп доктора 
хімічних наук Віри Богдановської 

Справа 1981 р. «Політичні доноси 
епохи розвиненого соціалізму»
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Календар 
всесвітньої історії

Петро
Прокопович

Мілена
Рудницька

8 липня
1709 — Полтавська битва.
1974 — ЦК КПРС затвердив проект будів-

ництва Байкало-Амурської магістралі.
Народилися: 1900 — Юрій Смолич, укра-

їнський письменник; 1938 — Лесь Танюк, 
український письменник, режисер, політик.

9 липня 
1659 — гетьман Іван Виговський розбив 

московське військо під Конотопом.
1816 — Аргентина оголосила незалеж-

ність від Іспанії.
1877 — перший фінал тенісного турніру  в 

Уїмблдоні.
1900 — королева Британії Вікторія схва-

лила закон про утворення Австралійської фе-
дерації, на підставі якого створено нову дер-
жаву — Федерація Австралії (з 1 січня 1901 
року).

10 липня 
1073 — помер Антоній Печерський, цер-

ковний діяч Київської Русі, один із засновни-
ків Києво-Печерського монастиря. 

1651 — під Берестечком закінчилася най-
більша битва визвольної війни 1648 – 1654 
рр. об’єднаних військ Богдана Хмельницького 
(100 тис. вояків) та кримського хана Іслам-Гі-
рея (50 тис.) із польською армією короля Яна 
II Казимира (150 тис.), яка перемогла в битві. 

1775 — народився 
Петро Прокопович, ви-
значний український 
бджоляр, основопо-
ложник раціонального 
бджільництва, який зро-
бив  перший у світі роз-
бірний рамковий вулик.

1878 — у Великій 
Британії футбольний ар-
бітр уперше використав 
свисток (доти судді кри-
чали). 

1941 — у Києві енкаведистами страче-
ний Андрій Бандера, український священик 
(УГКЦ), громадський діяч, батько Степана 
Бандери. Він був членом Наукового товари-
ства ім. Шевченка, членом Української наці-
ональної ради ЗУНР, капеланом УГА (1919 – 
1920), парохом у селах. 

1994 — другий тур виборів Президента 
України. Переміг Леонід Кучма, який набрав 
52,15% голосів (14 016 850).  Чинний Прези-
дент Леонід Кравчук — 45,06% (12 111 603).

1994 — президентом Білорусі  вперше 
обрано Олександра Лукашенка.

11 липня 
1944 — засновано Українську Головну 

Визвольну Раду — політичний провід УПА на 
чолі з Кирилом Осьмаком (установчі збори 
УГВР почалися поблизу с. Недільна на Сам-
бірщині, тривали до 15 липня).

13 липня 
100 р. до н. е. — народився Гай Юлій Це-

зар, давньоримський державний і політичний 
діяч, полководець, письменник. 

1897 — італієць Гульєльмо Марконі отри-
мав патент на радіо.

1930 — початок першого чемпіонату сві-
ту з футболу в Уругваї (матч Франція – Мекси-
ка — 4:1). У першості взяли участь 13 команд. 
Господарі-уругвайці  стали чемпіонами.

14 липня 
1789 — із взяття Бас-

тилії почалася Велика 
Французька революція. 
Національне свято Фран-
ції. 

1995 — помер Патрі-
арх Володимир (Василь 
Романюк), український 
православний релігійній 
діяч, богослов, дисидент, 
Патріарх Київський і всі-
єї Руси-України УПЦ Київ-
ського патріархату.

15 липня 
1015 — у Берестові під Києвом помер Во-

лодимир Великий, князь Київський від 980 р., 
який у 988 р. хрестив Русь.

1410 — у Грюнвальдській битві 100-ти-

сячні литовсько-українсько-польські війська 
за участю майже 30 тисяч татар та 4 тисяч 
чехів розгромили армію Тевтонського орде-
ну (близько 85 тисяч вояків). Ця поразка піді-
рвала військову могутність тевтонців, припи-
нила їх експансію на Схід.

1892 — народилася 
Мілена Рудницька, укра-
їнська журналістка, пись-
менниця, громадсько-полі-
тична діячка, педагог. Одна 
з ідеологів українського 
жіночого руху на Західній 
Україні та його провідна ді-
ячка у 1920 – 1930-их pp. 
Голова центральної упра-
ви Союзу українок у Львові, 
Українського жіночого конгресу в Станісла-
вові, Світового союзу українок, редактор дво-
тижневика «Жінка» (1935 – 1939).

1964 — Верховна Рада СРСР ухвалила за-
кон «Про пенсії і допомогу членам колгоспів».  
Запроваджено в колгоспах пенсії «по старо-
сті, по інвалідності, в зв’язку з втратою году-
вальника і допомоги для жінок-членів колгос-
пів по вагітності і пологах», розміри якої зале-
жали від «продуктивності праці колгоспників».

16 липня 
1651 — у бою з поляками під Ріпками за-

гинув Мартин Небаба, чернігівський полков-
ник, сподвижник Богдана Хмельницького.

1908 — народився Василь Барка (Оче-
рет), український письменник і перекладач 
(«Жовтий князь»).

17 липня
Народилися: 1846 — Микола Миклу-

хо-Маклай, мандрівник і етнограф; 1849 — 
Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), україн-
ська письменниця, редактор-видавець, мати 
Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова; 
1882 — Василь Тютюнник, український вій-
ськовий діяч, полковник генштабу УНР. 

18 липня
1954 — упроваджено сумісне навчання 

хлопців і дівчат у школах СРСР.
1995 — спроба поховати тіло Патріарха 

Володимира в Софійсько-
му соборі наштовхнулася 
на опір з боку духовенства 
УПЦ МП та силові дії з боку 
загонів спеціального при-
значення МВС України.

1936 —  народився 
Юрій Герасимович Іллєн-
ко, український  кінорежи-
сер, оператор.

19 липня
1822 — французький учений Жозеф 

Ньєпс зробив першу в світі фотографію.
1980 — у Москві відкрилися XXII Олімпійські 

ігри. Їх бойкотували багато держав світу через 
вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

Народилися: 1893 — Володимир Мая-
ковський, російський поет. 1971 — Віталій 
Кличко, український боксер і політик.

Померли: 1876 — Іван Максимович Со-
шенко, український маляр і педагог; 1945 — 
загинув у радянській тюрмі Августин Воло-
шин, президент Карпатської України.

20 липня
1924 — засновано Міжнародну федера-

цію шахів. 

21 липня
1930 — заарештований Степан Некраше-

вич, білоруський учений-мовознавець і гро-
мадський діяч, ініціатор створення і перший 
голова Інституту білоруської культури (тепер 
— Національна Академія наук Білорусі).

1969 — перші земляни на Місяці. Амери-
канські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Ол-
дрін у рамках польоту «Apollo 11» вийшли на 
поверхню Місяця.

Народилися: 1899 — 
Ернест Хемінгуей, амери-
канський письменник; 1906 
— Олена Теліга, українська 
поетеса; 1938 — Нані Бреґ-
вадзе, грузинська співачка.

1990 —  помер Сергій 
Параджанов, кінорежисер, 
народний артист УРСР.

Патріарх
Володимир

Юрій Іллєнко

Сергій 
Параджанов

Унаслідок майже без-
перервних військових дій 
протягом семи років (1914 
– 1921) місто Катерино-
слав (донедавна — Дніпро-
петровськ, нині Дніпро) опи-
нилося в глибокій суспіль-
но-політичній кризі. Майже 
завмерли металургійні під-
приємства, низька купівель-
на спроможність населення 
призвела до згортання дріб-
ної кустарної промисловос-
ті. Робітники змушені були 
покидати свої робочі місця 
й перебиратися в село в по-
шуках засобів для існування. 
Стрімко скорочувалася кіль-
кість населення, повсюдно 
панували розруха, нужда й 
зубожіння. 

У перші місяці 1921 р. 
різко спалахнув страйковий 
робітничий рух, який охопив 
Одесу, Миколаїв, Херсон, 
інші українські міста.

У травні, після погіршен-

ня ситуації з постачанням 
продовольства, хвиля страй-
ків прокотилася на підпри-
ємствах Катеринослава. А 
26 травня розпочався по-
тужний страйк голодних ро-
бітників у вагонних майстер-
нях Катерининської залізни-
ці. У ніч на 1 червня влада 
провела масові арешти, що 
й стало приводом для по-
встання.

Чекісти намагалися ро-
зігнати мітингувальників 
біля управління залізниці. 
Відбулася сутичка з охоро-
ною, вбито вартового, ще 
декількох побито. Началь-
ника залізничної міліції ви-
кинули з четвертого повер-
ху. Чергова хвиля арештів 
не зупинила страйку, підтри-
маного робітниками інших 
підприємств.

У відповідь влада таєм-
но ввела режим воєнного 
стану, взяла під охорону го-

ловні будівлі: вокзал, теле-
граф, управління залізни-
ці. У ніч на 3 червня чекіс-
ти заарештували понад 200 
осіб. За деякими свідчення-
ми, 51-го робітника негай-
но засудили до розстрілу, 
на двох вантажних машинах 
їх доставили на крутий бе-
рег Дніпра й розстріляли з 
кулемета (офіційний вирок 
трибуналу в цій справі опу-
блікували лише в листопаді, 
засуджених до смерті було 
лише семеро). 

3 червня війська уві-
йшли на територію заліз-
ничних майстерень, приду-
шивши останні вогнища по-
встання. Майстерні оголо-
сили закритими, робітники 
підлягали перереєстрації.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

У світі 
крилатих слів

Мартиролог злочинів комуністичного режиму

Ще не встигли відгриміти останні залпи 
Другої світової війни, як сталінський режим 
відновив на звільнених землях рабську пра-
цю селян у колгоспах.

Посуха 1946 року й захмарні плани хлібо-
заготівель призвели до катастрофи — Укра-
їну знову охопив штучний голод. При цьому 
планові показники заготівлі ще й збільши-
ли (з 340 млн пудів зерна до майже 373-х), 
а коли перший секретар ЦК КП(б) М. Хрущов 
наважився просити Сталіна про зменшення 
завдань, то миттєво отримав догану і позбув-
ся посади. Його змінив сумнозвісний Лазар 
Каганович.

Голодування охопило насамперед півден-
ні й східні області, загалом жертвами черго-
вого голодомору стали майже 1 млн україн-
ців. Уже традиційно в розпал голодування 
влада, замість допомоги змученому народо-
ві, розпочала війну проти голодних селян.

Ще в березні 1947-ого за ініціативою 
А. Жданова була створена комісія, яка пра-
цювала над посиленням кримінального по-
карання за крадіжки державного майна. Її ді-
яльність завершилася Указом Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. «Про 
кримінальну відповідальність за розкрадан-
ня державного і громадського майна». По 

суті відновлювалася дія зловісного закону 
від 7 серпня 1932 року, відомого як «закон 
про п’ять колосків».

За цим Указом було засуджено кілька 
тисяч осіб. Газети рясніли оголошеннями на 
кшталт: «Гр-ка Чернеча Д.А., с. Талалаївка Ні-
жинського району, затримана колгоспною 
вартою з колосками в кількості 2 кгр., які 
вона нарізала на полі, що належить колгоспу 
«Червоний партизан». Ніжинським нарсудом 
Чернеча Д.А. засуджена до 5 років поправ-
но-трудових [так у тексті — С. Г.] таборів». Або: 
«Гр. Буцулай І.Г. за крадіжку колосків в кіль-
кості 3 кгр. на полі, що належить колгоспові 
ім. Воровського Малодівицького району, за-
суджений до 8 років поправно-трудових та-
борів».

Усі ці публікації в багатьох випадках по-
чиналися зі слів: «На виконання Указу Пре-
зидії Верховної Ради Союзу РСР від 4 черв-
ня…».

При цьому влада ретельно стежила, аби 
не трапилося будь-якої публічної згадки про 
голод 1946 – 1947 рр. Також максимально 
втаємничувалися відомості про експорт ра-
дянського хліба за кордон (1,7 млн тонн), яко-
го цілком би вистачило, аби нагодувати всіх 
голодуючих.

Придушення повстання робітників 
у Катеринославі 

У 1947 році радянська влада 
повернула закон «про п’ять колосків»

м. Чернігів

Пігмеї. Слово походить iз поем Гоме-
ра. Пігмеї — це плем’я карликів, людей 
заввишки з кулак («пігме» — грецькою 
мовою означає «кулак»). У переносному 
значенні — нікчемні, жалюгідні люди. 

Скринька Пандори. За давньо-
грецьким міфом Прометей украв з неба 
вогонь і передав людям. Дізнавшись про 
це, головний бог Зевс дуже розлютив-
ся й вирішив покарати людей. Він по-
слав на землю легковажну красуню 
Пандору, вручив їй скриньку і наказав 
не відкривати. Насправді ж розрахував, 
що допитливість Пандори й людей візьме 
гору. Так і сталося. Пандора відкрила 
скриньку, і з неї вилетіли турботи, хворо-
би, бідність та інші нещастя. Лише надія 

зосталася на дні скриньки. Тому скринь-
ка Пандори — це осередок лиха, чогось 
дуже небезпечного. 

Фенікс. У Давній Греції побуту-
вала казка про чарівного птаха Фе-
нікса. Це орел із золотим червоним 

пір’ям. Проживши 500 
років в Аравії, птах 

прилітав до Єгипту і 
спалював себе у хра-
мі бога сонця Ра. По-
тім птах відроджував-

ся зі свого попелу, ста-
вав молодим, сильним і 

знову відлітав до Аравії. 
Фенікс — символ безсмер-

тя, оновлення.
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Цікаве про українських письменників 
Валерій ШЕВЧУК    Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини з архіву 
Володимира Сапона

Троє поетів у капелюхах: Володимир Сапон, Петро Пулінець і Станіслав 
Реп’ях. 1976 р. 

Знімок Миколи Трухана. 

V
— Постривайте, міс Кернабі, 

прошу вас! — Коул наздогнав Емі і 
схопив її за руку. Очі його заблища-
ли. — Сьогодні мені було дивовижне 
видіння. 

Емі перевела дихання. Вона 
сильно побоювалася Коула, не зна-
ючи, що про нього думати. Частень-
ко його можна було сприйняти за бо-
жевільного. 

— Це сталося, коли я вирішив 
зануритися в споглядання повноти 
життя. Тієї миті я раптом побачив... 

Емі подумала, що ще однієї роз-
повіді про любовні пригоди давніх 
шумерських богів вона не витер-
пить. Але цього разу сюжет був ін-
шим. 

— Я споглядав самого пророка 
Ілію! — Коул наблизився до міс Кер-
набі, розширивши очі. — Він спус-
кався з небес у вогняній колісниці! 

Емі перевела дихання. Із проро-
ком Ілією — це вже трохи легше. 

— Він спускався з небес, а вни-
зу темніли жертовники, багато жер-
товників, — натхненно вів далі Коул, 
— і тут мені був голос: «Запам’ятовуй 
усе, що бачиш, і розкажи про це лю-
дям». 

Замислившись, Коул замовк. 
— А що ж було далі? 
— Далі? Біля жертовних вівтарів 

я побачив безліч дівчат, приречених 
на заклання. Це були голі діви, без-
порадні й беззахисні. 

Коул облизав пересохлі від на-
пруги губи. Міс Кернабі відчула, що 
щоки її червоніють. 

— Ну, а потім у небі з’явилися во-
рони Одіна. Вони зустрілися з воро-
нами пророка Ілії і довго літали, опи-
суючи кола. А потім ураз накинулися 
на дівчат і стали викльовувати їм очі. 
Тут пролунали крики і стогони, а го-
лос повторював: «Прийміть жертво-
принесення! Сьогодні Єгова і Одін 
побраталися кров’ю». Після цього 
жерці вийняли жертовні ножі і... 

Мимо проходив Ліпскомб, охо-
ронець порядку в храмі на Зелених 
Пагорбах, ревний фанатик секти, і 
міс Кернабі з полегшенням кинула-
ся до нього від Коула, на губах якого 
з’явилася садистська посмішка. 

— Пробачте, ви не бачили тут 
мою брошку? Я її десь загубила... 

Ліпскомб був грубий і невихова-
ний, жінок ненавидів усією душею. 
Він крізь зуби пробурмотів, що йому 
немає діла до чиїхось брошок і ні-
чого шукати він не збирається. Але 
міс Кернабі не відставала від нього, 
поки Коул не залишився далеко по-
заду. 

Тієї хвилини зі Священної обите-
лі з’явився сам Пастир. Він ішов, лас-
каво усміхаючись, і Емі, набравшись 
сміливості, запитала його, чи не вва-

жає він поведінку Коула дивною. 
Великий Пастир заспокійливо 

поклав руку на плече міс Кернабі й 
вимовив: 

— У вашому серці страх — виже-
ніть його! Полюбіть ближнього сво-
го, і страх зникне. 

— Але мені здається іноді, що 
Коул просто божевільний. Він розпо-
відає про такі дивні видіння... 

— Зрозуміло, його видіння див-
ні й недосконалі, — кивнув Вели-
кий Пастир, — але хто з нас може 
нахвалятися повною досконалістю? 
Настане час, коли Коулу явиться до-
сконалість духу, як і будь-кому з нас. 
Треба тільки терпляче чекати обіто-
ваної години. 

Емі зніяковіла і, почервонівши, 
запитала: 

— А Ліпскомб? Чому він так гру-
бо ставиться до жінок? 

Ласкава усмішка знову осяяла 
обличчя Великого Пастиря. 

— Ліпскомб — це вірний сторо-
жовий пес, — сказав він. — Нехай 
він невіглас і грубіян, зате відданий, 
як і належить псові. 

І Великий Пастир велично ру-
шив геть. Міс Кернабі побачила, 
що він покликав до себе Коула, по-
батьківськи поклав йому на плече 
руку, щось сказав. Що ж, сподівати-
мемося, подумала Емі, що Великий 
Пастир хоч якось вплине на Коула, 
на теми його дивних видінь. 

До осіннього свята пастви зали-
шався всього тиждень. 

Увечері, за день до свята, Ер-
кюль Пуаро чекав міс Кернабі в не-
великій кав’ярні в сусідньому із Зе-
леними Пагорбами містечку. 

Привітавшись, Пуаро запитав: 
— Скільки людей буде на святі? 
— Гадаю, сто двадцять, — відпо-

віла міс Кернабі. — Є й нові, їх при-
йматимуть у паству. 

— Чудово. Ви, звичайно, знаєте, 
що вам робити. 

Емі Кернабі промовчала. Пуаро 
чекав відповіді. Нарешті вона мови-
ла, встаючи із-за столика: 

— Я нічого не робитиму, пане Пу-
аро. 

Детектив здивовано втупився 
на неї. 

— Ви хотіли, щоб я стежила за 
нашим добрим Пастирем, — істе-
рично підвищуючи голос, продовжу-
вала Емі, — але ви прорахувалися. 
Доктор Андерсен — дивовижна лю-

дина. Він — Великий Пастир, а я — 
лише одна з його пастви. Він кличе 
людей до добра і світла, мої душа й 
тіло належать йому! Прощайте, пане 
Пуаро. Не тривожтеся, я сама запла-
чу за чай. 

Поклавши гроші на стіл, Емі гор-
до пішла. Пуаро так замислився, що 
офіціантові довелося двічі озивати-
ся до нього, перш ніж детектив збаг-
нув, що йому подають рахунок. Пуа-
ро розрахувався і, встаючи, помітив 
чийсь уважний погляд із-за столика 
навпроти.

VI
У Священній обителі знову зі-

бралася паства. Ритуал повторився, 
як і раніше. 

— Ви готові до таїнства? 
— Готові, о Пастирю! 
— Зав’яжіть очі й витягніть упе-

ред праву руку. 
Великий Пастир, шелестів-

ши своїм зеленим одягом, рушив 
уздовж рядів вірян. Фанатичний яс-
новидець Коул голосно закричав від 
захвату — це голка Пастиря встро-
милася в його руку, витягнуту впе-
ред. 

Великий Пастир зробив крок до 
Емі Кернабі. Він стиснув її руку, і рап-
том міс Кернабі почула шум і метуш-
ню. Вона скинула пов’язку. На її очах 
керівник секти намагався вирвати-
ся з рук Коула і ще одного вірянина, 
нещодавно прийнятого до пастви. 

— Докторе Андерсен, ви зааре-
штовані, — звичним професійним 
тоном заявив Коул. — У мене є ор-
дер на ваш арешт. Маю вас попере-
дити, що все, що ви скажете, може 
бути використано в суді проти вас. 

Паства отетеріла. Хтось крикнув: 
— Це поліцейські? Вони хочуть 

забрати нашого Пастиря! 
Натовп захвилювався, почулися 

обурені вигуки, але інспектор поліції 
Коул холоднокровно підняв шприц 
для ін’єкцій, що випав із рук Велико-
го Пастиря, й обережно сховав його 
в портфель.

VII
— Це моя хоробра помічниця, — 

представив Еркюль Пуаро міс Кер-
набі старшому інспекторові Джеппу. 
— Прошу привітати. 

— Бездоганна робота, міс, чес-
не слово, бездоганна, — з повагою 
похитав головою старший інспек-

тор. — Ви дуже нам допомогли, адже 
цього монстра не так просто було 
знешкодити. 

— Ну, що ви! — Видно було, що 
міс Кернабі ніяковіла. — Ви занад-
то добрі до мене. А я увесь час боя-
лася припуститися помилки, хоча й 
зовсім вжилася в роль. Знаєте, мені 
іноді здавалося, що я дійсно вірю у 
Великого Пастиря. 

— Тому вам і вдалося обвести 
цю людину навкола пальця, — мо-
вив Джепп. — У вас природний ак-
торський дар. Досі нікому не вдава-
лося впіймати на чому-небудь цьо-
го мерзотника, адже він завжди був 
насторожі. 

— А пам’ятаєте ту жахливу зу-
стріч у кав’ярні? — звернулася Емі 
до Пуаро. — Я, було, розгубилася, 
але зважилася на експромт. 

— Це був кращий у світі екс-
промт! — захоплено сказав Пуаро. 
— Я і сам спочатку розгубився, тро-
хи не подумав, що ви з’їхали з глузду. 

— Та я ж не знала, що робити. 
Там навпроти є дзеркало, і ось я по-
бачила в ньому, що за сусіднім сто-
ликом сидить Ліпскомб. Він явно 
прислухався до нашої розмови. Я не 
знала, випадково він тут чи ні, ось і 
довелося розіграти невелику сцен-
ку. Я вірила, що ви здогадаєтеся, що 
за цим криється. 

— Я все зрозумів, коли помітив 
Ліпскомба, — він просто свердлив 
мене очима. Потім, коли він вийшов 
із кав’ярні, я організував за ним сте-
ження. З’ясувалося, що він із Зеле-
них Пагорбів. 

— А що було в шприці? Щось не-
безпечне? — запитала Емі. 

Пуаро спохмурнів. 
— Мадемуазель, — тихо сказав 

він, — доктор Андерсен — холодно-
кровний і винахідливий убивця. Він 
давно займається бактеріологічни-
ми дослідженнями у своїй лаборато-
рії в Шеффілді. Він вирощує там різ-
ні штами бацил. На святах пастви він 
робив людям ін’єкції гашишу, неве-
ликі дози, але вони викликали ще-
дрі галюцинації і надмірну радість. 
Через те багато хто і прагнув до його 
секти... 

Замислившись, Пуаро замовк і 
через хвилину продовжував: 

— Більшість самотніх жінок за-
повідали свої кошти на користь сек-
ти — на знак вдячності. Ну, а потім 
вони помирали — у власних будин-

ках і на власних ліжках. Спробую 
розповісти, як це йому вдавалося, 
хоча мої знання в бактеріології дуже 
малі. Фахівці вважають, що мож-
на посилити вірулентність будь-якої 
бактерії. Скажімо, бацили кишко-
вої палички викликають запалення 
товстих кишок, навіть якщо людина 
практично здорова.

Можна ввести в організм людині 
бацили тифу або пневмококів, і че-
рез якийсь час людина починає хво-
ріти на висипний тиф або крупозне 
запалення легень. Результат, як пра-
вило, летальний. А є ще така бацила, 
що називається туберкулін. Якщо 
людина перехворіла колись на ту-
беркульоз, вона викликає рецидив 
хвороби. Розумієте? Людина здо-
рова від цього не захворіє, а ось у 
тієї, що вилікувалася від туберкульо-
зу, хвороба знову розвинеться. Ось 
і виходило, що паства нашого Пас-
тиря помирала від найприродніших 
хвороб. І ніяких підозр.

Окрім цього, маю гадку, що док-
тор Андерсен винайшов своєрідний 
каталізатор для розвитку хворобо-
творних бацил.

— Та це просто справжній дия-
вол! — вигукнула міс Кернабі. 

Пуаро вів далі: 
— Пам’ятаєте, я попросив вас 

сказати докторові Андерсену, що 
ви колись хворіли на туберкульоз? 
Так от: у шприці доктора, коли його 
заарештували, виявилися палички 
Коха, бацили туберкульозу. Оскіль-
ки ви абсолютно здорова, ці бацили 
вам не зашкодили б анітрохи. Я тому 
і просив вас, щоб ви сказали про ту-
беркульоз гострої форми — щоб він 
не вибрав часом іншу бацилу. 

— Але чи вистачить доказів для 
суду над ним?! 

— О! — сказав Джепп. — Більш 
ніж достатньо. Адже ми ще виявили 
його секретну лабораторію, і там цих 
хвороботворних штамів аж занадто. 

— Гадаю, — сумно сказав Пуаро, 
— що це вбивця з великим стажем. 
До речі, з’ясувалося, що з універси-
тету його виключили за садизм, а 
історію з матір’ю-єврейкою він ви-
гадав, щоб викликати до себе спів-
чуття. 

Емі Кернабі зітхнула. 
— Що таке? — стрепенувся Ер-

кюль Пуаро. 
— Та ось, згадала я про свої сни 

— тоді, під час першого свята на Зе-
лених Пагорбах. Повірте, я справді 
бачила, що змінила весь світ — і не-
має більше голоду, воєн, хвороб. 

— Мадемуазель, — галантно 
схилив голову Пуаро, — це був най-
кращий у світі сон.

(Закінчення. Поч. у № 81)

Агата КРІСТІ 

Стадо Геріона

Весілля на хуторі 
1843 року приїхав на гостину до батьків на хутір Мотронів-

ку, що на Борзнянщині, майбутній редактор «Основи» Віктор Біло-
зерський, а з ним його товариш — Пантелеймон Куліш. Після того 
П. Куліш часто приїжджав сюди, мав навіть для себе окрему світли-
цю, щоб тут писати. Для панянок Білозерських він склав тут попу-
лярну історію України, а в січні 1847 року відбулося вінчання Пан-
телеймона Куліша і Олександри Білозерської, майбутньої україн-
ської письменниці Ганни Барвінок. Боярином на весіллі був Тарас 
Шевченко. Щаслива пара виїхала з В. Білозерським до Варшави, 
щоб звідти мандрувати за кордон, куди посилала П. Куліша Акаде-
мія наук, але у Варшаві В. Білозерського й П. Куліша арештували і 
відпровадили до Петербурга, де кинули в тюрму. Почався знаме-
нитий процес над учасниками Кирило-Мефодіївського братства.

Куліш — біограф і видавець творів Гоголя 
У 1856 і 1857 роках Пантелеймон Куліш після довгої підго-

товчої праці видав книгу в 2-х томах «Записки о жизни Гоголя». 
Тоді ж Гоголева мати попросила Куліша, щоб він випустив твори 
Гоголя. Упорядкувавши рукописи, письменник написав комен-
тарі, підготував до публікації листи і видав твори Гоголя в шести 
томах. Заробіток із цього видання (3 тис. крб.) пішов на засну-
вання власної друкарні (так звана друкарня П. Куліша), з якої 
свого часу вийшов ряд визначних творів української літератури, 
зокрема «Кобзар» Т. Шевченка, «Народні оповідання» М. Вовч-
ка, а також альманах «Хата» тощо. Випускала ця друкарня й кни-
жечки-метелики для народного читання.

Обід у міському саду
У травні 1860 року П. Куліш приїхав 

до Полтави. 9 травня полтавська грома-
да справила йому бучний обід у місько-
му саду. На той обід зібралося дві сотні 
людей: були тут селяни і поміщики, шев-
ці, кравці, генерали й письменники. За 
обідом виголошували промови кількома 
слов’янськими мовами. 

Перед тим, як сіли до столу, до розпо-
рядника підійшов незнайомий чоловік і 
став прохати прийняти його як учасника 
обіду. Людей було й так багато, і незна-
йомця не хотіли впускати. Тоді чоловік на-
звався: «Я той жандарм, що відвозив Кулі-
ша з Петербурга в Тулу на заслання».

Відставний жандарм примостився в 
кінці столу навпроти Куліша, а після деся-
тої промови встав і попросив слова, при-
вітавши Куліша як старого знайомого. «З 
вуст відставного жандарма, — сказав він, 
— прийміть, люди добрі, щире бажання, 
щоб ширилися, зміцнялися й пишалися на 
Україні ті ідеї, за які я відвозив Куліша на 
заслання в Тулу».

Звісно, такий тост від колишнього 
жандарма сприйняли з незвичайним ен-
тузіазмом і захватом.
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Несподівані 
думки

 Чи жінка візьме собі 
що в голову, чи на голову, 
все одно це коштує гроші.

 Якщо Ви знайшли жін-
ку своєї мрії, з іншими мрі-
ями можете розпрощатися. 

 Модою найбільше ці-
кавляться жінки, які вже 
виходять з моди. 

 Слабка стать є час-
то сильніша стать через 
слабкість сильнішої статі до 
слабшої статі.

Було колись...
Ґете — 

загартований як сталь
Йоганн Вольфганг фон 

Ґете мав звичку кожного 
дня купатися в річці Ільм, 
яка протікала поряд з його 
будинком. Ще письменник 
обов’язково відчиняв на 
ніч вікно, іноді навіть спав 
на веранді, тодi як його су-
часники і співвітчизники 
вважали протяги головним 
ворогом здоров’я.

Генріх Ібсен: 
муза — ворог

Норвезький драматург 
мав досить дивні стосунки зі 
своєю музою. Під час робо-
ти Ібсен періодично дивив-
ся на портрет шведського 
драматурга Августа Стрінд-
берга, якого люто ненави-
дів. Швед відповідав нор-
вежцю взаємністю: терпіти 
того не міг і звинувачував у 
нахабному плагіаті. Ібсен, у 
свою чергу, називав Стрінд-
берга психопатом, на що, 
до речі, мав деякі підстави. 
Август страждав на манію 
переслідування: іноді різ-
ко обертався, вихопивши 
з кишені ніж, і погрожував 
невидимим ворогам. Коли 
друзі запитували Ібсена, що 
в нього на стіні робить пор-
трет Стріндберга, норве-
жець відповідав: «Знаєте, 
не можу написати ні рядка, 
якщо на мене не дивляться 
ці божевільні очі!»

Куточок 
гумору

— Учора я прийшов до-
дому п’яним, і діти мене не 
впізнали. 

— А коли протверезів? 
— Зрозумів, що потра-

пив не в свою квартиру.
* * *

Прийом у лікаря-психі-
атра.

Пацієнт:
— У мене в квартирі но-

чами ведмеді гавкають!
Лікар: 
— Тоді вам до ветери-

нара.
* * *

Психіатр: «То ви кажете, 
що платите податки з радіс-
тю? І коли це у вас почало-
ся?» 

* * *
Приходить до травма-

толога мужик iз синцем під 
оком. Лікар питає:

— На що скаржитеся?
— На ноги, лікарю, — 

дружина наздогнала!

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 
973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.
intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-

товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

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
 Щоб зменшити біль від сонячних опіків, нанесіть на шкі-

ру пасту з соди і води. Це охолодить і заспокоїть шкіру.
 Повернути блиск хромованим речам можна, якщо по-

терти їх сухою харчовою содою, а потім протерти сухою ган-
чіркою.

 Втягати нитку в голку буде легко, якщо скропити кінчик 
нитки лаком для волосся.

 Якщо одна склянка застрягла в іншiй, налийте у верхню 
холодну воду, а потім опустіть обидвi на хвилину-двi в гарячу.

 Щоб отримати з апельсина або лимона більше соку, по-
катайте фрукт по столу, перш ніж розрізати.

 Золотому кільцю можна повернути блиск, якщо потри-
мати його в солодкій воді, а потім почистити губною помадою.

Дещо про винаходи
 Винахідником роликових ковзанів прийнято вважа-

ти бельгійця Жан-Жозефа Мерло. Він продемонстрував їх на 
лондонському балі-маскараді 1760 року, катаючись серед пу-
бліки в дорогих туфлях з маленькими металевими коліщатка-
ми і граючи на скрипці. Однак ці ролики були ще настільки не-
досконалі, що Мерлен не зміг вчасно загальмувати і врізався 
в стіну, розбивши дуже дороге дзеркало.

 Картопляні чіпси винайшов кухар Джордж Крам на зло 
клієнту. 1853 року один із його клієнтів поскаржився, що кар-
топля нарізана дуже товстими скибочками. Кухар порізав її 
шматочками завтовшки майже з аркуш паперу і підсмажив.

 Метроном, що задає ритм хитанням, був винайдений 
спеціально для глухого Бетховена.

 Будучи людиною глибоко релігійною, Олександр Грем 
Белл щиро вважав, що його винахід — телефон — допоможе 
спілкуватися з душами померлих.

 Леонардо да Вінчі винайшов будильник, який тер спля-
чому ноги.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Заснути під зірками.
Вимкнути свій мобільник на 
тиждень.
Поплавати з дельфінами.
Пірнути з аквалангом.
Випити текіли в Мексиці.
Вивчити англійську.
Полазити по деревах.
Зайнятися коханням на 
пляжі.
Пускати мильні бульбашки.
Написати історію свого жит-
тя.
Написати листа і кинути його 
в пляшці в море.
Посадити дерево.
Побачити пінгвінів.
Навчитися танцювати сальсу.
Створити власний бізнес.
Закохатися без пам’яті.
Побути членом журі.
Протанцювати всю ніч.
Постояти під водоспадом.
Зустріти Хеллоуїн в Америці.
Лежати на березі океану і 
слухати шум хвиль.
Навчитися кататися на ков-
занах.
Взяти участь у карнавалі у Ве-
неції.
Написати свій план на рік і ке-
руватися ним.
Спостерігати місячне затем-
нення.
Зустріти Новий рік в екзотич-
ному місці.
Стрибнути з парашутом.
Полюбити себе.
Запросити незнайомця на по-
бачення.
Купити дуже дорогий одяг.
Навчитися водити машину.
Побувати в Парижі.
Читати книгу цілий день.
Зустріти справжніх друзів.
Здiйснити пожертвування 
анонімно.

Побачити захід сонця на Балі.
Побачити 7 чудес світу.
Стрибнути в море зі скелі.
Подолати страх невдачі.
Пограти з коалами.
Вирушити в морську подо-
рож.
Пiднятися на Ейфелеву вежу.
Зробити раптовий сюрприз 
коханій людині.
Покурити кальян.
Створити власний сайт чи блог.
Намалювати своє генеалогіч-
не дерево.
Перебувати всi вихідні в спа-
центрі.
Пробігти марафон.
Покататися на сноуборді.
Медитувати 3 години.
Потримати в долонях живого 
метелика.
Проїхатися верхи на коні по 
узбережжю.
Познайомитися з ким-небудь 
на вулиці.
Віддати безхатченку свій сні-
данок.
Взяти участь у флешмобі.
Навчитися добре користува-
тися комп’ютером.
З’їсти картоплю, приготовану 
на вогнищі.
Провести цілий день з коха-
ним (коханою) в ліжку.
Виїхати до незнайомого міста 
на весь день і бродити там на 
самоті.
Зняти свій фільм.
Звести будинок.
Взяти автограф у зірки.
Відвідати футбольний матч на 
гігантському стадіоні.
Сходити на полювання.
Проїхати на ровері не менше 
100 кілометрів.
Зробити що-небудь власно-
руч і продати цю рiч.

Політати на повітряній кулі.
Покататися на верблюді або 
слоні.
Побувати на всіх континен-
тах.
Побувати на карнавалі в Бра-
зилії.
Пiднятися на схил якої-небудь 
великої гори.
Пробути день у лісі, харчую-
чись тим, що там знайдеться.
Зайнятися серфінгом.
Побачити Віденську оперу.
Побувати в усіх столичних міс-
тах Європи.
Навчитися красиво фотогра-
фувати.
Навчитися говорити італій-
ською.
Навчитися танцювати танго в 
Аргентині.
Викупатися в одязі.
Покупатися вночі голяка.
Взяти участь у дегустації у 
вин ному підвалі.
Повністю змінити свій образ.
Пiднятися на вулкан.
Побувати на нудистському 
пляжі.
Скуштувати страву, яка ви-
кликає страх.
Потрапити на обкладинку 
журналу.
Перемогти в конкурсі.
Покататися на спині черепа-
хи.
Побігати по калюжах у грозу.
Покататися на кабріолеті.
Познайомитися з голлівуд-
ською зіркою.
Обжертися полуницею.
Обмінятися сувенірами з вож-
дем дикого племені.
Написати книгу.
Написати список 100 своїх 
досягнень.
Померти.

1. Аксіома Кана і Орбена: 
Якщо ніщо інше не допомагає, прочитайте 

нарешті інструкцію!
2. Закон Янга: 
Усі великі відкриття роблять помилково.
3. Закон Мескімена: 
Завжди не вистачає часу, щоб виконати роботу як 

треба, але на те, щоб її переробити, час знаходиться.
4. Восьме правило Фінгейла: 
Робота в команді дуже важлива. Вона до-

зволяє звалити провину на іншого.
5. Наслідок Лермана:
Вам завжди не вистачатиме або часу, або 

грошей.
6. Закон наукових досліджень Мерфі: 
На захист власної теорії завжди можна про-

вести достатню кількість досліджень.
7. Спостереження Етторе: 
Сусідня черга завжди рухається швидше.
8. Закон Сегала: 
Людина, що має один годинник, твердо 

знає, котра година. Людина, що має кілька го-
динників, ні в чому не впевнена.

9. Правило взаємозалежності Річарда:
Те, що ви зберігаєте досить довго, можна викинути. 

Як тільки ви щось викинете, воно вам знадобиться.
10. Ковбасний принцип: 
Тим, хто любить ковбасу і поважає закон, не 

варто бачити, як робиться те й інше.
11. Постулат Харріссона: 
На кожну дію є рівна їй протидіюча критика.
12. Закон професійної практики Дрю: 
Хто платить менше за всіх, більше за всіх 

скаржиться.
13. Закон Ван Роя: 
Нерозламувана іграшка корисна для того, 

щоб ламати нею інші.
14. Закон пошуку: 
Починати пошуки треба з найбільш невідпо-

відного місця.
15. Банановий принцип: 
Якщо ви купили нестиглі банани, до момен-

ту достигання їх не залишиться. Якщо ви купи-
ли банани стиглими, вони зіпсуються до того, 
як їх встигнуть з’їсти.

Сайт ВСВІТІ

Жити треба максимально яскраво
У американського пись-У американського пись-

менника О. Генрі є оповідання менника О. Генрі є оповідання 
«Одна година повноцінного «Одна година повноцінного 
життя». Там — така фраза: «Той життя». Там — така фраза: «Той 
не жив повноцінно, хто не знав не жив повноцінно, хто не знав 
бідності, кохання і війни». Є й бідності, кохання і війни». Є й 
інші речі, без яких життя вида-інші речі, без яких життя вида-
ється нудним, нецікавим. ється нудним, нецікавим. 

Усе встигнути неможливо, Усе встигнути неможливо, 
проте опроте одна людина склала спи-дна людина склала спи-
сок речей, які, на її думку, най-сок речей, які, на її думку, най-
важливіше встигнути зробити в важливіше встигнути зробити в 
житті. У вас може бути інший спи-житті. У вас може бути інший спи-
сок? Напевно. Але звернiть ува-сок? Напевно. Але звернiть ува-
гу на пропозиції з цьогу на пропозиції з цього списку.   го списку.   

ЖЖитииии тттттребба максимально яскраво
ЩО ВАРТО ЗРОБИТИ В ЖИТТІ

15 серйозно-гумористичних життєвих 
принципів, які «працюють»

Неправильно Правильно
Підпис завірено Підпис засвідчено

Лишили власності Позбавили власності

До об’єктів відносяться До об’єктів належать

Документ включає Документ містить

Певну долю витрат Певну частину витрат

На протязі року Протягом року

Впроваджено в оборот Впроваджено в обіг

Сітка підприємств Мережа підприємств

Довідка для пред’явлення Довідка для надання

По місцю проживання За місцем проживання

Книги — недорого Книги — недорого 
Класика, детективи. Усі книги — по 10 – 15 гривень. У продажу:
Іван Бунін, Сергій Єсенін, Микола Рубцов, Володимир Ко-

роткевич, Етель Ліліан Войнич, Джек Лондон, Карел Чапек, Гіл-
берт Честертон, Буало-Нарсежак, Моріс Леблан, Едгар Уолес, 
Уїлкі Коллінз, «Антологія світового гумору». 

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


