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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. 

Тільки факти
Нас 42 мільйони 673 тисячі 911 осіб
Таку кількість населення України станом на 1 червня 

подає Державна служба статистики. Рік тому було 42 млн 
854,1 тис.

Верховну Раду 
пропонують назвати ДУПА

Тобто — Державна Українська Парламентська Асамб-
лея. Таку пропозицію подали в електронній петиції до Пре-
зидента. Мотивація така: Верховна Рада — це назва часів 
СРСР, а назва Парламентська Асамблея є загальноприйнят-
ною в Європі.

На міжнародному сайті бійок 
у парламентах Україна — на першому місці

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Ан-
дрій Парубій під час робочої зустрічі «Діалоги з питань пар-
ламентської етики».

Депутати-прогульники оштрафовані 
У депутатів, які пропускали засідання Верховної Ради, 

утримали частину зарплати. Це дозволило парламенту зе-
кономити півтора мільйона гривень.

Тарас Чорновіл відправив 
Юлії Тимошенко 5 гривень

Колишній нардеп, нині політичний експерт ініціював усе-
народну матеріальну допомогу Юлії Тимошенко. Він заявив: 
«Давайте задумаємося, як живеться бідній жінці, яка, згідно 
з декларацією про доходи, проживає лише за одну невелич-
ку депутатську зарплату. А їй же треба сплачувати гігантську 
орендну плату за винайнятий маєток площею близько 600 
кв. метрів, комунальні витрати, ще насувається податок на 
розкішну нерухомість тощо. Та й статус зобов’язує її не опус-
катися до звичного одягу й прикрас для простолюду».

Чому лише 5 гривень? Допомога Юлії Тимошенко має 
стати всенародною справою, а далеко не всі зможуть від-
правити більшу суму, зазначив Чорновіл.

Президент Барак Обама заспівав 
на іменинах доньки

Він привітав піснею свою старшу доньку Малію, якій ви-
повнилося 18 років. Цікаво, що саме в День незалежності 
США, 4 липня. 

Акції протесту під Верховною 
Радою з вимогою скасувати різке 
підвищення тарифів. 

Профспілки попередили, що 
можуть ініціювати всеукраїн-
ський загальний страйк. 

Київрада ухвалила рішення не 
вводити нових тарифів на тепло. 
Приклад столиці наслідують інші 
міста. 

На темі тарифів спекулюють 
політики й політикани. 

Чернігівська сім’я подала до 
міськвиконкому унікальну заяву: 
відключити їхню квартиру на 8-ому 
поверсі від центрального опалення.

Це далеко не всі прояви гостро-
го соціального протистояння, ви-
кликаного різким підвищенням від 
1 липня тарифів на тепло для насе-
лення. 

Тарифами — по людях

Дикунські 
подорожчання

Торік влада підняла ціну на газ 
для населення більш як у 6 разів: із 
гривні з копійками за кубометр до 
семи гривень. Мотивувалося тим, 
що, мовляв, треба привести тари-
фи у відповідність до вартості газу і 
що ця вартість начебто тривалий час 
була занижена, в збиток державі. 

Левова доля газу в побуті йде на 
опалення (плюс гаряче водопоста-
чання, а це, за суттю, єдина послуга). 
Після підвищення ціни газу держа-
ва до цього літа дотувала його нову 
вартість комунальним, тепловим під-
приємствам — їм газ відпускався за 
половину ціни. У результаті у програ-
ші виявилися люди, що живуть без 
центрального опалення, а мають 
власне: мільйони громадян індиві-
дуального сектора в містах, сільське 
населення. 

І ось влада «вирівняла» ціну: Каб-
мін від 1 травня підвищив ціну на газ 
для підприємств теплокомуненер-
го удвічі, до 6-ти з лишком гривень 
за кубометр. Оскільки саме вартість 
палива складає основну частку в 
ціні опалення й гарячої води, плюс 
зростання інших витрат комунальни-
ків, їх відповідь стала очевидною: від 
1 липня тариф на опалення й гарячу 
воду зріс майже вдвічі. 

Постійно зростають для населен-
ня й тарифи на електрику, холодну 
воду, квартплату. Відтак тарифи до-
сягли фантастичних для наших зар-
плат і пенсій розмірів: деякі роди-
ни, навіть віддавши на комуналку всі 
гроші, все одно не в силах сплатити 
такі тарифи. Їх розмір у Чернігові пі-
шов уже не на сотні, а на тисячі гри-
вень за квартиру. 

Тарифний 
суверенітет 

Що робити, коли основна маса 
населення неспроможна витри-
мати новий тарифний удар, попри 
рекламовану урядом систему суб-
сидій, доволі дивну й заплутану? 
Ініціативу взяла місцева влада, 
органи самоврядування. Цілком у 
дусі задекларованої владою дер-
жави децентралізації, тобто збіль-
шення повноважень місцевої вла-
ди, яка найближча до людей і має 
їх захищати. 

Київська міська рада ввела мо-
раторій на підвищення тарифів і за-
лишила їх на попередньому рівні. 

Утім, утворилася правова ко-
лізія. Виробники послуг мають ке-
руватися рішеннями Національної 
комісії з регулювання енергетики 
і комунальних послуг, яка від іме-
ні уряду і встановлює нові тарифи. 
Точніше, комісія постановила по-
стачати газ тепловикам за новою, 
подвійною ціною. А ті нехай діють, 
як знають. Комунальні підприєм-
ства відтак стають дуже збиткови-
ми, купуючи дорогий газ і постача-
ючи тепло за старим тарифом. При 
тому, що комунальні підприємства 
належать місцевій владі. Залиша-
ється одне: місцева влада, та сама 
Київрада, тепер повинна виділя-
ти зі свого бюджету дотацію кому-
нальникам. Що й порадили Київраді 
спершу віце-прем’єр Павло Розен-
ко, потім глава уряду Гройсман.

Приклад столиці наслідувало 
одне з найбільших міст країни — 
Дніпро, де міськрада теж заборони-
ла підвищувати тарифи на електро-
енергію, природний газ, тепло, га-
рячу, холодну воду й водовідведен-
ня. «Таке рішення прийнято, поки 

компетентні органи не введуть еко-
номічно обґрунтованих тарифів, а 
так само індексацію зарплат, пен-
сій і рівня прожиткового мінімуму», 
— зазначив мер Дніпра Борис Фі-
латов.

Подібне рішення ухвалили місь-
кі ради Житомира, Тернополя, Пол-
тави. Скрізь депутати мотивують 
це якраз невідповідністю тарифів 
і життєвого рівня людей, їхніх зар-
плат і пенсій. 

Унікальне рішення ухвалила 
міська рада Львова: «Про некон-
ституційність та несправедливість 
підняття величини тарифів на кому-
нальні послуги для населення без 
підвищення розміру мінімальної за-
робітної плати та пенсії». Тобто Львів 
визнав дії уряду стосовно підвищен-
ня тарифів такими, що суперечать 
Конституції України. Адже є стат-
тя 27 Конституції, яка визначає, що 
«кожен має право захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я ін-
ших людей від протиправних пося-
гань», а «обов’язок держави — за-
хищати життя людини». Стаття 46 
встановлює, що «пенсії, інші види 
соціальних виплат та допомоги, що 
є основним джерелом існування, 
мають забезпечувати рівень життя, 
не нижчий від прожиткового мініму-
му, встановленого законом». Стат-
тя 48: «Кожен має право на достат-
ній життєвий рівень для себе і сво-
єї сім’ї, що включає достатнє харчу-
вання, одяг, житло».

Чи є «достатнім життєвим рів-
нем» ситуація, коли чернігівська ро-
дина сидітиме в квартирі з відклю-
ченим опаленням, — запитання до 
громадян, точніше, запитання від 
громадян держави до влади, яку 
вони обрали. 

Петро АНТОНЕНКО
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Бліц-інформ
Курси для військових, 
учасників АТО, 
членів їхніх родин
У Чернігівському національному тех-

нологічному університеті організовують-
ся БЕЗКОШТОВНІ курси з професійної 
перепідготовки військовослужбовців, 
звільнених у запас, учасників АТО та чле-
нів їхніх сімей за програмою «Інтернет-
технології в бізнесі та WEB дизайн» у рам-
ках проекту «Україна – Норвегія».

Всі учасники професійної перепідго-
товки повинні мати вищу освіту (не нижче 
бакалавра). Початок курсів — 15 верес-
ня 2016 року, тривалість — до кінця груд-
ня 2016 року.

Після закінчення курсів учасники 
отримають: спільний диплом Міністер-
ства закордонних справ і Міністерства 
оборони Норвегії; спільний сертифікат 
університету NORD та ЧНТУ; свідоцтво 
про підвищення кваліфікації ЧНТУ.

За додатковою інформацією та для 
запису в групу необхідно до 29 серпня за-
телефонувати координатору проекту Ко-
леніченко Тетяні Іванівні: 096-21-33-816 
і 093-51-65-856.

Сектор Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 
в Чернігівській області

Медичні заклади 
не зможуть діяти 
в разі відключення 
електроенергії
Без централізованого постачання 

електроенергії медичні заклади Черні-
гова лише кілька годин будуть забезпе-
чені аварійними джерелами енергії (на-
самперед реанімаційні та операційні від-
ділення, травматичний пункт) — зазначи-
ли в управлінні охорони здоров’я міської 
ради.

Запасу вугілля на українських елек-
тростанціях мало, що може призвести до 
аварійного відключення електро енергії. 
23 червня вже відбулось аварійне пе-
ретікання електроенергії з Росії в Укра-
їну в рамках угоди про технічну допомогу 
через виникнення в енергосистемі краї-
ни дефіциту. Ціна перетікання становила 
7,8 цента за кіловат (близько 2 гривень). 
Крім того, на засіданні тристоронньої 
контактної групи в Мінську домовили-
ся про відновлення залізничного сполу-
ченння з окупованою територією Дон-
басу для постачання вугілля для україн-
ських ТЕС.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним 

або коштами для підтримки діяльності 
Чернігівського благодійного фонду «За-
хистимо Україну!», який, у свою чергу, до-
помагає Українській армії, родинам вої-
нів АТО.

Кошти можна  перераховувати за та-
кими реквізитами:

у гривнях — благодійний фонд «Захис-
тимо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 
325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 
2600201586536.

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

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

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

Вшануймо героїв: всеукраїнська акція  
«Єдина родина України»

Книжка про дипломатів 
Чернігівщини

У Чернігівській обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулася 
презентація книги про українських дипломатів-уродженців Черні-
гівщини «Служити народу — найвища честь!»

Над виданням працювали письменники, журналісти, архівіс-
ти, музейники, бібліотекарі, науковці. Серед них Сергій Лаєвський, 
Володимир Сапон, Інна Аліференко, Ніна Ткаченко, Раїса Воробей, 
Людмила Пархоменко, Анатолій Тютюнник, Олексій Брик, Мико-
ла Рудько, Петро Медвідь, Тамара Демченко, Олександр Каранда. 
Упорядники — журналістка Наталія Авер’янова та Надзвичайний і 
Повноважний Посол України Петро Шаповал. У своєму виступі він 
зазначив: «Ми дійшли висновку: розказати про послів і генераль-
них консулів. Відібрали 32 особи (26 послів і 6 консулів)». 

Книга простежує історію представників Чернігово-Сіверської 
землі від часів Київської Русі до сьогодення. Читачам буде цікаво ді-
знатися про Романа Катіржного — посла гетьмана Богдана Хмель-
ницького на перемовинах із Річчю Посполитою; Івана Биховця — ди-
пломата часів Івана Мазепи; посла Російської імперії в Неаполітан-
ському королівстві, Данії, Швеції та Австрії Андрія Розумовського; 
посла УНР у Румунії і Угорщині Миколу Ґалагана; Голову Надзвичай-
ної Дипломатичної Місії України у Франції в 1918 році Миколу Моги-
лянського; Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР у Румунії Ва-
силя Дрозденка та сучасних дипломатів України: Володимира Желі-
бу, Михайла Дашкевича, Левка Лук’яненка, Івана Майдана, Тетяну 
Іжевську, Петра Шаповала, Анатолія Дроня, Віталія Бойка та інших.

Книгу передано до бібліотек області.

У неділю в Україні відбулися ви-
бори до Верховної Ради в семи од-
номандатних округах, що з певних 
причин опинилися без депутатів-
мажоритарників, обраних восени 
2014 року. Серед таких — округ № 
206 на Чернігівщині, куди входять 
частина Чернігова, Чернігівський і 
Ріпкинський райони. 

Ці вибори вкотре показали всю 
убогість нашої виборчої демократії 
як прояв убогості й нерозвиненості 
громадянського суспільства. 

Результати виборів ще встанов-
люються. Коли наша газета була під-
готовлена до друку, повідомлялися 
лише перші попередні підсумки. На-
самперед нас цікавить, звичайно, 
наш округ. І дещо можна передбачи-
ти вже зараз. 

По-перше, низька активність 
виборців, адже люди все більше 
розчаровуються в таких фарсових і 
брудних виборах. По-друге, чергове 
фіаско партій і партійок, у тому чис-
лі тих, що називають себе демокра-
тичними, патріотичними. Вони пови-
сували кожна свого кандидата, аби 
лише «засвітити» свої партійки. Ніхто 
й не думав об’єднуватися, висувати 
потужних спільних кандидатів.

А щодо ходу виборчої кампа-
нії, то теж нічого нового: голий по-
пулізм, демагогія, обіцянки всього і 
всім, порушення виборчого законо-
давства, розхвалювання своїх кан-
дидатів і бруд на опонентів. Усе, як 
раніше. Ось деякі прояви виборчо-
го бруду.

«Рейтинги» 
маніпуляцій

Одним із брудних прийомів ви-
борчих технологій є оприлюднення 
так званих результатів «соціологіч-
них опитувань» виборців, тобто на-
чебто з’ясування, за кого люди зби-

раються голосувати. Ця ахінея ще-
дро друкується кандидатами і їхніми 
штабами у власних або прикупле-
них засобах інформації з метою за-
манювання виборців. Що це фарс і 
брехня, свідчить проста річ: резуль-
тати цих «опитувань», цих «рейтин-
гів» кандидатів разюче відрізняють-
ся. Хоча, якщо їх дійсно проводять в 
одному окрузі, вони мають бути при-
близно рівними. Але суть у тому, що 
насправді ніхто цих «опитувань» не 
проводить, Усі ці «рейтинги» висмок-
туються з пальця самими виборчи-
ми штабами. Отже, хто оприлюднює 
«рейтинги», той кандидат у них і ліди-
рує.

Це давній психологічний трюк: 
схиляння людей до певної думки. 
Тобто не «рейтинг» відбиває думку 
виборців, а виборці починають ду-
мати так, як їм підказують «рейтин-
ги». Чого й прагнуть «рейтингописці». 

Ось приклади по нашому округу. 
Вже відомі перші результати голосу-
вання, й ви зможете порівняти їх із 
цими «рейтингами» начебто громад-
ської думки. 

Приклад № 1 — кандидат Юрій 
Власенко від партії «Батьківщина». 
Газета «Голос Батьківщини» друкує 
такий рейтинг кандидатів: Власенко 
— 30,64%; Максим Микитась (само-
висування) — 19,02%; Дмитро Бла-
уш (Радикальна партія) — 9,73%; 
Сергій Гарус (БПП) — 7,37%; Лідія Га-
євська (Опозиційний блок) — 4,02%.

При-
клад № 2. Кан-
дидат Володимир Федо-
рок, партія «Свобода». Штаб дає 
такий рейтинг кандидатів, «скром-
но» ставлячи свого на ІІІ місце: Ми-
китась — 19,70; Власенко — 17,09; 
Федорок — 16,97; Блауш — 6,72; 
Фірсов (самовисування) — 3,41.

Приклад № 3. Кандидат — Лідія 
Гаєвська. Бюлетень штабу друкує 
такий рейтинг: Микитась — 25; Га-
євська — 14; Власенко — 11; Блауш 
— 10; Фірсов — 7. 

Як бачимо, задля правдоподіб-
ності «рейтингописці» ставлять угорі 
провладного кандидата, але поруч 
або й вище — себе, рідних. 

Якщо ви збираєтеся після вибо-
рів соромити кандидатів і їхні штаби 
— марна справа. Навіть якщо хтось 
поважно вказує, що «соціологічне 
дослідження» робила така-то солід-
на організація, з неї тепер — як з 
гуски вода. Якщо вони взагалі існу-
ють. Скажімо, в публікації одного з 
названих кандидатів було зазначе-
но, що опитування проводила Все-
українська громадська організація 
«Передові правові ініціативи», що 
його робили аж 756 волонтерів! Ну, 
й що далі? Шукати, соромити отих 
«передових правових»? Не будьмо 
наївними. 

 Кандидати, 
кандидати…

Ще один давній і брудний при-
йом — висування бозна-яких і боз-
на-звідки кандидатів. З метою за-
плутати виборця, отримати місця у 
виборчих комісіях, а інколи таке вра-
ження, що з метою довести вибори 
до фарсу. 

Торік Чернігів уже прославився, 
коли на подібних проміжних виборах 

по округу № 205 балотувалося 
127 кандидатів, і це був рекорд 

усіх виборів у незалежній Укра-
їні. Цього разу балотувалося 74 

кандидати, теж якась дика цифра. 
Цікаво, що робили на цих виборах 

у нашому Чернігівському окрузі, на-
приклад, такі кандидати? Воропає-
ва Ірина Анатоліївна, 28 років, без-
робітна з міста Хрустальний Луган-
ської області. Гоголь Андрій Сергі-
йович, 21 рік, безробітний із Києва. 
Давидчук Юрій Володимирович, 26 
років, комірник із Києва. Єфремова 
Марія Іванівна, 24 роки, безробітна 
з міста Тальне Черкаської області. 
Звізло Софія Степанівна, 55 років, 
безробітна зі Львова. Коваленко 
Богдана Леонідівна, 24 роки, безро-
бітна з міста Миронівка на Київщині. 
Орєхов Дмитро Вікторович, 21 рік, 
безробітний із Києва. Сукаленко 
Тетяна Олексіївна, 47 років, безро-
бітна із села Гусачівка Обухівського 
району Київщини. Федорова Вале-
рія Олександрівна, 27 років, безро-
бітна з Харцизька Донецької облас-
ті. І так далі, і таке інше. Десятки кан-
дидатів, які не проживають у нас, не 
мають жодного стосунку до Черніго-
ва і округу, навряд чи коли тут були, і, 
чого доброго, не всі покажуть Черні-
гів на карті. Можете висувати які за-
вгодно версії щодо такого «балоту-
вання» — цим кандидатам і тим, хто 
їх висував, усе «до лампочки». Це вам 
мажоритарна система. Та й суто пар-
тійна, пропорційна система виборів 
— така сама, не краща, враховуючи, 
який наш політикум. 

До нових виборів! 
Петро АНТОНЕНКО

Черговий бруд виборів

20 – 21 серпня цього року в Чер-
нігові відбудеться всеукраїнська ак-
ція «Єдина родина України». З усіх 
куточків держави до міста з’їдуться 
члени сімей загиблих героїв. За-
хід відбуватиметься під гаслом «Біда 
не зламала. Біда об’єднала». Наш 
обов’язок — підтримати сім’ї, які 
втратили найрідніших людей.

У рамках акції буде замінено ба-
нер на Стелі вшанування загиблих, 
встановленій на Красній площі Чер-
нігова. Прохання до членів родин за-
гиблих воїнів: якщо ви бажаєте вне-
сти корективи в біографічні дані чи 
змінити фото близької людини, будь 
ласка, зверніться до Департаменту 
інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю ОДА на адре-
су: м. Чернігів, вул. Шевченка, 7 (вхід 
із боку вулиці Шевченка), кабінет №3; 
тел. 0462-67-58-91, Слєзко Ігор Іва-
нович.

Також ваші побажання й за-
уваження можете висловити, 

зв’язавшись із головою громадської 
організації членів сімей загиблих 
військовослужбовців «Єдина родина 
Чернігівщини» Миколою Миколайови-
чем Шанським, тел.: 0462-60-60-44.

Акція стартуватиме 30 липня. Об 
11.00 біля Дошки Пошани загиблим 
Героям на центральній площі Черні-
гова відбудеться флешмоб «Біда не 
зламала. Біда об’єднала!».

Основні фінансові витрати щодо 
акції взяли на себе обласна держад-
міністрація та міська рада. Також ор-
ганізатори звертаються до всіх не-
байдужих громадян, організацій та 
підприємців за можливою фінансо-
вою допомогою. Кошти на проведен-
ня акції можна перерахувати на ра-
хунок громадської організації «Єди-
на родина Чернігівщини»: м. Черні-
гів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 70, 
кімн. 105, Код ЄДРПОУ 40431906, 
п/р 26005300039375, МФО 353553, 
Чернігівське обласне управління 
АТ «Ощадбанк».

У 206 окрузі обраний 
Максим Микитась 
Центральна виборча комісія о 23.10 у понеділок, 

18 липня, оприлюднила результати проміжних виборів 
до Верховної Ради України в Чернігівському виборчо-
му окрузі №206 (частина Чернігова, Чернігівський і Ріп-
кинський райони). За даними обробки 100% протоколів 
дільничних виборчих комісій, переміг Максим Микитась, 
який набрав 31,45% голосів виборців округу, що взяли 
участь у голосуванні. А голосували всього трохи більше 
третини виборців округу. 

Перша десятка з усіх 74 кандидатів така:

Кандидат і висування % голосів
Микитась Максим Вікторович, самовисування 31,45 15276

Власенко Юрій Дмитрович, ВО «Батьківщина» 26,68 12957

Блауш Дмитро Ярославович, Радикальна партія Ляшка 9,65 4687

Ткаченко Григорій Михайлович, самовисування 4,25 2067

Фірсов Єгор Павлович, самовисування 4,07 1980

Кириндась Олександр Борисович, «Самопоміч» 3,67 1785

Гаєвська Лідія Олександрівна, «Опозиційний блок» 3,59 1747

Гіріч Ярослав Дмитрович, «УКРОП» 2,73 1329

Андрійченко Ігор Володимирович, «ДемАльянс» 2,20 1070

Микитась Євгеній Вікторович, самовисування 2,10 1024

Безсовісні «рейтинги», убогі кандидати
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Панорама районів

Центр Чернігова позбавлять 
від засилля реклами
Таке рішення схвалив міськвиконком. Він ви-

рішив не продовжувати дозволів на розміщення 
реклами на 64-х об’єктах. Найбільше планується 
розвантажити від великих рекламних конструк-
цій центр міста: проспекти Миру й Перемоги, ву-
лицю Мазепи. Також почалися роботи з демонта-
жу сітілайтів на вулиці Рокоссовського. Частину 
рекламних конструкцій на перехрестях доріг та-
кож планують демонтувати. Тут буде не більше 
двох рекламних носіїв. Відомо, що реклама за-
важає водіям керувати транспортом і слідкувати 
за дорогою.

Зменшення надходжень до бюджету вирі-
шили компенсувати за рахунок збільшення ціни 
на оренду рекламних місць. Планують підвищи-
ти ціну на 100 відсотків, але поступово, щоквар-
тально — на 20 відсотків. 

Канікули у Франції 
З Лотарингії (регіону Франції) повернулася 

група дітей із Чернігівщини. Місяць вони перебу-
вали там у рамках культурної та освітньої програ-
ми, яку розвиває благодійна асоціація «Liouba 
Lorr’Ukraine», заснована французами, які праг-
нуть допомагати Україні. Вони збирають гумані-
тарну допомогу, допомагають воїнам АТО, нада-
ють стипендії талановитим дітям. Кілька років 
поспіль асоціація запрошувала до Франції тала-
новитих дітей із Чернігівщини, які займаються у 
творчих колективах. Потім запровадила лінгвіс-
тичну програму, яка заохочує учнів вивчати фран-
цузьку мову. Діти живуть у французьких родинах, 
відвідують школу і знайомляться з країною.

Весілля в бібліотеці
Днями до обласної бібліотеки ім. Королен-

ка завітала пара молодят, щоб влаштувати фо-
тозйомку в романтичному стилі. Схоже, їх надих-
нула своєрідна архітектура будівлі, що є окрасою 
міста. Бібліотекарі привітно зустріли гостей і за-
безпечили комфортний процес фотографування. 

Уже не вперше наречені місцем фотосесії 
обирають саме обласну бібліотеку. Адже вона 
є однією з найбільш відвідуваних визначних 
пам’яток міста, розташована в центрі, в три-
поверховому будинку, спорудженому в 1910 – 
1913 рр. інженером Д. Афанасьєвим за проек-
том архітектора О. фон Гогена для Дворянсько-
го і Селянського поземельного банку. Будівля є 
пам’яткою архітектури, однією з перлин україн-
ського архітектурного модерну кінця ХІХ – почат-
ку ХХ століття.

Вікно в Америку
Кожної середи о 15.00 у центрі «Вікно в Аме-

рику» обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка від-
бувається засідання клубу «English speaking Club 
for Youth with Tracy Uriegas» (англійський розмов-
ний клуб для підлітків). Засідання проводитиме 
волонтер Корпусу миру зі США Трейсі Юрієгас. 
Відвідання клубу — безкоштовне. 

Обласний художній медіа-
конкурс «Моя Україна — 
єдина країна»
Чернігівська міська громадська організація 

«Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕ-
УМ» за підтримки інших громадських організацій 
та обласної держадміністрації ініціювала прове-
дення цього обласного конкурсу.

У рамках конкурсу планується оцифрування 
малюнків і створення їх архіву в електронному ви-
гляді та розміщення його в соціальних мережах; 
проведення виставок оригіналів малюнків; виго-
товлення листівок із малюнками конкурсантів.

Серед організацій Чернігова, які підтри-
мують конкурс, — Благодійний фонд «Захисти-
мо Україну!» «Самооборона Майдану», культур-
но-мистецький центр «Інтермеццо», «Суспільна 
служба України».

Участь у конкурсі можуть брати мешканці об-
ласті віком до 18 років. Конкурсні роботи при-
ймаються до 30 вересня 2016 року. Підбиття під-
сумків та відзначення учасників — у жовтні 2016 
року.

Адреса для подання робіт: ТСОУ, вул. Реміс-
нича (Комсомольська), 49, каб. 24, м. Чернігів, 
14000.

Щодо номінацій конкурсу, вимог до подання 
робіт та іншої інформації звертатися до виконав-
чого директора «АТЕНЕУМ» Євгена Малецького 
(тел.: 067-73-53-003) та координатора проекту 
Галини Балуби (тел.: 093-144-89-89).

Найстарша жінка України Христина На-
горна із села Жадове Семенівського  району 
вже потрапила до українського реєстру ре-
кордів і, схоже, готується побити світовий ре-
корд. Їй 116 років. 

Бабуся Христина втомлена від посиле-
ної уваги, попереджає з порога соціальна 
працівниця. Вона допомагає старенькій по 
господарству. У хаті пахне свіжим борщем. 
Бабуся просить півчарочки для апетиту, що-
правда, перепитує, чи не нашкодить це її 
здоров’ю.

Христина Нагорна народилася в 1900 
році. Жила за царя, при більшовиках; коли 
розпався Радянський Союз, бабусі випо-
внився 91 рік. Усе пам’ятає, як учора. Шко-
дує, що поділитися спогадами ні з ким.

Наша бабуся Христина — у трійці най-
старших людей світу, і це при тому, що дата 
в паспорті умовна. Усіх дітей, які народилися 
1900 року, записали чомусь 1 липня. То вона 
може бути ще на кілька місяців старша.

У бабусі Христини на городі росте квасо-
ля, капуста, картопля… Вона не бачить, пога-
но чує, але вимагає, щоб її город був не гір-
шим за сусідські. Зараз уся робота — на пле-
чах соціальних працівників. А коли їй було 
110 років, вона сама могла тримати кабан-
чиків і кроликів. Тепер уже не подужає, але 
підробіток не полишає. Бо бабусі досі приво-
зять дітей виводити бородавки.

Жаліється бабуся Христина на очі. За 
шиттям засумувала.

У місцевій амбулаторії питаємо про бабу-

сину історію хвороби. Тут запевняють: зрідка 
для профілактики міряють старенькій тиск.

От тільки рецепту довгожительства вона 
не знає. Живе, як може, і прямує до світово-
го рекорду.

Алла СКОРИК,
телеканал «1+1»

Корюківка
Незабаром Корюківська теплоелектрос-

танція видасть струм. На будівельному майдан-
чику ТЕС здійснюють монтаж технологічного об-
ладнання, прокладають комунікації, проводять 
благоустрій території, почали завозити з пило-
рам відходи деревини, з яких незабаром виго-
товлять паливну щепу, що буде використовувати-
ся на ТЕС для вироблення електроенергії.

Перевізники знизили ціну. На ринку перевізни-
ків стає «тісно». Бажаючих надавати послугу паса-
жирам не зменшується, а тих, хто хоче їхати, — не 
рясно. Кілька чернігівських підприємців, маши-
ни яких працюють на маршрутах району, шукають 
компромісні варіанти, щоб людям іти назустріч. Так 
зробив і перевізник Курганський. Його автобус «Ко-
рюківка – Київ», який вирушає з райцентру щодня о 
5 год. 45 хв., до столиці доставляє кожного пасажи-
ра за 75 гривень, а раніше така послуга коштувала 
125. До Чернігова квиток на цей автобус коштує 35 
гривень, теж зменшено ціну на 15 гривень. 

Сосниця
Козацький табір «Січ». Його було відкрито на 

території Сосницького пансіонату для відпочинку 
дітей. Тут відпочивали, вивчали козацькі традиції 
30 дітей із Сосниці, Корюківки, Сновська, Коро-
па, а також із Краматорська, що на Донеччині. 

Носівка
Молоді фахівці. Черговий випуск зробило 

Мринське професійно-технічне училище № 33. 
Дипломи отримали 36 випускників двох груп на 
базі 9 класів: хлопці — за спеціальностями елек-
тромонтер з ремонту електроустаткування та во-
дій категорії С, дівчата — контролер-касир, про-
давець. Кількома місяцями раніше навчання за-
вершили 23 хлопці на базі повної середньої осві-
ти за спеціальностями — тракторист-машиніст 
сільгоспвиробництва, слюсар з ремонту сіль-
госптехніки, водій категорії С. 

Новгород-Сіверський
Тележурналісти — лауреати міжнародно-

го конкурсу в Польщі. Галина Башта й Оксана 
Харькова, журналісти ТРК «Сіверська», виборо-
ли призові місця на VII міжнародному телерадіо-
фестивалі «Калинові мости». Телерадіокомпа-
нії України та Польщі представили 45 теле- й 26 
радіопередач у 6 номінаціях. Телепроект Окса-
ни Харькової «Катерина. Шевченко ХХІ століття» 
здобув диплом ІІ ступеня в номінації «Борітеся — 
поборете», передача екологічного спрямування 
«На крилах надію несуть» отримала диплом ІІІ сту-
пеня в номінації «У дзеркалі довкілля». Для Окса-
ни це перемога в Польщі другий рік поспіль.

Радіопередача «Ген патріотизму», автором 
якої є Галина Башта, посіла перше місце в номі-
нації «Єдина Україна — безпечна Європа». 

У рамках фестивалю українські журналісти 
здійснили подорож Вармінсько-Мазурським воє-
водством. 

Галина Башта: «Повчитись у поляків нам є 
чого. Вражень дуже багато. Вдалося познайо-
митись з українцями Польщі. Вони спілкуються 
українською мовою, прищеплюють дітям україн-
ські традиції. Побували у двох школах з україн-
ською мовою навчання, приємно було чути укра-
їнські пісні вихованців цих закладів, українську 
мову. Побувавши в Польщі, я зрозуміла, що ми, 
українці й поляки, — дружні народи».

Поповнення медиків. Завершився навчаль-
ний рік у Новгород-Сіверському медичному учи-
лищі. Дипломи медиків отримали 117 цьогоріч-
них випускників. 

Демографія. Кількість мешканців райцентру 
перевищила чисельність селян району. У Новго-
роді-Сіверському нині живе 13,6 тисячі мешкан-
ців, у селах району — 13,3 тисячі. 

Куликівка 
Створили спілку краєзнавців. У Ковчин-

ській середній школі ім. Лідії Деполович відбу-
лася крає знавча конференція, присвячена уро-
дженцю села, відомому земському діячеві об-
ласті Аркадію Верзилову, котрий з 1905 по 1917 
роки був міським головою Чернігова. Узяли 
участь крає знавці району, науковці Чернігова на 
чолі з головою обласної організації Національної 
спілки краєзнавців, істориком Олександром Ко-
валенком. У рамках конференції пройшли орга-
нізаційні збори зі створення районної організації 
Спілки краєзнавців. 

Служба безпеки України припинила 
діяльність конвертаційного центру, че-
рез який тільки впродовж року було ви-
ведено в тіньовий обіг понад 400 міль-
йонів гривень.

Учасники оборудки створили понад 
40 фіктивних транзитно-конвертаційних 
структур, на банківські рахунки яких пе-
реводили кошти підприємства реально-
го сектора економіки. Зловмисники на-
давали послуги з формування незакон-
ного податкового кредиту з ПДВ та пере-
ведення безготівкових коштів у готівку.

Для зняття грошей використову-
валися відділення низки відомих ко-
мерційних банків. За свої послуги діл-
ки отримували 10 – 12 відсотків від за-
гальної суми виведеної в «тінь» готівки.

Оперативники СБ України спільно 

із представниками фіскальної служби 
провели обшук в офісі конвертцентру, 
який знаходився в Києві та був облад-
наний сучасними системами безпеки й 
контролю доступу. Правоохоронці ви-
лучили печатки фіктивних підприємств, 
чекові книжки, «чорну» бухгалтерію, 
комп’ютерну техніку, засоби мобільно-
го зв’язку, банківські картки та інші до-
кази незаконної діяльності його органі-
заторів.

На рахунках фіктивних підприємств 
заблоковано 1,5 мільйона гривень.

За матеріалами Управління СБУ в 
Чернігівській області відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухи-
лення від сплати податків) Кримінально-
го кодексу України. Тривають оператив-
но-слідчі дії.

Найстарша жінка України — 
на Чернігівщині 

У Чернігові СБУ викрила 
антиукраїнського Інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України викрили 
мешканця Чернігова, який вів активну антиукраїнську 
пропаганду в російських соціальних мережах.

У 2016 році непрацюючий чернігівець через соці-
альні мережі познайомився з адміністратором однієї з 
сепаратистських груп із Санкт-Петербурга. Він погодив-
ся поширювати в мережі інформацію, яка дискредиту-
вала Збройні сили України та популяризувала терорис-
тичні організації «ДНР/ЛНР». Агітатор також збирав і пе-
редавав куратору дані про суспільно-політичну ситуа-
цію в регіоні.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисни-
ка співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну 
техніку з доказами здійснення антиукраїнської пропа-
ганди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
110 Кримінального кодексу України. Триває досудове 
слідство.

Прес-центр СБ України 

СБУ викрила конвертцентр, 
що вивів у «тінь» понад 400 мільйонів гривень

Обережно: 
блискавка!
18 липня через розряди 

блискавки на Чернігівщині ви-
никло 4 пожежі. У Новгороді-Сі-
верському загорівся житловий 
будинок. Рятувальники ліквіду-
вали пожежу. Того ж дня в селі 
Заньки Ніжинського району ря-
тувальники ліквідували пожежу 
господарчої будівлі. А в селах 
Любечанинів і Ничогівка Козе-
лецького району ліквідовані за-
горяння сухої трави на загаль-
ній площі 0,55 га.

* * *
Обласне управління Держ-

служби з надзвичайних ситуа-
цій нагадує правила поведінки 
під час грози.

Не можна ховатися під де-
ревами, особливо в полі, на від-
критій місцевості. Те саме — в 
невеликих господарських при-
міщеннях, під навісами, якщо 
вони зведені на підвищенні. 
Не можна доторкатися до будь-
чого мокрого, залізного, елек-
трообладнання — в такі речі 
блискавка б’є найчастіше. Не-
безпечно під час грози набли-
жатися до стовпів або опор 
електропередач, їхати на вело-
сипеді, мотоциклі чи конях, пра-
цювати на тракторі. Слід уника-
ти сусідства з водонапірними 
баштами, металевими трубами, 
дротами, залізними огорожами.

Найкращим захистом є бу-
динок, проте варто триматися 
далі від дверей, вікон, каміна. 
Зачиняйте вікна, вимикайте те-
левізори та антенні вводи. Уни-
кайте під час грози користуван-
ня мобільним телефоном, кра-
ще вимкніть його.
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Про все, що хвилює, що наболіло

Газета «Світ-інфо» вже писала про моло-
діжну організацію, яку створено в Куликівсько-
му районі, — «Сільський молодий рух». Склад-
но і скрутно жителям сільської місцевості нині. 
Особливо молоді. Роботи практично нема. За-
криваються школи, спортивні зали, будинки 
культури, лікарні, поштові відділення, бібліо-
теки через брак коштів. Замість них відкрива-
ються всілякі кафе, забігайлівки і розливайки. 
Це зрозуміло, адже попит на такі заклади був 
і раніше, та не складалося, за винятком часів 
керівника Микити Хрущова, коли було відкри-
то багато колгоспних «чайних», які потім по-
вільно позакривалися через п’яні дебоші від-
відувачів.

Ми не в праві дорікати нинішнім приват-
ним власникам щодо їхньої роботи. Вони теж 
люди, які намагаються вижити. Приватні за-
клади так званого громадського харчування 
твердо входять у сільське життя. Адже в них 
можна проводити дозвілля і в розумний спо-
сіб: послухати новини села, району, облас-
ті, почитати газету, обговорити результати 
футбольних баталій, поділитися враженнями 
від політичних подій тощо. Крім того, в кафе 
можна справити весілля, привітати ювіляра 
з днем народження, врешті провести поми-
нальні заходи. І нам треба ще навчитися по-
європейськи перебувати у свій вільний час у 
кафе, кав’ярнях, пабах. Недаремно ми й самі 
визначаємо себе європейцями лише терито-
ріально, а не ментально. Не потрібно кивати 
й на Москву, що напиватися до ручки нас на-
вчили російські «брати». Адже в кожного не 
чужа, а своя голова на плечах. І якщо ця голо-

ва свиняча, вона завжди багнюку знайде: не-
має де випити — купить самогонки в «доброї 
тітки» тощо. 

Влада, державна і місцева, дивиться на 
таку ситуацію не те що нейтрально, а ще й за-
охочує, адже алкогольний виторг комусь іде в 
кишеню. При проведенні виборів електорат 
можна обдарувати не тільки гречкою, а й око-
витою або грошима на спиртні напої. У наше 
життя міцно всмоктався алкогольний дурман.

Молодому українському суспільству по-
трібно починати боротьбу з цим ганебним яви-
щем, знаходити і пропонувати інші способи 
буття. У такій роботі є позитивні приклади.

За ініціативи члена Куликівського відділен-
ня Товариства «Чернігівське земляцтво» у Киє-
ві, депутата Куликівської районної ради Бори-
са Чуяна та його однодумців у селі Смолянка 

була створена громадська організація «Сіль-
ський молодий рух». Одне з головних завдань 
— організація спортивних заходів, розумно-
го дозвілля, відволікання молоді від вживан-
ня спиртного. Багато чого вже зроблено: в селі 
є дві футбольні команди, які не пасуть зад ніх 
у районі, відбуваються інші спортивні змаган-
ня, заходи культурного плану тощо. Наприклад, 
нинішньої весни було проведено суботник, ви-
саджено дерева біля стадіону, будинку культу-
ри, школи й сільради. Попереду багато добрих 
справ.

Але чому сьогодні такий рух масово не по-
ширюється в інших селах області, країни? У 
кожній районній і обласній держадміністрації, 
в кожному міськвиконкомі є відділ чи управ-
ління, а то й департамент сім’ї, молоді і спор-
ту. Чим займаються чиновники, які отримують 

зарплату з наших податків? Яка робота ве-
деться щодо покращення дозвілля української 
молоді? 

Заздалегідь хочу застерегти від проведен-
ня заходів, подібних до часів Горбачова – Лі-
гачова. Хоч таке вже й неможливе в нинішніх 
реаліях, але за формою виконання можливе. 
Пам’ятаєте, як створили «Товариство бороть-
би за тверезість», куди всіх почали записува-
ти добровільно-примусово, відкрилися краси-
ві офіси цього Товариства з «Волгами» на пар-
ковках… Уся робота звелася до заборони про-
дажу алкоголю, вирубування виноградників і 
закриття горілчаних заводів. Щось подібне на-
магаються зробити деякі місцеві ради — на-
приклад, обмежити продаж алкоголю для де-
яких підприємців, у певний час і в певних за-
кладах. Але в таких рішеннях проглядається 
скоріше нечесна конкуренція підприємців із 
депутатськими мандатами, ніж реальна турбо-
та про громадян.

Звичайно, в будь-якому місті чи селі во-
льовим рішенням «Молодий рух» не ство-
риш. Це повинно визріти в молодіжному се-
редовищі. Але готувати добрий ґрунт, в який 
потім сіяти добрі зерна, — обов’язок влади 
в першу чергу, а потім — школи, вищих на-
вчальних закладів, осередків спорту, куль-
тури тощо. Іншого шляху немає, якщо ми 
прагнемо в Європу. Інакше нація деградує і 
виродиться…

Володимир ЛУЗАН, 
голова Куликівського відділення Товариства 

«Чернігівське земляцтво» у Києві

Проблеми дозвілля і не тільки

Гордість  «Сільського молодого руху» —  футбольна команда «Колос»  села Смолянка, 
діючий і неодноразовий чемпіон Куликівського району,  учасник чемпіонатів області.  

Прокуратура і СБУ 
звинувачують у хабарництві 
ще одного міського голову з партії Ляшка 

Міського голову Мени Геннадія Примакова та депутата 
місцевої райради Валерія Гайдукевича 14 липня правоохо-
ронці затримали в Мені на хабарі в 1000 доларів.

Про це під час прес-конференції того дня повідомив про-
курор Чернігівської області Віктор Носенко. Він разом із на-
чальником управління СБУ в області Олександром Довженком 
спростували заяви Олега Ляшка, який пов’язував затримання 
його партійців із довиборами до Верховної Ради по 206 окру-
гу. За словами Носенка, обласна прокуратура «вела» Примако-
ва ще з травня, коли отримала інформацію про те, що готується 
злочин, тоді ж і було порушено кримінальне провадження. Ха-
бар Примаков і Гайдукевич вимагали з місцевого підприємця 
за сприяння в наданні в оренду 1 гектара землі, на якій був роз-
ташований його магазин. «Міський голова Примаков на комісі-
ях усіляко лобіював це земельне питання», — сказав Носенко.

Прокурор зазначив, що слідство намагатиметься якнай-
швидше передати справу до суду, доказової бази вистачає. 
Обом затриманим загрожує від 5 до 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна.

Відповідаючи на запитання кореспондента svoboda.fm, 
Віктор Носенко натякнув: прокуратура цікавиться і земель-
ними справами в Чернігівській міській раді. 

Серед міських голів Чернігівщини на хабарництві «погоріли» 
вже 2 представники Радикальної партії. У березні 2014 року за 
вимагання 18 тисяч гривень затримали міського голову Сновська 
Романа Зуба. За вироком суду він отримав 5 років позбавлення 
волі, однак зумів утекти за кордон, найімовірніше — до Росії.

Посадовці вкрали 
у держави 40 мільйонів

Правоохоронці викрили на Чернігівщині схему розкра-
дання 40 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба 
Нацполіції України.

Згідно з повідомленням, у 2014 році посадовці товариства, яке 
надає послуги населенню у сфері енергетики, уклали договори на 
проведення ремонтно-будівельних робіт із низкою фіктивних фірм. 
За допомогою цієї схеми чиновники планували отримати субвенції.

До актів виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо 
обсягу робіт — завищили кількість проведених робіт на 40 
мільйонів гривень.

«У подальшому цю суму посадовці безпідставно включи-
ли до витрат та до розрахунку різниці в тарифах за 2014 рік, 
що призвело до завищення обсягу заборгованості. З держбю-
джету на погашення заборгованості з різниці в тарифах було 
виділено 40 мільйонів гривень у вигляді субвенцій. Посадовці 
витратили їх на власні потреби», — повідомили в поліції.

Слідчий відділ Чернігівського відділу поліції ГУНП у Чер-
нігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 4 
ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем) Кримінально-
го кодексу України.

Брифінг в облдержадміні-
страції не обійшовся без скан-
далу: деякі журналісти фактично 
піддали сумніву «заспокійливі» 
результати аналізів води з річки 
Остер і компетентність «слуг на-
роду», а чиновники ледь не ви-
ставили панікерами мешканців 
Козельця та їхнього селищного 
голову.

За словами головного держ-
інспектора з охорони навколиш-
нього середовища Чернігівської 
області, начальника Держекоін-
спекції області Леоніда Бурков-
ського, нічого дивного в забруд-
ненні Остра немає. Мовляв, усе 
через спеку, зливи та витікання 
води з боліт і сільгоспугідь.

«Там, де пройшли великі 
дощі, й відбувається така ситу-
ація, — повідомив він. — За ре-
зультатами проведених 7 липня 
аналізів проб води, вміст розчин-
ного кисню біля села Гламазди 
Козелецького району підвищив-
ся з 1 до 1,8 міліграма на деци-
метр, біля Козельця залишаєть-
ся незмінним — 0,9, при нормо-
ваному в 6 одиниць. Для риби — 
це смерть».

Потім Леонід Бурковський 
показав журналістам «картинки» 
— фото тих самих проб води. Аби 
впевнилися, що води чорного ко-
льору серед них немає.

«Найбільш темна — біля 
мосту в Козельці. За кілометр 
від впадіння Остра в Десну вода 
світліша, в гирлі — світла. Та-
ким чином, осад зі змивів поти-
хеньку осідає, і вода вже чиста, 
з нормальним вмістом кисня. 
За фізичними показниками фік-
сувалося перевищення фосфа-
тів у 3 – 4 рази, азоту амонійно-
го — в 3 рази, нітритів — у 2 – 3 
рази, заліза — в 10 – 13 разів. 
Негативного впливу води річки 
Остер на Десну, за матеріалами 
інструментального лаборатор-
ного контролю, не зафіксовано. 

Слідчим відділенням Козелець-
кого відділу поліції ГУНП в облас-
ті відкрито кримінальне прова-
дження», — пояснив Леонід Бур-
ковський.

Як він запевнив, екоін-
спектори промоніторили 150 
із 190 кілометрів, на які про-
стягається річка Остер, і «ви-
явили», що «все почалося на-
багато вище Ніжина».

«Тому всі розмови, що були 
скиди і зливи, є, по-перше, без-
підставними, — безапеляційно 
заявив чиновник. — По-друге, 
на всій річці немає жодного під-
приємства, яке б робило скиди в 
неї, за винятком Ніжинського во-
доканалу. Але й він туди, напев-
но, не скидає. Оскільки річка так 
зарегульована гідроспорудами, 
маємо те, що маємо».

Звичайно, почувши це та по-
бачивши «заспокійливі картин-
ки», «акули пера» абсолютно не 
заспокоїлися. На голови чинов-
ників зринула злива запитань.

Наприклад, чому ж запах у 
тієї дивної чорної води був, як із 
каналізаційного колектора, чому 
річки області не очищують від на-
мулу, невже не можна навести 
лад із роботою гідроспоруд та ски-
данням каналізаційних стоків?

«Слуги народу» відбивали-
ся «грамотно»: нічого панікува-
ти, мовляв, за 2 тижні все на-
лагодиться, померлу рибу ви-

ловлять і закопають, а осад 
сам осяде на дно. 

Коли брифінг добігав кін-
ця, невгамовні журналісти акти-
візувалися настільки, що деякі 
чиновники образилися: чого їх 
виставляють якимись некомпе-
тентними й безпорадними, якщо 
так завинила природа й погода.

Зовсім гаряче стало, коли 
забив на сполох у своєму висту-
пі козелецький селищний голова 
Валентин Бригинець.

«Ситуація страшна, — з бо-
лем констатував він. — Стояти 
навіть біля річки в Козельці не-
можливо через сморід. Громада 
налаштована категорично. Так 

і просили передати: якщо не бу-
дуть зроблені нормальні аналізи, 
з боку влади не буде адекватної 
реакції, люди зірвуть уночі троси 
й це все піде на річку Десну і на 
Київ. Люди вже на межі, ніхто їх 
не підтримує. Щороку вода «цві-
те», риба дохне, але ж стільки не 
буває. Нині виловили понад 200 
кг, а скільки ще на дні лежить! Із 
Козелецького району зробили 
могильник, відстійник, усе пішло 
з Ніжинщини сюди, і шлюзи за-
крили».

Леонід Бурковський обурив-
ся такими погрозами і недовірою 
до екоінспекторів, аналізів дослі-
джень і докорами щодо шлюзів.

«Колір води вам не подоба-
ється, — сказав він. — Вода на-
биралася після перепаду».

Журналісти так і не почули, 
яких активних заходів вживає 
влада, крім моніторингу та ви-
вчення ситуації, чи планується 
залучення столичних науков-
ців тощо. А також хто за фахом 
Леонід Бурковський та його 
підлеглі.

Станіслав КЛОПОТ, 
newVV.net 8.07.2016 р.

Забруднення річки Остер: 
«усе почалося набагато вище Ніжина»

«Зелений світ» б’є на сполох
Чернігівська екологічна асоціація «Зелений світ» вважає еко-

логічну ситуацію на річці Остер дуже тривожною. Дивує вкрай па-
сивна реакція офіційних державних екологічних структур області.

Шановні друзі! Для порятунку перлини Європи, найчистішої 
ріки Європи — Десни — потрібно створювати Національний при-
родний парк «Подесіння». Наукове обґрунтування його створення 
давно розробили київські вчені, зокрема представники НЕЦУ. Це 
дасть можливість не лише зберегти природу і джерело питної води 
для столиці України Києва, а й налагодити раціональне природоко-
ристування та екологічний бізнес на належному рівні.

Питання двічі розглядалось обласною радою, обидва — із подан-
ня «Зеленого світу», але «потонуло» при погодженні бюрократичних 
владних структур... Час повернутися до нього. Чому влада вічно у фар-
ватері подій, чому хоч не на крок попереду? Може, пора міняти тих, 
хто не прислуховується до думки вчених і громадських організацій?

Іван ОСАДЦІВ, 
голова Чернігівської міської 

екологічної асоціації «Зелений світ»
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Олександр 
Волощук: 

нові мандри 
світом 

У Чернігівській обласній 
бібліотеці ім. В. Короленка 
відбулася зустріч iз чернігів-
ським мандрівником і пись-
менником Олександром Во-
лощуком. Йому 44 роки. За 
14 років мандрівок відвідав 
44 країни, 846 міст, подолав 
282 тисячі кілометрів. Автор 
семи виданих книг.

На прес-конференції 
Олександр розповів, що 
вирушає у чергову подо-
рож — пішки навколо Чор-
ного моря. На відміну від 
поперед ніх мандрівок, здій-
снених здебільшого автосто-
пом, нинішня має бути саме 
пішою, без використання 
транспортних засобів. При-
близно 5200 кілометрів чер-
нігівський мандрівник має 
намір подолати орієнтовно 
за вісім місяців. Стартовою 
точкою Олександр обрав 
Перекопський вал (кордон 
Херсонської області та Кри-
му), далі його шлях проляже 
територіями України, Руму-
нії, Болгарії, Туреччини, Гру-
зії, Абхазії, Краснодарського 
краю та Криму.

У нинішнього задуму 
Олександра — декілька мо-
тивацій. По-перше, випро-
бування можливостей орга-
нізму. По-друге, ця мандрів-
ка матиме статус незвично-
го хресного ходу, оскільки 
маршрут передбачає відві-
дання православних країн 
(за винятком Туреччини, але 
ж, згадаймо, це терито-
рія колишньої православ-
ної Візантійської імперії). 
А по-третє, чернігівський 
мандрівник стане «послом 
доброї волі», особистим 
прикладом показуючи мож-
ливість мирного співісну-
вання сусідніх народів при-
чорноморських країн.

Досі не вдалося знайти ві-
домостей про бодай одного з 
мандрівників, хто обійшов би 
пішки навколо Чорного моря. 
Тож наш земляк може ста-
ти першою людиною, яка це 
здійснить.

У Чернігові в культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» пре-
зентували книжку «Прелюдія посту-
пу» Романа Бжеського (23.03.1897 
– 4.04.1982). Книжка вийшла у ви-
давництві «Темпора» під грифом Ін-
ституту історії України Національної 
академії наук. Упорядники — черні-
гівські історики Тамара Демченко й 
Володимир Бойко.

«Чернігів повертає свою, отже 
— українську ідентичність. Її частина 
— спадщина громадського діяча, іс-
торика, публіциста, дипломата, дер-
жавного службовця, воїна, розвідни-
ка, художника, поета, вченого Рома-
на Бжеського. Варто також звертати 
увагу на інші постаті чернігівців доби 
українських визвольних змагань по-
чатку ХХ ст. — його друзів, побратимів 
Василя Елланського, Аркадія Казку, 
Євгена Онацького», — зазначив у не-
давньому минулому голова проводу 
ОУН (б) Андрій Гайдамаха під час пре-

зентації збірки. 
На думку Володимира Бойка, по-

рушені Романом Бжеським проблеми 
пройшли через десятиріччя до сього-
дення, тепер вирішувати їх нам. Наш 
земляк у багатьох питаннях виявив-
ся провидцем, зокрема, коли у серпні 
1918 р. під час останнього свого пере-
бування в рідному місті попереджав 
про небезпеку опинитися в лещатах 
Москви. Тож ми маємо прислуховува-
тися до думок ідейного українського 
націоналіста. 

Тамара Демченко зазначила, що 
збірка є першим цілісним виданням 
праць автора в одній книзі. Уперше 
праці Романа Бжеського побачили 
світ на сторінках журналів «Літератур-

но-Науковий Вістник» та «Вістник» у 20 
– 30-их рр. ХХ ст., редагував які Дми-
тро Донцов. Ті часописи по праву вва-
жають флагманом української націо-
нальної ідеї міжвоєнної доби.

Роман Бжеський — наш земляк, 
народився в Чернігові, в Катеринин-
ській церкві його хрестили. Улюбле-
ним героєм хлопця був гетьман Іван 
Мазепа. Бжеський з юнацьких ро-
ків долучився до українського наці-
онально-визвольного руху, зокрема 
Братства самостійників. Він — ак-
тивний учасник Української револю-
ції 1917 – 1921 рр.: очільник місце-
вої міліції, інструктор Центральної 
Ради, боєць українських доброволь-
чих загонів, державний службовець, 

дипкур’єр, розвідник. У міжвоєнний 
період Бжеський мешкав у Кременці, 
де провадив просвітницьку й публі-
цистичну діяльність. Його заарешто-
вувала польська влада за належність 
до українського націоналістичного 
підпілля. У роки Другої світової війни 
співпрацював із газетою «Волинь». 
Згодом, уже на еміграції, спочатку в 
Німеччині, а потім (до кінця життя) — у 
США (Детройт, штат Мічиган), створив 
і власними силами надрукував кілька-
десят праць з історії України, літерату-
рознавства, політології та філософії. 

Учасники презентації за допомо-
гою Інтернету поспілкувалися з донь-
кою Романа Бжеського — Маргари-
тою Бжеською-Андраде, яка мешкає 
в далекій Бразилії. Вона подякувала 
всім, причетним до виходу книги. 

Того ж дня громадськості предста-
вили музейну експозицію «Молодь у 
Революції», розгорнуту в «Інтермеццо» 
за сприяння Департаменту інформа-
ційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю ОДА, громадської органі-
зації «Суспільна служба України», ме-
режі «Вільні люди».

Створення експозиції показує тя-
глість боротьби за державу, адже Ро-
ман Бжеський вишколив чимало май-
бутніх воїнів УПА, а хлопці під час Ре-
волюції Гідності співали пісень, на-
писаних його ровесником, поетом, 
уродженцем Чернігівщини Максимом 
Загривним.

Олександр ЯСЕНЧУК

Повернення до ідентичності: 
Роман Бжеський

Перший прес-тур у рамках конкурсу, що прово-
дить фонд «Рідна країна» Миколи Томенка, відбувся 
до Ніжина. Його відвідали понад 30 представників 
регіональних і загальноукраїнських ЗМІ, їх супрово-
джували Микола Томенко й народний депутат Олек-
сандр Кодола. Мета заходу — розкрити туристичний 
потенціал Ніжина.

На вулицях міста можна вивчати історію різних 
епох, адже тут збереглися близько 300 історичних 
будівель. Також була презентація проекту «Ніжин-
ські підземелля», що може стати ще одним цікавим 
об’єктом для туристів.

Представники ЗМІ також відвідали унікальний 
музей «Поштова станція», прекрасну картинну гале-
рею та музей Гоголя на базі НДУ, дізналися про жит-
тя і творчість багатьох відомих людей, пов’язаних 
із Ніжином. Зокрема, це актриса Марія Занько-
вецька, співак Марк Бернес, дружина Пабло Пікас-
со балерина Ольга Хохлова, мореплавець Юрій Ли-
сянський. Захоплення журналістів викликав музей 
рідкісної книги на базі Ніжинського університету. 
Тут  українська література й публіцистика представ-
лені раритетними виданнями творів Г. Сковороди, 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша, 
М. Драгоманова, І. Нечуя-Левицького, О. Конись-
кого, Л. Українки, І. Франка. Заслуговує на окрему 
згадку добірка творів Т. Шевченка, зокрема три ви-
дання «Кобзаря»: петербурзьке (1867 р.), празьке 
(1876 р.) та київське (1918 р.).

Конкурс дійсно зможе привернути увагу до Ні-
жина, його величезного духовного й культурного 
спадку, привабити туристів. У перспективах міської 

влади — активніше розвивати цей напрям, підтри-
мувати ініціативи приватних осіб і громадських ор-
ганізацій. 

Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» попередні-
ми роками вже визначав «7 історико-архітектурних 
чудес України», «7 природних чудес України», «7 чудес 
України: замки, фортеці, палаци» та «7 чудес Києва».

У новій акції беруть участь міста, які  мають своє 
історико-архітектурне обличчя, туристичну інфра-
структуру. На І етапі  тривав прийом заявок на участь 
в акції. На ІІ етапі (1 червня – 25 вересня) оргкомі-
тет визначив 21 фіналіста, в тому числі Ніжин. Нині 
триває Інтернет-голосування на офіційному сайті за 
7 фіналістів. Крім того, буде проведено анкетування 
ста експертів. Оголошення переможців — 27 верес-
ня 2016 року, в День туризму. 

«Уже те, що Ніжин увійшов до складу фіналістів, 

— це перемога, бо претендентів було дуже багато, 
— зазначає Микола Томенко. — Фонд «Рідна краї-
на» буде поширювати інформацію про це 21 місто, 
ми проводимо до них прес-тури. А після визначен-
ня 7 переможців підготуємо  про них презентацій-
ні фільми,  виготовимо   поліграфічну продукцію. У 
нас вже є домовленість із провідними телеканалами 
про трансляцію цих фільмів». 

Отже, закликаємо жителів Чернігівщини й ін-
ших регіонів України проголосувати за мальовни-
чий та історичний Ніжин і підтримати його на кон-
курсі! Шукайте інформацію на офіційному сайті акції 
www.7chudes.in.ua. Зверніть увагу, що за правила-
ми конкурсу ви маєте проголосувати за 7 містечок 
одночасно. Ніжин зараз входить до десятки лідерів, 
аби місто піднялося вище, треба віддати за нього го-
лос.  І до зустрічі на маршрутах туристичного Ніжина! 

Медіа-центр «Моє місто»

Чернігівський обласний театр 
ляльок ім. Олександра Довженка 
закрив ювілейний 40-ий театраль-
ний сезон. Він був насиченим, мав 
прем’єрні постановки — «Весе-
лі перегони» (за п’єсою Олексан-
дра Кузьміна) та «Фізкульт-привіт!» 
(п’єса молодої чернігівки Євгенії 
Коніщевої). На прохання глядачів 
театр поновив виставу «Хлопчик 
Мотл» за однойменним твором кла-
сика єврейської літератури Шолом-
Алейхема. Для дорослого глядача 
в рамках проекту «Акторська теа-
тральна ініціатива» театр презен-
тував літературну виставу-колаж 
«FUGE» за творами Пауля Целлана. 

Студійці Творчої експеримен-
тальної майстерні театру пора-
дували роботами «Від ювілею до 
пропозиції» за творами А. Чехова, 
«Велика хутряна тата» за п’єсою 
К. Драгунської, «Ми» (про творчість 
і життя українських поетів трагіч-
ної долі). 

Театр сміливо береться за екс-
перименти. Прикладом є унікаль-
ний проект — постановка п’єси 
«Гамлет — машина» німецького 
драматурга Хайнера Мюллера (ре-
жисер Віталій Гольцов). Постанов-
ка стала можливою завдяки під-
тримці «Ґете-Інституту в Україні». 
Прем’єра буде у вересні.

Презентація в «Інтермеццо»

Підтримаймо Ніжин на конкурсі 
«7 чудес України: історичні міста і містечка»

Музей рідкісної книги. 

Ніжин — місто старовинних храмів. 

Театр ляльок закрив 40-ий сезон На здобуття премії 
ім. М. Коцюбинського

У номінації «театрально-музичне мистецтво» на здобуття 
обласної літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського 
претендує творче об’єднання «Актор і лялька» у складі Вікторії 
Язичан, Ольги Філончук, Ольги Маджуги, Олени Денисенко, Ро-
мана Маджуги, Антона Шеремка, Миколи Вітковського, Олени 
Загребіної, Олександра Ковшуна — за цикл вистав «В своїй хаті 
своя правда, і сила, і воля».

Цикл об’єднав вистави за творами Т. Шевченка, М. Коцю-
бинського, О. Довженка. Доля кожного з них пов’язана з Черні-
гівщиною. Подібний проект унікальний у царині  театру ляльок 
України. 

Вистава «Казковий світ Михайла Коцюбинського» брала 
участь у ХІІ міжнародному театральному фестивалі «Слов’янські те-
атральні зустрічі», а вистава «Великий льох» — у ІV всеукраїнсько-
му фестивалі «Прем’єри сезону». Вони отримали схвальні відгуки.
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Бліц-інформ
Кіровоград перейменовано, 
декомунізація міст 
і сіл завершилася
14 липня Верховна Рада ухвалила 

постанову про перейменування 13 на-
селених пунктів. Серед них — обласний 
центр Кіровоград.

Місто одержало нову назву — Кро-
пивницький, на честь Марка Кропив-
ницького (1840 – 1910) — видатно-
го українського актора, режисера й 
заснов ника професійного українського 
театру, який жив і працював у цьому місті.

Голова Верховної Ради Андрій Па-
рубій зазначив: «Було перейменовано 
1012 населених пунктів та районів в 
Україні. Ми повернули українським міс-
там споконвічні назви. Це і Олешки на 
Херсонщині, і Кам’янське на Дніпропе-
тровщині, і Бахмут на Донеччині. Сьогод-
ні ми перейменували обласний центр Кі-
ровоград. Давнє українське козацьке 
поселення не може носити ні імперську, 
ні радянську назву».

Крім того, Верховна Рада в рамках 
цього закону ухвалила рішення про пе-
рейменування ще кількох населених 
пунктів ряду областей, у тому числі на 
тимчасово окупованих територіях До-
неччини та Луганщини. 

На Чернігівщині село Петрівка Борз-
нянського району перейменовано на 
село Махнівка. Попередня назва була 
свого часу дана на честь одіозного біль-
шовика Григорія Петровського. Нині по-
вернуто старовинну назву села, яка не 
має стосунку до Нестора Махна, просто 
так село називалося в історії. 

Верховна Рада: 
півторамісячні канікули
4-та сесія парламенту 8-го скликання 

закрилася 15 липня.
Цей тиждень депутати працюватимуть 

у комітетах. Чергова сесія Ради має відкри-
тися 6 вересня. 

Отже, в народних депутатів — затяж-
ні канікули, відпустка, яку в нас отримують 
працівники особливо важких професій, на-
приклад, шахтарі. 

Петру Кононенку — 85
Петро Петрович 

Кононенко народився 
в селі Марківці Бобро-
вицького району Чер-
нігівської області, вче-
ний-українознавець, 
громадський діяч, док-
тор філологічних наук, 
професор, заслуже-
ний працівник освіти 
України.

З 1993 по 2013 рр. — директор На-
ціонального науково-дослідного ін-
ституту українознавства Міністерства 
освіти і науки України. Академік АН ВШ 
України, президент Міжнародної асоці-
ації «Україна і світове українство», голо-
вний редактор журналу «Українознав-
ство», член УВКР, президії Української 
ради миру, президії товариства «Укра-
їна і світ», головної ради Національної 
спілки письменників України. Почесний 
доктор Тбіліського університету, акаде-
мік УВАН (Нью-Йорк, США), Міжнарод-
ної слов’янської академії наук, Акаде-
мії наук вищої школи (віце-президент), 
Української академії наук (УАН).

Утвердив українознавство як інте-
гративну науку та філософію вихован-
ня й освіти. У 1992 р. створив Інститут 
українознавства — визнаний у світі на-
уково-освітній заклад. Підготував по-
над 30 кандидатів і понад 10 докторів 
наук. Також прозаїк, драматург, автор 
33 монографій, понад 500 статей, які 
перекладені українською, англійською, 
грузинською, болгарською, іспанською, 
німецькою, польською, російською, 
хорватською та іншими мовами. Удосто-
єний багатьох орденів, премій, у тому 
числі міжнародних. 

Голова Служби безпеки України Василь 
Грицак вважає, що хресну ходу Української 
православної церкви Московського патрі-
архату можуть використати для дестабіліза-
ції ситуації в Україні. Він зазначив, що є без-
перечне право віруючих на вільне віроспо-
відання, є люди, які щиро вірять у Бога в цій 
конфесії й ні в чому не винні. «А є інші люди, 
які, мені здається, дуже далекі від Бога на-
справді, які роблять усе і використають будь-
який привід, навіть найцинічніший, щоб зде-
тонувати ситуацію всередині держави. Тому 
я хочу наголосити, що СБУ робить усе можли-
ве, щоб розуміти ситуацію, пов'язану з поді-
ями із хресною ходою, і відстежує ситуацію по 

тих групах або структурах, які зацікавлені в 
дестабілізації або можливості використання 
хресної ходи для дестабілізації ситуації в на-
шій державі».

Всеукраїнська хресна хода, організова-
на УПЦ МП, стартувала 9 липня з Почаївської 
лаври в Тернопільській області. Учасники ходи 
вирушили до Києва. Хода завершиться в Киє-
ві 27 липня перед святкуванням Дня хрещення 
Київської Русі.

3 липня стартувала хресна хода зі Свято-
Успенської Святогірської лаври на Донеччині. 
27 липня учасники ходи теж прибудуть до Киє-
ва, де зустрінуться з учасниками ходи з Поча-
ївської лаври.

Довідково
Усі три лаври України — 

Московського патріархату
Лаврами у православ’ї називають найбіль-

ші й найстаріші монастирі. Вони чоловічі, адже й 
монашество спершу було винятково чоловічим. 
Жіночі монастирі з’явилися значно пізніше і за 
своїм віком не можуть претендувати на статус 
лавр. 

Статус лаври мають близько десяти мо-
настирів світу. Причому три з них — в Україні. 
І всі три належать Московському патріархату, 
включно з нашою головною святинею — сто-
личною Києво-Печерською лаврою. 

Хресна хода Московського патріархату, на-
чебто присвячена Дню хрещення України-Русі 
(28 липня 988 року), рухається одночасно з про-
тилежних кінців України, Заходу і Сходу, з двох 
лавр, щоб зустрітися в столиці, у третій лаврі.

На розгляді Конституційного Суду нині 
знаходиться подання щодо неконституцій-
ності окремих положень люстраційного За-
кону «Про очищення влади». В очікуванні рі-
шення КС народні депутати наввипередки 
залякують зупинкою люстрації та народними 
протестами.

Дуже просто маніпулювати думкою сус-
пільства, яке не читало тексту закону. А від-
повідь на питання, «хто провалив люстра-
цію», якраз знаходиться в самому законі.

Чи можлива за діючим законом люстра-
ція? Якщо його уважно прочитати, то стає 
очевидно, що люстрація за нинішнім зако-
ном просто неможлива.

Відповідно до другого пункту 1-ої статті 
Закону про люстрацію, яка визначає засади 
люстрації, під неї потрапляють лише три ка-
тегорії осіб.

Це особи, які своїми рішеннями, діями чи 
бездіяльністю здійснювали заходи, спрямо-
вані на:

1) узурпацію влади президентом України 
Віктором Януковичем;

2) підрив основ національної безпеки і 
оборони України;

3) протиправне порушення прав і свобод 
людини.

Тобто, яку б посаду особа не обіймала за 
часів Януковича, — якщо в її діях немає пе-
релічених вище правопорушень, вона не під-
лягає люстрації. Якщо ж вона вчинила якийсь 
із перелічених вище злочинів, то спочатку ви-
рок щодо неї має набрати законної сили, а 
вже після того можлива люстрація.

Весь інший текст, який знаходиться ниж-
че статті першої Закону про люстрацію, — 
це мотлох, що суперечить засадам і меті лю-
страції, які встановлені цим же законом.

Тобто законною є лише люстрація за вчи-
нення перелічених вище правопорушень.

Але це не що інше, як дублювання вже 
існуючого законодавства.

У нас давно вже встановлено відпові-
дальність за ці діяння. Мабуть, тому далі по 
тексту законодавець дописав мрії романти-
ків революції, які на практиці застосувати 
неможливо.

Схованки фальшивої 
люстрації

Отже, першу статтю написала якась ро-
зумна людина, а потім по тексту стирчать 
вуха різних політичних партій, погано освіче-
них революціонерів і просто гарних людей, 
які не розуміють суті люстраційного процесу.

1. Одна «ну дуже українська гомофобна 
партія» проштовхнула до закону норму про 
люстрацію осіб, які працювали на керівних 
посадах КПРС, були штатними працівниками 
чи негласними агентами в КДБ.

Але ж депутати, які за це голосували, до-
бре знали, що така люстрація неможлива. 
Бо з цього приводу є рішення Європейсько-
го суду з прав людини.

Так, у справі «Sidabras and Dziautas v. 
Lithuania» ЄСПЛ визнав люстрацію заявни-
ків-колишніх кадебістів такою, що порушує їх 
права, з огляду на те, що оскаржуваний за-
кон про люстрацію в Литві набув чинності 
через 9 років після розпаду СРСР, тобто за-
пізно. Це означає, що по Україні ЄСПЛ ухва-
лить рішення про поновлення люстрованих 
колишніх керівників КПРС.

Навіщо було таку норму вписувати до 

тексту закону? Щоб потім Україна виплачу-
вала цим поновленим комуністам штраф із 
державного бюджету?

2. Чи можна за цим законом люструва-
ти суддів?

У законі написано: люстрація не поши-
рюється на «виборні посади».

Загляніть до Конституції — стаття 85. 
Там судді після п’ятирічного терміну «обира-
ються» Верховною Радою безстроково. Тоб-
то люструвати за цим законом можна лише 
«суддів-новобранців», у разі якщо вирок суду 
щодо вчиненого ними злочину набрав за-
конної сили.

І ще трохи лазівок у законі для уникнен-
ня люстрації.

3. Звільняються від люстрації ті чинов-
ники, які визнані учасниками бойових дій під 
час проведення АТО на Сході України. Цією 
нормою багато хто вже скористався і встиг 
з’їздити «у відрядження в АТО» за статусом.

4. Також депутати надали право прези-
денту «милувати» чиновників, які підпадають 
під люстрацію.

Така «милість» можлива стосовно до «ви-
щого офіцерського складу, які обіймали або 
обіймають посади в Міністерстві оборони 
України, Збройних Силах України, Державній 
прикордонній службі України, Національній 
гвардії України та інших утворених відповід-
но до законів військових формуваннях».

5. І наостанок: депутати ювелірно обі-
йшли факт перебування нинішнього прези-
дента на посаді міністра в уряді Азарова.

Закон «Про очищення влади» встанов-
лює застосування люстрації лише до осіб, які 
не менше року обіймали посаду в період з 
25 лютого 2010-ого по 22 лютого 2014 року. 
Порошенко пробув на посаді міністра еконо-
мічного розвитку й торгівлі 2012 року лише 
9 місяців.

Хто ж підпадає 
під люстрацію?

Таким чином, відповідно до закону, лю-
струвати можна лише тих, хто й без того під-
падає під кримінальну відповідальність, без 
закону про люстрацію.

Усі інші люстровані, в діях яких судом не 
доведено отих трьох пунктів, що ви читали 
на початку статті, законно будуть поновле-
ні на своїх посадах — якщо не українськими 
судами, то ЄСПЛ.

Тож люстрацію завалили автори закону 
й ті, хто за нього проголосував.

А все через необізнаність. Дуже хочеть-
ся вірити, що саме необізнаність, а не лояль-
ність до попередників.

Адже люстрація проводиться в тому ви-
падку, коли в державі відбувається зміна по-
літичного режиму та суспільного ладу. В Укра-
їні таких змін у 2013 – 2014 роках не було.

В Україні при владі перебувала банда 
злочинців, яких потрібно було терміново за-
тримувати і притягати до кримінальної відпо-
відальності, засуджувати до найбільших тер-
мінів позбавлення волі.

Але ж політичної волі вистачило тільки на 
фальшиву люстрацію.

Анна МАЛЯР,
кандидат 

юридичних наук, 
експерт-кримінолог

(«Українська правда», 
14.06.2016)

Голова СБУ Грицак — про хресну ходу 
Московського патріархату

Фальшива люстрація
Профанація замість люстрації
Коментар редактора

Кілька міркувань щодо цієї публікації відомого 
юриста, чиї актуальні, компетентні матеріали не раз 
друкувала наша газета. 

Перше. Дійсно, нащо «винаходити велосипед», за-
тіваючи так звану люстрацію, тобто заборону певним 
особам обіймати державні посади, якщо йдеться про 
осіб, які «заслуговують» на значно більше, ніж звіль-
нення з посади. Про тих, хто вчинив такі речі: узурпа-
цію влади президентом України Віктором Януковичем 
і його режимом; підрив основ національної безпеки і 
оборони України;  порушення прав і свобод людини.

Усі ці  речі є кримінальними злочинами, за які тре-
ба не те що «люструвати», а садовити за ґрати, і на три-
валі терміни. Хтось скаже: це ж скільки таких треба по-
садити! Навзаєм запитання: а скільки їх посаджено? 
Близько нуля. Сила  закону не тільки і не стільки в його 
жорстокості, як у невідворотності. У нас же не карають 
навіть відвертих сепаратистів, вина яких перед держа-
вою чи не найтяжча, адже вони закликали до розколу, 
руйнування держави, і не лише закликали, а й діяли в 
цьому напрямі. 

Те ж саме — щодо узурпації влади. Досі не те що 
не покарані кримінально, а навіть не люстровані від-
стороненням від влади ті, хто відверто робив цю узур-
пацію влади президентом Януковичем  і регіоналами у 
2010 році. Мова про депутатів тодішнього парламенту, 
про членів Конституційного Суду, які штампували абсо-
лютно антиконституційні закони і постанови, що вели 
до цієї узурпації. 

Друге. Підводити під люстрацію «оптом», тобто всіх, 
хто був на таких-то посадах, — це продовження тота-
літарних комуністичних методів, від яких ми начебто 
прагнемо відійти, методів «кругової поруки» і «поголов-
ної відповідальності». 

Не зайве нагадати, що всі президенти України сво-
го часу були членами КПРС, тобто Компартії Радянсько-
го Союзу, в тому числі Ющенко. Не зовсім  зрозуміло, 
чи був у КПРС Петро Порошенко, чому б не сказати пря-
мо: був, так був, а ні, так ні. Принаймні нинішній глава 
держави був у СДПУ, і далеко не рядовим членом, а ці 
соціал-демократи — просто перелицьовані комуністи.

Та хіба тільки президенти? Подивімося на нинішніх 
посадовців — депутатів, міністрів, мерів, губернато-
рів. Скільки там компартійних і комсомольських функ-
ціонерів! 

Біда в тому, що замість якоїсь «оптової відпові-
дальності» в нас за 25 років так і не проведено громад-
ського суду над комуністичним режимом. Чверть сто-
ліття пробалакали і влада, і національно-демократич-
ні сили, які давно мали б провести такий Нюрнберг-2. 
Подібне очищення від тоталітаризму давно зробили в 
Польщі, Прибалтиці. У нас же все це забалакали. І то-
рішній Закон про декомунізацію не повинен замінити 
такого громадського суду — суспільного розвінчання 
тоталітаризму й вироку тій системі. 

Третє. Не секрет, що в нас люстрація, яка розпоча-
лася одразу після Майдану, ще за півроку до ухвален-
ня згаданого закону значною мірою перетворилася на 
примітивну гризню за ті ж посади у владі, зведення по-
літичних рахунків і партійну колотнечу. Ось і в Черніго-
ві позаторік було проголошено одразу кілька галасли-
вих люстраційних комітетів, кожен з яких називав себе 
найкращим і справжнім. Тож і тут — профанація, спо-
творення, замість нормального очищення влади. Усе 
як завжди…

Тільки факти

Люстрація — річ прибуткова
При подачі декларації про доходи начальник лю-

страційного департаменту Міністерства юстиції Те-
тяна Козаченко показала за 2015 рік 760 тисяч гри-
вень доходу. 
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Похід «Козацькими шляхами» був 
другим таким походом обласних Руху 
і «Просвіти». За рік до цього, теж у 
липні, був похід «Дзвін-90». Правда, 
скромніший, всього три дні, південни-
ми районами області, але також із фі-
нішем у Батурині. Тоді вперше в геть-
манській столиці України була відслу-
жена панахида за славним гетьманом 
Іваном Мазепою, вперше було публіч-
но виконано рухівцями і просвітянами 
наш національний (невдовзі — дер-
жавний) гімн «Ще не вмерла Україна». 

А похід «Козацькими шляхами» 
був масштабнішим. Цілий тиждень 
— північними районами Чернігівщи-
ни, найбільш русифікованими і кому-
нізованими. Ще юридично існував 
Радянський Союз, і правила в ньо-
му Комуністична партія. Але комуно-
імперія вже тріщала по швах. Минув 
рік, як Верховна Рада ухвалила Де-
кларацію про державний суверені-
тет України, 16 липня 1990 року (до 
речі, днями теж була річниця). Вже 
цілком вільно й відкрито громадяни, 
насамперед Рух і «Просвіта», прого-

лошували гасла незалежності Укра-
їни, значить — ліквідації СРСР і ко-
муністичного режиму. Лічені тижні 
залишалися до московського путчу 
ГКЧП, цієї спроби реанімації імперії, 
відтак органічної реакції на це — по-
вного розпаду СРСР, проголошення 
24 серпня незалежності України, не-
вдовзі ліквідації КПРС. 

Фініш походу «Козацькими шля-
хами» в Батурині вилився у всеукра-
їнське козацьке свято за участю де-
легацій, хорових колективів із різ-
них областей, видатних людей, та-
ких, як політв’язень режиму Левко 
Лук’яненко, відомий письменник зі 
Львова Роман Іваничук, котрий од-
ним із перших почав відроджувати 
Батурин у нашій історичній пам’яті. 
Це ж відродження починали й роз-
вивали обласні Рух і «Просвіта». Такі 
козацькі свята в Батурині стали що-
річними, саме як обласні й всеукра-
їнські. Уже наступного 1992 року 
обласні Рух і «Просвіта» створили 
знамениту газету «Сіверщина», зго-
дом — ряд інших видань. А в тому 

поході народилася легендарна піс-
ня «Козачка» композитора Мико-
ли Збарацького і поетеси Надії Гал-
ковської. Прем’єра пісні відбулася 
18 липня, під Коропом, а потім — пу-
блічно, масово — на святі в Батури-
ні. Історія, історія… Славна, без пе-
ребільшення. І ось сьогодення…

У країні третій рік війна, щодня 
гинуть українці, за два з лишком 
роки — тисячі загиблих, поранених, 
понад мільйон біженців. Окуповано, 
вперше в історії нашої незалежної 
держави, частину України — Крим. 
Поза контролем держави — трети-
на Донбасу. В країні — величезна 
корупція, третє десятиліття панують 
олігархічні клани, за основними со-
ціальними показниками наша краї-
на в самому низу в Європі та й у гли-
бині світових рейтингів.

Якщо пригадати той величезний 
ентузіазм, ту енергію серед еліти на-
ції, якою, безперечно, були й рухівці 
та просвітяни, пригадати те піднесен-
ня серед мільйонів простих громадян, 
то стає сумно за наше сьогодення. 

Звичайно, безглуздо ставити са-
мим собі запитання на кшталт: якби 
ви таке передбачили, чи робили б 
так, як тоді? Безглуздо хоча б тому, 
що історія не має умовної форми: 
було так, як було. Та й робили ми на-
чебто все правильно тоді, 25 років 
тому. Біда в тому, що робили, та не-
доробили. І треба було продовжу-

вати почате, діяти інакше, ніж у по-
дальшому діяли, жили, марнували 
наступні роки й десятиліття. Це сто-
сується всіх, на всіх рівнях. А на-
самперед тих, хто іменує себе елі-
тою. І в понятті «еліта» нема жодно-
го поділу на сорти й касти. Більше 
того: давно сказано, що кожна на-
ція зобов’язана мати свою еліту — 
від столичної до обласної, районної, 
сільської, і це мають бути люди, які 
йдуть попереду, беруть на себе ро-
боту і відповідальність за суспіль-
ство. І трагедія України — що якраз 
бракує такої еліти.

…Повернімося до сьогодення, в 
тому числі до місцевих реалій. На-
родний Рух розвалився на рівні об-
ласті точно так, як і на загальноукра-
їнському. Трагічним став розкол пар-
тії Народний Рух України на початку 
1999 року, після якого обидві части-
ни Руху, і власне НРУ, і більша його 
частина — УНП (Українська народ-
на партія), опинилися на узбіччі по-
літикуму. А саме в УНП пішла майже 
вся наша обласна організація Руху. 
Три роки тому обидві партії, обидві 
частини колишнього Руху начебто 
об’єдналися — шляхом самолікві-
дації УНП і злиття її з Народним Ру-
хом. Але режим Януковича і ось уже 
третій рік — постмайданна влада чо-
мусь не визнали цього об’єднання, і 
«самоліквідована» УНП досі числить-
ся в політикумі. На рівні нашої облас-

ті начебто вже об'єднаний Народ-
ний Рух розлізся до того, що на ви-
бори цілі районні організації йдуть у 
складі інших партій: в тому районі — 
зі «Свободою», в якомусь — із Ради-
кальною партією Ляшка. 

Офіс обласного Руху по вул. Ма-
зепи (донедавна — Щорса), 4, на яко-
му колись таки можна б прикріпи-
ти меморіальну дошку, засвідчуючи, 
що саме тут від початків відроджен-
ня і багато наступних років був штаб, 
осердя всіх національно-демократич-
них сил, нині спорожнів, колишні па-
тріоти, колишні завсідники не загля-
дають сюди роками. За активної учас-
ті обласного Руху було практично роз-
валено обласну «Просвіту», знищено 
знамениту рухівсько-просвітянську 
газету «Сіверщина» і ще дві просвітян-
ські газети. Вже третій рік поспіль не 
проводиться, як попередніми десяти-
літтями, обласне Козацьке свято в Ба-
турині, саме обласне та й всеукраїн-
ського рангу. Щодо ювілею легендар-
ної пісні «Козачка» («Я козачка твоя»), 
що колись пролунала по всіх конти-
нентах, то її автор, композитор, заслу-
жений артист України вже з рік у тюр-
мі, отримав кілька років ув’язнення, і 
зовсім не як політв’язень, а за злочин, 
про який гидко й говорити. І так далі, і 
тому подібне…

Так що ж з нами коїться, якщо зо-
стається лише згадувати пам’ятні дати? 

Петро АНТОНЕНКО

Рух: славна історія, сумне сьогодні
Із приводу ювілею: 25-річчя походу «Козацькими шляхами» та пісні «Козачка»

25 років тому, 14 липня 1991 року, в Чернігові почався, а 21 
липня в Батурині завершився агітаційно-просвітницький похід 
«Козацькими шляхами» обласних організацій Народного Руху 
України і Товариства «Просвіта». Чверть століття… А нещодавно, 
9 липня, відзначалася 27-а річниця утворення в 1989 році облас-
ної організації Народного Руху, одної з перших в Україні і першої 
на Лівобережжі.

16 липня 1990 р. Верховна Рада 
Української РСР ухвалила Декларацію 
про державний суверенітет України.

Компартійна верхівка, шукаючи ви-
хід із глибокої кризи, що охопила СРСР на 
початку 1980-их, розпочала косметичний 
ремонт режиму, відомий як «перебудова». 
Проте тоталітарний режим за своєю при-
родою нездатний реформуватися. Водно-
час паростки свободи швидко зробили 
процес «оновитися» неконтрольованим, і 
радянська імперія стала тріщати по швах.

Весною 1990-ого проголосила неза-
лежність Литва, готувалися до цього Лат-
вія і Естонія. 12 червня державний суве-
ренітет задекларувала РРФСР. 

Вирувала й Україна. Набирав силу 
Рух, швидко множилися інші демократич-
ні й патріотичні організації. Українська 
міжпартійна асамблея взагалі прямо на 
вулицях почала реєстрацію громадян 
Української Народної Республіки (на кі-
нець 1990 р. було зареєстровано близь-
ко 3 млн осіб). Національно-визвольний 
рух українців швидко набирав обертів. 
Під тиском суспільних настроїв навіть 
КПУ на ХХVІІІ з’їзді ухвалила резолюцію 
про державний суверенітет.

Ухвалення 16 липня 1990 р. Декла-
рації про державний суверенітет стало 
важливим елементом процесу державо-
творення. У самому документі суверені-
тет трактувався як «верховенство, само-
стійність, повнота і неподільність влади 
республіки в межах її території, незалеж-
ність і рівноправність у зовнішніх відно-
синах». І хоча мова не йшла про вихід зі 
складу СРСР (передбачалося, що прин-
ципи Декларації будуть використані для 
укладання нового союзного договору), 
однак насправді українська Декларація 
про суверенітет, на відміну від російської, 
стала фактично програмою побудови не-
залежної держави. Серед її співавторів 
були і народні депутати з Чернігівщини 
Тетяна Яхеєва та Сергій Семенець. 

Проголошувалося, що Україна має 
своє громадянство, єдиним джерелом 
влади визначався народ. У міжнародних 
відносинах декларувався постійний ней-
тралітет і дотримання трьох неядерних 

принципів: не застосовувати, не вироб-
ляти і не набувати ядерної зброї. Українці 
мали безпосередньо укладати договори 
з іншими державами. Зрештою майже всі 
положення Декларації суперечили чин-
ній на той час Конституції УРСР.

Ухвалення Декларації мобілізува-
ло українські патріотичні сили, які чини-
ли тиск на владу з метою виконання Де-
кларації. Так, у Чернігові 2 вересня 1990 
р. відбувся загальноміський мітинг наці-
онально-демократичних організацій. Ре-
золюція мітингу, зачитана Валерієм Са-
раною, констатувала, що після 16 липня 
«гомін волі несеться від Чорного моря до 
зелених Карпат», а в другому пункті недво-
значно закликалося до «негайного приве-
дення Конституції України у відповідність 
до Декларації про суверенітет». Українські 
патріоти серед іншого вимагали підняти 
над будинком міськвиконкому синьо-жов-
тий прапор, повернення площі Куйбишева 
історичної назви Красна площа, перейме-
нування вулиць Ворошилова, Свердло-
ва, Куйбишева, Урицького на честь діячів 
українського національного відродження.

6 жовтня 1990 р. друга конферен-
ція Чернігівської крайової організа-
ції Народного Руху України закликала 
всі демократичні сили України «забути 
свої політичні програми на певний час і 
об’єднати зусилля в одному напрямку — 
дати відсіч наступу апарату КПРС, дома-
гатися втілення в життя Декларації про 
державний суверенітет України».

Оскільки більшість депутатів Верхо-
вної Ради становили комуністи (239 осіб), 
Декларації не було надано статусу консти-
туційного акту. Разом із тим до Конституції 
УРСР були внесені статті, що проголошува-
ли верховенство українських законів над 
союзними. Це стало важливим кроком для 
наповнення Декларації реальним змістом.

І саме боротьба за реалізацію поло-
жень Декларації нарешті призвела до 
ухвалення Акту проголошення незалеж-
ності України 24 серпня 1991 р.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Уявлення про українську ді-
аспору в Канаді, яке побутує се-
ред більшості українців в Украї-
ні, є неповними й часто хибними. 
Таку думку в інтерв’ю висловив 
український посол у Канаді Ан-
дрій Шевченко.

«Існує думка, що це наївне 
вишиванкове співтовариство, 
яке об’єднує українська мова, та-
нець, пісня, розписування яєць 
на Великдень. Друга думка: що 
діаспора — це об’єднання міль-
йонерів, які тільки й думають, як 
відправити гроші в Україну. І те й 
інше — неправда», — говорить 
Андрій Шевченко.

За його словами, українська 
канадська громада — повно-
цінне об’єднання справжніх ка-
надців. «Вони пишаються тим, 
що вони канадці, і тим, що вони 
українці. Це особистості, що реа-
лізувалися. Серед них — депута-
ти парламенту, міністри, бізнес-
мени вищого рівня, зірки наці-
онального масштабу», — зазна-
чив посол.

«Коли я був маленький, у 
мене були друзі, які отримува-
ли посилки з Канади. Пам’ятаю, 
в радянські часи це було пред-
метом заздрості, — пригадав 
Андрій Шевченко. — Багато хто 
думав, що в Канаді гроші з неба 
сиплються. Зараз розуміємо: 
більшість тих, хто відправляли 
далеким родичам в Україну по-
силки, були звичайними людь-
ми, що важко працювали. При 
цьому вони з дитинства були 

привчені: ти реалізуєш себе, але 
знайди можливість якусь копій-
ку передати в Україну, там лю-
дям непросто».

«Раніше це були бандеролі 
й посилочки. А зараз ви не уяв-
ляєте, яка величезна допомога 
йде нашим військовим, пересе-
ленцям, госпіталям. Скільки ка-
надських лікарів їздять в Украї-
ну, щоб безкоштовно поставити 
протези або зробити пластику 
нашим військовим, а часом і вря-
тувати життя бійцям. Ця традиція 
і звичка допомагати безцінна», 
— додав він.

Посол України також назвав 
потужним лобістом інтересів 
України перед канадським уря-
дом і парламентом — Конгрес 
українців Канади. «Іноді, коли я 

приходжу на якусь зустріч до мі-
ністра або впливового депутата, 
я бачу в нього на столі тези, на-
писані Конгресом. Це означає, 
що до того, як зустрітися зі мною, 
вони вже говорили із представ-
никами української діаспори та 
знають, чого очікує від них ве-
личезна українська громада Ка-
нади. У цьому сенсі я привілейо-
ваний посол. На мене з великою 
заздрістю дивляться колеги з ін-
ших країн, тому що ніхто з них не 
може похвалитися такою потуж-
ною адвокацією і підтримкою, 
яку надає національна громада», 
— резюмував Андрій Шевченко.

Нагадаємо: дружина посла 
України в Канаді журналістка 
Ганна Гомонай назвала діаспору 
колосальним українським тилом.

Декларація 
про державний суверенітет — 
важливий крок до незалежності

Міністр інфраструктури України Володимир 
Омелян запрошує українців із діаспори США й Кана-
ди приїздити на кілька років в Україну, аби спільно 
розбудовувати країну. Із таким закликом він звер-
тався до діаспори під час офіційного візиту за оке-
ан.

«Я звернувся до нашої діаспори в Канаді, США з 

єдиним закликом: ви віддали багато своїй нинішній 
батьківщині, поверніться в Україну, яка дала жит-
тя вашим батькам чи вашим прадідам, попрацюй-
те рік-два. Ми пропонуємо вже ринкові зарплати, 
пропонуємо гідні умови праці. Допоможіть створи-
ти нову країну, як свого часу ви створили нову Кана-
ду», — заявив міністр.

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Посол України в Канаді Андрій Шевченко: 
добре слово про тамтешню діаспору

Посол Андрій Шевченко — п’ятий зліва. 

В уряді кличуть українців зі США й Канади 
спільно розбудовувати Україну 
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Тероризм —  міжнародна загроза

Португалія — 
чемпіон Європи

Так доволі сенсаційно завершився 
чемпіонат Європи з футболу у Франції. 
Ні господарі турніру, ні збірні Німеччи-
ни, Іспанії, Італії не змогли стати чем-
піонами, а скромна Португалія стала. 
Утім, капітаном її є трикратний володар 
«Золотого м’яча» Кріштіану Роналду. Го-
ловний тренер команди — Фернанду 
Сантуш. 

У півфіналі Португалія перемогла 
Уельс, сенсацію турніру, з рахунком 2:0. 
В іншому півфінальному матчі з таким 
самим рахунком господарі перемогли 
чемпіона світу — Німеччину. 

Фінал у столиці Франції Парижі 10 
липня був дуже напруженим. Лише в до-
датковий час португальці забили єди-
ний м’яч господарям турніру. Португалія 
вперше здобула чемпіонський титул, а 
Франція так і зосталася з двома чемпі-
онськими титулами в своїй історії. 

Андрій Шевченко — 
головний тренер 
збірної України

Н о в и м 
голов ним тре-
нером збірної 
України з фут-
болу призначе-
но 39-річного 
Андрія Шевчен-
ка. Таке рішення 
ухвалив викон-
ком Федерації 
футболу Украї-
ни одноголосно. 

Наш знаменитий футболіст, володар «Зо-
лотого м’яча» кращого футболіста Європи 
2004 року, очолюватиме збірну 2 роки, 
з можливим наступним продовженням 
контракту на такий самий термін. Отже, 
Шевченко керуватиме командою у відбо-
рі до чемпіонату світу 2018 року. 

Головою комітету національних 
збірних ФФУ призначили колишнього 
тренера «Металіста» і «Дніпра» Мирона 
Маркевича.

Ліонель Мессі 
засуджений 

іспанським судом
К р а щ и й 

ф у т б о л і с т 
світу остан-
нього деся-
тиліття, воло-
дар рекорд-
них п’яти «Зо-
лотих м’ячів», 
зірка «Барсе-
лони», арген-
тинець Ліонель Мессі та його батько за-
суджені іспанським судом до 21 місяця 
тюремного ув’язнення за ухиляння від 
сплати податків.

Згідно з іспанськими законами, 
тюремний термін до двох років мож-
на відбути умовно, тому навряд чи фут-
боліст і його батько сядуть у в’язницю. 
Мессі заплатить штраф — приблизно 
2 мільйони євро, а його батько — 1,5 
мільйона.

Сам Мессі в суді заявив, що нічо-
го не знав про махінації: «Я просто грав 
у футбол, довіряв своєму батькові та 
юристам». Навіть прокуратура Барсе-
лони вважає, що винним треба визна-
ти Хорхе Мессі, який керував фінанса-
ми сина.

Ще 2013 року Мессі та його батька 
звинуватили в несплаті податків на до-
ходи на суму 4,1 мільйона євро в період 
з 2007 до 2009 років.

7 липня в приміщенні міської ради Норт-Порта (штат Флорида, США) мер міста Жаклін 
Мор прочитала офіційну прокламацію до 25-ої річниці незалежності України і передала її 
голові Громадського комітету Вірі Боднарук. Від імені присутніх членів української грома-
ди, які прибули на презентацію у вишиванках, Віра Боднарук подякувала голові й членам 
міської ради за їхню підтримку. Вона нагадала, що для українського народу 24 серпня — це 
радісна дата, здійснення мрій багатьох людей, які боролися за незалежність своєї держави 
в минулому і не шкодували свого життя.

Навіть сьогодні, в 25-ту річницю незалежності, на Сході України триває боротьба із се-
паратистами, яких підтримує Росія.

Але дух незалежності в Україні дуже міцний, і його не здолати!

7 липня в приміщенні міської ради Норт-Порта (штат Флоридааа СССССШСШСШСШСША) мер міста Жаклі

До 25-ої річниці 
незалежності України

Під прикриттям «миру»
Хресний хід Московського патріархату «За мир» про-

водиться в Україні. Це акція Московської патріархії, яка, 
будучи чинником духовної окупації, мусить бути заборо-
нена, так само, як і окупаційна влада. Чому уряд України 
до цього часу не заборонив? Назва «Українська» ПЦ МП 
не відповідає реальності, це підступна ошуканська на-
зва для обману звичайних мирян. 

У час стану війни з РФ організації російського на-
ставлення повинні бути під наглядом Служби безпеки, 
щоб уникнути провокацій і терактів. Усі храми україн-
ської власності, які захоплені окупаційною духовною 
владою, мусять бути повернуті українським церквам.

Українські партії, громадські організаці повинні ви-
явити протест проти проведення підступно-провокацій-
ної «ходи за мир». Вона є провокаційною акцією, щоб 
створити заворушення віруючих за допомогою путін-
ських терористів — ФСБ. 

Президент України, уряд, Верховна Рада повинні за-
боронити цю акцію як організовану державою, що воює 
з Україною. 

Від імені членів редакції українського 
журналу «Прозріння» —

Федір ГАБЕЛКО, 
Австралія

Польська преса публікує відкрите звер-
нення трьох колишніх президентів Польщі, ін-
телектуалів, публіцистів, громадських і духо-
вних діячів: «Дякуємо за Ваш лист та проси-
мо пробачити кривди, завдані нашим братам 
українцям польськими руками».

Лист є відповіддю на звернення Президен-
тів України Леоніда Кравчука та Віктора Ющен-
ка, ієрархів українських церков, громадських 
діячів до польського суспільства із проханням 
пробачити українські провини перед поляками.

Ось польський лист-відповідь:

Брати-українці,
у 1894 році, під час з’їзду польських та укра-

їнських літераторів й журналістів у Львові, поет, 
письменник та мислитель Іван Франко сказав: 
«На цілу Слов’янщину немає двох таких народів, 
котрі б у політичній та духовній площині так міц-
но зрослися із собою, так численні мали взаєм-
ні зв’язки, проте, незважаючи на це, так сторо-
нилися один одного, як поляки та українці».

З часом, на наше спільне нещастя, відсторо-
неність замінили ненависть і націоналізм, а та-
кож їхній гіркий плід — злочин — який спільно 
пережили поляки й українці на Волині та Схід-
ній Галичині, на Холмщині, Бещадах та на Пере-
мишльській землі.

Тим більше нас тішить Ваш лист зі знаменни-
ми словами «пробачаємо та просимо про виба-
чення», в якому не ухиляєтеся від відповідаль-
ності за кривди, завдані полякам у сорокових 
роках минулого століття.

Ми також віддаємо честь жертвам брато-
вбивчих польсько-українських конфліктів.

Дякуємо за Ваш лист та просимо пробачи-
ти кривди, заподіяні нашим братам-українцям 
польськими руками. Перед нами подібну думку 
висловили представники польської Католиць-
кої церкви, до взаємного пробачення наші на-
роди гаряче закликав папа Іван Павел ІІ. За-

ради поєднання невтомно працювали Єжи Ґє-
дройць та Яцек Куронь, а також президенти на-
ших країн, не забуваймо їхню спадщину.

Провина вимагає належної сплати, якою у 
відносинах між нашими народами є витворення 
справжнього братерства. Наперекір польській 
та українській малодушності, у добрі, але також 
у злі часи, котрі, можливо, приходять до нашої 
спільної Європи, що їй загрожують націоналіз-
ми та російський імперіалізм.

Загрози легше пережити разом. Ми й на-
далі захоплюємося вами та солідаризуємося 
в боротьбі з агресором, котрий вже понад два 
роки окупує частину української землі, прагну-
чи не допустити втілення вашої мрії про життя в 
об’єднаній Європі.

Лєх Валенса, лідер першої «Солідарності», 
лауреат Нобелівської премії миру, колишній пре-
зидент Польщі; Алєксандер Кваснєвський, ко-
лишній президент Польщі; Броніслав Коморов-
ський, колишній президент Польщі; Влодзімєж 
Цімошевич, колишній прем’єр-міністр; Анджей 
Олєховський, колишній міністр закордонних 
справ; Адам Ротефельд, колишній міністр за-
кордонних справ; Радослав Сікорський, колиш-
ній міністр закордонних справ; Павел Коваль, 
колишній віце-міністр закордонних справ; Ґже-
ґож Схетина, голова партії «Громадянська плат-
форма»; Малґожата Кідава-Блонська, віце-спі-
кер Сейму; Ружа Тюн, депутат Європейського 
парламенту; Адам Шляпка, депутат від партії 
«Сучасна»; Матеуш Кійовський, лідер Коміте-
ту захисту демократії; Владислав Фрасинюк, 
лідер першої «Солідарності», колишній політич-
ний в’язень, депутат; Збіґнєв Буяк, лідер першої 
«Солідарності», колишній політичний в’язень, де-
путат; Збігнєв Янас, лідер першої «Солідарнос-
ті», колишній депутат; Боґдан Ліс, лідер першої 
«Солідарності», колишній політичний в’язень, 
депутат; Януш Онишкєвич, речник першої «Со-

лідарності», колишній міністр національної обо-
рони; Генрик Вуєц, член керівництва першої 
«Солідарності», колишній політичний в’язень, 
колишній депутат; Ґражина Станішевська, лі-
дерка першої «Солідарності», ув’язнена під час 
Воєнного стану, колишній депутат; Анджей Вє-
льовєйський, колишній депутат, сенатор, де-
путат Європейського парламенту, католицький 
діяч; Адам Міхнік, головний редактор видання 
«Gazeta Wyborcza»; Єжи Бачинський, головний 
редактор тижневика «Polityka»; Боґуслав Храбо-
та, головний редактор видання «Rzeczpospolita»; 
Томаш Ліс, головний редактор тижневика 
«Newsweek Polska»; Лєшек Яжджевський, голо-
вний редактор журналу «Liberte!»; Ярослав Куїш, 
головний редактор Інтернет-тижневика «Kultura 
Liberalna»; Кароліна Вігура, соціолог, Варшав-
ський університет, «Kultura Liberalna»; Славо-
мір Сєраковський, головний редактор видан-
ня «Krytyka Polityczna»; Северин Блюмштайн, 
голова Товариства журналістів; Анджей Севе-
рин, актор, режисер, директор Польського теа-
тру у Варшаві; Ґжеґож Ґауден, колишній дирек-
тор Інституту книги; Казімєж Сова, римо-като-
лицький духівник, публіцист; Томаш Достатні, 
домініканець, публіцист; Людвік Вісьнєвський, 
домініканець, університетський душпастир, ко-
лишній діяч антикомуністичної демократичної 
опозиції; Станіслав Опєля, єзуїт, колишній про-
вініціал Мазовєцько-великопольскої провінції 
Товариства Ісуса; Анджей Стасюк, письменник, 
видавець; Моніка Шнайдерман, видавець; Па-
вел Смоленський, репортер, лауреат Нагороди 
польсько-українського поєднання; Марек Бей-
лін, публіцист; Войцєх Мазярський, публіцист; 
Данута Куронь, громадська діячка; Кшиштоф 
Становський, громадський діяч, співзасновник 
Громадянського комітету солідарності з Украї-
ною; Іза Хрусьлінська, публіцистка, учасниця 
польсько-українських громадських ініціатив. 

290  жертв теракту в Багдаді 
Жертвами терористичного акту в столиці Іраку, що стався в 

ніч на 3 липня, стали 290 осіб, ще близько 200 поранено. Замі-
нований автомобіль вибухнув у центрі Багдада, де розташова-
на велика кількість ресторанів і торгових площ. Вибух був на-
стільки потужний, що спричинив пожежу в ряді будинків, яка 
швидко поширилася в умовах спекотної погоди.

Відповідальність за напад узяло на себе екстремістське 
угруповання «Ісламська держава».

Футбольна панорамаФутбольна панорама

Польська еліта просить вибачення 
за історичні кривди і закликає до порозуміння

Криваве 
національне 

свято
Ледве встиг завершити-

ся у Франції чемпіонат Європи 
з футболу, на якому, на щастя, 
обійшлося без терористичних 
актів, як країну приголомшила 
трагедія саме в день національ-
ного свята — 14 липня, День 
взяття Бастилії. 

Теракт стався в місті Ніцца, невдовзі після 22.30, на популярній у місті Англій-
ській набережній. Вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп людей, які 
або поверталися додому після святкувань, або прогулювалися. Потім водій вийшов 
із кабіни й відкрив вогонь по людях. Терорист розчавив машиною і застрелив 84 
людей, десятки отримали поранення. Переслідуючи терориста, поліція застрелила 
його. У вантажівці, яка протаранила натовп, знайшли арсенал зброї.

Машиною керував 31-річний чоловік із подвійним громадянством Франції і Тунісу. Він 
уже перебував у полі зору поліції, оскільки на його рахунку — крадіжки й насильницькі дії.
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Де найдовша 
тривалість життя

Експерти організації «Всесвітній економічний 
форум» назвали країни з найвищою середньою три-
валістю життя станом на 2016 рік.

Рейтинг оцінює здатність країн забезпечити ви-
сокий рівень добробуту своїх громадян. Фахівці до-
сліджували стан здоров’я населення, якість медици-
ни, рівень економічної незалежності громадян.

Серед 144 країн Україна посіла 88 місце, обі-
гнавши Єгипет, Азербайджан, Молдову та Росію, яка 
займає 95 позицію рейтингу.

Країни, де люди живуть найдовше: Гонконг — 
спеціальний адміністративний район Китаю — 83,5 
роки. Японія — 83,1. Італія — 82,9. Ісландія — 82,9. 
Швейцарія — 82,7. Франція — 82,6. Іспанія — 82,4. 
Сінгапур — 82,1. Австралія — 82,1. Ізраїль — 81,7. 
Швеція — 81,7. Великобританія — 81,5. Норвегія — 
81,5. Люксембург — 81,4. Південна Корея — 81,4.

Повітряне таксі з’явиться 
в бразильських містах
Компанія Uber почала реалізацію нового тран-

спортного проекту в Бразилії. Незабаром у небі 
з’являться гелікоптери-таксі. Переліт буде дорож-
чий у чотири рази від автомобіля, але й у чотири рази 
швидший. Діятиме повітряне таксі лише в деяких ра-
йонах міста Сан-Паулу — щодня, з сьомої ранку до 
восьмої вечора. Один вертоліт-таксі може перевози-
ти до п’яти пасажирів. Пасажири братимуть на борт 
не більше 5 кілограмів багажу. Замовити літаюче 
таксі можна буде для переміщення між аеропорта-
ми, готелями й діловими центрами. 

Літак на сонячній енергії: 
навколосвітня подорож 

Літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 за 
п’ять годин долетів із міста Лихай-Веллі (штат Пен-
сильванія) до Нью-Йорка. Потім літак здійснив ще 
два польоти для закінчення всесвітньої подорожі.

Наступним кроком Solar Impulse 2 стане Європа. 
Літак планує летіти до Парижа з Нью-Йорка. 

Вага сонячного літака сягає 2,3 тонни, розмах 
крил — 72 метри. Завдяки сонячним батареям він 
живиться енергією під час польоту. Максимальна 
швидкість цього транспортного засобу вдень сягає 
150 кілометрів на годину.

Подорож навколо світу літак розпочав в Абу-Да-
бі. Він відвідав Оман, Індію, М’янму, Китай і встиг пе-
релетіти Тихий океан.

155-метрова копія 
Ноєвого ковчега 

У США збудували точну копію Ноєвого ковчега 
з біблійської легенди про всесвітній потоп. В аме-
риканському штаті Кентуккі відкрився тематичний 
християнський парк, головною пам’яткою якого є 
155-метрова копія Ноєвого ковчега (такий розмір 
указаний в Біблії).

Ініціатори будівництва — активісти американ-
ської християнської церкви. Усередині ковчега від-
відувачі можуть побачити експонати, що створюють 
атмосферу життя Ноя.

Загальна вартість будівництва ковчега переви-
щила $100 млн, які були отримані за допомогою дер-
жавних податкових пільг і продажу облігацій. Органі-
затори вважають, що «Ноєв ковчег» залучить 2 млн 
відвідувачів уже в перший рік роботи.

Винайшли вічну пломбу
Спеціалісти-медики створили нові пломби, які 

сприяють «самолікуванню» зубів. Завдяки такій плом-
бі формується дентиновий шар, що захищає зуб від 
розвитку інфекції та виникнення повторного карієсу.

Матеріал, який створили вчені, не тільки запо-
внює каріозну порожнину, а й сприяє поділу клітин 
зуба і регенерації дентину.

Учені пояснюють, що цей матеріал біосумісний, 
тому не буде відторгатися організмом. Зроблена з 
нього пломба стимулює поділ стовбурових клітин, які 
присутні в пульпі зуба. Саме це призводить до ство-
рення нового шару дентину.

Індія — одна з найдавніших 
і надзвичайно цікавих країн на 
Землі. Багато хто прагне відві-
дати її, тому що, крім незабут-
нього відпочинку і контрастних 
відчуттів, пов’язаних із багат-
ством і водночас чорною убогіс-
тю, Індія так само є однією з най-
дешевших країн, де наші спів-
вітчизники не тільки відпочи-
вають, а й непогано живуть на 
постійній основі. Щоб більше ді-
знатися про цю дивовижну дер-
жаву, ми підготували для вас ці-
каві факти про Індію.

Третина населення Індії живе 
дуже бідно, деякі не мають на-
віть власної ночівлі: сплять у на-
метах, на вокзалах і на вулицях. 
Зате каста обраних, а їх біль-
ше мільйона осіб, є доларовими 
мільйонерами.

На 2013 рік населення Індії 
налічувало близько 1 млрд 200 
млн осіб, і за чисельністю посту-
пається тільки Китаю. З такою 
кількістю людей країна посідає 
лише сьоме місце за площею.

Йога з’явилася в Індії близь-
ко 5000 років тому.

Корови в Індії є священними 
тваринами, чіпати і їсти їх не мож-
на, тому вони безперешкодно хо-
дять по містах, дорогах і пляжах.

Індія подарувала нам геоме-
трію, алгебру, а також систему 
чисел і шахи.

Індуси — прабатьки вищої 
освіти, бо відкрили перший уні-
верситет у місті Такшашіла (700 
р. до н.е.).

Індія 1974 року стала вось-
мою за рахунком країною, яка 
володіє ядерною зброєю.

Офіційною мовою уряду Індії 
є гінді, вона ж і найпоширеніша, 
а всього в Конституції Індії — 21 
офіційна мова.

Більшість індійських жінок 
намагаються не вимовляти імені 

свого чоловіка, бо це вважаєть-
ся проявом неповаги до нього. 
При зверненні до чоловіка дру-
жини використовують такі слова, 
як «що робиш», «послухай» тощо.

Індійський кінематограф, так 
званий Боллівуд, обігнав Голлі-
вуд з випуску фільмів. І це не тіль-
ки мюзикли з піснями й танцями, 
як було раніше, а й досить ціка-
ві бойовики, фантастика і навіть 
жахи.

В Індії — найбільша кількість 
поштових відділень, а залізниця є 
найбільшим у країні роботодавцем.

До 1896 року ніхто в світі, 
крім Індії, не видобував алмазів.

Основи хірургії зародилися в 
Індії більше 2500 років тому. Вже 
тоді талановитий лікар Сушурата 
робив складні операції на голов-
ному мозку і внутрішніх органах.

Індія є потужною військовою 
державою. Крім розробки й по-
будови власної військової техні-
ки, так само активно закупову-
ють озброєння в Росії і США.

Найвідоміша індійська кни-
га «Камасутра» була написана в 
ІІІ – ІV століттях нашої ери індій-
ським мудрецем Малла-Нагою 
Ватсьяяна.

Серед чоловіків поширена 

тісна дружба, до такої міри, що 
тут частенько можна зустріти 
мужчин, які йдуть, тримаючись 
за руку або обнявшись. Це про-
сто така дружба, без сексуально-
го підтексту.

Туалетним папером індуси не 
користуються, замість цього по-
руч з унітазом висить невелич-
кий душ, а в простіших місцях — 
кран із водою і кухлик.

Вдові в Індії приписують по-
гану карму — адже в іншому ви-
падку її чоловік не помер би! 
У деяких особливо релігійних 
сім’ях і громадах вдовам не до-

зволено наближатися до нарече-
них або ж з’являтися на загаль-
них зборах.

У давнину в Індії навіть був 
ритуал «суті», згідно з яким овдо-
вілій жінці пропонувалося лягти 
на похоронне багаття разом із ті-
лом свого чоловіка.

Чимало індусів, перш ніж сіс-
ти за їжу, споліскують руки, ноги 
й обличчя. Їсти можна тільки пра-
вою рукою. Жінки в багатьох 
сім’ях їдять після чоловіків.

Кольором трауру в Індії вва-
жається не чорний, а білий. Вдо-
ви нерідко носять білі шати, що 
контрастують з яскравим вбран-
ням наречених.

Індуси є найбільшою англо-
мовною нацією світу.

У річці Ганг живуть акули. 
Прісноводна гангзька акула — 
вкрай небезпечний хижак, що 
любить людське м’ясо. Цілком 
можливо, що звичка до такої їжі 
з’явилася в акули завдяки чис-
ленним недоспаленим трупам, 
які плавали в річці.

Ще на початку ХХ століття ді-
вчата виходили заміж приблизно 
в 13 років.

За останні 10 000 років Індія 
не вторгалася на територію іншої 
країни.

У Венеції «МакДональдс» працює тільки 
для одружених людей.

У Греції заборонено говорити в соцме-
режах людям, що ви їх любите.

У Фінляндії дозволено не зупинятися на 
вимогу поліції, якщо у вас болить голова.

У Данії дівчина із зеленими очима має 
право пити зелений чай безкоштовно в 
будь-якому закладі.

В Індії заборонено чхати, це карається 
штрафом.

У Греції заборонено купатися голим.
У Голландії чоловіка не беруть до армії, 

якщо він не вміє сідати на шпагат.
В Австрії заборонено цілувати свою 

дружину в губи.
У Колорадо (США) заборонено цілувати 

жінку, коли вона спить.
У Гонконзі дружина, якій зрадив чоло-

вік, може вбити його, але за умови, що вона 
зробить це голіруч.

У Техасі (США) протизаконно доїти чужу 
корову або малювати на ній фарбою.

В Ірландії заборонено облизувати табу-
ретку.

У Таїланді заборонено топтати гроші, 
оскільки на купюрах і монетах зображений 
король цієї країни.

У штаті Мічиган (США) заборонено 
кидатися восьминогами в громадських 
місцях.

У Данії ви зобов’язані зазирнути під 
свою машину, перед тим як завести мотор, 

аби впевнитися, що під авто не заснула 
якась дитина.

У Сінгапурі можна потрапити за ґрати 
за жування гумки.

В Ізраїлі заборонено колупатися в носі 
в суботу.

У місті Бліт (США) заборонено носити 
ковбойські чоботи, якщо у вас немає хоча б 
двох корів.

У Свазіленді (Африка) жінкам заборо-
нено носити нижню білизну.

У Франції та Великобританії заборо-
нено цілуватися на залізничному вокзалі. 
Причиною є затримка відправлення потя-
гів.

У Венеції заборонено годувати голубів 
(штраф — до 600 євро).

У Техасі дозволено випити стоячи не 
більше трьох ковтків пива, після цього не-
обхідно сісти. Річ у тому, що колись у Техасі 
вважалося, що пити більше ніж три ковтки, 
без їжі — це вже пияцтво. Якщо ви хочете 
випити, потрібно замовити обід.

Коли називають заробітки людей за 
кордоном у доларах, нам це, звичайно, ви-
дається великою сумою. Бо, приміром, ми 
множимо заробіток у тисячу доларів на мі-
сяць на наш нещасний курс гривні — 24 чи 
25. І це виходить до 25 тисяч гривень. Але 
ж заробіток треба співвідносити з цінами. 
Тому й ціни в доларах теж треба множини 
на 24 – 25. Утім, і за такої математики ви-
ходить, що люди за кордоном можуть при-
дбати на зароблене значно більше, ніж ми.

Що ж можна купити за 1 долар у різних 
країнах світу?

Aвстpія: у Відні мoжна купити смачну 
булoчку.

Дaнія: білий бaтoн або літp мoлoкa.
Іспaнія: чaшку кави.
СШA: мaлeньку склянку пeпсі-кoли, пів-

літрову пляшку питної вoди або 30-гpaмoву 
упaкoвку картоплі фpі.

Угорщина: півгодини паркування авто в 
Будaпeшті або тpи яблука чи oдне мopoзиво. 

Південна Кopeя: квиток нa aвтoбус або 
мeтpo.

Туpеччина: чaшку чaю, бaнку кoли або 
кілoгpaм фpуктів.

Ітaлія: пляшку нeдopoгoгo винa в 
пpoвінції.

Індія: велику пopцію місцевої їжі нa 
вибіp.

Кaнaдa: oдне яблукo.
Aвстpaлія: півкілo яблук, 1 хвилину мо-

більного зв’язку.
Xopвaтія: велику пopцію мopoзива. 
Вeликoбpитaнія: дві сигapeти, гaзeту 

або 3 яблукa.
Apгeнтинa: пpoїзд в aвтoбусі чи в мeтpo, 

кілька фpуктів або булoчку.
Йopдaнія: дві чашки кави.

Що можна купити 
в різних країнах за 1 долар

Дивні закони і звичаї світу

Цікаві факти про Індію
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Криваве придушення 
Кенгірського 

повстання 
Саме радянські концтабори стали справ-

жніми фабриками смерті (і це в мирний час!). 
В’язнів тримали в нелюдських умовах, вони 
зазнавали небачених знущань. Не дивно, що 
час від часу робили спроби повстань.

Одне з найбільш відомих — у табірному від-
діленні Кенгір (під Джезказганом, Казахстан) 
Степового табору. Усього в Степлагу перебу-
вало близько 10 тисяч українців, переважно 
— колишні члени ОУН та УПА, які не підпадали 
під амністію після смерті Сталіна.

15 травня 1954 року за привітання «Хрис-
тос воскрес!» конвоїри розстріляли 13 в’язнів, 
ще 5 померли від отриманих поранень. Перед-
чуваючи недобре, адміністрація перевела до 
зони політв’язнів 600 кримінальників, які від-
значалися вкрай негативним ставленням до 
«контрреволюціонерів», зокрема націоналіс-
тів. Це мало спровокувати різанину, аби ке-
рівництво табору мало легальні підстави для 
введення військових частин. Однак «політич-
ні», розгадавши наміри адміністрації, зуміли 
знайти спільну мову з кримінальними злочин-
цями. Відтак обидва угруповання об’єдналися, 
і 16 травня почалося повстання, яке тривало 
40 днів. Керував ним конспіративний центр із 
українських і прибалтійських націоналістів.

Для його придушення 26 червня вперше в 
історії задіяли танки (5 машин Т-34). В’язні за-
барикадувалися в шести бараках. А близько 
двох сотень (за іншими даними — 500) укра-
їнських жінок і дівчат у вишитих сорочках узя-
лися за руки і рушили проти танків. За одним 
зі спогадів, «танки не зупинилися, вони навіть 
не зменшили швидкості, й один за одним пе-
реїхали живу фалангу». Більше того, танки га-
нялися за людьми і нещадно їх давили. Напри-
клад, латишці Белті танк відтяв обидві ноги 
й руку, вона померла на операційному столі. 
Інша дівчина-українка ціною власного жит-
тя виштовхнула з-під танка литовського на-
ціоналіста Альфонсаса Урбанаса. Повстанців 
нещадно розстрілювали, в тому числі й куле-
метним вогнем. Кількість загиблих становить 
приблизно 700 осіб (за «офіційними» даними 
— 46). Усіх, хто вижив, примусили дати підпис-
ку про нерозголошення. А для компрометації 
повсталих поширювалися чутки, нібито вій-
ська стріляли холостими патронами, а в’язні 
самі вбивали один одного від люті. Близько 
300 загиблих закопали на території зони, ре-
шту — десь у степу. При цьому для копання мо-
гил не залучали в’язнів, аби уникнути зайвого 
розголошення.

Зі спогадів учасника повстання Ілька Та-
фійчука: «Уся земля була залита кров’ю. На 
тій території, де щойно був табір, трупів лежа-
ло стільки, що не можна було йти, не ступаю-
чи на криваве місиво. Отак солдати виводили 
під дулом автомата тих небагатьох, хто зали-
шився живим. Коли пилюка сіла, в зону в’їхали 
самоскиди, і солдати почали вантажити на них 
розстріляних і рештки розчавлених гусениця-
ми. Вивозили ховати в степ, де екскаваторами 
для цього викопали траншеї. Я бачив, як ван-
тажили на самоскиди не лише мертвих, а й по-
ранених, покалічених. Їх, ще живих, закопува-
ли бульдозерами разом із мертвими».

Прикметно, але єдиний випадок застосу-
вання танків проти в’язнів стався вже після 
смерті тирана Й. Сталіна, за його наступників.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Мартиролог злочинів 
комуністичного режиму
Закріпачення 

робітників 
У Радянському Союзі не 

тільки перетворили на рабів 
селянство через «колективі-
зацію», «розкуркулення» і Го-
лодомор-геноцид в Україні й 
на Кубані, а й перетворили на 
кріпаків інший «оплот» влади 
— робітників.

26 червня 1940 року Пре-
зидія Верховної Ради СРСР 
видала указ «Про перехід на 
восьмигодинний робочий 
день, на семиденний робочий 
тиждень і про заборону само-
вільного виходу робітників і 
службовців із підприємств та 
установ» (карна відповідаль-
ність за запізнення на роботу 
більше як на 21 хвилину). 

На годину збільшувала-
ся тривалість робочого дня (а 
для службовців установ і тих, 
хто досягнув 16 років, — на-
віть на дві години), при цьому 
зменшувалася кількість ви-
хідних: раніше існувала шес-
тиденка (5 днів робочих, шос-
тий — вихідний), тепер вихід-
ним був лише кожен сьомий 
день (неділя).

Але справжньою «родзин-
кою» стали пункти про забо-
рону самовільного залишен-
ня робітниками і службовця-
ми підприємств та установ, а 
також про самовільний пере-
хід із однієї установи до іншої. 
Оце й було запровадженням 
справжнього кріпосного пра-
ва. Порушення цього пункту 
каралося обов’язковим тю-
ремним ув’язненням на тер-
мін від 2-х до 4-х місяців. За 
прогул карали виправними 
роботами за місцем роботи 
на термін до 6 місяців. Народ-
ним судам пропонувалося всі 
подібні справи розглядати в 
5-денний термін, а вироки ви-
конувати негайно.

Указ набував чинності на-
ступного дня (27 червня). За-
галом за цим указом засуди-
ли понад 3 млн осіб.

Зауважимо, що СРСР до 
22 червня 1941 року не ви-
знавав себе учасником Дру-
гої світової війни, тож за ра-
дянськими шаблонами по-
дібні драконівські закони 
ухвалювалися в мирний час. 
Паралельно зростали норми 
виробітку, знижувалися роз-
цінки, а для колгоспників не-
виконання мінімуму трудоднів 
призводило до кримінального 
переслідування.

І саме в цей час особли-
вої популярності набула пісня 
«Широка страна моя родная», 
написана Василем Лебедє-
вим-Кумачем та Ісааком Ду-
наєвським для фільму «Цирк» 
(1936 р.) зі словами: «Я другой 
такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек».

Радянська анексія 
Бессарабії 

та Північної Буковини 
26 червня 1940 р. «миролюбний» Радян-

ський Союз в ультимативній формі зажадав від 
Румунії повернути Бессарабію і передати Пів-
нічну Буковину. Причому аргументація щодо 
Буковини претендувала на нове слово у світо-
вій дипломатії: як «незначне відшкодування за 
великий збиток, завданий Радянському Союзу 
і населенню Бессарабії 22-річним румунським 
пануванням». Виходячи з агресивних сталін-
ських планів Другої світової війни, слід гада-
ти, що ключовим тут є слово «незначне» — з 
явним натяком на продовження процесу «від-
шкодувань».

А коли Румунія спробувала обережно запе-
речити наведену аргументацію і звернути ува-
гу на історію Бессарабії до 1918 р., нарком за-
кордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов від-
рубав, що такі слова «не відповідають ані істо-
ричному розвитку, ані реальній ситуації».

Паралельно (вочевидь, не сподіваючись 
на позитивну відповідь щодо такого нахабно-
го ультиматуму) Радянський Союз готувався 
до повномасштабного вторгнення на терито-
рію Румунії. Однак за кілька годин до початку 
операції румунський король Кароль ІІ капіту-
лював, погодившись передати СРСР окресле-
ні території.

За 6 днів (28 червня – 3 липня 1940 р.) ра-
дянські війська повністю окупували території 
Бессарабії (3,2 млн населення) та Північної Бу-
ковини (500 тисяч населення). На цих землях 
була створена Молдавська Радянська Соціа-
лістична Республіка.

Такі дії Радянського Союзу виходили дале-
ко за рамки пакту Молотова – Ріббентропа 
(таємної угоди між СРСР і Німеччиною про роз-
поділ сфер впливу в Європі). Зокрема, Берлін 
визнавав право СРСР на Бессарабію, а от ви-
моги щодо Буковини стали для нього несподі-
ванкою. М’які натяки, що без постановки цьо-
го питання значно простіше було б мирно ви-
рішити проблему Бессарабії, розбилися об 
неприступну позицію Москви. Тоді Німеччи-
на запропонувала компроміс: СРСР загарбує 
Буковину, але повертає золотий запас румун-
ського Національного банку, вивезений у груд-
ні 1916 р. Проте й тут Молотов стояв стіною: 
Румунія й так достатньо довго експлуатувала 
Бессарабію. 

Радянські війська зайняли новий кордон 
увечері 1 липня. Попри відсутність бойових дій, 
унаслідок бессарабсько-буковинського походу 
Червона армія втратила загиблими 44 особи 
(29 вбито у дрібних сутичках із румунською ар-
мією, що відступала; 12 покінчили життя само-
губством; 3 потонули під час переправ).

І останній штрих: лише за перший неповний 
рік радянської влади на нових територіях було 
заарештовано або депортовано понад 85 ти-
сяч місцевого люду та репатрійовано до Німеч-
чини близько 125 тисяч німців.

Розстріл 
ув’язнених 

у луцькій тюрмі 
З початком німецько-радянської війни 

в СРСР стали практикувати масові розстрі-
ли ув’язнених. Вже 22 червня почали вбива-
ти заарештованих у Львові. А 23-ого трагедія 
сталася в Луцьку.

Тут утримувалося понад 2 тисячі осіб, у 
тому числі — активісти ОУН, патріотично на-
лаштована молодь, духовенство, наукова і 
творча інтелігенція. Їх планували евакуюва-
ти, однак у перший день війни тюрма зазна-
ла незначного бомбардування (на територію 
тюремного двору потрапили дві бомби), а з 
Москви, після деякої паузи, надіслали теле-
граму про розстріл в’язнів за списками, за-

твердженими прокурором. Найперше зака-
тували близько 70 осіб, засуджених до най-
вищої міри покарання. Їх навіть не стріляли, 
а по-садистськи закололи багнетами. 

23 червня побачила світ директива нар-
кома Держбезпеки СРСР Меркулова № 
2445-М про розстріл в’язнів у тюрмах захід-
них областей України «у зв’язку з початком 
війни з Німеччиною». Це, власне, навіть аргу-
ментом назвати складно. Кати звільнили 84 
особи — малолітніх і засуджених за незначні 
злочини. А решту, майже 2000 осіб, розстрі-
ляли. Розстрілювали всіх, навіть тих, щодо 
кого лише велося слідство.

По обіді в’язнів вивели у двір для прогу-
лянок і почали холоднокровний розстріл лю-
дей, які несамовито бігали по території, мар-
но сподіваючись вирватися з лабетів смер-
ті. Однак пощастило одиницям. Робили все 
поспіхом, оскільки розвідка доповідала, що 
німці знаходяться на відстані всього семи кі-
лометрів. Величезне подвір’я було застеле-
не трупами та шматками тіл (це стало наслід-
ком використання не лише кулеметів, а й гра-
нат), довжелезна стіна двоповерхового крила 
в’язниці вся доверху забризкана кров’ю. Але 
ще не встиг розвіятися дим від пострілів, як 
надійшло уточнення: до ворога насправді 25 
км. Тож страчених встигли прикопати в ямах, 
які «полили керосином і випалили», а потім ці 
місця ще й посипали вапном. «Поховальну ко-
манду» становили ті, хто якимось дивом зали-
шився живим у цьому божевіллі. Їх мали роз-
стріляти останніми, вони вже копали для себе 
чергову яму, однак через стрілянину і наступ 
німців (увійшли до Луцька лише 25 червня) 
охорона все покинула і втекла.

Такого безглуздого масового винищення 
людей не здійснювали ні поляки в 1939-ому, 
ні нацисти в 1944-ому.

Лише 24 червня, вже після розстрілу, 
нарком внутрішніх справ УРСР Ратушний за-
твердив план евакуації в’язнів із тюрем За-
хідної України, за яким для Луцької тюрми 
виділялося 75 вагонів, аби доставити в’язнів 
у Вологду та Астрахань.

У серпні, вже при німцях, відбувся офіцій-
ний похорон загиблих. Але після війни моги-
ли зрівняли із землею, а потім цю територію 
заасфальтували.
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Філоксера 
і Братство тарасівців

Щоб стати співробітником ко-
місії, Коцюбинському знадобилася 
рекомендація одеського нотаріуса 
Михайла Комарова. Остаточне рі-
шення приймав експерт філоксерної 
комісії Панас Іванович Погибка. Усе 
владналося просто: «Він (Погибка — 
ред.) із великою охотою приймає Вас 
на роботу розпорядчиком при робо-
чих, — «звітував» Комаров Коцю-
бинському. — [...] Погибка, читавши 
дещо Ваше, дуже інтересується мати 
Вас за помічника»...

Виявляється, під «дахом» комі-
сії гуртувалися люди близьких по-
глядів, мало не таємне українське 
товариство! Михайло Комаров був 
членом одеської «Громади», біблі-
ографом і фольклористом. Із його 
донькою Маргаритою приятелюва-
ла Леся Українка, яка, приїжджаю-
чи в Одесу на лікування, зупинялася 
в будинку Комарових. Агроном По-
гибка у 1870-ті роки брав участь у 
нелегальному гуртку в Полтаві, був 
заарештований, якийсь час сидів 
в одеській в’язниці (й навіть тепер, 
на початку 1890-их, залишався під 
недремним наглядом поліції!). А не-
вдовзі (у 1893-ому) візьме на себе 
обов’язки видавця «щоденного на-
уково-популярного ілюстрованого 
журналу мандрівок, пригод і рома-
нів для сімейного читання» «По морю 
и суше», що фактично став трибуною 
одеських «громадівців».

Серед співробітників комісії 
були члени Братства тарасівців, та-
ємної політичної організації, що ви-
никла з ініціативи харківських сту-
дентів: у 1891-ому на могилі Тараса 
Шевченка вони присяглися боро-
тися за національні права України. 
Тарасівці, як засвідчує їхній про-
грамовий виступ «Profession de foi 
молодих українців» (квітневе число 
львівського журналу «Правда» за 
1893 рік), виступали проти деспо-
тизму й централізму, маючи на меті 
«дати свому народові волю націо-
нальну».

«Profession de foi молодих укра-
їнців» став маніфестом політичного 
українства, яке дистанціювалося від 
старого українофільства народниць-
кого зразка. Тарасівці декларували 
єдність «України російської» з «Украї-
ною австрійською» і готовність пере-
нести «осередок ваги нашої культур-
но-політичної справи в Галичину», а 
пріоритетом у своїй діяльності ого-
лосили «ідею культурно-національ-
ного відродження України», обіцяю-
чи зробити із себе «українську інтелі-
генцію в самому високому розумін-
ню сього слова». Наголос зроблено, 
зокрема, на потребі розвитку «рід-
ної школи» і поширенні української 
мови: «Дбаємо про те, щоб укра-
їнська мова запанувала скрізь на 
Вкраїні: в родині, в усяких справах, 
як приватних, так і загальносуспіль-
них, у громаді, у літературі і навіть у 
зносинах з усіма іншими народами, 
що живуть на Україні. Так кожен з 
нас, свідомих Українців, має про-
мовляти в родині, в товаристві і вза-
галі скрізь, де його зрозуміють, по-
вкраїнському».

Був у деклараціях Братства і со-
ціалістичний компонент: тарасівці 
мріяли про «лад, у якому немає міс-
ця ні панові, ні мужикові, ні визис-
кувачеві, ні визискуваному, а є міс-
це ціловкраїнській (так у докумен-
ті — ред.) національній родині, що 
складається з рівних поміж себе 
правом, можливо, однаково забез-
печених національно свідомих бра-
тів-працівників». Соціальна спра-
ведливість, отже, уявлялася як рів-
ність членів суспільства.

Згідно з уявленнями тарасівців 
межі українських земель мали ви-
значатися за етнічною ознакою (Лі-
вобережна, Правобережна, Сте-
пова України, Кубань і Галичина), 
права ж українців повинен був за-
безпечити «федеральний лад в тих 
державах, з якими з’єднана україн-
ська земля».

Фактично у своїх програмових 
візіях Братство тарасівців зупинило-
ся за крок від ідеї самостійної Укра-
їнської держави.

Ідеологічні основи Братства за-
клали Іван Липа та Микола Міхнов-
ський, добрий знайомий Коцюбин-
ського. Серед активних «братів» були 
Борис Грінченко, Валер’ян Боржков-
ський, Віталій Боровик, Василь Ан-
дрієвський, Мусій Кононенко, Воло-
димир Самійленко, Євген Тимченко... 
Присягнувши біля могили Шевченка, 
вони брали на себе обов’язок пропа-
гувати ідеї товариства серед народу. 
Тим із них, хто працював у філоксер-
ній комісії (Андрієвський, Боржков-
ський, Боровик, Коцюбинський), це 
було нескладно, адже поруч із ними 
були молоді селяни з Полтавської гу-
бернії, головна робоча сила в комі-
сії, а також розвідувачі виноградни-
ків, студенти з Одеси, Києва, Харко-
ва і вчителі народних шкіл, яких ціка-
вила не тільки філоксера.

Розвідувачем був і Михайло Ко-
цюбинський. Протягом двох років 
він служив під безпосередньою ору-
дою Панаса Погибки в Оргіївському 
повіті, «де ліси Карпат переходять у 
степи Бессарабії», а потім перевівся 
в Ізмаїльський повіт, на Подунав’я, 
де матеріальні умови для співробіт-
ників були вигіднішими.

Коцюбинський їздив від села до 
села, обстежував плантації вино-
градників. Один селянин, який пра-
цював у його артілі, згадував: «Коли 
ми вільні були від роботи, то збира-
лись часто гуртом у колибу (хлівець) 
і там балакали, співали. Найбільше 
збирались українці. Михайло Михай-
лович дуже любив пісню, особливо 
чумацьку, хоч сам співати і не тямив...

А після пісні дає карбованця нам 
— купуємо вина, варимо кашу і гуля-
єм. Розпитує Михайло Михайлович 
за звичаї наші полтавські, за ярмар-
ки, за чумаків і все, все... Читав нам 
часто лекцію — розказував про хлі-
боробство, як світ збудовано і т. ін. 
А найбільше говорив за одділення 
України та щоб президент управляв 
нашим краєм...».

Зимову пору Коцюбинський про-
водив у Вінниці, в рідній домівці, де 
мав можливість узятися за літера-
турні заняття. Так з’явився бесса-
рабський цикл оповідань письмен-
ника: «Для загального добра», «Пе-

коптьор», «Дорогою ціною». Перше 
з них читається як сповідь письмен-
ника: немає сумніву, що філоксерист 
Тихович — це «двійник» автора. В 
оповіданні йдеться про драму мол-
давських селян (чиї заражені тлею 
виноградники знищує спеціальна 
комісія), а водночас і про тяжкі ду-
шевні сум’яття самого Тиховича, яко-
го мучить совість. «Мені часто зда-
ється філоксерист одним з паразитів 
на винограді», — напише в одному з 
листів 1896 року Михайло Коцюбин-
ський, мовби продовжуючи внутріш-
ні монологи свого героя.

«Твій Муся»
Навесні 1895-ого Михайло Ко-

цюбинський відкрив для себе Крим, 
де продовжилася його епопея бо-
ротьби з філоксерою. А через кіль-
ка місяців на запрошення Василя 
Андрієвського він уперше приїхав 
до Чернігова й познайомився там 
із 32-річною Вірою Іустинівною Дей-
шею (1863 – 1921), яка невдовзі 
стала його дружиною. Родом вона з 
містечка Ржева Тверської губернії, 

проте гімназію закінчувала в Черні-
гові, потім навчалася на Бестужев-
ських курсах у Петербурзі, де її під-
хопила хвиля народницького руху.

У 1893-ому Віру Дейшу арешту-
вали й ув’язнили у Варшавській ци-
таделі. «З підстриженим волоссям 
(у ті роки це було рідкістю), високо-
го зросту, з квітучим, цікавим об-
личчям, з рішучими, трохи різкими 
манерами», — такою запам’яталася 
вона 1902 року молодій співробіт-
ниці Чернігівського земства Шуроч-
ці Аплаксіній (до речі, своїй майбут-
ній суперниці, «дамі серця» Коцю-
бинського).

Одружилися Михайло Михайло-
вич і Віра Іустинівна в січні 1896-ого, 
якийсь час мешкали у Вінниці, весну 
і літо провели в Криму. А в жовтні Ко-
цюбинський уже засипав дружину 
листами, надсилаючи їх із Алушти, а 
потім із села Куру-Узень (нині Соняч-
ногірськ), де працювала філоксер-
на комісія. За місяць до Чернігова 
полетіли 19 (!) його послань із нео-
дмінним підписом наприкінці: «Твій 
Муся».

Кримські листи Коцюбинського 
до дружини мають кілька сюжетів. 
Передусім — інтимний, родинний. 

Послання, написані на березі моря, 
містили зливу ласкавих слів із харак-
терними для Михайла Михайловича 
пестливо-зменшувальною лексикою 
та вишукано-ніжними звертаннями 
(просто колекція для закоханих усіх 
часів: «дитино моя кохана», «лебідоч-
ко», «серденятко моє маленьке», «ри-
бочко моя, доленько моя ясна», «сер-
це моє кохане», «моя ти ясочко, моя 
квіточко наддесенська»).

Що ж, екзальтація почуттів, ін-
тимне «вуркотіння», зрозуміле лише 
двом, — річ природна у спілкуванні 
закоханих. І не для наших же очей 
це писалося: «Цілую тебе в оченьки, 
брівоньки, устоньки та у всі пальчи-
ки»; «ти мені потрібна як повітря, як 
вода»; «давай устоньки, оченьки та 

бровенята, а ще й третє око»... З тим 
химерно-підозрілим «третім оком» 
цнотливі радянські видавці мали 
мороку, тому відповідні місця суво-
ро купюрувалися!

Турботи уважно-пам’ятливого 
Михайла Михайловича стосов-
но побутових, житейських справ, 
його хвилювання з приводу пере-
бігу вагітності Віри, тривожно-ра-
дісне очікування сина, якому ще до 
народження «придумали» ім’я Юрко 
(«Як там Юрок? Чи вибрикує?»; «На-
пиши мені, чи гарні сорочечки для 
Юрка»), — це теж психологічні при-
кмети кримського епістолярію пись-
менника з його дещо «сахариновою» 
манерою…

Кореспондент із Коцюбинського 
був надзвичайно акуратний: він що-
дня писав у різні кінці по два – чотири 
листи, не дозволяв собі затяжних пауз 
у заочному спілкуванні з Вірою Іусти-
нівною і від неї вимагав того самого.

Листи з Криму писала щаслива 
людина: «Тепер би я кожному пора-
див: не женись, коли хочеш бути его-
їстом, коли не хочеш зазнавати ве-
ликого й солодкого щастя — жити 
щастям і горем другого, мати прия-
теля — жінку, сподіватися Юрочка...» 

(19 жовтня 1896 року).
Другий сюжет — громадський. 

Не забуваймо, що Михайло Михай-
лович і Віра Іустинівна — однодумці, 
люди широких інтересів. У дружині 
Коцюбинський волів бачити друга, 
соратника. Тішився, що вона висту-
пає в галицьких і буковинських ча-
сописах із науковими статтями (жур-
нал «Зоря», наприклад, у № 15 за 
1896 рік надрукував студію Віри Ко-
цюбинської «Мірмікофільні рослини 
та мурахи»). У їхніх листах зачіпали-
ся теми політичні, національно-куль-
турні, часто згадувалися прочитані 
й переглянуті часописи та книжки, 
висловлювалися оцінки і враження 
від лектури… За інтенсивністю ду-
ховного спілкування саме кримські 
листи-хроніки Коцюбинського най-
яскравіші.

У семитомному радянському 
виданні творів письменника вони 
були ретельно «зачищені» цензу-
рою від «крамоли». В одному з лис-
тів Михайло Михайлович, скажімо, 
розповідав дружині про свою су-
перечку зі співробітником комісії 
А. Сіземським із приводу самостій-
ності Польщі, Кавказу, Криму, Укра-
їни. Для «русского» ліберала то все 
не більш як «гарні краї, потрібні Ро-
сії». Коцюбинський же обурювався: 
«Коли більшість кацапів (я їх мало 
знаю) такі, то хай їм біс!»

Викинула цензура і згадку про 
«капосну Лізе» (лікарку, приятель-
ку Віри Іустинівни — ред.), яка, нарі-
кав Коцюбинський, «досі не присла-
ла мені вкраїнських карток — і мушу 
писати на московській, що мені про-
сто неприємно» (1896 рік, 10 жов-
тня). Тут уже, звісно, пахло «україн-
ським буржуазним націоналізмом», 
тому такий «компромат» на «револю-
ціонера-демократа» в радянських 
виданнях не проходив…

Ще одну сюжетну галузку в 
кримських листах Коцюбинсько-
го можна назвати екскурсійною. 
Віра Іустинівна, розкриваючи кон-
верт, не раз читала «записки ман-
дрівника», який любить докладно 
описувати місця, де йому довело-
ся побувати, фіксує враження від 
побаченого. Глухі вулички Алушти, 
татарські будинки, «синє, аж чор-
не» море, що «білою піною б’є об 
берег», — усе це викликало в Ко-
цюбинського бажання вдатися до 
словесного живопису. Він і в лис-
тах свідомо чи несвідомо залишав-
ся митцем, який робить замальов-
ки для майбутніх полотен. Особли-
во вражає «звіт» про подорож до 
Кузьмо-Дем’янівського монастиря 
біля Алушти. Про неї йдеться в чоти-
рьох листах! Уже на початку 1990-
их Соломія Павличко дорікне Ми-
хайлові Михайловичу за любов до 
«гастрономічних переліків», а тим 
часом ботанічних переліків у ньо-
го значно більше. Царська дорога, 
що веде до букового лісу, панора-
ми гір, коріння дерев, що чіпляєть-
ся за камінь, зелене, схоже на бен-
гальський вогонь світло лісу, цвіт 
шафрану під ногами і шелест буко-
вих горішків, які падають, мов дощ, 
— як багато картин і ботанічних де-
талей потрапило в окуляр «мі-
кроскопа» Коцюбинського-
мандрівника!

Кримські хроніки 
Михайла Коцюбинського

«Справжнє татарське царство без впливу московщини» — таким по-
бачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад 
рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-их років позамину-
лого століття.

Улітку 1892-ого в житті Михайла Коцюбинського (1864 – 1913) сталася 
подія, яка мала довге відлуння: він почав працювати в Одеській філоксерній 
комісії, створеній урядом для боротьби з брунатно-зеленою тлею, що знищу-
вала виноградники. Мешкав тоді 28-річний Михайло Михайлович у Вінниці, 
працював переважно домашнім учителем у заможних родинах, у галицьких 
виданнях тільки-но почали виходити друком його перші оповідання.

Михайло і Віра Коцюбинські біля свого дому в Чернігові. 1902 рік. 
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Розділ IX
Органи влади 
Чернігівської губернії 
часів Української 
революції (1917 – 1919 рр.)
Після Лютневої революції 1917 

р. органи імперської влади припи-
нили свою діяльність. Тимчасовий 
уряд скасував посади губернаторів, 
запровадивши натомість інститут 
губернських (у повітах — повітових) 
комісарів. Ці посади обійняли голо-
ви губернських земських управ. З 
лютого 1917 р. кандидатури коміса-
рів затверджував Тимчасовий уряд, 
а з cерпня — Українська Централь-
на Рада (УЦР). Від початку револю-
ції обов’язки губернського коміса-
ра Чернігівщини виконував О. Баку-
ринський.

З 26 березня по серпень 1917 
р. губернським комісаром був 
М. Іскрицький, потім — Д. Дорошен-
ко (до грудня того ж року). До їх по-
вноважень входила адміністратив-
на, господарська робота, бороть-
ба з дезертирством, інформування 
населення про заходи Тимчасового 
уряду та інші. Водночас вони були 
підконтрольні та підзвітні утворено-
му 8 березня 1917 р. губернському 
виконавчому комітету представни-
ків громадських організацій, що мав 
постійне бюро. Його очолив І. Шраг. 

Одним із перших заходів коміте-
ту стала ліквідація поліції, організа-
ція міліції та підтримка громадсько-
го спокою на місцях. Навесні 1917 
р. комітет надавав допомогу потер-
пілим від деснянської повені. Також 
у його складі була створена комісія 
з п’яти осіб для організації політич-
ної освіти населення.

Владу в повітах представляли 
повітові комісари й повітові вико-
навчі комітети. Губернські та пові-
тові комісари співпрацювали з ко-
мітетами громадських організацій. 
Під їхнім контролем перебували та-
кож земельні комітети, що утворю-
валися за постановою Тимчасово-
го уряду від 21 квітня 1917 р. на гу-
бернському, повітовому та волосно-
му рівнях. Вони мали забезпечити 
перехід земельних ресурсів регіону 
у власність держави, відали розпо-
ділом земельних ділянок тощо. За-
мість старих волосних управ утво-
рювалися волосні та сільські вико-
навчі комітети.

Здійснювалося реформування 
органів місцевого самоврядування 
та проведення виборів до цих уста-
нов. За їх допомогою очільники Тим-
часового уряду, а за ними — Цен-
тральна Рада сподівалися побуду-
вати нову систему управління, яка б 
спиралася на демократичні засади. 
У травні 1917 р. Тимчасовий уряд 
видав «Временное положение о во-
лостном земстве», за яким ліквідо-
вували інститути волосних сходів, 
волосних правлінь, судів і земських 
начальників. Натомість обирали во-
лосні земські установи — волосні 
земські зібрання та управи.

Спершу відбувалася муніци-
пальна кампанія. Законом про місь-
кі вибори встановлювалося за-
гальне, рівне, пряме й таємне го-
лосування. На той час це був най-
демократичніший виборчий закон 
у Європі. У червні – вересні 1917 
р. обирали міські думи, у серпні – 
листопаді — волосні, повітові та гу-
бернські гласні. Тимчасовий уряд 
чітко визначив кількість гласних 
міських дум (наприклад, у Черніго-
ві — 46, у Ніжині — 65). До земств 
обирали від 20 до 50 гласних.

Новий тип міського й земсько-
го самоврядування спирався на за-
гальне виборче право, передбачав 
перехід до нього всієї влади на міс-
цях, включно з правоохоронною ді-
яльністю, призовом до армії, поста-
чанням продовольства, регулюван-
ням цін, юридичною допомогою на-
селенню, сприянням охороні праці 
та інше. На демократичних заса-
дах було сформовано міське само-
управління, волосну, повітову й гу-
бернську ланки земського само-
врядування.

7 листопада 1917 р. ІІІ Універ-
сал Центральної Ради проголосив 
утворення Української Народної 
Республіки. Цей документ підтри-
мали владні установи губернії та 
демократично обрані органи місце-
вого самоврядування. Але брак фі-
нансування державних установ, по-
гіршення економічної та політичної 
ситуації, розклад армії призвели до 
того, що губернська адміністрація 
і самоврядування втратили реаль-
ну владу в регіоні. Наприкінці груд-

ня 1917 р. з посади комісара пішов 
Д. Дорошенко. 19 січня 1918 р. до 
Чернігова вступив більшовицький 
загін, створений із робітників За-
москворіччя під командуванням ро-
сійського лівого есера М. Порадіна. 
Рада робітничих і солдатських депу-
татів, що існувала на той час у міс-
ті, намагалася перейняти на себе 
функції місцевого управління. Але 
М. Порадін не бажав ділитися вла-
дою, заявивши: «Вся власть в горо-
де — и военная, и гражданская во 
всей полноте — это я». 

Протягом січня – лютого 1918 р. 
місцева рада практично не мала ні-
якої влади. Лише завдяки самовід-
даності фактичного керівника місь-
кої ради Софії Соколовської в Чер-
нігові вдалося уникнути масових 
репресій над представниками не-
більшовицьких партій та організа-
цій. Із цього приводу Д. Дорошенко 
зазначав: «Казали, що Соня Соко-
ловська, яка стала на чолі чернігів-
ського «совдепа», рішуче виступи-
ла проти убивств і мордувань, на-
віть оповідали, що вона врятувала 
коло сотні офіцерів, яких більшови-
ки знайшли в Чернігові і хотіли всіх 
вирізати… Коли вона рятувала со-
тні невинних людей від загину, то 
честь їй!» 

16 лютого 1918 р. більшовиць-
кий загін залишив Чернігів одразу 
після появи чуток про наступ нім-
ців. 8 березня 1918 р. відновила-
ся діяльність губернської земської 
управи. Тимчасовим губернським 
комісаром став І. Шраг, згодом — 
Г. Стаднюк. Після приходу до вла-
ди гетьмана П. Скоропадського 29 
квітня 1918 р. у губернії скасували 
посади губернського й повітових 

комісарів і повноваження місце-
вих владних структур. Тепер влада 
належала губернському старості, 
який керував повітовими старо-
стами і призначався з кола земле-
власників і земських діячів. У Чер-
нігівській губернії посаду старости 
18 травня 1918 р. отримав М. Са-
вицький, відомий раніше як голо-
ва губернського земства і гласний 
Чернігівської міської думи. Його по-
мічником був ще один відомий зем-
ський діяч — О. Бакуринський. Ста-
ростам підпорядковувалася Дер-
жавна варта. На рівні губернії діяв 
помічник-інспектор Державної вар-
ти, на рівні повіту — начальник по-
вітової Державної варти. Таким чи-
ном нова влада намагалася ство-
рити «сильну» місцеву адміністра-
цію. 

18 вересня 1918 р. ухвале-
но закон про вибори губернських 
і повітових гласних, який повертав 
контроль з боку влади, майновий 
ценз та інше. Згідно із законом від 
30 листопада поновлювався інсти-
тут «земських начальників», утво-
рювалися повітові та губернські 
ради в сільських справах. 

Правління П. Скоропадського 
закінчилося у грудні 1918 р. Вла-
да нового уряду — Директорії УНР 
— протрималася в Чернігові лише 
три тижні. У січні 1919 р. майже на 
всій Чернігово-Сіверщині була фор-
мально встановлена радянська 
влада, що започаткувало чергові 
зміни адміністративно-територіаль-
ного устрою і системи владних уста-
нов. 15 січня 1919 р. вийшов де-
крет Тимчасового робітничо-селян-
ського уряду України «О ликвидации 
общественных организаций «Зем-

союза», «Земгора», «Согора», а так-
же военно-промышленных комите-
тов». Земські установи й міські думи 
ліквідовувалися. Розвиток місцево-
го самоврядування був перерваний 
на понад сімдесят років.

Громадські й політичні 
діячі Чернігово-Сіверщини 
доби революції 
Шраг Ілля Людвигович 
(1847 – 1919)
Народився в Седневі в сім’ї лі-

каря, вихідця із Саксонії. Закінчив 
юридичний факультет Київського 
університету св. Володимира. Від 
1875 р. — гласний Чернігівської 
міської думи, член її управи. У 
квітні 1906 р. обраний депутатом 
І Державної Думи, очолював Укра-
їнську парламентську громаду. У 
березні 1917 р. став головою гу-
бернського виконавчого комітету, 
в березні 1918 р. — почесним ми-
ровим суддею Чернігівського су-
дового округу.

Іскрицький Михайло 
Андрійович (1873 – ?)
Походив зі шляхетсько-стар-

шинського роду Чернігівщини. 
Отримав вищу юридичну освіту, 
обирався до ІІ та ІІІ Державних 
Дум Росії. Напередодні Лютневої 
революції 1917 р. обіймав посаду 
предводителя дворянства Суразь-
кого повіту. Під час революцій-
них подій обраний членом коміте-
ту громадських організацій у Чер-
нігові. У березні – червні 1917 р. 
обіймав посаду чернігівського гу-
бернського комісара.

Дорошенко Дмитро 
Іванович (1882 – 1951)
Народився в м. Вільно (Віль-

нюс), походив із козацько-стар-
шинського роду. Від квітня 1917 
р. — у складі Центральної Ради, 
деякий час очолював її Генераль-
ний секретаріат. У серпні – груд-
ні 1917 р. — чернігівський гу-
бернський комісар. Намагався 
вирішити основну проблему міс-
цевих органів влади — хроніч-
не недофінансування. За його 
сприяння в грудні 1917 р. у Чер-
нігові засновано видавництво 
«Сіверянська думка». У 1918 р. 
— міністр закордонних справ 
Української держави гетьмана 
П. Скоропадського.

Ковалевський Іполіт 
Дмитрович (1894 – ?)
Уродженець Ізюмського пові-

ту Харківської губернії. Навчався 
в Ніжинському історико-філологіч-
ному інституті. Активний учасник 
революційних подій 1917 р., де-
легат Всеукраїнського національ-
ного з’їзду в м. Києві. Разом із 
Л. Іванухою у квітні 1917 р. скли-
кав у Ніжині Українське віче, очо-
лив відновлену в місті «Просвіту». 
Автор брошури «Хто ми, що ми і 
чого хочемо?». Студентом другого 
курсу став комісаром Центральної 
Ради в Ніжинському повіті. У лис-
топаді 1917 р. обирався до Всеро-
сійських Установчих зборів.

Савицький Микола 
Петрович (1867 – 1941)
Виходець із дворянської роди-

ни Кролевецького повіту. Від 1892 
р. неодноразово обирався кроле-
вецьким повітовим і чернігівським 
губернським гласним. У 1896 – 
1906 рр. — повітовий предводи-
тель дворянства у Кролевці, Речи-
ці й Гомелі. У 1906 – 1914 рр. — 
голова Чернігівської губернської 
земської управи. У 1915 р. обра-
ний членом Державної Ради Ро-
сійської імперії. Від квітня 1917 
р. очолював адміністрацію Архан-
гельська й Біломорського району. 
Після повернення до Чернігова в 
жовтні 1917 р. — гласний Черні-
гівської міської думи. Від травня 
1918 р. — чернігівський губерн-
ський староста. У червні – серпні 
1918 р. — товариш міністра вну-
трішніх справ Української держа-
ви. У 1920 р. емігрував за кордон.

Соколовська Софія Іванівна 
(1896 – 1938)
Вихованка Чернігівської жіно-

чої гімназії, студентка Петербурзь-
кого медичного інституту. Від 1917 
р. — член Чернігівського губкому 
РСДРП (б) і губревкому. У 1918 р. 
фактично очолювала Чернігівську 
міську раду робітничих і солдат-
ських депутатів. Після приходу нім-
ців у 1918 р. — голова губревкому. 
Згодом була на підпільній роботі 
в Києві та Одесі. Від кінця 1919 р. 
працювала у виконкомі Комінтер-
ну, від лютого 1921 р. — на партій-
ній роботі в Москві. Потім — за-
ступник директора, директор кіно-
студії «Мосфільм». Репресована.

Продовження. Поч. у №№ 77 – 82

Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 

Збори під час революції. Будинок дворянських зібрань. 
Чернігів (1917 р.)

Мітинг на Красній площі Чернігова під час революції (1917 р.)
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Одним із небагатьох місць 
на Чернігівщині, де зберігся 
окремий єврейський цвинтар, є 
Мена, нині райцентр, а ще 100 
років тому — містечко Сосниць-
кого повіту.

Cпробую висвітлити неві-
домі сторінки історії моєї ма-
лої батьківщини — Сосницько-
го повіту, єврейської громади, 
що мешкала тут наприкінці ХІХ 
ст. – на початку ХХ ст. Зацікав-
леність цією спільнотою вини-
кла після докладного вивчен-
ня біографії земляка — кобза-
ря Олександра Корнієвського, 
який мав кількох учнів-євреїв.

Звернемося до історії поя-
ви євреїв на Сосниччині. Вони 
оселилися тут ще в часи коза-
цтва, куди, певно, прийшли із 
заходу. Незважаючи на те, що у 
1623 році євреям було заборо-
нено жити в Чернігівському та 
Сіверському воєводствах, вони 
проникали на території цих зе-
мель і займалися комерційни-
ми справами. Петро Кулаков-
ський у книзі «Чернігово-Сівер-
щина» згадує переяславського 
єврея Шлому, який уклав уго-
ду зі спадкоємцями князів Ко-
рецьких 1623 року на виробни-
цтво лісових товарів у Ромен-
ській волості.

У часи Хмельниччини та Ру-
їни чимало євреїв частково за-
гинули, а частково були вигна-
ні з краю. Проте чимало при-
йняли православ’я і були асимі-
льовані. Наприклад, не рідкість 
зустріти у Придесенні селян із 
прізвищами Авраменко або Іса-
ченко. Або, приміром, нащадки 
старшинських чи священицьких 
родів — Герцик, Осипов-Пере-
хрест, Крижанівський, Марке-
вич, Маркович та ін.

Після першого поділу Поль-
щі 1772 року євреї почали пере-
селення з польських земель до 
Чернігівської губернії, де їм на-
решті дозволили постійне про-
живання в містах і на відрубних 
землях поміщиків.

1861 рік. Розкріпачення 
сприяло збільшенню кількос-
ті найманої робочої сили для 
промисловців. Саме в цей час 
столичні промисловці розпоча-
ли активно купувати поміщиць-
кі землі, насаджуючи на тих те-
риторіях різноманітні виробни-
цтва.

Територія Сосницького по-
віту потрапила до сфери інтере-
сів представників цукрової, лі-
сопереробної та інших промис-
лових галузей. 

Чернігівський генерал-гу-
бернатор Олександр Григоро-
вич Строганов з 1858 по 1863 
роки проводив активну роботу 
з розвитку єврейських общин. 
Він висловлювався на користь 
рівності прав євреїв і активно 
підтримував діяльність єврей-
ських товариств у краї. Особли-
ву нішу тут займали династії цу-
крозаводчиків Бродських, Еп-
штейнів та інших.

Згідно з переписом 1897 
р. у Сосницькому повіті мешка-
ло 4,46% євреїв від загальної 
кількості населення, що склада-
ло 170 057 осіб. Це дорівнюва-
ло середньому показнику по гу-
бернії. З’явилися єврейські гро-
мади в селах приблизно у 1880 
– 1890-их роках, бо, як зазна-

чає Сергій Павленко у книзі «Дя-
гова», детальний опис громадян 
1872 року їх не показує. Пе-
реважна більшість євреїв, що 
мешкали в губернії, були міща-
нами, тільки 4,78% не належали 
до міщанського стану.

У ХІХ ст. складали щорічні 
«Списки євреїв, що мешкають у 
поселеннях, селах і хуторах, які 
знаходяться у веденні приста-
ва», з наведенням членів сім’ї 
та занять. Ось, наприклад, дані 
щодо 1-ого Менського стану Со-
сницького повіту на 1888 рік, 
який наводить Андрій Фесюн в 
історичному нарисі «Куковичі». 
Загальна кількість єврейських 
родин по стану на 1888 р. була 
така: Максаки — 3, Низівка 
(Низківка) — 8, Феськівка — 4, 
Домашлин — 1, Киселівка — 9, 
Величківка — 2, Степанівка — 
4, Волосківці — 9, Дягова — 10, 
Бірківка — 1, Блистова — 5, Го-
родище — 3, Ушня — 2, Корю-
ківка —37.

Євреї займалися торгівлею 
та ремеслами, адже були пере-
важно міськими жителями, три-
мали шинки. «В настоящее вре-
мя вся мелкая торговля и все 
ремёсла — в руках евреев», — 
зазначено в  «Переписі…». 

Доволі помітні єврейські 
громади були в Сосниці, Мені, 
Макошиному, Березні, Корюків-
ці та Бречі. Останні прославили-
ся як торгівці худобою, яку вони 
скуповували в селян і масово 
продавали в міста. Менські єв-
реї в основному займалися тор-
говими операціями з тютюном, 
купували його тут і везли на пе-
реробку в Білорусь. «Мена — 
столиця тютюну», — каже при-
казка, що дійшла до нас від тих 
часів.

Великих протиріч між укра-
їнською та єврейськими гро-
мадами не виникало, проте ре-
волюційні події 1905 року, а ще 
більше — наступні роки грома-
дянської війни спровокували 
чимало конфліктів.

«Оскільки в селі прожива-
ло багато бідних селян, то вони 
своє невдоволення спрямову-
вали на єврейські родини, що 
заробляли торгівлею, ремес-
лом, — пише Сергій Павленко. 
— 1905 року в ніч на 26 та вдень 
26 жовтня в Дягові відбувся по-
гром 13 єврейських будинків і 5 
крамниць. Загальна сума збит-
ків становила 8700 крб».

На початку 1920-их років 
євреїв у Дягові залишилося 
мало. У протоколах Дягівської 
сільради 1920 – 1930 років 
згадуються сільські активісти 
Лейба Аврамович Кугель, Мера 
Лазарівна Карлінська, Агнеса 
Карлінська (член РВК), Самуїл 
Лазаревич Призант.

Цікаво, що серед євреїв 
з’явилися й кобзарі. Так, серед 
багатьох учнів відомого кобза-
ря з Данилівки Олександра Кор-
нієвського були і євреї, яким він 
виготовив кобзи. Це Лев’янт 
Лейбович Зелман із Мени, син 
багатого купця, та корюківча-
нин Аврам Йосипович Хайкін.

Лев’янт спочатку прихову-
вав своє етнічне походження. «У 
1909 році мені довелося позна-
йомитися з кобзарем П. Ф. Тка-
ченком у Мені, — згадує Олек-
сандр Корнієвський. — Ми з 
Лев’янтом прогулювалися на 
майдані й помітили поза лавка-
ми його з бандурою за плечима; 
підійшли до нього і просимо: «За-
грайте», а він до нас: «Одчепіть-
ся від мене, жидова проклята!» 
— «Ні, ми українці та ще й моло-
ді кобзарі, хочемо вас послуха-
ти…». — «Ну, тоді звиняйте за не-
добре слово…». Ото взяли його 
й повели до мене на помешкан-
ня, де він і переночував».

Того ж року майстер вигото-
вив для нього власний інстру-
мент.

«Коли Лев’янт повернувся 
додому з навчання в духовно-іу-
дейській академії, то я похвас-
тався йому, що вмію добре гра-
ти на бандурі й заграв перед 
ним. Його приголомшила моя 
музика, і він сказав: «Продай 
мені цю бандуру і навчи мене 
грати, як сам». Я погодився і на-
звав суму — 30 карбованців. 
Ми пішли з ним до його батька, 
а той відрахував мені потріб-
ну суму. Юнак цілий рік відві-
дував мої заняття і навчався з 
незвичайним успіхом. Він уже 
почав самостійно щось грати й 
підбирати на бандурі свої наці-
ональні мелодії. Дещо від ньо-
го перехопив і я. Я завжди буду 
вдячний за те, чого навчився 
від нього: пісень, танців, моли-
тов, «Пісні пісень», «Пісні Соло-
мона». Він наспівував їх на дав-
ньому івриті. Я про це довідався 
в 1929 році, коли під час свят 
побував на містерії у виконанні 
кантона».

У 1915 році Олександр ра-
зом із Лев’янтом на прохання 
кобзаря Петра Ткаченка допо-
магали йому в концерті в Бату-
рині для військового полку. По-
тім Олександра забрали до вій-
ська, а Лев’янт під псевдонімом 
Зіновій Львович гастролював із 
кобзарями Кучугурою-Кучерен-
ком і Гамалією, познайомився з 
Гнатом Хоткевичем. Пізніше він 
мешкав у Москві, де його сліди 
загубилися.

Під час служби в армії Олек-
сандр Корнієвський грав разом 
зі скрипалем-віртуозом із Він-
ниччини — євреєм Заріцьким.

Кобзар Аврам Хайкін добре 
виконував єврейські мелодії, 
часто виступав із Корнієвським 
дуетом, аж до арешту майстра. 
У свою чергу Олександр Самій-
лович перейняв від нього та-
нець «Шир», гімн Ізраїлю «Ко-
лейд белейвов» та інші.

Закінчив свій життєвий 
шлях Аврам Йосипович на Сло-
божанщині. Він був страчений 
гітлерівцями 1943 року (з ним 
загинули дружина і троє дітей).

Що ж на сьогодні залишило-
ся на території колишнього Мен-
ського повіту від єврейського 
світу? Перш за все — нащадки. 
По-друге, в Мені та Бречі збере-
глися єврейські кладовища. 

Сумною є доля синагог: ма-
кошинська була розібрана гіт-
лерівцями під час окупації 1942 
року, а перед цим у 1939 році 
тут розміщувався колгоспний 
будинок культури — «колбуд».

Синагогу в с. Бреч розібра-
ли за часів незалежної Украї-
ни, сюди досі навідуються на-
щадки жителів містечка — ха-
сиди, вклонитися могилам своїх 
предків.

Як розповідає «Вікіпедія», 
єврейське кладовище («бейт 
альмін» або «бейт кварот») — 
некрополь, на якому похова-
но євреїв згідно з іудейською 
традицією. Земля на цвинтарі 
вважається святою. Створення 
цвинтаря є одним із перших прі-
оритетів для нової єврейської 
общини.

Основна відмінність між 
християнськими і єврейськими 
кладовищами полягає у став-
ленні до могил. Християнське 
трактування дозволяє порушу-
вати існуючі поховання після 
певного часу для здійснення но-
вих. Християнське кладовище, 
яке не використовується протя-
гом тривалого часу, може бути 
ліквідованим. Згідно з принци-
пами юдаїзму, кожен надгробок 
і ціле кладовище є недоторкан-
ними, допоки відомо про його 
місцезнаходження. До винятків 
належать випадки, коли вико-
нується ексгумація задля пере-
несення останків на Святу Зем-
лю чи до родинної могили, для 
перенесення з неєврейського 
кладовища, або коли некропо-
лю загрожують профанація чи 
підмивання водою.

Смертельного удару грома-
ді завдали гітлерівці, які 1941 
року розстрілювали представ-
ників цієї національності, про-
те багатьом євреям пощастило 
евакуюватися.

Олександр ЯСЕНЧУК, 
м. Чернігів

У Дідівцях 
відкрили музей 

Костомарова 
і Кирило-Мефодіївського 

товариства 
У колишній садибі відомого історика Миколи 

Костомарова в селі Дідівці Прилуцького району 
26 червня презентовано першу частину експо-
зиції створюваного там музею Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. 

Говорить автор проекту музейного комплек-
су, чернігівський художник Борис Дєдов: «Сьогод-
ні ми відкрили частину експозиції музею, яку роз-
містили в п’яти кімнатах меморіального будин-
ку вченого». Кожна з кімнат присвячена окремій 
темі. В одній — історія села Дідівці, в інших — роз-
повіді про життя і діяльність Костомарова, того-
часну соціально-політичну ситуацію і Кирило-Ме-
фодіївське товариство. 

Як повідомив на відкритті відомий політик 
Микола Томенко, завершити створення музею-
садиби в Дідівцях планується до 200-річчя від 
дня народження Костомарова, у травні наступно-
го року. Окрім меморіального будинку, до складу 
комплексу увійдуть дерев’яна церква, криниця, 
флігель, пам’ятник Костомарову та його дружи-
ні, інші споруди, довкола яких розкинеться парк. 
Фінансують роботи бізнесмени-меценати, доля 
яких пов’язана з Чернігівщиною. На сьогодні в са-
дибу в Дідівцях вони вже вклали кілька мільйонів 
гривень. Бюджетні кошти сюди не залучаються. 

Видатний історик, письменник, етнограф, 
громадський діяч Микола Костомаров народив-
ся в сім’ї дворянина та колишньої кріпачки 4 (16) 
травня 1817 року. Він першим із науковців ввів 
елемент народу в історію, був одним із засновни-
ків Кирило-Мефодіївського товариства, до якого 
належали також Т. Шевченко і П. Куліш. Разом із 
ними його й заарештували. Після відбуття пока-
рання Костомаров викладав у Петербурзькому 
університеті, його твори не вписувалися в росій-
ську імперську історичну науку. Ім’я Костомарова 
на тривалий час було забуте. 

У Дідівцях на Чернігівщині історик вінчався зі 
своєю обраницею — Аліною Крагельською, ве-
сілля з якою через арешт і подальше заслання 
вченого відклалося на довгі 28 років. У селі він 
прожив і останні 10 років свого життя. Помер 19 
квітня 1885 року в Петербурзі. 

Новий номер 
журналу 

«Сіверянський літопис»
У цьому номері — розпо-

відь про князів Несвізь-
ких, Збаразьких і Ви-
шневецьких. На істо-
рично-науковому під-
ґрунті автор висуває 
гіпотезу щодо ймовір-
ності походження цих 
князів від чернігів-
ських Ольговичів. Вмі-
щена публікація про 
історію Чернігівської 
фортеці наприкінці 
XVII – XVIII ст.

Також у журна-
лі: Чернігів у твор-
чій спадщині Євгенії 
Спаської; дзвін «Голуб» та 
перебування експонатів Чер-
нігівського історичного музею імені В. Тар-
новського в евакуації в м. Оренбурзі; з нових 
документів до історії Сіверщини; листи геть-
мана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до ве-
ликого коронного гетьмана Речі Посполи-
тої Адама Сенявського; мемуари генерала 
А.  Левенгаупта щодо походу Карла XII в Укра-
їну; національно-державна ідея в добу Укра-
їнської революції («Хмельниччина в розцвіті»: 
1648 – 1650 роки) у баченні Михайла Грушев-
ського; училищна реформа в Чернігівському 
та Новгород-Сіверському намісництвах 1788 
– 1796 рр., а також багато інших історичних 
публікацій.

Наказом Міністерства освіти і науки України 
журнал «Сіверянський літопис» внесено до Пере-
ліку наукових фахових видань України, публiкацiї 
яких зараховуються до результатів дисертацiйних 
робiт з iсторiї. Журнал виходить уже понад два 
десятиліття, його організатор і незмінний редак-
тор — відомий чернігівський журналіст та історик 
Сергій Павленко. 

розпо-

ї 
» та

тів Чер-

Єврейська громада 
Сосницького повіту



№83   21 липня 2016 року№83   21 липня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо1414       Світ історії

11

Календар 
всесвітньої історії

Марія
Заньковецька

Артемій
Ведель Григорій

Ґалаґан

Антін 
Крушельницький

У світі 
крилатих 
слів

22 липня
1819 — відбулася прем’єра ви-

стави Івана Котляревського «Натал-
ка Полтавка».

1983 — американець Дік Сміт 
першим облетів Землю на гвинто-
крилі.

Народилися: 1854 —  Марія  
З а н ь к о в е ц ь к а , 
видатна  україн-
ська актриса, ро-
дом із села Зань-
ки Ніжинсько-
го району; 1945 
— Юрій Рибчин-
ський, драматург, 
поет-пісняр; 1946 
— Мірей Матьє, 
французька спі-
вачка.

1944 — помер Олександр 
Олесь, український поет.

23 липня
1888 — у Києві відкрито 

пам’ятник Богданові Хмельницько-
му.

1900 — відкрито Паризьке ме-
тро.

24 липня
1015 — у боротьбі за київський 

престол убито князя Бориса,  сина 
Володимира Великого, одного з пер-
ших руських святих.

25 липня
1814 — англійський винахідник 

Джордж Стефенсон провів перше 
випробування паровоза.

1983 — у Радянському Союзі 
закінчено будівництво газопроводу 
«Уренгой – Помари – Ужгород» за-
вдовжки 4451 кілометр.

1929 —  народився Василь Шук-
шин, російський письменник, режи-
сер, актор.

Померли: 1657 — Богдан 
Хмельницький, гетьман України. 
1934 — Нестор Махно, український 
анархіст, керівник повстанських 
загонів; 1980 — Володимир Висо-
цький, російський поет, співак і ак-
тор; 2008 — Михайло Пуговкін, ра-
дянський кіноактор.

26 липня
Народилися: 1856 — Джордж 

Бернард Шоу, англійський драма-
тург, лауреат Нобелівської премії 
(1925); 1931 — Іван Дзюба, україн-
ський письменник, критик.

1808 —  по-
мер Артемій Ве-
дель,  український 
композитор, хоро-
вий диригент, спі-
вак, автор 29 цер-
ковних концертів. 
1799 року був за-
арештований ро-
сійським урядом, 
оголошений боже-
вільним i утримувався в божевільні 
Кирилівського монастиря.

27 липня
1919 — в Англії відбувся випро-

бувальний політ першого у світі па-
сажирського літака.

1853 —  народився Володи-
мир Короленко, український і росій-
ський письменник.

28 липня
День хрещення Київської Русі 

– України
1586 — з Америки англійський 

дослідник Томас Герріот уперше за-
віз до Європи картоплю.

1834 — відкриття Київського 
університету.

Померли: 1741 — Антоніо Ві-
вальді, італійський композитор і 
скрипаль; 1750 — Йоганн Себас-
тьян Бах, німецький композитор.

29 липня
1776 — останнього українсько-

го кошового отамана Петра Кални-
шевського заслали на Соловецькі 
острови, де він провів в ув’язненні 
25 років.

30 липня
1793 — у Канаді почалося будів-

ництво Йорка (тепер Торонто).
1863 — до Київського цензур-

ного комітету міністр внутрішніх 
справ Російської імперії Петро Ва-
луєв надіслав таємний циркуляр 
проти української мови й україн-
ських видань, відомий як Валуєв-
ський циркуляр.

1920 — створено Українську 
військову організацію під проводом 
Є. Коновальця.

31 липня
1919 — у Німеччині ухвалено 

Веймарську конституцію. Німеччина 
стала республікою.

Народилися:  1914 — Луї де Фю-
нес, французький кіноактор; 1937 
— Едіта П’єха, радянська естрадна 
співачка.

Померли: 1886 — Ференц Ліст, 
угорський композитор, піаніст, ди-
ригент; 1944 — Антуан де Сент-
Екзюпері, французький письменник 
та льотчик  (загинув під час виконан-
ня бойового завдання як пілот роз-
відувального літака).

2 серпня 
1888 — народився Кость Буре-

вій (Костянтин Сопляков), україн-
ський письменник, поет, драматург 
і критик; есер, член Центральної 
Ради. Репресований і розстріля-
ний після процесу проти «україн-
ських терористів-білогвардійців» у 
1934 р.

1933 — відкрито Біломорсько-
Балтійський канал ім. Сталіна, що 
поєднав Біле море з Онезьким озе-
ром. Довжина каналу — 227 км, се-
редня глибина — 5 метрів; встанов-
лено 19 шлюзів. На будівництві ка-
налу постійно працювали 100 тисяч 
ув’язнених, переважно селян-одно-
осібників. Смертність сягала 700 
людей щодня.

1934 — після смерті рейхспре-
зидента Пауля Гінденбурга Адольф 
Гітлер оголошений фюрером Німеч-
чини, об’єднавши посади президен-
та і рейхсканцлера.

3 серпня 
1819 — наро-

дився  Григорій Ґа-
лаґан, український і 
російський громад-
ський діяч, україно-
філ, меценат, ве-
ликий поміщик на 
Полтавщині й Чер-
нігівщині. За його 
ініціативою відкри-
то колегію в Києві, 
гімназії і багато народних шкіл.

1914 — перші судна пройшли 
через Панамський канал.

1987 — помер Іван Миколайчук, 
визначний український актор, сце-
нарист, режисер.

4 серпня 
1687 — гетьманом України об-

рали Івана Мазепу. 
1878 — на-

родився Антін 
К р у ш е л ь н и ц ь -
кий, український 
письменник, лі-
тературний кри-
тик і літературо-
знавець, громад-
ський діяч, педа-
гог, міністр освіти 
УНР (1919). Ре-
пресований НКВС і розстріляний.

Мимоволі впізнаєш у 
цих епістолярних нотатках 

руку майстра пейзажу, шукача 
краси, неоромантичній прозі якого 
притаманний саме контраст краси-
вого й потворного. Є такі протистав-
лення і в описах монастиря, який 
розчарував письменника («серед 
розкішної чистої природи монастир 
з його «братією», святощами та за-
бобонами здається якоюсь гидкою 
плямою, смердючою купою гною»).

«Моральним смітником» називає 
Коцюбинський також «дурне, неви-
ховане, псевдоаристократичне» ото-
чення й родину дідича Княжевича 
з Куру-Узеня, де працювали філок-
серисти. Читаючи описи маєтнос-
тей господаря і пишних гостювань у 
його домівці, мимоволі всміхнешся: 
надуті олігархи та їхні самозакоха-
ні діти-«мажори» в усі часи однако-
ві. «Обідали у Княжевичів, — пише 
Коцюбинський дружині 15 жовтня 
1896 року. — Було велике товари-
ство: 6 чи 7 старих панів, що тільки 
й розмовляють про Ніццу, Рив’єру й 
Париж, військовий з генерального 
штабу з блідою у всяких розуміннях 
жінкою й ми. Льокаї в фраках, бруд-
них манішках і засиджених мухами 
білих краватках. Голені й криволиці. 
Все претендує на шик — а пригадує 
другорядний ресторан. […] По хаті лі-
тає нудьга. Всі такі нецікаві: наперед 
знаєш, хто що скаже. […] Хоч би тобі 
одна благородна думка, хоч би одно 
людське слово! Анічогісінько!

В бібліотеці, повній старих кни-
жок, висять патрети поважних пред-
ків; дивляться вони розумними очи-
ма на виснажених нащадків, що не 
тільки не заклали нової бібліотеки, а 
навіть стару оддали мишам на сніда-
нок. А нащадки бавляться: збудува-
ли в парку літній театр і під час виста-
ви пускають татар постояти оддалік 
од «благородної публіки», а для по-
рядку закликають десяцьких і уряд-
ника!!!»

Сарказм Коцюбинського вель-
ми характерний! Згодом ця його 
в’їдлива інтонація впізнаватиметь-
ся в новелах «Коні не винні», «Пода-
рунок на іменини», «Сміх»: «зривання 
масок» із лукавих облич стане в них 
суттю психологічних сюжетів.

«Цікавить мене життя 
татар тутешніх…»
Працюючи в Криму, Михайло Ко-

цюбинський, звичайно ж, листував-
ся не тільки з дружиною. Він підтри-
мував тісні контакти з широким ко-
лом кореспондентів.

Я спробував скласти їхній спи-
сок, і в ньому виявилося понад де-
сяток імен. Поет і перекладач Віта-
лій Боровик, статистик і етнограф 
Валер’ян Боржковський, поети Ми-
кола Вороний і Володимир Самій-
ленко, письменник Борис Грінчен-
ко, якого друзі, зокрема й Коцюбин-
ський, жартома називали «Генера-
лом», Олександр Кониський, котрий 
саме працював (у Криму!) над на-
уковою біографією Тараса Шевчен-
ка, дослідник Сходу Агатангел Крим-
ський, редактор львівського жур-
налу «Зоря» Василь Лукич, буковин-
ський видавець і письменник Осип 
Маковей, студент Тарас Мальова-
ний, харківський юрист Микола Міх-
новський (невдовзі він напише пра-
цю «Самостійна Україна»), педагог 
і видавець Кость Паньківський, фі-
локсерист Олександр Урсин-Німце-
вич, львівський геній Іван Франко…

Переважно це «брати», ідейно 
близькі Коцюбинському люди. Той-
таки Микола Вороний: його листи 
часом нагадують репортажі про по-
літичне життя на Галичині. Серед ін-
шого він повідомив Коцюбинсько-
му про вихід у Львові «дуже цікавої 
книжки» Юліана Бачинського «Укра-
їна irredenta» (6 березня 1896 року) і 
навіть виклав головні її ідеї, знаючи, 
що праця, в якій обґрунтовувалася 
потреба у створенні української со-
борної держави, Коцюбинського за-
цікавить.

Проте частіше в листах ішлося 
все ж про справи літературні: філок-
сера філоксерою, а всередині 1890-
их Михайло Коцюбинський уже на-
бирав сили як письменник. Тому й 
приглядався до довколишньої екзо-
тики Південного Криму: Ялти, Алуп-
ки, Сімеїза, Кастрополя, Алушти… 
«Цікавить мене життя татар тутеш-
ніх, котре, може, колись і опишу», — 
зізнавався він у листі до Василя Лу-

кича (6 серпня 1895 року). А ось (у 
рядках, адресованих дружині) і без-
посередні свідчення такої цікавості: 
«Місця тут (біля Алушти, в Куру-Узені 
— авт.) доволі цікаві, справжнє та-
тарське царство без впливу москов-
щини» (19 жовтня 1896 року).

Запас вражень, здобутих під час 
«філоксерних» мандрів Кримом, Ко-
цюбинський-письменник зрештою 
реалізує в новелах «Під мінарета-
ми», «У грішний світ», «На камені». Час 
творчості для нього таки настане, і 
виявиться, що нічого з побаченого 
й пережитого не зблякло. Не стер-
лося з пам’яті й «татарське царство»: 
його екзотика присутня в кожній із 
трьох новел. Причому з маленько-
го шедевра «На камені» (1902 рік), із 
цієї дивної, сповненої неоромантич-
ної туги за красою і свободою, пое-
ми про кохання і море починався но-
вий Коцюбинський, прозаїк-модер-
ніст, чиї художні відкриття стануть 
значним здобутком не тільки україн-
ської літератури.

Народження сина Юрія напри-
кінці листопада 1896 року загостри-
ло бажання Михайла Михайловича 
перебратися до Чернігова. «Боже, 
коли б уже звідси, коли б уже! Так 
мені хочеться бути вже біля тебе, 
так я вже змучився тою самотою, 
так мені дорого коштує розлука ота! 
Особливо коли знаєш, що й тобі без 
мене не дуже солодко, що ти потре-
буєш рідної й близької душі», — пи-
сав він Вірі Іустинівні. Проте для 
того, щоб переїхати на помешкання 
до Чернігова, потрібна була згода гу-
бернатора, а той, своєю чергою, мав 
дочекатися дозволу від департамен-
ту поліції.

Минулося, однак, і це. І Михай-
ло Коцюбинський таки поселився в 
Чернігові. Але й звідти його неспо-
кійна душа не раз кликатиме в краї 
екзотичні: на острів Капрі, в гори Гу-
цульщини, де він, як і в Криму, серед 
скверни недосконалого світу шука-
тиме нектар краси й гармонії…

Володимир ПАНЧЕНКО, 
професор, 

доктор філологічних наук. 
(«Український тиждень», 

18.09.2014)

Кримські хроніки 
Михайла Коцюбинського

Презентація 
книжки 

«Церковно-визвольний 
рух на Чернігівщині 

у 1920-х роках»

Збірка документів і фото-
матеріалів була презентова-
на в обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка. Про видання та 
особливості роботи в архівах 
розповів упорядник збірки, 
краєзнавець-дослідник Ві-
ктор Моренець. В обговорен-
ні, зокрема, взяли участь док-
тор історичних наук, профе-
сор НДУ ім. М. Гоголя Сергій 
Леп’явко, кандидат історич-
них наук, співробітник УІНП 
Сергій Горобець.

Еврика. У перекладі з грець-
кої мови — «Я знайшов!». Слово стало  
крилатим завдяки грецькому матема-
тику й фізику Архімеду, який вигукнув 
так, зробивши одне з відкриттів. Ви-
раз означає радість при несподівано-
му відкритті чи вдалій думці.

Дамоклів меч. Сіракузький 
тиран Діонісій Старший мав необме-
жену владу й купався в розкоші. Але 
знав, як ненавидить його народ і на 
які інтриги здатні придворні. Вирішив 
продемонструвати це своєму друго-
ві Дамоклу. Запросив на розкішний 
обід, запитав, чи добре йому в пала-
ці. Коли Дамокл відповів ствердно, ти-
ран запропонував глянути вгору. Пря-
мо над Дамоклом висів на тоненькій 
волосинці меч, і в будь-який момент 
волосинка могла обірватися. Вислів 
означає постійну загрозу, якої важко 
уникнути. 

Езопова мова. Вираз похо-
дить від легендарного грецького бай-
каря Езопа. Він був рабом і не міг віль-
но висловлювати свої думки. Тому 
доводилося розповідати нібито про 
тварин, маскуючи за цим конкретних 
людей. Вираз означає мову натяків.

Пташине молоко. У давни-
ну вважали, що на грецькому острові 
Самосі є все, що забажаєш. Щоб під-
креслити це, греки подавали довже-
лезний список багатств острова, тва-
рин, рослин, страв, напоїв, додаючи до 
цього ще й пташине молоко. Звідси й 
вислів: «Тут є все, навіть пташине мо-
локо». 

Робити з мухи слона. Цей 
вислів відомий ще з твору давньо-
грецького сатирика Лукіана. Означає 
ситуацію, коли надають перебільше-
ного значення якійсь дрібниці. 



№83   21 липня 2016 року№83   21 липня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ літератури і мистецтва 1515

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

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

Цікаве про українських письменників 

Шевченко Станіслав Олексійович народив-
ся 23 травня 1947 р. у селі Грабів Малодівицького 
(тепер Ічнянського) району. 1970 року отримав ди-
плом математика Київського державного універ-
ситету імені Т. Шевченка. Потім служив у війську, 
працював інженером, програмістом, науковцем, 
поєднуючи свою працю з поетичною творчістю. 

У 1981 році був прийнятий на посаду редак-
тора Київської кіностудії науково-популярних 
фільмів, багато років співпрацював як сцена-
рист із кількома студіями неігрового кіно. 

1986 року дебютував у видавництві «Молодь» поетичною збіркою 
«Середина ріки» (рукопис якої довго не видавався). Від 1994 року — 
редактор і ведучий програм Національної радіокомпанії України. Відо-
мі його авторські цикли передач: «Зоряний час», «Слова та голос», «До-
рогою назустріч», «Золоті пропорції поезії». 

Видав близько десятка поетичних книжок, книжки для дітей, гумо-
ру, збірник романсів і пісень; у перекладі польською мовою побачи-
ла світ його вибрана лірика — «Літній дощ» і «Сон про перше кохання». 

Як перекладач і упорядник польської поезії С. Шевченко видав по-
над 10 книжок, у тому числі твори лауреатів Нобелівської премії Чес-
лава Мілоша і Віслави Шимборської, вірші та поеми Кароля Войтили 
(Папи Римського Івана Павла ІІ).

Заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч польської 
культури. Лауреат премії ім. М. Коцюбинського за 2012 рік. 

Валерій ШЕВЧУК    Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Доктор філологічних наук, 

професор Арнольд Грищенко, 
поети Олена Марченко, Мико-
ла Луговик та Леонід Горлач. Ні-
жин. 2000 р. 

Знімок Миколи Тищенка. 

Літературноо-мистецька паноорама

* * *
Мій предок вийшов з глибини 

століть 
І заселив оці високі схили.
Тут, над горбочком кожної могили,
Душа моя удосвіта стоїть. 

Мені цю землю заповів народ
І води, не розхлюпані віками,
Захищені дідами і батьками…
Майбутнє бачу в дзеркалі цих вод.

* * *
О п’ятій збуди мене, мамо,
Допоки не йде череда, 
В садах умиваються мальви,
Спада найчистіша вода...
 
О п’ятій піднявся лелека, 
Плескаючи крилами синь,
Неначе сорочка маленька,
Яку я в дитинстві зносив.

* * *
І повториться радість і біль,
І лиха, і щаслива година,
І обмова летітиме в ціль,
Але висіє правду людина.

І повториться жито полям,
І повторяться в полі росини,
І моїм праслав’янським ім’ям
Інша мати назве свого сина. 

* * *
Ні правдою, ні любов’ю
Не жертвуй — душу спечеш.
Хай купиш славу ганьбою —
Не купиш славою честь. 

Вона осміє, освище,
І піде життя на злам.
Честь завше стояла вище
Усіх іскрометних слав.

* * *
Став я тишею обезболений,
Сам собі, колишній, наснивсь:
Наче я, стрімкий і неголений,
То під гору йду, то униз,
І пригоди шукають очі,
І бажання в мені росте,
Різні зваби серце морочать,
Білий пух у вічі мете,
І снага пружинить у кроці,
І зашкалюють почуття…
А тепер стою на толоці
Вже пошарпаного життя.
І пливу, наче тихі води, 
Хвилі дум у Всесвіт жену.

Для модерну — я вийшов з моди,
Та пізнав сердець глибину.

Криза почуттів
Я пережив глибоку кризу.
Як? Сам не знаю до пуття:
Пересушив на купу хмизу
Свої зелені почуття.

Не відав, що робити далі
В життя шаленій круговерті,
Куди подітись від печалі,
Чим небеса душі підперти…

Але не став я сльози лити —
Адже робив, що сам хотів.
Зібрався хмиз той підпалити —
Та в нім листок зазеленів!

* * *
Як торкнуться щоки твої вії,
Залоскочуть ласкаві вуста,
Я живу в найщасливішій вірі:
Ти свята.

І тоді, як з тобою в розлуці
У безсоння пісні переллю,
Я живу в найщасливішій муці —
Бо люблю.

* * *
Ми вдвох… Чого іще нам треба?
За край промінчиків-повік
Вихлюпує твій погляд — небо!
Моя земля… Вітчизна… Вік.

Чого б іще обом бажати
В безмежжі моря і степів?
Серед безсмертників лежати,
Де щигликів лунає спів.
 
У місті й душі вже у файлах,
У плоских записах дискет,
А ми блукаєм по причалах,
Зірок простежуємо лет.

Хіба ми нині не щасливі,
Не хочем зупинити мить? 
Морські та сонячні припливи 
І хвилі серця — щоб любить!

Сенс життя
Своє серцебиття —
Я розгадати зміг.
У чому сенс життя, 
Нарешті зрозумів.

Із крапельок роси —
Майбутні всі дощі.
З любові та краси —
Безсмертя для душі.

Енергія з вогню —
То ж не ловімо дим!
Тепер я це збагнув,
Хоча й не молодим.

У чому сенс життя?
Я відповім усім:
І сенс його, й мета:
Любов, Вітчизна, дім.

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»

Вийшов у світ журнал № 2 (74), за другий квартал 2016 року. У номері 
— проза таких авторів: Анастасія Юник, Михась Ткач, Віталій Леус, Оксана 
Неділько. Поезія: Дмитро Кремінь, Ігор Фарина, Станіслав Шевченко, Ірина 
Васильківська, Михайло Кушніренко, Дмитро Мельниченко, Петро Пулінець, 
Анатолій Редько, Ісаак Клейнер. Драматургія: Валерій Конаш. Також містять-
ся публікації Володимира Фриза «Історії неповторного Подолу», Іллі Левчен-
ка «Історія одного роду». Вміщено переклади творів поетів Нурлана Джилкі-
шиєва (Казахстан), Ніни Шклярової (Білорусь). Літературознавство: Володи-
мир Бойко, Тамара Демченко. Публіцистика: Тетяна Сидоренко, Володимир 
Кузьменко. Краєзнавство: Микола Тимошик. 

Із журналом можна ознайомитися в бібліотеках області. Також пошта 
продовжує передплату на журнал. 

Народний артист України 
Валентин Судак: 
45 років вірності 

чернігівській сцені
Саме стільки років віддав служінню в 

Чернігівському обласному академічному 
українському музично-драматичному теа-
трі ім. Т. Шевченка провідний майстер сцени 
України Валентин Судак.

Він зіграв тут більше ста різнопланових ролей, зокрема у виставах  «Май-
ська ніч»  за Гоголем,  «Циганка Аза» М. Старицького, «Ромео і Джульєтта»,  
«Сон літньої ночі» В. Шекспіра, «Енеїда» І. Котляревського, «Весілля з гене-
ралом»,  «Три сестри» А.Чехова, «Живи і пам’ятай» В. Распутіна,  «Мольєр» 
М. Булгакова, «Княжна Чорна» за романом Д. Міщенка,  «Панночка» (Н. Садур за 
повістю М. Гоголя «Вій»), «Без вини винуваті» О. Островського, «Двадцять хвилин 
з янголом» О. Вампілова,  «Французька вечеря» М. Камолетті,  «Шалений день, 
або Весілля Фігаро» П. Бомарше,  «Смішні гроші» Р. Куні та багато інших.

Чернігівському глядачеві він добре відомий і як ведучий міжнародного 
фестивалю «Слов’янські театральні зустрічі» та багатьох урочистих і культур-
но-мистецьких заходів.

Письменник-
мандрівник

Великим аматором піших ман-
дрівок був українсько-галицький 
письменник Василь Ільницький. На-
вчаючись у Відні, він 1844 року ви-
брався в дорогу до Пресбурга (Бра-
тислави), Будапешта, Кошиць та 
Ужгорода, відтак перейшов через 
Карпати в Галичину. Опісля, 1845 
року, Ільницький помандрував піш-
ки через Істрію до Трієста, морем 
дістався до Венеції, звідки пере-
йшов Альпи, вибрався до Тіроля, а 
потім і до Австрії. Обидві подорожі 
здійснив письменник сам, без това-
риша й провідника, зазнаючи чима-
ло пригод. Коли перебирався через 
Альпи — ледь не загинув у вічних 
снігах. Пізніше, в 1860-их роках, 
письменник описав свої подорожі, 
друкуючи їх у часописах «Русалка» і 
«Русь». Видав він «Записки русько-
го путешественника» (друкувались 
у «Слові»), «Образки із світа альпій-
ського», «Образки з Угорщини» (дру-
кувались у «Зорі»), продовживши 
цим давню традицію в українській 
літературі так званої подорожньої 
літератури.

Добрий для бідних
Степан Руданський, як повідом-

ляють сучасники, був вельми сим-
патичної вдачі, особливо його лю-

били бідні люди. Він і одружився з 
простою жінкою Явдохою Широкою. 
Був поет високого зросту, широко-
плечий, ходив, трохи горблячись, на 
вигляд поважний, карі очі світилися 
добротою. Жив і одягався завжди 
просто. Недолюблював панів і при-
хилявся серцем до людей простих. 
Дуже гарно співав стародавнім на-
співом і любив українські пісні, осо-
бливо давні. Працюючи в Ялті ліка-
рем, бідних лікував безкоштовно. 
Коли занедужував убогий чоловік, 
ішов до лікаря Руданського. Бува-
ло й так, що бідному чоловікові ніде 
й жити, щоб лікуватися. Руданський 
відступав свою хату, лікував, году-
вав і не чекав за те ніякої плати.

Два мішки сухарів 
Анатоль Свидницький, бувши 

студентом Київського універси-
тету, дуже бідував. Ходив завжди 
в потертому сурдуті й мав єдиний 
скарб — два мішки сухарів, запа-
сені з дому. Жив Анатоль верст за 
п’ять від університету, на Подолі, 
на Хоревій вулиці, в якійсь міщан-
ській кухоньці. Тут він зазнав ве-
ликих прикрощів від пацюків, які 
ділилися харчами з бідним студен-
том. Живучи на Подолі, Свидниць-
кий часто гостював у студентів ду-
ховної академії, де влаштовували-
ся слов’янські вечірки зі співами 
всіма слов’янськими мовами. Там 

співалися й пісні, складені самим 
А. Свидницьким: «В полі доля сто-
яла», «Вже більше, як літ двісті», 
«Україно, мати наша».

Своєрідне хобі 
Митрофан Александрович (Митро 

Олелькович), автор цікавих оповідань, 
що друкувалися в «Основі», мав своє-
рідне хобі: пильно вивчав історію фран-
цузької революції і засвоїв цей епізод 
історії так докладно, що не раз дивував 
своїх приятелів дивовижним знанням 
деталей. Він міг переказати протоколи 
всіх засідань народного зібрання й Кон-
венту, а також усі промови на кожному 
засіданні, міг оповісти докладні біогра-
фії всіх французьких діячів, що жили в 
період 1780 – 1799 років.

Поки людина живе, 
біографія передчасна 

Так вважала Марко Вовчок. Вона 
не заперечувала ніяких про себе ви-
гадок і не спростовувала публічно по-
милок щодо її біографічних даних. Це 
робила письменниця з переконан-
ня, що біографію людини варто писа-
ти тільки після смерті. Марко Вовчок 
ніде не друкувала свого портрета аж 
до 1902 року. Уперше її портрет опу-
блікували у другому томі відомої анто-
логії «Вік», яку видано було в Києві на 
відзнаку 100-річчя нової української 
літератури.

Виставка 
Івана Пенського

В об-
ласній бі-
бліотеці ім. 
В. Королен-
ка відкрила-
ся вистав-
ка картин 
« М а й с т е р 
п е й з а ж у » 
ч е р н і г і в -

ського художника, члена Національ-
ної спілки художників України Івана 
Пенського.

Народився Іван Іванович 24 верес-
ня 1935 року в селі Скрипчин Черні-
гівської області. Демобілізувавшись із 
флоту, митець навчався в Московсько-
му університеті народної творчості. Зго-
дом поїхав до Німеччини, де навчався в 
студії при Дрезденській академії обра-
зотворчого мистецтва з 1965 по 1970 
роки.

Від 1970 року художник живе й пра-
цює в Чернігові. У 1995 році відзначе-
ний обласною премією ім. М. Коцюбин-
ського.

Найповніше хист митця проявився у 
графіці й пейзажному живопису. Твори 
Івана Пенського знаходяться в музей-
них колекціях України, Росії, Швеції, Ве-
ликобританії, Єгипту, Ізраїлю, Канади, 
Норвегії, Японії, США, Франції, в бага-
тьох приватних зібраннях.

На виставці «Майстер пейзажу» 
представлено близько 20 картин. 
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Несподівані 
думки

 Нам у житті мало часу 
для життя.

 Брехня — це просто 
половина правди.

 Справжня любов не 
та, що витримує довгі роки 
розлуки, а та, що витримує 
довгі роки близькості. 

 Коли люди не сходять-
ся в головному, вони розхо-
дяться через дрібниці.

 Поганий учитель вчить 
істині, хороший — вчить зна-
ходити цю істину.

Було колись...
• Найдорожчий зуб був 

проданий за 4650 доларів, 
після чого аристократ, який 
купив зуб, вставив його в 
кільце. Це сталося 1727 
року, після смерті знамени-
того Ісаака Ньютона, якому 
і належав зуб.

• У 1910 році винахід-
ник безпечної бритви Кінг 
Кемп Жиллетт запропону-
вав колишньому президен-
ту США Теодору Рузвельту 
велику суму грошей за те, 
щоб він очолив його кор-
порацію в штаті Аризона. 
Рузвельт відмовився під 
приводом того, що не дові-
ряє людині, яка виготовляє 
бритви і носить вуса.

• Ейнштейн любив гра-
ти на скрипці й одного разу 
взяв участь у благодійному 
концерті в Німеччині. За-
хоплений його грою місце-
вий журналіст наступного 
дня опублікував у газеті за-
мітку про виступ великого 
музиканта Альберта Ейн-
штейна. Той зберіг цю за-
мітку і з гордістю показу-
вав її знайомим, кажучи, 
що він насправді знамени-
тий скрипаль, а не вчений.

Куточок 
гумору

— Галю, як твоя неві-
стка? 

— Вища освіта, гар-
на робота, вміє готувати, 
в’яже, шиє. Словом, гадюка 
гадюкою. 

* * *
— Свідку, знаєте, що 

Вам буде за неправдиві 
свідчення? 

— Знаю, пане судя. Обі-
цяли тисячу доларів.

* * *
— Любий, цієї неділі 

піду в церкву, сповідуюсь у 
гріхах. 

— Візьми валідол, рап-
том батюшці стане погано. 

* * *
Мадам купує в магази-

ні папугу й запитує в нього:
— Ну що, дурню, гово-

рити вмієш?
— Вмію, — каже папу-

га. — А ти, дурепо, літати 
вмієш? 

* * *
— О Боже, чому світ та-

кий жорстокий? Чому пре-
красні творіння світу цього 
можуть робити так БОЛЯЧЕ?!

— Що з тобою?
— Гарячим вареником 

обпікся!
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У світі цікавого

Кумири зарубіжної естради

Корисні порадиКорисні поради
 Якщо кухонний стіл накритий клейонкою, протираючи 

її періодично сумішшю з молока й оцту, можна забути про трі-
щинки і бруд на ній.

 Іноді в стічних трубах, з’єднаних із раковиною, накопи-
чується жир, вода перестає нормально виходити. Для профі-
лактики такого засмічення періодично слід виливати крутий 
окріп у зливний отвір раковини.

 Коли на стінках металевого чайника утворюється шар 
накипу, його легко видалити. Чотиривідсотковий розчин соля-
ної кислоти потрібно влити в чайник і нагріти до 60 – 80 гра-
дусів, потім почекати, коли накип почне відставати від стінок.

 Щоб очистити від накипу кавник, достатньо закип’ятити 
в ньому воду зі шматочками звичайного лимона, а потім про-
мити чистою водою.

Дещо про винаходи
 Застібку-липучку придумав француз Жорж де Ме-

страль 1970 року, підглянувши ідею в реп’яхів. В одній лише 
Англії він заробив на цьому 70 мільйонів доларів.

 Німецький винахідник Дрейз винайшов друкарську машин-
ку, м’ясорубку, велосипед, дрезину (яку й назвали на його честь).

 Пеніцилін був відкритий абсолютно випадково англій-
ським мікробіологом Алесандро Флемінгом 1929 року.

 Секрет приготування розчинної кави відкрила швей-
царська компанія Nestle 1937 року.

 Телефон винайшов Олександр Белл, а Едісон лише 
його вдосконалив.

 Хімік Чарльз Макінтош випадково пролив рідкий ка-
учук на плащ, після чого йому спала на думку ідея створити 
прогумований плащ макінтош.

 Першою людиною, яка зуміла зробити «фотографічний» 
знімок постійним, тобто закріпити зображення, був Жозеф 
Н’єпс. Найпершою в історії фотографією вважається знімок 
«Краєвид із вікна», датований 1826 роком. Експозиція знім-
ка тривала 8 годин.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Книги — недорого Книги — недорого 
Класика, детективи. Усі книги — по 10 – 15 гривень. У продажу:
Джек Лондон, Карел Чапек, Гілберт Честертон, Буало-На-

рсежак, Моріс Леблан, Едгар Уоллес, Уїлкі Коллінз, «Антологія 
світового гумору». 

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

Відома французька спі-
вачка народилася 22 липня 
1946 року в місті Авіньйон, на 
півдні Франції. Була найстар-
шою дитиною в родині, де піс-
ля неї з’явилося ще 13 дітей. 
Її батько Роже, простий ро-
бітник, мріяв стати співаком, 
маючи чудовий тенор. Неба-
гата сім’я жила в дерев’яному 
бараку. Коли Мірей було 15 
років, родина перебралася 
жити до 5-кімнатної кварти-
ри, субсидованої урядом. 

Часто слухаючи спів ве-
ликих артистів по радіо й те-
лебаченню, дівчина також 
мріяла стати відомою співач-
кою. Зразком для наслідуван-
ня була Едіт Піаф.

Мірей дебютувала 1962 
року на пісенному конкурсі 
Авіньйона. 

21 листопада 1965 року 
маленька тендітна дівчинка 
з’явилася на французьких те-
леекранах. Не минуло й року, 
як її ім’я стало відомим у кож-
ному куточку країни. А неза-
баром про неї дізнався цілий 
світ.

Через день після тріумфу 
Мірей Матьє на телебаченні 
її майбутній імпресаріо Джон-
ні Старк підписав контракт із 
батьком Мірей, і через чотири 
тижні вона з’явилася на сце-
ні «Олімпії» в Парижі, найпре-
стижнішого концертного залу 
Франції.

Джонні Старк передав Мі-
рей під опіку керівника ор-
кестру Поля Моріа. А згодом 
— репетиції, фотозйомки, 
інтерв’ю, хореографія, уроки 
французької та англійської, 
гімнастика. Гаслом для неї, 
глибоко релігійної людини, 

стали слова: «Мій Бог і моя 
праця». 

«Для мене музика — най-
кращий спосіб освідчитись у 
коханні», — визнає співачка. 
Вона є втіленням романтики, 
бо романтика живе в серці 
кожної дівчини, а Мірей — не 
виняток. 

Мірей Матьє стала «по-
слом французької пісні». Вона 
була першою західною вико-
навицею, яка дала концерти 
в Китаї. Продавши понад 100 
мільйонів платівок по всьому 
світу і маючи репертуар, що 
складається більш ніж із 1000 
пісень французькою, німець-
кою, англійською, італійською, 
іспанською, провансальською, 
каталонською, японською, ки-
тайською, російською та фін-
ською мовами, Матьє виступа-
ла перед найрізноманітнішою 
публікою в десятках країн, і 
простий народ любить її так 
само, як і можновладці. 

Мірей Матьє — 70 

Чоловіки закохуються в середньому вже піс-
ля третього побачення, жінки — тільки після чо-
тирнадцятого.

Чоловіки дуже забудькуваті, на відміну від жі-
нок, які пам’ятають і те, що треба вже забути.

Якщо чоловік обіцяє вам зателефонувати 
й не телефонує, він просто забув, загравшись 
у карти або попиваючи пиво з друзями. І це не 
означає, що карти або друзі дорожчі від вас, — ну 
просто такі вони, чоловіки.

Досить поширеним є рядок із відомої пісні, що 
на 10 дівчат припадає 9 хлопців. Насправді поді-
бне твердження не діє стосовно вікової групи 20 
– 30 років. Тут співвідношення вільних жінок до 
вільних чоловіків — 10 до 12.

Чоловічий зір активно реагує на рухомі пред-
мети. Тому шанс, що він зверне увагу на дівчину, 
яка сидить біля барної стійки, дуже низький.

Чоловіки, які занадто дбають про своє тіло, 
непостійні у стосунках.

Чоловікам подобається, коли жінки з ними не 
погоджуються і відстоюють власну точку зору.

Більшість чоловіків платить за даму в ресто-
рані, проте мало хто робить це щиро.

Розлучені чоловіки швидше беруть новий 
шлюб, ніж розлучені жінки: чоловіки важко пере-
носять самотність.

30% хлопців регулярно брешуть своїм дівчатам.
Хоча 50% чоловіків стверджують, що їм подо-

баються білявки або брюнетки, насправді їм по-
добаються майже всі дами.

Учені з’ясували, що чоловіки від пологів не-
одмінно б померли. У них низький больовий поріг, 
саме тому різні інфекції і захворювання вони пе-
реносять важче, ніж жінки.

Порівняно з жінками серед чоловіків — удві-
чі більше лівшів.

Як правило, температура тіла чоловіка на 0,2 
градуса вища, ніж  жінки.

Для чоловіків стрес — більш тяжке випробу-
вання. У них можуть виникати захворювання на 
нервовому ґрунті, оскільки чоловіки не випуска-
ють емоції назовні.

Жінка не прикушує сигарету зубами, не зали-
шає її в роті, а тримає в руці.

Середня тривалість життя жінок у більшості 
країн світу набагато більша, ніж у чоловіків.

Попросіть жінку показати вам руки — най-
частіше вона простягне їх долонями вниз.

Жінки кліпають очима вдвічі частіше за чоло-
віків.

Жінки значно емоційніші — вони усміхають-
ся частіше за чоловіків, а плачуть у чотири рази 
більше.

Середня кількість сумок, придбаних жінкою 
протягом життя, становить 111.

20-секундних обіймів достатньо для того, щоб 
викликати в жінки довіру до чоловіка.

Коли жінка замахується, аби щось кинути, 
вона руку відводить назад, а не вбік.

На поклик жінка зазвичай повертає тільки го-
лову.

Коли жінка позіхає, то прикриває рота доло-
нею, а не кулаком, як чоловік.

Жінки не люблять, коли руки вільні, тому но-
сять із собою що завгодно: сумочку, рукавички 
або просто квітку.

При підйомі або спуску з гори жінки намага-
ються рухатися боком.

На гарячий пісок жінки ступають навшпинь-
ки, а чоловіки частіше на п’яти.

Коли жінка несе важкий предмет, намагаєть-
ся повернути його на бік. Чоловік зазвичай несе 
його перед собою.

Слух і тактильні відчуття в жінок розвинені 
краще, ніж у чоловіків.

Жінки обожнюють говорити. Використовують 
протягом дня втричі більше слів, ніж чоловіки.

Жінки краще бачать у темряві, в них краще 
розвинений периферійний зір.

Жінка уважніше й довше слухає співрозмов-
ника, ніж чоловік. Потреба у спілкуванні в жінок у 
півтора рази вища від чоловічої.

За даними соціологічного опитування, зі 100 
жінок 24 воліли б стати чоловіками.

За своє життя жінка з’їдає близько 2 кг губ-
ної помади.

Чоловіки й жінки: 
схожі, однак такі різні… 

Неправильно Правильно

Прийнято закон Ухвалено закон

Національні меншості Національні меншини

Існуючі закони Чинні закони

З цього слідує Звідси випливає

Служити підставою Бути підставою

Співпадіння обставин Збіг обставин

Знайти протиріччя Виявити суперечності

Швидко справимося Швидко впораємося


