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Наближається третя річниця почат-
ку Майдану — кінець листопада. До речі, 
перший Майдан 2004 року теж почався 
наприкінці листопада. І ось уже більш як 
два з половиною роки минуло після пе-
ремоги Майдану, Революції Гідності, яка 
мала б оновити країну. Чому ж це онов-
лення відбувається так повільно?

Що маємо сьогодні, після начебто 
перемоги Майдану? Втрачено Крим. Ві-
йна на Донбасі. Ми — єдина з півсот-
ні країн Європи, де йде війна. Донбас, 
майже половина його, а за населенням 
— більше половини,  ось уже третій рік 
теж втрачено для держави. Майже 10 ти-
сяч загиблих, десятки тисяч поранених, 
понад півтора мільйона біженців, яких 
сором’язливо називаємо «внутрішньо 
переміщеними особами». Їх «перемісти-
ла» війна. 

У міжнародному плані? Як були, так 
і є далеко від Євросоюзу й НАТО. Без-
візовий режим з Європою? Хто його 
дасть єдиній країні континенту, де три-
вають бойові дії? І чи не є нахабством 
з боку такої країни вимагати цей 
режим? 

Економіка? Олігархічний феодалізм-
соціалізм-капіталізм.

Село? «Оптимізація», тобто триває 
закриття шкіл, медичних і культосвітніх 
закладів. 

Життя людей? Звісно, простих лю-
дей. Бо життя посадовців, від районного 
чиновника до Президента, з їх неміряни-
ми апетитами — то інше життя. А по про-
стих людях б’ють дикунським зростанням 
цін і тарифів. Починається опалюваль-
ний сезон, і люди вперше відчують, що 
таке двократне подорожчання тепла. 

Національна валюта? Трикратне па-
діння гривні, знецінення її після Майда-
ну вдарило по мільйонах простих людей, 
адже подорожчав весь імпорт, якого в 
нас більше, ніж треба (ліки, приміром). А 
найсумніше, що влада гребує навіть по-
яснити людям, як могло статися таке па-
діння гривні. 

Злочинність була і є, попри розрекла-
мовані реформи правоохоронних органів. 
Досить назвати не гучні кримінальні істо-
рії, а «тихе», зате масове обкрадання ста-
рих самотніх сільських бабів п’яничками, 
злодюгами, на що реакції — нуль.

І все це на тлі тотальної корупції, тоб-
то використання посадовцями своїх по-
сад для власних інтересів. Це при тому, 
що множаться все нові «антикорупційні» 
структури, які зразу починають чвари, 
хто з них «антикорупційніший». 

Могло б зарадити справжнє гро-
мадянське суспільство, яке начебто 
розбудив останній Майдан. Але воно 
й далі аморфне. Досить згадати про 
партійний цирк України — 316 партій 
на початок року. І жодних об’єднань у 
цьому паноптикумі, натомість плодять-
ся нові партійки. За потурання тисяч і 
тисяч начебто  громадян, насправді — 
партійних холуїв, які числяться в цих 
партійках. 

…Сумна картина? Звичайно, жит-
тя менш сумне, ніж ця картина. Голо-
вним чином завдяки унікальній здатнос-
ті українців до виживання, їхньому  опти-
мізму. Але Майдан поки що суттєвих змін 
не приніс. Тому, якщо «переміни» й далі 
йтимуть ось так, мимоволі виникне за-
питання, яке хочеться винести в окремий 
рядок, після підпису. 

Петро АНТОНЕНКО

Що ж змінилося після Майдану? 

А чи потрібен був Майдан?

Свобода слова — міцна  держава
Що в чернігівському медіа-просторі? 

Журналіст Віталій Назаренко 
— про афери в Чернігові. 

Якою буде реакція 
правоохоронних органів?
Чернігівський журна-

ліст Віталій Назаренко ві-
домий гострими публіка-
ціями про проблеми міста 
й області, зловживання та 
афери. 

Прикладом цього є дві 
недавні публікації журна-
ліста в газеті «Чернігівщи-
на», де він працює. 

15 вересня була надру-
кована стаття «Будинок-привид чернігівських 
можновладців». Йдеться про численні пору-
шення при спорудженні житлового будинку по 
вулиці Коцюбинського, 58-А, який зводили по-
над 10 років тому. Цікаво, що його споруджу-
вали ті самі забудовники, які фігурують нині у 
скандальному будівництві навпроти Єлецько-
го монастиря. Крім численних порушень при 
забудові, на які заплющувала очі міська вла-
да, мова про порушення при оплаті комуналь-
них послуг. А в цьому елітному будинку всього 
на 14 квартир мешкають високопосадовці об-
ласної влади. Усе як у старі комуністичні часи. 

Друга публікація в номері від 22 верес-
ня — «Банда чорних ріелторів». Тут мова про 
те, як квартира померлого недавно чернігів-
ця не перейшла його законним спадкоємцям 
— двом синам, а дивним чином опинилася у 
власності іншої людини, за досить сумнівним 
заповітом. У цій некрасивій історії теж фігуру-
ють деякі посадовці. 

Якою буде реакція на ці публікації право-
охоронних органів міста й області? 

Черніг івськ а 
місцева проку-
ратура закрила 
кримінальне про-
вадження за пе-
р е ш к о д ж а н н я 
журналістській ді-
яльності журналіс-
та Владислава Са-
венка, яке мало 

місце 7 листопада 2015 року в обласній фі-
лармонії. Тоді охорона кандидата на посаду 
міського голови і народного депутата Вла-
дислава Атрошенка «винесла» з філармо-
нії Савенка і спричинила йому тілесні ушко-
дження, а саме зламала руку.

Керівником «винесення» Савенка з фі-
лармонії був нинішній заступник КП «Пар-
кування і ринок» Віталій Хрустицький, який 
дуже хоче стати головним муніципальним 
поліцейським Чернігова. А за фактом — 
стати головою охорони Владислава Атро-
шенка за 12 тисяч бюджетних гривень на 
місяць. 

Редакція svoboda.fm вважає такі дії лю-
дей, на яких покладено захист прав і сво-
бод громадянина, неприпустимими в сучас-
ній Україні та очікує коментарів і пояснень з 
боку прокуратури. 

Зазначимо: правоохоронці розсліду-
ють ще одне провадження, порушене за 
перешкоджання журналістській діяльності 
кореспондента svoboda.fm Андрія Тітка, на 
якого 15 липня в Новозаводському суді на-
кинулася «поважна людина» — нардеп від 

Радикальної партії Ляшка Олег Купрієнко. 
Це повідомлення з’явилося на веб-

сайті svoboda.fm  («Високий Вал»),  жур-
налістом якого є Владислав Савенок, 16 
вересня. 

*   *   *
А 19 вересня на цьому сайті розмістили 

таке пояснення прокуратури області: 
У засобах масової інформації, зокрема 

на веб-сайті «Свобода.ФМ», 16.09.2016 ви-
світлено публікацію під назвою «Прокурату-
ра закрила справу за побиття журналіста 
Савенка охороною Атрошенка».

«Інформуємо, що 07.11.2015 за заявою 
журналіста Савенка В.В. до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань внесено ві-
домості про вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 
КК України, щодо нанесення йому тілесних 
ушкоджень під час перебування у примі-
щенні Чернігівського обласного філармо-
нійного центру.

За результатами досудового розсліду-
вання 20.05.2016 слідчим Чернігівського 
відділу ГУ НП в області кримінальне про-
вадження закрито у зв’язку з відсутністю 
складу кримінального правопорушення на 
підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Водночас за наслідками перевірки за-
конності й обґрунтованості прийнятого рі-
шення прокуратурою області постанову 
про закриття кримінального провадження 
у зв’язку з неповнотою слідства скасовано 
та організовано подальше розслідування.

Його хід узято на контроль».

Акредитація по-чиновницьки: 
замаскована цензура

Зміни в постреволюційній Укра-
їні є, проте є й такі групи людей, які 
вперто намагаються ігнорувати їх.

Страждають на незнання укра-
їнського законодавства і ради різ-
них рівнів. Приміром, регламент ро-
боти Ріпкинської селищної ради су-
перечить законодавству. Згідно з 
цим регламентом акредитація жур-

налістів — це не допомога в роботі, а фактично обмежен-
ня, цензура: «Висвітлення інформації про діяльність ради 
засобами масової інформації здійснюється за умови по-
передньої акредитації представників таких засобів масо-
вої інформації за розпорядженням голови ради».

Проте згідно із Законом «Про місцеве самоврядування 
України» сесії ради проводяться гласно, із забезпеченням 
права кожного бути присутнім на них, крім випадків, пе-
редбачених законодавством.

Щодо викривлення в регламенті поняття акредитації. У 
статті 26 Закону України «Про інформацію» йдеться: 

– суб’єкт владних повноважень може здійснювати 
акредитацію журналістів, працівників ЗМІ з метою ство-
рення сприятливих умов для здійснення ними своєї профе-
сійної діяльності;

– відсутність у журналіста акредитації не може бути під-
ставою для відмови у допуску журналіста, працівника ЗМІ на 
відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень.

Крім того, умисні дії, спрямовані на перешкоджання 
законній професійній діяльності журналістів, можуть роз-
цінюватись як злочин, передбачений частиною 1 стат-
ті 171 Кримінального кодексу України, що тягне за собою 
відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 
місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Олександр ЯСЕНЧУК, 
журналіст, краєзнавець, 

засновник Інтернет-порталу «Північний вектор»

Поліція міста закрила кримінальну справу 
про побиття журналіста Савенка охороною Атрошенка, 

прокуратура області поновила розслідування

86514

Оголошена передплата 
на нашу газету 

на 2017 рік
Також триває передплата на останні місяці 2016 року
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 — незмінна. 
Вона становить усього 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою — 
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт. 
 Корисні поради. 
 У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Кожному читачеві газети — 

ще одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інфор-
маційному просторі області. 
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Бліц-інформ
Катерининська церква: 
ремонт закінчено, 
буде новий іконостас
Козацька церква імені Святої Катерини споруджена 

понад 300 років тому. Усім пам’ятна історія, коли після пе-
редачі владою 2006 року церкви православній громаді 
Київського патріархату храм несподівано заблокували 
віряни й духовенство Московського патріархату. Кілька 
років тривало  блокування, за потурання влади. Храму 
було завдано великої школи зсередини й зовні. 

У діючому храмі Київського патріархату останніми 
роками тривав ремонт. Нарешті він завершився. Але 
храм потребує відновлення іконостаса, який був втра-
чений ще в ХІХ столітті.

Майже рік рівненські майстри роблять новий іко-
ностас. Виготовлений коштами меценатів новий іко-
ностас встановлять 7 грудня, в День святої Катерини. 

Сергій Леп’явко 
презентував 
«Декілька слів про Чернігів»
Таку назву має нова книга чернігівського історика 

Сергія Леп’явка. Презентація її відбулася в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо».

Видання є популярним нарисом про архітектурні 
пам’ятки Чернігова та історичні скарби в музеях міста.

«Книга чекала виходу у світ кілька років. На те, 
щоб вона була видана, мене підштовхнув син, який 
сказав: «Ми там, на Сході України, воюємо, а ви тут ні-
чого не робите, так хоч надрукуй цю книжку», — пояс-
нив Сергій Леп’явко. Він висловив особливу вдячність 
Олегу Обушному та неназваному бізнесмену, які без 
вагань погодилися спонсорувати  видання. 

Наклад видання, що вийшло у столичному видавни-
цтві «Кліо», — 1500 примірників. Книга щедро оздоблена 
світлинами відомих фотографів Чернігова й Києва з під-
писами англійською та українською мовами. У ній вико-
ристано ілюстрації з колекцій Чернігівського історичного 
та художнього музеїв, заповідника «Чернігів стародавній».

У планах автора — книги про Катерининську церк-
ву та скарби історії Чернігова.

Вшанували пам’ять 
жертв Бабиного Яру 
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка проведено  

за участю студентів круглий стіл до 75-их роковин тра-
гедії Бабиного Яру. Тут лише за 29 і 30 вересня 1941 
року нацисти  розстріляли понад 33 тисячі євреїв. А 
наступними двома роками Бабин Яр став місцем  роз-
стрілів людей усіх національностей.

Семен Бельман, віце-президент Єврейської ради 
України, голова правління обласного об’єднання єв-
рейських громад, наголосив, що свої Бабині Яри були 
по всій Україні: «До 1941 року єврейська громада Чер-
нігова налічувала 33 тисячі осіб. Сюди німці прийшли 
через два місяці після початку війни. Якась частина 
євреїв ще змогла виїхати. Хоча спеціально нікого не 
вивозили — хіба що партійців, радянських функціоне-
рів або учнів профтехучилищ. Тож жертвами нацистів 
стали 9 тисяч осіб. Були врятовані лише кілька десят-
ків людей по всій області. Нацисти вбили дуже бага-
то людей. Але тільки євреїв і ромів вони вбивали за 
національною ознакою. Тому збереження пам’яті про 
цю жахливу трагедію має убезпечити нас від того, аби 
подібне не повторилося з будь-яким іншим народом».

Фахівці обласного 
онкодиспансеру їдуть 
стажуватися до Польщі
Така можливість для фахівців — результат пере-

мовин із польською делегацією, яка 24 вересня заві-
тала до нашого медичного закладу. Представники Ве-
ликопольського воєводства готові ділитися досвідом 
із лікарями Чернігівщини.

Як зазначив головний лікар онкодиспансеру Ва-
лерій Зуб, досягнута домовленість про стажування в 
жовтні фахівців онкодиспансеру в Польщі. Йдеться 
про хірургів, гінекологів та ЛОР-лікарів. Це дасть мож-
ливість нашим лікарям оволодіти кращими практика-
ми європейської медицини.

«Десна» — серед лідерів 
чемпіонату
Дві перемоги в останніх турах здобула в чемпіо-

наті України з футболу в першій лізі чернігівська «Дес-
на». Оскільки триває реконструкція футбольного поля 
на нашому стадіоні ім. Гагаріна, то й домашні матчі дес-
нянці проводять на виїзді. Так, у Києві вони приймали 
команду «Скала» і перемогли — 3:0. У наступному турі 
в гостях наші перемогли команду «Гірник-Спорт» — 5:2.

Після 12 турів «Десна» має 7 перемог, 3 нічиї, 2 по-
разки. Набрала 24 очка, посідає ІІІ місце. 

Оцінити смачний козацький куліш та 
узвар, побачити кращі художні колекти-
ви Чернігівщини, придбати сувеніри змо-
гли всі, хто завітав 1 жовтня на Всеукра-
їнське літературно-мистецьке свято «Сед-
нівська осінь», яке щороку проводиться в 
селищі Седневі Чернігівського району.

Цьогоріч його почесними гостями 

були академік, директор Інституту літера-
тури імені Т. Шевченка НАН України Ми-
кола Жулинський; поет, перший голова 
Народного Руху України Іван Драч; пись-
менник Юрій Мушкетик. «Я був на «Сед-
нівській осені» багато разів. А в Седневі 
— після восьмого класу, 1948 року — я 
проходив військові табори. Після цьо-

го бував і на святах, разом із Леонідом 
Кравчуком і Ліною Костенко. Маю сказа-
ти, що в Україні є небагато таких місць, де 
така чудова аура, яка надихає на твор-
чість. І Седнів — саме таке місце», — на-
голосив Юрій Мушкетик.

Разом з іншими гостями свята він 
поклав квіти до першого в Україні 
пам’ятника Шевченку та побачив відкрит-
тя музейної «вулички» просто неба «Ста-
рий Седнів» біля Георгіївської церкви. Піс-
ля того було урочисто відкрито пам’ятний 
знак на місці, де була майстерня Шев-
ченка-художника, а також інформацій-
ні стенди «Седнівська осінь 2003 – 2015 
років». 

Значення свята неабияк підкреслив 
Микола Жулинський: «Дуже добре, що 
«Седнівська осінь» є вже нашою націо-
нальною традицією. Це свято всеукраїн-
ське і є центром культурного й літератур-
но-мистецького життя».

Учасники свята мали нагоду озна-
йомитися з виставками громад райо-
ну: вишиті рушники, ікони, картини. Час-
тували варениками, домашньою го-
рілкою, печеною картоплею, грибами, 
рибою. Центральна райлікарня приго-
щала смачним козацьким кулешем та 
узваром.

Глядачі насолоджувалися святковою 
концертною програмою за участю амато-
рів Чернігівського району, естрадно-ду-
хового оркестру Ріпкинського районного 
будинку культури, зразкового циркового 
колективу «Юність» Макошинського бу-
динку культури з Менського району.

Станіслав КЛОПОТ
newVV.net

23 вересня стало традицією 
відзначати День міста Батури-
на. Долучився до святкування і 
Національний заповідник «Геть-
манська столиця»: вшанували 
події, які відбувалися 340 років 
тому, адже саме тоді Батурин 
став центром Гетьманщини. На-
укові співробітники завітали в 
дитсадок «Віночок», познайоми-
ли маленьких вихованців з істо-
рією рідного міста. Дітям запро-
понували розвивальну гру «Під-
бери одяг та зброю для козака». 

Увечері в міському будинку 
культури відбулися урочистос-
ті. З вітанням виступили місь-
кий голова Леонід Душа, голова 
Бахмацької районної ради Віта-
лій Кочерга, депутат обласної 
ради Григорій Данько. Міський 
голова вручив грамоти й пода-
рунки землякам. 

Національний заповідник 
організував науково-просвіт-
ницький захід «Об’єднає Укра-
їну булава гетьманська!». Ав-
тор цих рядків розповіла про 

гетьмана Івана Самойловича, 
який 1676 року зміг об’єднати 
Лівобережну та Правобереж-
ну частини України під єди-
ною булавою, а Батурин пе-

ретворив на столицю Геть-
манщини.

Виступили народний фольк-
лорно-обрядовий ансамбль 
«Козацька душа», учні Батурин-
ської школи — гурти «Вишива-
ночка» й «Едельвейс», вихован-
ці Батуринської школи-інтерна-
ту, музичної школи.

Усі куштували смачний 
козацький куліш від місько-
го голови й насолоджувалися 
музикою. 

Наступного дня вихован-
ці історичного гуртка «Батурин-
ський курінь» відвідали майдан 
Гетьманської слави та цитадель 
Батуринської фортеці. 

Каріна СОЛДАТОВА, 
науковий співробітник 

заповідника

7 жовтня, у п’ятницю, в культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» (м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 9) відбудеться презентація 
відеофільму «Братство самостійників». Ав-
тор — журналістка Ірина Воробей. Стрічка 
входить до циклу «Колискова для дорослих» 
Чернігівської регіональної дирекції «Сівер-
центр» Національної телекомпанії України. 

Під час представлення йтиметься про ді-
яльність у Чернігові на початку минулого сто-
ліття таємної, переважно молодіжної, націо-
налістичної організації «Братство самостій-

ників», своєрідного ордену, до якого належа-
ло чимало чернігівців: Аркадій Казка, Роман 
Бжеський, Павло Тичина, Василь Еллан-
ський та інші. На запитання відповідатимуть 
історики Тамара Демченко, Володимир Бой-
ко, журналіст Ірина Воробей та родич Арка-
дія Казки — Михайло Байдаков.

Запрошуємо громадськість, журналіс-
тів, науковців, усіх любителів історії рідного 
краю. Початок — о 14.00.

Сіверський інститут регіональних 
досліджень, КМЦ «Інтермеццо», «Сівер-центр»

«Седнівську осінь» відсвяткували. 
Вона є вже національною традицією

Батурин: День міста

Презентація телефільму «Братство самостійників» 
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Бліц-інформ
На фестивалі духових 
оркестрів грав оркестр, 
який могла чути Роксолана
24 вересня вперше в Чернігові до Дня міста 

провели Міжнародний фестиваль духових орке-
стрів. Виступили військові й цивільні колективи 
з Чернігова, Києва, Одеси та Бурси (Туреччина). 
Останній — військово-історичний оркестр «Мех-
тер» (керівник — Шабан Гюльшен). Це найстарі-
ший у світі військовий оркестр, створений ще за 
Османської імперії, що грав для армії турецько-
го султана Сулеймана Пишного.

«Його могла чути дружина володаря, україн-
ка Роксолана», — зазначили гості. «Мехтер» грав 
під час походів, був відповідальним за прапор. 
Кажуть, що музика саме цього оркестру, в якому 
незмінно в усі часи є 40 музик,  вразила євро-
пейців, і вони стали й собі створювати військо-
ві оркестри. 

Під час виступу на Красній площі учасники 
турецького колективу справили незабутнє вра-
ження на публіку своїми червоними халатами, 
боями на шаблях, чудовими грою і співом. 

Мешканцям і гостям міста також сподоба-
лася гра оркестру військово-музичного центру 
Сухопутних військ Збройних Сил України (Черні-
гів), Одеського муніципального оркестру, орке-
стру Почесної варти окремого полку Президента 
України та інших колективів.

«Сіверські клейноди» 
зачарували білорусів 
Колектив обласного філармонійного центру 

повернувся з Гомельщини з міжнародного фес-
тивалю етнокультурних традицій «Кліч Палесся». 
Артисти представили справжню українську піс-
ню і вразили глядача енергією танцю. 

Говорить Сергій Вовк, художній керівник 
академічного ансамблю пісні і танцю: «Білоруси 
багато уваги приділяють традиції, дуже захоплю-
ються етнікою. «Сіверські клейноди» вже вдруге 
їздили до села Лясковичі Гомельської області, 
де відбувся фестиваль етнокультурних тради-
цій «Кліч Палесся». Я вирішив дати Централь-
ну Україну. Ми почали з «Тополі». І, звичайно ж, 
старовинна чернігівська пісня, поєднання тра-
диції з сучасним — це, власне, фішка «Клейно-
дів». Наша програма тривала 40 хвилин. Під час 
виступу були викрики: «Українці молодці! Ми з 
вами!»

У найближчих планах у «Клейнодів» — ви-
пуск альбому, щоб показати красу традиційної 
пісні Чернігівщини.

Колективу в жовтні наступного року випо-
вниться 15 років. 

Ніжин: фестиваль огірка
Ніжинські огірки давно славляться у сві-

ті. Уже вчетверте в Ніжині відбувся фестиваль 
«Його величність ніжинський огірок».

У міському парку страви з огірків предста-
вили навчальні заклади, установи, окремі гос-
подарі. Також організували виставку робіт юних 
художників, присвячену знаменитому овочу. За-
вершився фестиваль, як завжди, засолюванням 
огірків. 

Нова хвиля 
української літератури
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-

бувся спільний захід бібліотеки й Чернігівського 
Молодіжного театру, присвячений творчості су-
часних українських письменників. На літератур-
но-театральній зустрічі «Нова хвиля української 
літератури» бібліотекарі ознайомили присутніх 
із творчістю сучасних українських письменни-
ків, а митці театру подарували глядачам урив-
ки з п’єс — К. Москальця «Вечірній мед», М. Бри-
ниха «Падлюччі лекції», П. Яценка «Повернення 
придурків», Ю. Іздрика «Воццек».

Новий українсько-
естонський завод

1 жовтня компанія «Сідко Україна» в місті 
Ічні відкрила першу чергу заводу з переробки 
соняшнику та інших сільгоспкультур. Потуж-
ність заводу — 80 тонн на добу при роботі в 
дві зміни.

«Сідко Україна» — спільне підприємство 
українських та естонських інвесторів. Парт-
нерами заводу є понад 50 фірм із країн Єв-
росоюзу та Японії. Регіони поставок постійно 
розширюються.

Відроджується льонарство
Семенівський район — один із небага-

тьох в області, в якому відроджується льо-
нарство. У районі зберігся льонозавод у селі 
Іванпуть.

У 2016 році льон-довгунець у Семенів-
ському районі вирощували на площі 352 га,  
на 1020 га вирощували льон-кудряш. Усі 
посівні площі зібрані. На льонозавод на-

дійшло майже 1500 тонн трести, що дозво-
лить майже півроку стабільно працювати 
підприємству. Проблем зі збутом сировини 
нема. Переробка трести вже почалася, на-
дійшли перші тонни льоно волокна. 

На наступний рік у районі планують збіль-
шити посіви льону.

Нова фабрика «Галант»
Підприємство запрацювало в Чернігові на 

покинутих площах колишньої фабрики музич-
них інструментів. Це швейна фабрика «Галант». 
Планується створення двохсот робочих місць, 
випуск п’ятнадцяти тисяч виробів на місяць. 

«Ми є розробниками форми для Національ-
ної поліції України, всі міста закуповують нашу 
продукцію», — зазначив Володимир Микола-
йович Дармороз, засновник підприємства.

Також фабрика виготовляє багато іншого 
сучасного красивого одягу, в тому числі для 
установ, офісів.

Конструкції моделей виконуються на 
комп’ютерному обладнанні. Діють цехи роз-

крою, швацький і вишивальний. 
Ось що сказав на відкритті фабрики місь-

кий голова Владислав Атрошенко:
— Це вже друге підприємство в Черніго-

ві, яке вдається відкрити завдяки моїм ресур-
сам, які я придбав, будучи депутатом Верхо-
вної Ради України. Перше: нам вдалося за-
лучити інвестора Петра Павловича Сабашу-
ка, народного депутата, власника заводу 
залізобетонних конструкцій у Запоріжжі. Він 
увійшов до нашого підприємства «Домобудів-
ник», яке було практично втрачено для міс-
та, і зараз налагодив виробництво сучасних 
панелей.

Також є в мене знайомий меценат із За-
хідної України Апостол Володимир Михайло-
вич. Він запропонував мені людину, яка шу-
кає площу для свого виробництва. Я відра-
зу вхопився за цю ідею. Ми з Володимиром 
Миколайовичем перебрали масу варіантів і 
врешті-решт знайшли це приміщення. За ко-
роткий час було відремонтовано будівлю і 
створені всі умови для виробництва.

Успішні гастролі 
театру

Чернігівський театр ім. Т. Шевченка 
провів у вересні короткий гастрольний тур. 
У Гомелі були показані дві комедійні виста-
ви, поставлені художнім керівником – го-
ловним режисером театру, заслуженим ар-
тистом України Андрієм Бакіровим, — «Ніч 
перед Різдвом» за повістю М. Гоголя та «Ко-
медія помилок» В. Шекспіра. 

Наступним став також чудовий виступ 
шевченківців на ХХІ Міжнародному теа-
тральному фестивалі «Біла вежа» у Бресті, 
де повнісінька зала аплодувала «Ночі пе-
ред Різдвом». Ні виконання вистави україн-
ською мовою, ні осучаснене прочитання го-
голівського твору не стали на заваді.

Потім чернігівські актори завітали на 
Волинь, теж із виставою «Ніч перед Різд-
вом», яка справила на глядачів велике вра-
ження. 

Репертуар  драмтеатру 
на жовтень

7, п’ятниця, 16.30 — «Кайдашева 
сім’я» (за однойменною повістю І. Нечуя-
Левицького).

11, вівторок, 19.00 — «Циганка Аза», 
М.Старицький. 

12, середа, 16.30 — «Сватання на 
Гончарівці», Г. Квітка-Основ’яненко. 

14, п’ятниця, 19.00 — «Французька 
вечеря», Марк Камолетті.

15, субота, 19.00 — бенефіс артистки 
Любові Колесникової.

18, вівторок, 19.00 — «Смішні гроші», 
Рей Куні.

19, середа, 16.30 — «Комедія поми-
лок», Вільям Шекспір.

22 вересня в Ніжині до 125-річчя 
від дня народження Євгенії Спаської 
урочисто відкрито меморіальну дошку 
на фасаді будинку колишньої Ніжин-
ської жіночої гімназії П.І. Кушакевич, 
яку 1910 року вона закінчила. Тепер 
це загальноосвітня школа №7.

Євгенія Юріївна Спаська (1892 – 
1980) — визначний український етно-
граф, мистецтвознавець, музейник, 
дослідник української, кримськотатар-
ської, казахської та киргизької етногра-
фії. Народилася в Ніжині. Член відомої 
ніжинської родини вчених, релігійних і 
громадських діячів Спаських. Сестра іс-
торика-нумізмата, мистецтвознавця та 
музейника Івана Спаського.

Ініціатори й організатори вста-
новлення дошки — наукова спільно-
та, громадськість та Ніжинська місь-
ка рада. Почесну місію урочистого від-

криття меморіальної дошки громада 
надала онуці Євгенії Спаської Наталії 
Анохіній і секретарю міської ради Вале-
рію Салогубу. Автор керамічної меморі-
альної дошки — художник із Миргорода 
Полтавської області Андрій Бібка. 

Представник Українського інститу-
ту національної пам’яті в області Сер-
гій Бутко наголосив: «Євгенію Спаську 
радянська влада безпідставно репре-
сувала — 1934 року відправила до Ка-
захстану в заслання на 3 роки, де вона 
змушена була залишитися до кінця 
життя. Це були роки геноциду україн-
ського народу, коли комуністичний ре-
жим не тільки голодом і кулями нама-
гався поставити його на коліна, а також 
позбавити власної історії, культури, на-
ціональної самобутності. Так легше пе-
ретворити на рабів. Саме тому репре-
сували науковців, у першу чергу істори-

ків, музейників, діячів культури».
Урочистість відбулася під час ІV 

Міжнародних Спаських наукових чи-
тань у Ніжині, які були присвячені 
125-річчю від дня народження Євгенії 
Спаської та 50-річчю від часу заснуван-
ня Ніжинського краєзнавчого музею. 

Учені з Києва, Ніжина, Чернігова, 
Харкова, Батурина, Глухова та з інших 
наукових центрів представили підсум-
ки своїх досліджень регіональної істо-
рії та етнології Північно-Дніпровського 
Лівобережжя.

Цей традиційний щодворічний на-
уковий форум пропагує історію Північ-
но-Дніпровського Лівобережжя, його 
багату культурну спадщину.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

В економіці щось таки робиться

Театр імені Шевченка 
відкрив новий сезон

Чернігівський обласний 
академічний український му-
зично-драматичний театр іме-
ні Т. Шевченка відкрив 91-ий 
театральний сезон 4 жовтня 
музичною комедією «Ніч пе-
ред Різдвом» за повістю Мико-
ла Гоголя. 

Вистава в постановці ху-
дожнього керівника театру, 
заслуженого артиста Украї-
ни Андрія Бакірова, прем’єра 
якої відбулася торік у грудні й 
десять понадпланових пока-
зів якої пройшли в Чернігові 
з повним аншлагом, уже пре-
зентована на сценах багатьох 
театрів України та за її межа-
ми. До кінця року виставу по-
казали глядачам Івано-Фран-
ківська, Коломиї, Києва та ба-
гатьох районів нашої області.

Протягом нового сезо-
ну театр, поряд із кращими 
постановками минулих ро-
ків, запропонує глядачам ряд 
прем’єр. До кінця року — дра-
ма «Який сум — кінець алеї» 
сучасного грузинського ре-
жисера і драматурга Резо 
Габріадзе. Режисер театру, 
заслужений діяч мистецтв 
України Віра Тимченко го-
тує оперету «Пошились у дур-
ні» Марка Кропивницького. У 
перспективі — режисерська 
робота Андрія Бакірова над 
постановкою вистав «Вій. До-
кудрама» молодого україн-
ського драматурга Наталії Во-
рожбит та «Ромео і Джульєт-
та» Вільяма Шекспіра.

У квітні 2017 року перед-
бачається проведення на базі 
нашого театру Міжнародного 
фестивалю моновистав «Чер-
нігівське відлуння», започат-
кованого минулого сезону. Це 
дасть змогу познайомитися з 
роботами митців Білорусі, Ні-
меччини, США та інших країн. 
А ювілейний ХХV Міжнарод-
ний фестиваль «Слов’янські 
театральні зустрічі» плануєть-
ся на осінь наступного року.

Напрацьовуємо контак-
ти з польськими колегами та 
Британською гуманітарною 
радою в Україні з метою ре-
алізації спільних мистецьких 
проектів, проведення на базі 
нашого театру різножанрових 
заходів.

Раїса МІНЕНКО, 
керівник 

літературно-драматургічної 
частини театру

У Ніжині вшанували пам’ять Євгенії Спаської

Андрій Бібка та Наталія Ано-
хіна з керамічною карти-

ною, на якій зображена Єв-
генія Спаська.
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Повідомляє Служба безпеки України

Обережно:  
заїжджі шахраї
Правоохоронці звертаються до мешканців Чер-

нігівщини бути пильними та звертати увагу на заїж-
джих осіб, які під приводом ворожіння, зняття порчі, 
купівлі металобрухту, пір’я, старих телевізорів тощо 
видурюють у селян гроші й цінності.

Як тільки непрохані гості потраплять у будинок, 
починається психологічна атака на господаря, щоб 
побачити, з якої схованки він дістане заощадження. 
Не виключено, що заброди можуть удертися в дім за 
відсутності хазяїна або коли той спатиме.

Вдаються гастролери і до ворожіння та «зняття 
порчі». А далі жертви під дією гіпнозу та навіювання 
самі віддають аферистам гроші й цінності. 

Обов’язково повідомляйте дільничному інспек-
тору поліції, черговій частині й сільраді про приїзд 
у село «чужих» автомобілів, особливо коли пасажи-
ри цікавляться самотніми пенсіонерами для купів-
лі/продажу всілякого непотребу. Запишіть номерні 
знаки транспортних засобів, занотуйте прикмети 
непроханих гостей.

Чесні люди поставляться до ваших законних ви-
мог із розумінням, а лиходіям ви продемонструєте, 
що тут живуть не роззяви, а міцна сільська громада. 

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Цього року 
в області виявлено 
більше 750 крадіжок газу 
Від початку року фахівці ПАТ «Чернігівгаз» зафік-

сували понад 750 порушень, пов’язаних із несанкці-
онованим споживанням газу, внаслідок чого підпри-
ємству було завдано збитків на майже 665 тис. грн. 
З них уже відшкодовано 223,6 тис. грн. 

Частіше за всіх до незаконних маніпуляцій вда-
ються власники будівель з великою опалювальною 
площею, ті, кому вже відключено газ за борги, або 
підприємці. Утім, втручаючись у роботу лічильника 
або здійснюючи під’єднання до діючого газогону в 
обхід лічильника, споживачі не лише забезпечують 
собі проблеми з розрахунками на майбутнє, а й на-
ражаються на небезпеку. Адже це може призвести 
до вибуху й людських жертв. 

Сьогодні газовики мають в арсеналі сучасні 
прилади, щоб знайти самовільні приєднання. Фа-
хівці «Чернігівгазу» складають акти про порушення 
з подальшим від’єднанням газопроводу, за потреби 
викликають правоохоронні органи. Далі з порушни-
ків стягують збитки, суму яких розраховують згідно 
з чинним законодавством. В окремих випадках, що 
також залежить від вартості вкраденого газу, спо-
живача може бути притягнуто до кримінальної від-
повідальності.

Нині по області в судовому провадженні знахо-
дяться справи щодо стягнення збитків за несанкці-
онований відбір газу на суму понад 5 млн грн.

Затримані крадії нафти
У Срібному поліція арештувала на підпільній на-

фтобазі більше 25 тонн нафти, яку крадії збиралися 
продати на Сумщині. Зловмисники майже щотижня 
викрадали з нафтопромислу сиру нафту.

Прилуцькі оперативники спільно з колегами зі 
Срібного вийшли на власника підпільної нафтобази, 
де крадена сировина перекачувалася в автоцистер-
ни і відправлялася на Сумщину.

Надія Кривопуск захворіла, 
потрібна допомога
Маленькій Надійці 3 роки. 

Недавно їй поставили діагноз 
— гострий лімфобластний лей-
коз (рак крові). 

У неї є шанс на одужання. 
Прохання до всіх небайдужих 
людей допомогти дитині в бо-
ротьбі з хворобою. Лікування 
вже почали. Матір із донькою 
поїхали до Києва, в Інститут ра-
діології, де дівчинці проведуть 
7 блоків хіміотерапії. На це лі-
кування потрібні немалі кошти. Добрі, небайдужі 
люди, які хочуть допомогти хворій дитині, можуть пе-
рерахувати кошти на картку її мами. 

Номер картки ПриватБанку: 4149 4978 6197 
5177, на ім’я Кривопуск Анни Вікторівни.

Номер телефону мами Надійки: 096-36-63-063.

Трагічні події на Грибовиць-
кому сміттєзвалищі під Львовом 
змусили громадськість і владу 
частіше звертати увагу на місця 
зберігання побутових відходів, 
яких стає дедалі більше.

За даними Департаменту 
екології області, на Чернігівщині 
офіційно зареєстровано близь-
ко 700 сміттєзвалищ, полігонів, 
очисних споруд та інших накопи-
чувачів бруду.

За кількістю місць вида-
лення відходів лідирують Город-
нянський район — 66, Чернігів-
ський — 63, Новгород-Сівер-
ський — 43, Борзнянський — 
40.

Найбільші полігони області: 
Чернігівський на Масанах пло-
щею майже 24 га і 5548 тис. 
тонн твердих побутових відхо-
дів; Ніжинський полігон — 775 
тис. т на 15 га; Городнянський 
полігон — 237 тис. т на 23 га, 
Прилуцький полігон — 217 тис. 
т на 12,5 га.

Найбільші забруднювачі:
Чернігівська ТЕЦ на 36 га 

золовідводу розміщує 1850 тис. 
т відходів плюс золонакопичу-
вачі в селі Киїнці — 35 га, 2500 
тис. т.

Вражають розміри накопи-
чувача в Киїнці підприємства 
«Чернігіввовна», що давно не 
діє, на 93 га — 2300 тис. т від-
ходів.

Шлаконакопичувач «Хімво-
локна» вміщує 412 тис. т.

Борзнянська міська рада 
зі своїми полями асенізації та 
фільтрації рідких побутових від-
ходів, що на 1,5 га вміщують 334 
тис. т відходів.

ЖКГ Чернігова — 130 тис. т 
рідких промислових відходів.

ДП «Укрспирт» зі своїми 
очисними спорудами в селах Че-
мер та Нові Боровичі Сновсько-
го району.

Серед сміттєзвалищ місте-
чок і селищ області найбільші (в 
тисячах тонн) у смт Десна — 67, 
Носівка — 65, Семенівка — 51, 
Сосниця і Срібне — по 50, Короп 
— 42, Корюківка — 32, Мена й 
Березне — по 25.

Полігон на Масанах
Найбільший в області полі-

гон твердих побутових відходів 

від населення на Масанах — у 
Чернігові. На фоні трагічних по-
дій на полігоні у Львівській об-
ласті Челайн поцікавився в на-
чальника полігону Анатолія Ше-
лудька, чи не загрожує це й нам.

«Так, зараз небезпечно на 
сміттєзвалищі. Але до того, що 
було на Львівщині, думаю, не 
дійде. Потрібно дотримуватися 
технології, й нічого не станеться. 
Пересипати 2 – 2,5 м сміття на 
20 – 30 см ґрунту». Розширен-
ня полігону горизонтально вже 
не буде, ріст тільки вгору: «Ще 
є куди заповнювати. Зараз за-
ввишки сміттєзвалище сягає 
приблизно рівня 5-поверхового 
будинку».

Керівник полігону звернув-
ся до чернігівців із проханням 
не створювати стихійних сміт-
тєзвалищ, запевнивши, що ко-
шти за завезення сміття беруть, 
починаючи від об’єму 0,5 куба 
(це приблизно півпричепа лег-
кового автомобіля). «Якщо хоче-
те викинути кілька пакетів сміт-
тя, можете це зробити тут безко-
штовно».

Стосовно перспектив утилі-
зації сміття Анатолій Шелудько 
заявив, що в планах — сміттєпе-
реробний завод. «У мерії розро-
бляють варіанти. Різні фірми — 
і європейські, і не європейські. 
Коли це може бути? Невідомо».

ЖКГ та екологи 
не поділять 

сміттєзвалища
Яке ж відомство контролює 

сміттєзвалища? Усе виявилося 

не так просто. Адже два департа-
менти — житлово-комунального 
господарства та екології — по-
стійно намагалися перекидати 
відповідальність одне на одного.

Андрій Ярош, начальник 
управління ЖКГ, заявив, що ко-
мунальники контролюють екс-
плуатацію звалищ, але серед 
реальної роботи зміг назвати 
тільки щорічні моніторинги про 
стан сміттєзвалищ та збір ін-
формації за затвердженою фор-
мою звіту. Із конкретних цифр 
назвав лише середні тарифи 
для області на переробку, ути-
лізацію й захоронення побуто-
вих відходів: для населення — 
27, 54 грн за куб.м, для бюджет-
них організацій — 46 грн і для 
інших організацій — 52 гривні.

Екологічні загрози
«Поки грім не вдарить, Іван 

не перехреститься», — так Тетя-
на Небрат, заступник директо-
ра Департаменту екології Черні-
гівської ОДА, охарактеризувала 
ситуацію зі сміттєзвалищами до 
і після Львівської трагедії. «Пи-
тання з побутовими відходами 
стало дуже актуальним тільки 
після того, як сталася трагедія 
на Грибовицькому сміттєзвали-
щі. До того питання здебільшого 
порушувалося влітку, коли висо-
ка температура й починається 
загоряння».

Тетяна Небрат назвала три 
постійні екологічні загрози смі-
тєзвалищ. «По-перше, це загро-
за, яка виникає після спалю-
вання сміття, оскільки в повітря 

виділяється багато шкідливих 
речовин. Часті загоряння сміт-
тєзвалищ виникають через те, 
що, коли сміття довго лежить, 
під ним утворюється газ метан, 
який за найменшої іскринки за-
горається.

Небезпечне також підпалю-
вання опалого листя. Нині має-
мо велику кількість транспорту. 
У вихлопних газах, окрім бага-
тьох хімічних речовин, є ще й та-
кий канцероген як бензопірен. 
Він акумулюється в зелених на-
садженнях і не розкладається. А 
коли це листя спалюється, речо-
вина летить у повітря і вдихаєть-
ся людьми.

Друга небезпека — вплив 
на підземні води. Щороку має 
робитися аналіз з об’єктів пит-
ної води біля сміттєзвалищ.

Третя — забруднення ґрун-
тів унаслідок того, що сміття ві-
тром розноситься на великі від-
стані й узагалі безконтрольно 
викидається громадянами».

Джерело: ChelineTV

Чуже сміття 
Чернігову не потрібне

Львівське сміття може 
призвести до екологічної ка-
тастрофи в Чернігові, попере-
джає громадський діяч-еколог, 
відомий лікар-гематолог Іван 
Осадців. Так він прокоментував 
можливі наслідки ухвалення рі-
шення про приймання Черніго-
вом сміття зі Львова. 

Іван Осадців уже понад 25 
років опікується екологічними 
проблемами Чернігова й переко-
нує: наше сміттєзвалище не змо-
же прийняти до себе львівсько-
го сміття, адже ми ледь даємо 
лад власному. За підрахунками 
Осадціва, головне міське сміт-
тєзвалище на Масанах потрібно 
було закрити ще два десятиліття 
тому. Необхідно будувати сміттє-
переробний завод і запроваджу-
вати роздільний збір сміття.

Накладено мораторій 
на чуже сміття

30 вересня сесія Чернігів-
ської міської ради ухвалила 
рішення про мораторій, тобто 
заборону завезення  в місто 
відходів з інших міст країни. 

У Ніжині співробітники Служби безпе-
ки України спільно з прокуратурою та по-
ліцією викрили підпільну майстерню з ви-
готовлення вогнепальної зброї.

Місцевий мешканець організував не-
легальне виробництво в гаражі у приват-
ному секторі. Правоохоронці встановили, 
що зловмисник виготовляв на замовлення 
стрілецьку і продавав бойову зброю серій-
ного виробництва. Клієнтів зброяр підшуку-
вав через форуми в Інтернеті. За наявною 
інформацією, покупцями були представни-
ки кримінальних структур, у тому числі з не-
легальних копалень бурштину в Житомирській та Рівненській областях.

Співробітники спецслужби затримали «зброяра» неподалік май-
стерні під час спроби продажу виготовленої вогнепальної зброї — бо-
йового мушкета. Раніше правоохоронці задокументували реалізацію 
зловмисником пістолета «ТТ».

Під час обшуків у гаражі та за місцем проживання мешканця Ні-
жина оперативники СБ України вилучили три гладкоствольні та дві 
пневматичні рушниці, саморобний обріз, три пістолети для стрільби 
набоями типу «флобер», самі набої різного калібру. У майстерні та-
кож виявлено пристрої та капсулі для виготовлення набоїв, корпусів і 
стволи для нарізної й гладкоствольної зброї та два кілограми пороху. 

У рамках відкритого кримінального провадження затриманому 
повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Прес-центр СБ України

Сміттєзвалища 
Чернігівщини

Шахрайка продавала «липові» 
дипломи про вищу освіту

Зловмисницю, яка виготовляла фіктивні дипломи про отримання ви-
щої освіти, та інші документи, що підтверджують навчання у вишах, ви-
крила на Чернігівщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Основною клієнтурою шахрайки були люди, яким «липові» докумен-
ти були необхідні для працевлаштування. Своїм клієнтам вона пропону-
вала також внесення їхніх персональних даних до списків випускників 
вишу та до бази Міністерства освіти. Виготовлення одного фіктивного 
диплома коштувало 11 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час одержання частини неправо-
мірної вигоди в сумі вісім тисяч гривень за черговий підроблений диплом про отри-
мання вищої економічної освіти в одному з чернігівських навчальних закладів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (підроблення доку-
ментів), ст. 190 (шахрайство) та ст. 369 (пропозиція або надання непра-
вомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Трива-
ють слідчі дії, встановлюються всі причетні до злочинної оборудки.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

На Чернігівщині СБУ 
викрила підпільну майстерню 
з виготовлення вогнепальної зброї

СБУ затримала на хабарі старшого 
інспектора митного поста

Старшого державного інспектора митного поста «Нові Яриловичі» 
Чернігівської митниці затримали на хабарі співробітники Служби безпе-
ки України спільно з прокуратурою. Здирник вимагав 300 доларів США 
за митне оформлення транспортного засобу.

Оперативники спецслужби затримали хабарника під час отримання 
всієї суми неправомірної винагороди. При огляді особистих речей зло-
вмисника правоохоронці виявили пакет з амфетаміном.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального 
кодексу України. Перевіряється інформація про причетність працівника 
митниці до інших фактів протиправної діяльності. 

Прес-центр СБ України
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Війна на Донбасі

Пряма мова
Ігор ЛУЦЕНКО, 
народний депутат 
України, член 
комітету з питань 
запобігання 
і протидії корупції

Ахметову — 50
Учора виповнилося п’ятдесят ро-

ків Рінату Ахметову, номінальному 
утримувачу активів Віктора Януко-
вича. З чим і вітаю нинішню владу — 
Президента, минулого і нинішнього 
прем’єрів, усю вже немаленьку сім’ю 
генеральних прокурорів, глав СБУ. 
Це — ваше свято.

Без вас, можливо, Ахметову, як 
соціальному феномену нашої доби, 
не було б стільки років. Саме завдяки 
вам олігарх, один із архітекторів кон-
флікту на Донбасі, досі залишається 
на волі, при грошах і зі значним полі-
тичним впливом.

Коли кажуть, що війна вигідна 
олігархам, я не можу уявити іншого 
олігарха, крім Ахметова, кому вигід-
на війна. Секрет його недоторкан-
ності, мабуть, саме і полягає в на-
явності війни. Якщо б не було вій-
ськового конфлікту з Росією, якби 
не підпалили Донбас, доля Ахметова, 
можливо, склалася б інакше. А так 
він потрібен, так він у чомусь неза-
мінний. Він працює одночасно з двох 
боків, платячи і українській владі, і 
сепаратистам.

Ахметов разом з Януковичем го-
тували пожежу на Донбасі, за яку ми 
зараз платимо кров’ю. Його медіа 
плекали донбаський сепаратизм і ру-
сифіковували всю країну, його став-
леники в місцевій владі проводили 
антиукраїнську лінію, підтримувана 
їм Партія регіонів завжди любила 
Москву. Громадянське суспільство, 
вільна преса дуже швидко витісня-
лися з Донеччини — в кращому разі 
були змушені виїжджати, в гіршому 
— потрапляли на кладовище або на 
дно Азовського моря.

Нині ахметівський Опозиційний 
блок також відверто підтримує сепа-
ратистську програму і затаївся в пар-
ламенті, вичікуючи свого часу, щоб 
принести «руській мір».

Ахметов — страшне минуле Дон-
басу, котре конвертувалося в його 
жахливе сьогодення. Ахметова три-
мають і Путін, і Порошенко як один із 
варіантів майбутнього Донбасу. Чи 
буде це майбутнє кращим — питання 
з трагічною риторикою.

Ахметов контролює потоки си-
ровини з підконтрольних російським 
бандам територій. Ахметов возить у 
захоплений росіянами регіон товари, 
котрі почасти роздає, почасти продає. 
Ахметов був співучасником, разом зі 
своїм колегою Кучмою-Пінчуком, афе-
ри з крадіжки Криворіжсталі — вели-
чезного металургійного підприємства. 
Факт неправомірного відчуження цьо-
го державного майна було підтвер-
джено судами. Але це не має жодних 
наслідків для Ахметова. Поки не має. 

Чи були набуті чесно всі інші ве-
личезні промислові гіганти, енерге-
тичні підприємства Ахметовим? Чи 
приватизував він їх так само чесно, 
як приватизував Криворіжсталь? Пи-
тання все з тою риторикою. Чи пору-
шував хтось питання про деолігархі-
зацію після Революції Гідності, чиїм 
лозунгом було «Проти олігархів!»?

Зараз Головний гаманець і утри-
мувач активів Сім'ї вільно пересува-
ється Україною, зустрічається з топ-
посадовцями, все ще у статусі одного 
зі співхазяїв України. Самим фактом 
свого існування викриваючи гни-
лість нинішнього режиму.

Ахметов, допоки він є тим, ким 
він є, — це символ неспроможнос-
ті нинішньої влади, криваве тавро 
зрадництва на її лобі.

    («Українська правда», 
22.09.2016)

А що змінилося після Майдану?
Прокуратура арештувала 

містечко, ресторани й магазини 
колишнього начальника податкової

Головна військова прокуратура описала й арештува-
ла майно підозрюваного колишнього першого заступни-
ка голови Державної податкової служби — начальника 
податкової міліції Андрія Головача та членів його родини.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«Розслідування проводиться за фактами неза-

конного відшкодування ПДВ підприємствам (ст. 209 
КК України — легалізація (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом), що знаходилися під конт-
ролем злочинної організації екс-високопосадовців 
В. Януковича, М. Азарова, А. Клименка на суму понад 
3 млрд грн», — додали в ГПУ.

Зазначені слідчі дії проведені на об’єктах нерухо-
мості, які були легалізовані підозрюваним, у тому числі 
на членів його родини. Зокрема, слідчі описали й  ви-
лучили автопарк (6 автомобілів), оформлений на сина 
підозрюваного. Крім того, слідчими описано й арешто-
вано котеджне містечко, яке належить на правах влас-
ності родичам підозрюваного, декілька ресторанів і 
магазинів елітного одягу на вулиці Хрещатик, які також 
оформлені на родину колишнього високопосадовця.

Загальна орієнтовна вартість описаного й арешто-
ваного Головною військовою прокуратурою майна, яке 
легалізовано Андрієм Головачем і членами його роди-
ни, складає майже 480 млн грн, з яких 468 млн грн — 
об’єкти нерухомості, 10 млн грн — рухоме майно.

Колишнього мера 
Слов’янська Нелі Штепу 

третій рік судять за сепаратизм
Варто згадати, що війна на Донбасі, сепаратизм, 

проголошення так званих ДНР і ЛНР починалися із 
захоплення російським спецназом і так званими 
«ополченцями» міста Слов’янськ. Тоді агресорів радо 
зустрічала міський голова Нелі Штепа, котра брала 
активну участь в організації так званого «референ-
думу» про утворення сепаратистських так званих 
«республік», відділення їх від Української держави. 

Тоді у Слов’янську нічого в агресорів не вийшло, 
українські війська скоро повернули місто під конт-
роль нашої держави. А горе-мера було арештовано. 

Утім, після тих подій уже третій рік «новій» владі, 
що прийшла з Майдану, а суду над сепаратисткою не 
видно кінця. Хіба важко встановити очевидне? 

Червонозаводський райсуд Харкова продо-
вжив для Штепи перебування в СІЗО ще на два мі-
сяці, до 11 листопада.

Суд закінчив вивчення письмових матеріалів 
справи, але прокуратура подала клопотання про 
приєднання до справи «нових доказів». Наступне за-
сідання суду — 25 жовтня. 

Штепу заарештували ще 13 липня 2014 року. Їй 
інкримінують скоєння кримінальних злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну ціліс-
ність і недоторканність України, які спричинили заги-
бель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної 
групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Представник України в підгрупі 
з безпеки Тристоронньої контактної 
групи щодо врегулювання конфлік-
ту на Донбасі Євген Марчук назвав 
дев’ять реалій про війну на Донбасі й 
переговорний процес із Росією.

За його словами, перша реалія 
така, що Україна на Донбасі воює з 
військовими підрозділами, команди-
рами яких є офіцери й генерали росій-
ських Збройних сил. Однак РФ цього 
не визнає, тому жодна угода не мати-
ме реального значення. «Росія офіцій-
но не визнає себе країною-агресором 
і не визнає, що її регулярні війська 
знаходяться на території України. Ро-
сія не бере й не візьме для розгляду 
жодного проекту договорного доку-
мента, в якому буде найменший натяк 
на її участь у війні на Донбасі, допоки 
В. Путін буде все заперечувати. Разом 
з тим жодна угода по цій проблемі без 
участі Росії немає ніякого реального 
значення», — написав Марчук.

Другою реалією є те, що лідери 
«ЛДНР» Олександр Захарченко та Ігор 
Плотницький і самі бойовики не за-
цікавлені в урегулюванні ситуації на 
українських умовах, бо знають, що на 
них чекає тюремне ув’язнення.

Третя реалія, за словами Марчу-
ка, — це те, що ні НАТО, ні США не на-
дішлють до України своїх військових 

підрозділів для війни проти Росії.
Реалія четверта: Україна сама 

не зможе перемогти РФ у цьому кон-
флікті без величезних жертв. «Чи 
може Україна один на один вистояти 
проти Росії в воєнному сенсі... Ні, без 
величезних жертв не зможе. Висто-
яти зможе тільки за консолідованої 
міжнародної підтримки країн-членів 
НАТО і перш за все США, Великобри-
танії, ФРН, деяких інших країн, при ви-
сокій консолідації українського наро-
ду та значному посиленні оборонно-
безпекового, інформаційного та еко-
номічного потенціалів України».

П’ята реалія: Путін упевнений, що 
президент США Барак Обама цього 
року закінчує своє президентство і, 
«швидше за все, не піде на різкі між-
народні політичні рішення». Також «на 
руку» Путіну грає падіння рейтингу 
канцлера ФРН Ангели Меркель та ви-
хід Британії з ЄС. «Чи зацікавлений Пу-
тін у подальшій дезінтеграції ЄС і осла-
бленні проукраїнської коаліції в ЄС? 
Так, зацікавлений!»

Шостою реалією є те, що Путін не 
буде дотримуватися правил міжнарод-
ної поведінки й виконання Мінських 
угод. «Дієвим може бути тільки ефек-
тивний міжнародний механізм невій-
ськового примусу Росії до миру. Вою-
вати з Росією за Україну ніхто не буде».

Реалія сьома: «Чи буде дієвим 
будь-який міжнародний формат без 
участі в ньому Росії? Не буде. І ніхто 
зараз на такий формат не піде».

Восьмою реалією, за словами 
Марчука, є те, що прибуття «в Україну 
миротворчої місії ООН малоймовірно».

Дев’ята реалія, на думку Марчу-
ка, — відсутність страхів у російсько-
го президента. «Чого В. Путін боїться 
як Президент Росії? Нічого. Він пере-
конаний, що ніхто не піде війною про-
ти Росії і що при владі він буде стільки, 
скільки захоче. Що сьогодні найбіль-
ше тривожить В. Путіна як президен-
та? Міжнародні санкції? Міжнародна 
ізоляція? Крах російської економіки? 
Викриття його особистих капіталів? 
Втрата особистого рейтингу в Росії? 
Як без втрат вийти із Сирії, з Украї-
ни? Розвал Росії як держави? Так, такі 
сумніви і тривоги, скоріш за все, є».

При цьому Марчук зазначив, що, 
незважаючи на це, необхідно робити 
«кроки» хоча б для «часткового роз-
вантаження лінії фронту».

Режим Януковича вивів із 
України до $30 мільярдів. 
Кошти щось ніяк не повертаються  

За неповні чотири роки режим екс-президента 
Віктора Януковича вкрав із державного бюджету 
та вивів із країни від 20 до 30 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петрен-
ко, презентуючи в парламенті проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення стягнення у дохід держави 
необґрунтованих активів».

Масштаб корупційних схем вражає. А перед 
українською правоохоронною системою тепер 
стоїть завдання повернути до бюджету в макси-
мальному обсязі ті кошти. Вони знаходяться нині 
як в українських банках, так і в інших країнах.

Уряд 2014 року вже провів арешти понад 1,5 
мільярда доларів США на рахунках офшорних ком-
паній, що обліковувалися в державних банках.

Проте, наголосив міністр, на сьогодні в Україні 
немає режиму відповідної спецконфіскації, який 
би дав можливість оперативно повернути ці ко-
шти — 1,5 млрд доларів — до державного бюдже-
ту. Відповідні законопроекти вже 8 разів ставили-
ся на голосування в українському парламенті, про-
те так і не були ухвалені.

Генпрокуратура розбирається, 
як регіонали з Януковичем 

узурпували владу
ГПУ активізує розслідування справи про ви-

несення неправосудного рішення суддями Кон-
ституційного Суду при зміні Конституції 2010 року 
й логічно завершить провадження за всім маси-
вом звинувачень проти колишнього президента 
Віктора Януковича.

Про це заявив Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко. «Янукович узурпував владу за до-
помогою тиску на Конституційний Суд, викорис-
товував владу для контролю економіки країни і 
розкрадання коштів, після цього він через своїх 
людей, найчастіше через громадян Росії, довів до 
небоєздатності Збройні сили України, після цьо-
го підписав «Харківські угоди», результатом яких 
було введення додаткового військового контин-
генту РФ у Севастополі, опісля він узяв невигідний 
кредит і відмовився від європейської інтеграції, 
що вивело людей на вулиці», — зазначив Луценко.

Генпрокурор підкреслив, що це величезна 
справа, кваліфікується як державна зрада. Разом 
із тим додав, що «судді не можуть бути притягну-
ті до відповідальності, оскільки відповідно до за-
кону вони не несуть відповідальності за прийня-
те рішення». «Але ця справа дуже важлива. По ній 
є кілька суддів, які визнали тиск з боку Янукови-
ча для прийняття рішення про зміну Конституції. 
Правда, потім вони відмовилися від цих свідчень. 
І це проблема», — сказав Луценко.

В Україні подорожчає 
телефонний зв’язок

Національна комісія з питань регулювання 
зв’язку прийняла за основу проект підвищення 
розцінок на фіксований місцевий зв’язок.

Зміна тарифів відбудеться в два етапи: до 31 
грудня 2016 року передбачено підвищення в се-
редньому на 10,6% для населення і бюджетних 
установ, а від 1 січня 2017 року — для бюджетних 
установ ще на 21,2%. З відповідною ініціативою 
до НКРЗІ звернувся «Укртелеком».

Від отруєння алкоголем 
померли майже 50 людей 

Про це йдеться в повідомленні Держспожив-
служби: «Станом на 15.00 27.09.2016 року се-
ред мешканців Харківської області зареєстро-
вано 53 випадки отруєнь алкогольними напо-
ями (вірогідно, сурогат). Із загальної кількості 
постраждалих 23 особи померло». Зокрема най-
більше людей отруїлися у Вовчанському районі. 
Тут із 23 отруєних 12 померло.

25 вересня власницю магазинів у Вовчан-
ському районі, де продавали сурогатну горілку, 
заарештовано.

А загалом від сурогатної горілки в кількох об-
ластях за останні тижні померли майже 50 людей.

У справі отруйного алкоголю 
знайшли «російський слід»

Як повідомив перший заступник голови Дер-
жавної фіскальної служби Сергій Білан, метило-
вий спирт поставлявся в Харківську область для 
подальшого виготовлення сурогатної горілки з 
одного із підприємств Луганщини, а туди заво-
зився з Російської Федерації. 

«Узагалі метанол є сильною отрутою, і купи-
ти його у вільному продажу неможливо. Щоб на-
віть його транспортувати, застосовуються спе-
ціальні умови, мають бути відповідні дозвіль-
ні документи. У цьому випадку посадова особа 
сіверськодонецького підприємства за готівку 
незаконно реалізовувала метанол знайомому 
посереднику, який перепродав його безпосе-
редньому організатору виготовлення сурогату, 
отримуючи гроші на картку», — повідомив Білан.

Також він зазначив, що вже встановлено і 
допитано водія, який перевозив спирт. «У нада-
них йому фіктивних супровідних документах було 
вказано, що він нібито перевозив іншу рідину». 

Загалом посереднику оборудки продали по-
над 5 тонн метанолу, який був потім доставлений 
організаторові виготовлення сурогатного алко-
голю. «Посередник дав показання й у всьому зі-
знався», — повідомив Білан.

Як відомо, станом на 4 жовтня через вжи-
вання сурогатної горілки померли майже 50 
людей.

Марчук назвав дев’ять «неприємних 
реалій» про війну на Донбасі

Росія відконвоює 
25 військових 
через відмову 

воювати на Донбасі 
Розвідка повідомляє про збіль-

шення кількості кадрових російських 
військових, які відкрито відмовля-
ються продовжувати брати участь у 
гібридній війні на окупованому Дон-
басі. Про це йдеться у зведенні Го-
ловного управління розвідки Мініс-
терства оборони України за 28 ве-
ресня.

За даними ГУР, 26 вересня до До-
нецька прибув підрозділ Управління 
охорони та конвоювання Федераль-
ної служби виконання покарань РФ з 
метою супроводження близько 25 ро-
сійських військовослужбовців, які від-
мовилися брати участь у бойових діях 
на тимчасово окупованих територіях 
Сходу України.

Основна причина конвоювання 
«відмовників» — виключення мож-
ливості вивезення на територію Ро-
сії будь-яких бойових документів (бо-
йових наказів і розпоряджень, топо-
графічних карт з бойовою обстанов-
кою) та інших свідчень (фотокарток, 
показань свідків, аудіозаписів), що 
можуть бути використані в росій-
ських і міжнародних судах як докази 
фактичної участі військовослужбов-
ців у неоголошеній війні Росії проти 
України.
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Бліц-інформ
На будівлі колишньої тюрми 
НКВС відкрили пам’ятну 
дошку репресованим 
Меморіальну дошку жертвам політичних репресій 

у ХХ столітті відкрили на місці колишнього в’їзду-виїзду 
до внутрішньої тюрми центрального апарату НКВС УРСР 
(Київ, вул. Ірининська, 4). Саме сюди протягом тридцятих 
– п’ятдесятих років потрапляли ті, хто становив найбільшу 
загрозу для тоталітарної влади. Тепер це приміщення — в 
підпорядкуванні Служби безпеки України.

«Господарів цієї будівлі — і сталінське НКВС, і гітле-
рівське СД — поєднувало одне прагнення — вичавити 
дух свободи нашого народу, перетворити його на покір-
ного прислужника своїх імперських амбіцій», — сказав на 
урочистостях голова СБУ Василь Грицак.

Голова Інституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович наголосив, що особливе значення ця дошка має 
для співробітників СБУ, які «стоять на сторожі демократії 
і більше ніколи не перетворяться на репресивний орган».

Український інститут національної пам’яті

Протягом трьох місяців 
держава не регулюватиме 
цін на продукти
В Україні від 1 жовтня тимчасово скасовується дер-

жавне регулювання цін на продукти харчування. Відповід-
ну постанову Кабінету Міністрів було затверджено на за-
сіданні уряду 22 вересня. Постанова передбачає тимчасо-
ве скасування регулювання цін на продукти харчування.

Протягом трьох місяців вивчатиметься динаміка цін, і за 
результатами моніторингу буде прийнято рішення про скасу-
вання, обмеження чи відновлення такого регулювання.

Безвізовий режим Україні 
дала держава Сент-Кіттс і Невіс. 
Ви чули про таку країну? 
Україна та Федерація Святого Крістофера (Сент-Кіттс) і 

Невіс, яка знаходиться в східній частині Карибського моря, 
уклали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Положеннями угоди передбачається, що громадяни 
України та громадяни Федерації Святого Крістофера (Сент-
Кіттс) і Невісу, які користуються дійсними проїзними доку-
ментами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати тран-
зитом і перебувати строком до 90 днів без віз на територі-
ях Сент-Кіттс і Невісу та України. 

Київ прийматиме фінал 
Ліги чемпіонів 2018 року
Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів Європи з футболу 

2018 року. Це рішення ухвалили на конгресі УЄФА в Афінах. 
Фінал Ліги чемпіонів у Києві може бути останнім в Єв-

ропі, оскільки після 2018 року УЄФА планує проводити ви-
рішальні матчі турніру по всьому світу. Фінал Ліги чемпіонів 
2017 року прийматиме Уельс.

Туркменистан: 
соціалізм – феодалізм – 
демократія – авторитаризм
Президент країни Гурбангули Бердимухамедов за-

твердив нову редакцію конституції, яка скасовує 70-річ-
ний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшує 
термін президентських повноважень із п’яти до семи ро-
ків. Раніше поправки до конституції Туркменістану були 
схвалені радою старійшин і парламентом країни.

Бердимухамедов прийшов до влади в грудні 2006 
року, після раптової смерті попереднього лідера країни 
Сапармурата Ніязова (Туркменбаші), який був президен-
том Туркменістану від 1991 року.

Перші кроки нового лідера країни породили надію на 
швидкі політичні реформи: Бердимухамедов розпорядився 
прибрати з центру столиці гігантську позолочену статую Нія-
зова. Він скасував багато рішень свого попередника, зокре-
ма повернув традиційні назви місяців і днів тижня, які Турк-
менбаші перейменував на честь себе, своєї матері й усіля-
ких міфічних істот. Бердимухамедов також дозволив відкри-
ти в країні кілька загальнодоступних Інтернет-кафе (за часів 
Ніязова доступ до Інтернету був суворо обмежений), повер-
нув 10-річну шкільну освіту (скорочена програма Ніязова 
заважала продовжувати освіту за кордоном) і усунув низ-
ку інших непопулярних заходів: скасування пенсій, закрит-
тя сільських бібліотек і лікарень, заборону на оперу і цирк.

Однак з часом багато спостерігачів стали відзнача-
ти, що методи правління Бердимухамедова мало відріз-
няються від політики попередника, який користувався аб-
солютною владою.

У 2012 році Бердимухамедов легко переобрався на 
новий термін, отримавши понад 97% голосів виборців. 
Незважаючи на те, що на президентських виборах Берди-
мухамедову протистояли сім кандидатів, усі вони під час 
передвиборної кампанії висловили повну підтримку дію-
чому президенту.

Ухвалення нової конституції фактично відкриває 
Гурбангули Бердимухамедову дорогу до довічного пре-   
 зидентства.

Батьки «глави» саморобної «ЛНР» 
(«Луганської народної республіки») Ігоря 
Плотницького, які два роки тому поспі-
хом «евакуювалися» з рідного селища 
Кельменці, що на Буковині, днями рап-
том померли: отруїлися грибами. Про це 
повідомляє РІА «Воронеж» із посилан-
ням на власні джерела.

Місцеве видання пише, що пенсіоне-
рів госпіталізували в лікарню із симптома-
ми отруєння ще другими вихідними верес-
ня. Незабаром перевезли до Москви. Але й 
тамтешні світила медицини не допомогли…

Не відомо, яким робом ці «делікатеси» 
опинилися в раціоні небіжчиків. І, даруйте 
за нотки цинізму, — чи вони ці грибочки з 
доброї волі куштували, чи хтось їх до того 
дуже настирливо припрошував. Принаймні 
у прес-службі ватажка «ЛНР» на запитання 
про цю несподівану смерть відповіли, що 
«коментарів із цього приводу не дають». 

Нагадаємо: сам Плотницький місяць 
тому теж опинився на волосок од смер-
ті. Вибухнув його автомобіль. Але «вождь» 
відбувся переляком і кількома днями гос-
піталізації.

У грудні 2014 року журналісти попу-
лярного чернівецького порталу «БукІнфо» 
оприлюднили відеорепортаж із Кельмен-
ців, батьківщини ватажка луганських се-
паратистів Ігоря Плотницького. Тут його 
добре пам’ятають. Щоправда, згадують, 
у кращому випадку, як людину схиблену. 
Себто яка схибила. Але більше казали, 

що той став сепаратистом і терористом 
за великі гроші.

Дії сина не могли не позначитись і на 
його батьках. За словами місцевих, вони 
втекли з Кельменців одразу після того, 
як у місті поховали першого загиблого в 
зоні АТО, 23-річного бійця. Кажуть, родичі 
українських героїв заприсяглися спалити 
хату Плотницьких. Ті ж не стали випробо-
вувати долю, подалися геть. За словами 
сусідів, їх під покровом ночі вивезли три 
чорні джипи із озброєними людьми, які 
спеціально для цього й прибули. Невідь-
куди. Очевидно, під гуманним «патрона-
том» нашої влади і правоохоронців.

Тепер знаємо куди — у Воронезьку 
область братньої Плотницькому Росії. Але 
й панічний «екзиль», як бачимо, не допо-
міг. Ось вам і «великі гроші», ось вам і гри-
би на чужині…

Леонід ІСАЧЕНКО, 
«ГРІНЧЕНКО-інформ»

Війна на Донбасі

Панорама

Кількість задокументованих жертв на Донбасі 
від початку збройного конфлікту в середині квітня 
2014 року до 15 вересня 2016 року досягла 9640 
людей. Про це йдеться в черговому звіті ООН.

Ще 22 431 людина була поранена. Мова йде 
про обидві сторони конфлікту, а також про цивіль-
них осіб.

У доповіді йдеться про те, як близькість урядо-
вих сил і озброєних груп на лінії зіткнення — по-
декуди між ними лише 300 – 500 метрів — сприяє 
зростанню напруженості. 

Також відомство додає, що, хоча більше поло-
вини всіх жертв серед цивільного населення, за-
документованих у червні й липні, є результатом 
обстрілів через лінію зіткнення, значна кількість 
цивільних убиті й поранені в результаті вибухів 
мін, вибухонебезпечних пережитків війни та роз-
тяжок.

«Число цивільних осіб, загиблих у результаті 
вторинних наслідків бойових дій, включно з від-
сутністю їжі, води, медикаментів та закладів охо-
рони здоров’я, залишається невідомим», — дода-
ли дослідники.

В ООН стурбовані також ситуацією з 1,7 млн 
переселенців, зокрема рішенням українського 
уряду прив’язати виплату пенсій і соціальних до-
помог до місця реєстрації та перевірки місця про-
живання. «Були також зареєстровані випадки 
дискримінації переселенців у доступі до праце-
влаштування, житла або банківських послуг», — 
вважають дослідники.

У доповіді підкреслюється поступове погір-
шення ситуації в галузі прав людини і основних 
свобод в окупованому Криму.

ПАТ «Укрзалізниця» не ска-
совуватиме приміських потягів 
від 1 жовтня 2016 року за умо-
ви, якщо буде сплачена заборго-
ваність за перевезення пільго-
виків у приміському сполученні.

Про можливе скорочення 
приміських потягів повідомляли 
у зв’язку з невиконанням міс-
цевими органами влади вимог 
законодавства щодо компен-
сації залізничному транспорту 
коштів за перевезення пільго-
вих категорій громадян. За 8 мі-
сяців 2016 року ця заборгова-
ність склала 271,6 млн грн. 

Якщо ситуація з компенса-
ційними виплатами не покра-
щиться, «Укрзалізниця» не ви-

ключає можливості скасування 
певних зупинок або скорочен-
ня кількості приміських потягів, 
особливо в тих регіонах, керів-
ництво яких категорично від-
мовляється співпрацювати з 
перевізником.

Найбільше у вересні за-
лізничники отримали від Дні-
провської міської ради (1763,2 
тис. грн), Тернопільської місь-
кої ради (860 тис. грн) та Запо-
різької міської ради (516,1 тис. 
грн). Певні кошти також пере-
рахували по кілька міських і ра-
йонних рад Хмельницької, Ми-
колаївської, Кіровоградської, 
Запорізької та Полтавської об-
ластей. Лише по одній раді здій-

снили виплати в Луганській, 
Сумській, Житомирській, Чер-
нігівській, Вінницькій, Черкась-
кій, Дніпропетровській облас-
тях — станом на кінець вересня. 

Але 30 вересня Чернігів-
ська міська рада на своїй се-
сії затвердила Програму ком-
пенсації пільгових перевезень 
окремих категорій громадян у 
залізничному транспорті при-

міського сполучення на 2016 
рік. Програмою передбаче-
на компенсація з міського бю-
джету перевізнику. У Черніго-
ві проїзд громадян-пільговиків 
11 рейсами потягів примісько-
го сполучення, зокрема з Чер-
нігова до Ніжина, Неданчичів і 
Горностаївки, забезпечує регі-
ональна філія Південно-Захід-
ної залізниці.

Україна закінчила 
Паралімпіаду 

з особистим рекордом
Україна в Паралімпіаді взяла ре-

кордні 117 медалей, серед яких 41 зо-
лота, 37 срібних, 39 бронзових. У за-
гальному заліку це третє місце на Олім-
піаді серед інвалідів, яка відбулася в 
Ріо-де-Жанейро.

Попередній український рекорд 
був встановлений під час Паралімпіа-
ди-2012 у Лондоні, коли наша збірна взя-
ла 84 медалі, з яких 32 були золотими.

У Росії суд оштрафував 
активіста на 250 тисяч 

за читання конституції країни
У Москві суд оштрафував активіс-

та Віктора Капітонова на 250 тисяч ру-
блів за читання російської конституції. 
Суд визнав Капітонова винним у по-
вторному порушенні організації публіч-
ного заходу.

12 вересня поліція затримала 6 ак-
тивістів біля будівлі Держдуми Росії, які 
вголос читали російську конституцію.

На всіх активістів склали протоко-
ли за проведення публічної акції без 
попереднього повідомлення. На Вікто-
ра Капітонова було складено протокол 
за повторне порушення.

Смоленська катастрофа: 
записи «чорних скриньок» 

Ту-154М були сфальсифіковані
Записи чорних 

скриньок польського 
урядового літака, який 
зазнав авіакатастрофи 
під Смоленськом 2010 
року, були сфальсифі-
ковані, а багато доку-
ментів, які мають стосунок до справи, — прихо-
вані. Про це заявили експерти з підкомісії з роз-
слідування Смоленської катастрофи парламенту 
Польщі.

Із польських реєстраторів видалили короткий 
відрізок, на місце якого вставили відрізок із росій-
ського реєстратора. У вилученому відрізку місти-
лася інформація про неполадки двигуна, генера-
торів і радіовисотомерів, що трапилися, коли пре-
зидентський літак пролітав на висоті 15 метрів.

Нещодавно підкомісія заявила, що має свід-
чення маніпулювання Росією окремими даними, 
які стосуються трагедії.

10 квітня 2010 року в катастрофі польсько-
го урядового літака Ту-154 у Смоленську загинуло 
96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качин-
ський із дружиною, керівники всіх родів військ, 
начальник генерального штабу, представники 
Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній 
президент Польщі у вигнанні Ришард Качаров-
ський, представники вищого військового коман-
дування, політичних партій, громадські та релігій-
ні діячі.

ООН: на Донбасі 
загинули 9640 людей

Про велике «бабло» 
і гриби на чужині

«Укрзалізниця» може скасувати
деякі приміські потяги через борги. 
Чернігівщина борги погашає 

Чернігів, вокзал, електричкаЧернігів, вокзал, електричка

У Москві застрелили 
главу компанії, 

яка обслуговувала Путіна
Гендиректор компанії «Президент-Сер-

віс» Дмитро Крюков був застрелений з наго-
родного пістолета Макарова. Зброю вияви-
ли поруч із тілом.

Підприємство «Президент-Сервіс» за-
ймається комплексним сервісним обслуго-
вуванням органів державної влади, орга-
нізацій і приватних осіб, її замовниками є 
в тому числі адміністрація президента РФ, 
управління справами, уряд, а також промис-
лові компанії, банки.

У Білорусі знайшли 
мертвим активіста

У Білорусі поховали 49-річного активіс-
та коаліції «Вільна Білорусь» Томаса Яко-
вицького, який помер у Могилеві. Родичі 
знайшли його мертвим 24 вересня.

Згідно з попередніми результатами екс-
пертизи, смерть була насильницькою. Підо-
зрюваного у вбивстві затримали.

Томас був одним із організаторів салю-
тів на підтримку в’язнів Могилевської колонії 
Андрія Санникова і Дмитра Бондаренка, був 
учасником акції протесту на площі Незалеж-
ності в Мінську 19 вересня 2010 року.

Незадовго до смерті збанкрутував бізнес 
Яковицького, пов’язаний із ремонтом машин. 
Активіст змушений був продавати своє майно.
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада 

В Італії знайшли 
викрадені 14 років тому 
в Нідерландах 
картини Ван Гога
Дві картини Ван Гога, викрадені 14 ро-

ків тому з музею Ван Гога в Амстердамі, 
були знайдені в Італії. У 2002 році зловмис-
ники викрали два полотна художника — 
«Морський краєвид у Схевенінгені» і «Вихід 
із протестантської церкви в Нюене». Викра-
дачів спіймали 2004 року, однак тоді карти-
ни знайти не вдалося.

Роботи Ван Гога були знайдені під 
час тривалого розслідування італійської 
поліції.

Десять тисяч 
білорусів змусили 
платити «податок 
на дармоїдство»
Податкові органи Білорусі направили 

понад 10 тисячам громадян повідомлення 
про необхідність сплати збору «за дармо-
їдство». Спочатку влада припускала, що 
в Білорусі виявиться близько 400 тисяч 
громадян, які не працюють і не платять 
податків.

Президент Білорусі Олександр Лука-
шенко у квітні 2015 року підписав декрет, 
відповідно до якого безробітні й ті праце-
здатні жителі, хто не платить податків біль-
ше півроку, повинні щороку сплачувати збір 
у розмірі 20 базових величин ($245 — на 
2015 рік, $186 — на 2016 рік).

Індійські 
домогосподарки 
володіють золотим 
запасом Європи
В індусок більше золота, ніж у США, 

Швейцарії та Німеччини, разом узятих. 
На їхню долю припадає близько 18 ти-
сяч тонн золота. Наприклад, Євросоюзу 
належить майже 11 тисяч тонн. Більша 
частина заощаджень в Індії зберігається 
саме в золоті, а не у валюті, й складає в 
грошовому еквіваленті 329 мільярдів до-
ларів, це третина всього світового запа-
су золота.

Золото в Індії — не лише предмет роз-
коші, воно стало частиною національної 
культури. Індуси вважають відмову від зо-
лота ганьбою, навіть якщо в них матеріаль-
на або фінансова скрута.

З’явився найкоротший 
у світі авіарейс
Найкоротший міжнародний авіарейс 

з’єднає Швейцарію і Німеччину, а трива-
тиме він лише вісім хвилин. Рейс органі-
зувала австрійська авіакомпанія People’s 
Viennaline. Він пролягатиме між швей-
царським аеропортом Санкт-Галлен-
Альтенрайн і німецьким містом Фрідріхс-
хафен. Перший літак доставить пасажирів 
2 листопада. Довжина маршруту складає 
21 кілометр. Рейси виконуватимуться дві-
чі на день. Ціна квитка — 40 євро в оби-
два боки.

Попереднім рекордсменом була ав-
стрійська компанія FlyNiki. У січні 2015 року 
вона запустила рейс із Відня до Братисла-
ви. Тривалість становила 10 хвилин, але не-
забаром його скасували.

Найкоротший рейс в Україні сполучає 
Львів та Івано-Франківськ.

Знай.ua   

Українці світу проведуть 
масову акцію 

проти російської агресії 
Українська діаспора в усьому світі 14 жов-

тня вийде на цю акцію. 
Головними вимогами українців будуть:
— вивести з території України всі російські 

окупаційні війська, а також повернути назад у 
Росію всю зброю і військову техніку;

— посилити (збільшити) наглядову місію 
ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень 
і допустити місію ОБСЄ до частини російсько-
українського кордону, яку Україна тимчасово 
не контролює;

— звільнити громадян України, які неза-
конно утримуються під арештом — як на тери-
торії Росії, так і в Криму.

За даними Світового конгресу українців, 
за межами України живе 20 млн людей україн-
ського походження.

Андрій Футей обраний 
президентом Українського 

конгресового комітету Америки
23 – 25 вересня у Гартфорді 

(штат Коннектикут) відбувся ХХІI 
Конгрес українців Америки. Це 
зібрання, що проходить раз на 
чотири роки, є найвищим орга-

ном УККА. Конгрес ви-
значив основні напря-
ми праці УККА, обрав 
провід організації.

Новообраним пре-
зидентом УККА став Ан-
дрій Футей — почесний 
консул України в штаті 
Огайо.

Президія УВКР 
щиро вітає Андрія Фу-
тея з обранням на по-

саду президента УККА, головної організації 
Сполучених Штатів Америки, що репрезентує 
інтереси більше мільйона американців укра-
їнського походження. УВКР завжди цінувала 
діяльність УККА як одного зі своїх активних 
членів. 

Українська діаспора Франції 
передала обладнання для порятунку 

зору українським військовим 
У Дніпрі обласна офтальмологічна лікар-

ня, де рятують зір пораненим на Донбасі укра-
їнським бійцям, прийняла вантаж гуманітарної 
допомоги, зібраної українцями у Франції. Пар-
тію гуманітарної допомоги оцінюють у десятки 
тисяч євро.

Це вже шостий гуманітарний вантаж, наді-
сланий асоціацією «Медична і благодійна допо-

мога Франція — Україна». П’ять попередніх, за-
гальною вагою в 10 тонн, були теж доправлені 
до медзакладів, де рятують поранених на Дон-
басі бійців.

Від початку бойових дій на Донбасі міс-
то Дніпро прийняло понад 10 тисяч поранених 
українських військових. 

А недавно благодійники зі США передали 
до шпиталю у Дніпрі обладнання на $800 тисяч.

У столиці Китаю відкрили 
музей-галерею Шевченка 

У Пекіні відкрився музей-галерея Тара-
са Шевченка. Там одразу стартувала худож-
ня виставка «Нев’януча слава. Уклін Тарасу 
Шевченку». Експозиція поєднала шевчен-
ківські роботи відомих китайських майстрів 
і понад 100 оригінальних гравюр Кобза-
ря з колекції Національного музею Тараса 
Шевченка.

Діяльну участь у заснуванні музею на ки-
тайській землі взяла Академія живопису і 
каліграфії Китаю, екс-президент України Ві-
ктор Ющенко, Національна академія мис-
тецтв України, Українська національна ака-
демія мистецтв і посольство України в Китаї.

Нині в музеї готується постійна експози-
ція. Приміщення функціонуватиме і як гале-
рея, де виставляти свою творчість зможуть 
не лише китайські, а й українські майстри.

Майбутніх студентів з України запрошує 
університет міста Перемишль (Польща), що 
поблизу українського кордону. Цей заклад 
має тісні зв’язки з Україною, зокрема угоди 
про співпрацю з кількома українськими уні-
верситетами. Незабаром підпише таку угоду 
і з Чернігівським педагогічним університе-
том ім. Т. Шевченка. Нині в університеті Пе-
ремишля навчається понад 300 студентів з 
України. 

В університеті можна отримати диплом ба-
калавра або інженера, який визнається в усьо-
му Європейському Союзі, Америці та Канаді.

Навчання триває 3 роки на гуманітарних і 
суспільних напрямках і 3,5 – 4 роки на техніч-
них. Студенти, які працюють, можуть навчатися 
за індивідуальним графіком.

Навчальний рік у Польщі починається 1 
жовтня. Якщо з якихось причин хтось запізнив-
ся зі вступом, університет може прийняти за-
яви абітурієнтів на цей навчальний рік до 31 
жовтня. У Польщі немає вступних іспитів на на-
вчання, від вступника потрібен лише атестат 
про середню освіту.

Є ще вільні місця на такі факультети: англій-
ська філологія, польська філологія, приклад-
на лінгвістика, історія, політологія, соціологія, 

міжнародні відносини, архітектура інтер’єрів, 
графічне проектування, виробництво і без-
пека продуктів харчування, інженерія се-
редовища, інженерія транспорту і логістики, 
мехатроніка. 

Студенти, що мають карту поляка або до-
звіл на постійне проживання в Польщі, на-
вчаються безкоштовно, з правом отриман-
ня соціальних і наукових стипендій. Студен-
ти, котрі навчаються на платній основі, на 
індивідуальне прохання можуть отримати 
знижку до 50%. Оплату можна здійснювати 
частинами. 

Докладну інформацію про вступ і зага-

лом про університет можна отримати україн-
ською чи російською мовою, написавши на 
електронні адреси: studiujwpolsce@pwsw.pl  чи  
w.koziar@pwsw.eu Або зателефонувати в офіс 
на польські телефони — стаціонарний: 48-16-
73-55-204, мобільний — 48-50-56-16-818 (Ва-
силь Козяр, керівник відділу організації і про-
моції університету). Говорити можна україн-
ською мовою.

Адреса: Державний Східноєвропейський 
університет у Перемишлі, вул. Князів Любо-
мирських, 6, 37-700, Перемишль, Польща. 

Panstwowa Wyzsza Szkola 
Wschodnioeuropejska w Przemyslu, ul. Ksiazat 
Lubomirskich, 6, 37-700, Przemysl, Polska.

Сайт університету: www.pwsw.eu

Не бути 
яничарами

Вельмишановні пані й панове! Гурт чи-
тачів журналу українців Австралії «Прозрін-
ня» і я, один із них, 98-літній українець, звер-
таємося до вас: підтримайте нашу пропози-
цію про проведення українізації. 

У 1931 – 1932 роках оті «куркулі», нор-
мально думаючі українці, яких переслідува-
ло НКВС як «ворогів народу», із села втікали 
в індустріальні міста. Рятуючись від НКВС, 
змінювали прізвища на московитські або 
добавляли закінчення -ов, -ін та інші. Таких 
мільйони. Їхні діти навчалися й виховува-
лись у тій системі.

Батьки дітям не говорили про свій рід, 
щоб діти десь про це сказали, бо пропали б і 
батьки, і діти. І так ті нащадки патріотичного 
села виростали яничарами, але не з їхньої 
волі. Тому потрібна українізація. 

Друге. Чому Україна не є членом ЄС і 
НАТО? Недавно Грузія та деякі інші країни 
подали заявки на вступ до ЄС. А Порошенко 
в кожній промові тільки говорить, що наша 
мета — ЄС і НАТО! І тут же далі каже: «Ми ще 
не готові». 

Хоч ми давно вже були готові, але Путін 
заборонив Януковичу вступати до ЄС. 

Федір ГАБЕЛКО,
Австралія

Європейський диплом — у Польщі
Ще не пізно вступити на навчання

Біда України лежить у Пре-
зидентах. Ніяк не можемо ми об-
рати чесного Президента. Май-
же всі наші Президенти — це 
Януковичі. За малим винятком.

Це змушує нас думати, як 
вберегтися від Януковичів?

Думають і в Україні, і поза 
нею. І я думаю. Кажуть, тре-
ба Конституцію міняти. Може, 
й так. Але я думав-думав і на-
думав. Додаймо до Конституції 
лише одне слово.

Не вірите? От послухайте, 
що я думаю. Як у світі молять-
ся Президенти?  У Англії коро-
лева і прем’єр-міністер, коли 
моляться, то по-англійськи. У 
Франції — президент і прем’єр 
— по-французьки, у Німеччи-
ні — президент і канцлер — 
по-німецькій. У Московії, коли 
вдають, що моляться, то по-
московській. В Ізраїлі — на ів-
риті.

Така заведенція в усіх краї-
нах. А в нас?

У нас чи не всі Президенти 
— колишні члени КПСС. То які з 

большевиків богомольці? Один 
сміх. Стоїть у церкві на молитві, 
а сам думає, як би йому Чорно-
вола чи Ґонґадзе ухекати. Ота-
кі богомольці. А коли не ухека-
ти, то запхати до тюряги, як ото 
з Юлією Тимошенко. Тоді Пре-
зидент був хоч і з вурків, а бого-
мільний, що аж. Просто живий 
на небо ліз. Тільки не доліз. Зі-
рвався з тої драбини, що веде 
на небо. Не зарадив йому Пан-
Біг.

Молився бідолаха не так, 
як треба було. Бо ж Президент 
він український, а молився не 
по-нашому. Якби молився по-
нашому, як у світі ведеться, то, 
може б, і не зірвався з тої спа-
сенної драбини.

Я й думаю. А що, як у Консти-
туції записать, щоб Президент 
молився по-нашому, як ведеть-
ся у світі. Може б, Ляшко не так 
і визвірювавсь на Президентів, 
а Президенти більше б думали 
про людей, а не про офшори.

Треба лише одне-однісінь-
ке слово додати до 103 статті 

Конституції. Там, де сказано, хто 
може бути Президентом. І мати-
мем чесних Президентів.

Після додачі стаття звуча-
тиме так: «Президентом Украї-
ни може бути обраний громадя-
нин України, який досяг тридця-
ти п’яти років, має право голо-
су, проживає в Україні протягом 
десяти останніх перед днем ви-
борів років та володіє і молить-
ся державною мовою».

Додавши одне тільки слово 
до Конституції, українці можуть 
забезпечити себе від богоміль-
них Януковичів, ласих на україн-
ські хліби та Межигір’я.

І буде в нас Президент без 
офшорів та межигір’їв, як казав 
Т. Шевченко:

«І на окраденій землі 
Врага не буде супостата, 
І буде син, і буде мати,                                         
І будуть люди на землі».   

Святослав КАРАВАНСЬКИЙ,
США

Зберігаємо правопис автора.

Як вберегтися від Януковичів?
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Листи читачів нашої газети — українців діаспори

Напередодні 1000-річчя 
хрещення Руси – України кому-
ністична влада в Москві та Ро-
сійська православна церква 
проявляли надзвичайну актив-
ність, щоби привласнити собі 
цю історичну подію. Стверджу-
валося, що то Росія прийняла 
християнство, коли її як держа-
ви на той час — 988 року — на-
віть у проекті не існувало. Те-
пер уряд Росії та Московський 
патріархат, щоб не втратити 
тисяч парафій в Україні та сво-
го впливу на них, роблять те 
саме, що робили російські оку-
панти протягом сотень років.

У липні цього року, напе-
редодні Дня хрещення Руси 
– України, Українська право-
славна церква Московського 
патріархату, яка мала б нази-
ватися не українською, а ро-
сійською, провела хресну ходу 
за мир до Києва. Якщо хода 
була за мир, то її треба було 
б провести в Росії до Москви, 
до Кремля. Бо то Росія роз-
почала та веде війну й не має 
миру. Вір ні парафій вирушили 
з Почаївської та Святогірської 
лавр на Володимирську гірку в 
Києві, а звідти — до Києво-Пе-
черської лаври. Ця акція Мос-
ковського патріархату, як чин-
ник духовної окупації частини 
українського народу, мала б 
бути заборонена, як тепер за-
боронена Комуністична пар-
тія, замінюються назви україн-
ських міст, вулиць замість імен 
осіб, які поневолювали Укра-
їну. А українські Почаївська, 
Святогірська та Києво-Печер-
ська лаври повинні бути за-
брані від Московського патрі-
архату як гнізда російського 
окупанта й передані Київсько-
му патріархатові. Бо ж у них 
правиться російською мовою, 
прославляються Росія та їхній 
президент Путін, який загар-
бав Крим й уже два роки веде 
війну на Сході України.

Зі здобуттям незалежнос-
ті України Українська право-

славна церква проголосила 
свій патріархат. Московський 
патріархат здійняв ґвалт, що 
українські церкви — право-
славні і греко-католицька — 
неканонічні. Він створив свою 
церкву — Українську право-
славну церкву Московсько-
го патріархату, де панує ро-
сійська мова, прославляють 
царів та історію Росії, діють 
на шкоду Україні. Російські 
царі, комуністичні керівники, 
а тепер російські «демокра-
ти» використовують релігію — 
православ’я — із власною за-
гарбницькою метою. Для них 
російська держава, російська 
нація і православна віра — не-
роздільні. У нас, українців, що 
внаслідок злих обставин до-
вгий час були недержавною 
нацією, релігія і українськість 
ішли окремими, різними доро-
гами. 

Наші недруги користува-
лися нашою релігійністю, щоб 
і далі поневолювати Україну. 
Російські царі спільно з духо-
венством підступно викорис-
товували любов і шану кошо-
вого Запорізької Січі Івана Сір-
ка до православ’я в боротьбі з 
українськими гетьманами, які 
намагалися відірвати Україну 
від Польщі та Московщини. 

Коли військо московсько-
го генерала Текелія 1775 року 
оточило Запорізьку Січ, щоб 
руйнувати її, «українське» духо-
венство переконувало кошо-
вого й козацтво не чинити опо-
ру, бо російське православне 
духовенство обіцяло, що росія-
ни не завдадуть жодної кривди 
козакам, адже вони, мовляв, 
тієї самої віри. 

Останнього кошового За-
порізької Січі Петра Кални-
шевського заарештували, за-
кували в кайдани і заслали 
до Соловецького монастиря, 
а Січ пограбували й зруйнува-
ли. Калнишевського тримали 
понад 25 років у замурованій 
келії, без вікон і дверей, через 

дірку, як собаці, подавали хар-
чі й воду. 

Фундація імені Івана Ба-
гряного здійснювала заходи, 
щоб тлінні останки Калнишев-
ського перевезти в Україну й 
перепоховати, але Російська 
православна церква не дала 
на те дозволу. 

Не краща доля спіткала й 
керівників гайдамаччини Мак-
сима Залізняка та Івана Гонту. 
Ці теж повірили, що російське 
православне військо, яке при-
йшло би на поміч гайдамакам, 
допоможе їм визволитися від 
поневолювачів-поляків. 

Російський полковник 
Гур’єв запросив Максима За-
лізняка та Івана Гонту зі стар-
шинами на бенкет, де підступ-
но їх арештував. Залізняка й 
Гонту прилюдно катували. Дру-
жину Івана Гонти з чотирма 
доньками прилюдно били різ-
ками, а потім заслали. Син Гон-
ти втік із сотником Уласенком 
до Молдови. Івана Гонту росія-
ни видали на суд полякам, які 
після жорстоких катувань від-
рубали йому голову, а части-
ни тіла порозвішували на люд-
ський пострах на шибеницях 
у 14 містах України. Максима 
Залізняка як російського під-
даного разом із 73 особами 
після суду заслали в Сибір, де 
він і помер.

Наша біда і трагедія в тому, 
що більшість українського ду-
ховенства в Україні й тут, у діа-
спорі, як і в давні часи, була і 
є великими православними чи 
католиками, але, на жаль, ма-
лими українцями. І через те їх 
використовують на нашу біду 
Москва, Константинополь і 
Рим. 

Так, як колись Москов-
ський патріархат прокляв геть-
мана Івана Мазепу й наклав на 
нього анафему за його бажан-
ня визволити Україну з-під Мо-
скви, так пізніше Московський 
патріархат відлучив від церк-
ви і понизив до монаха Патрі-

арха Української православної 
церкви Київського патріарха-
ту Філарета за «розкольниць-
ку діяльність», бо він виступав і 
виступає за незалежну Україн-
ську православну церкву. 

Чому малі за територією і 
населенням держави, такі як 
Румунія, Болгарія, Греція, Сер-
бія, Албанія та інші, також пра-
вославні, можуть мати свої 
патріархати, а Україна, що 
значно перевищує їх за тери-
торією і населенням, — ні? А 
тому, що Москва й Константи-
нополь хочуть мати її під сво-
єю владою. 

Українські православні 
церкви у США й Канаді, був-
ши понад півстоліття «некано-
нічними», від того не впадали 
в розпач. А коли Україна ста-
ла незалежною державою, чо-
мусь захотіли бути «канонічни-
ми» й пішли під омофор чужого 
патріарха, а не свого Київсько-
го. Через те православні церк-
ви діаспори дехто, сміючись, 
називає українськими турець-
ко-православними церквами 
—  як інших українців назива-
ємо греко-католиками. 

Було звернення прово-
ду українських церков до ду-
ховенства діаспори — не зу-
стрічатися, не фотографувати-
ся, не пускати до своїх церков 
Українського православного 
патріарха, бо то великий «гріх» 
— мати щось спільне з «нека-
нонічним» патріархом, якого не 
визнає Москва. А «друг» Укра-
їни президент Путін, напевно, 
тим дуже радий.

В інших державах їхні церк-
ви служать своєму народо-
ві. Українські церкви в Укра-
їні й діаспорі мали б утвори-
ти одну незалежну Українську 
православну церкву Київсько-
го патріархату й мали б служи-
ти насамперед своєму народу, 
Українській державі.

Олексій КОНОВАЛ,
Фундація імені 

Івана Багряного, США

Іван Багряний: 
доля і творчість
Всеукраїнський конкурс 

«Золотий бумеранг»
2 жовтня  виповнило-

ся 110 років від дня наро-
дження Івана Багряного 
(2.10.1906 – 25.08.1963), 
видатного українського  
письменника і політично-
го діяча. 

Унаслідок москов-
сько-більшовицької оку-
пації України  письмен-
ник був  репресований 
комуністичним режи-

мом, згодом змушений виїхати за кордон, але 
й  в еміграції, до останнього подиху боровся за 
незалежність України, соціальний захист знедо-
лених.

Із метою кращого вивчення творчої спадщини 
великого сина України, засвоєння його прозірли-
вих ідей Український фонд культури, редакція га-
зети «Слово Просвіти» і Фундація імені Івана Ба-
гряного (США)  проводять  Всеукраїнський кон-
курс «Золотий бумеранг». Участь у конкурсі беруть 
усі шанувальники  творчості  письменника, зокре-
ма старшокласники, студенти,  викладачі, молоді 
науковці.

Запитання конкурсу:
1. Де народився письменник, його справжнє 

прізвище; в якому часописі, чому, з чийого благо-
словення поет уперше вжив псевдонім «Багряний»? 
Що означав для нього цей псевдонім, завдавши в 
еміграції стільки нападок і кривотлумачень?

2. Що стало поштовхом заманіфестувати гасло: 
«Ходи тільки по лінії найбільшого опору — і ти пізна-
єш світ»? Що означають ці слова, і чи можете осо-
бисто Ви дотримуватися, як Іван Багряний, цього 
полум’яного гасла в наш неспокійний час?

3. За що заарештували молодого поета, зму-
сивши його чекати вироку в камері смертників? Які 
поезії всупереч нелюдським, жорстоким умовам 
були створені в той період?

4. Коли написано роман «Тигролови», де опублі-
ковано вперше; чим захопили читачів герої твору, 
що його було перекладено й видано іншими мовами 
світу (якими саме і під якою назвою)?

5. Що змусило Івана Багряного (і де саме) напи-
сати памфлет «Чому я не хочу вертатись до СРСР?». 
Значення памфлету для українців у тодішніх умовах, 
після закінчення Другої світової війни, і нині, під час 
війни з імперфашистською Росією.

6. Які трагічні події відображено в романі «Сад 
Гетсиманський»? Що, на Вашу думку, треба зроби-
ти, аби вони більше ніколи не повторилися на нашій 
українській землі?

7. Як Ви розумієте метафоричний вираз у назві 
книжки «Людина біжить над прірвою»? Що слід зро-
бити нам, нині сущим, аби уникнути цієї прірви?

8. Чи здійснилися політичні передбачення Івана 
Багряного? Які саме? Що заважає втіленню в життя 
інших ідей письменника-мислителя?

9. «Не стремімось моментально доконати гран-
діозні речі й моментально досягти нашої мети. Це 
неможливо. Наша мета така велика, що осягти її 
моментально неможливо (зразу, мовляв, а як ні, 
то й забавки полишім). Робім речі малі. Але робім 
уперто, системно й наполегливо. Кожен один крок 
є малий, але ним проходять землею люди». Звідки 
взято ці рядки? І чи згідні Ви з викладеними тут дум-
ками?

10. Де поховано Івана Багряного? Коли і ким, з 
якою метою було засновано Фундацію його імені? 
Що Ви знаєте про діяльність Фундації?

* * *
Бажано, щоб відповіді на ці запитання не пере-

вищували десяти стандартних аркушів, набраних 
на комп’ютері в 1,5 інтервалу 14 кеглем (гарнітура 
Times New Roman); за браком комп’ютера — надру-
ковані на машинці чи навіть написані від руки (роз-
бірливим почерком).

За найкращі відповіді буде присуджено п’ять 
премій (в американських доларах): 200, 150, 100, 
100, 100.

На пропозицію журі окремі відповіді друкують-
ся на сторінках «Слова Просвіти» — газети Все-
українського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевчен-
ка. Крім того, як заохочення п’ятеро учасників кон-
курсу отримають безкоштовну річну передплату на 
«Слово Просвіти».

Відповіді з поміткою «На конкурс» надсилайте 
на адресу: редакція газети «Слово Просвіти», вул. 
Хрещатик, 10-Б, м. Київ, 01001.

Конкурс триває до кінця року. 

Мова є дуже добрий показник здоров’я 
нації. Недаремно всі імперії нав’язували 
свою мову в колоніях і цим притуманюва-
ли їхнє власне «я». Хоч Україна де-юре вже 
не колонія, але колонізаторські впливи 
де-факто ще до певної міри відбуваються. 
Тож хочу дещо сказати про мовні спосте-
реження на вулиці та про мовну практику 
в суспільстві. Також — про пошук батьків, 
як і де навчати своїх дітей української літе-
ратурної мови, та спосіб, як цього можна 
досягти. 

Тож якою мовою розмовляє вулиця? 
Відвідав село — як воно було українським, 
так і залишилося українським. Також мен-
ші міста, як Жмеринка чи Немирів, там хоч 
і русизм ще трохи залишився, але він уже 
на схилі, його менше чути на вулиці. Поді-
бна ситуація також є і в передмісті Києва, 
наприклад у містечку Буча. А ось у Києві, на 
мій погляд, російської мови на вулиці ста-
ло чути більше, ніж, скажімо, два роки тому. 
Щоправда, тепер чується менше, щоб украї-
номовний автоматично переходив на росій-
ську мову, коли спілкується з російськомов-
ним, як це було раніше. На жаль, відсоток 
української літератури (газети і журнали) й 
далі залишається значно меншим, ніж ро-
сійськомовних видань.

Розмовляючи з батьками, які мають ді-
тей у школі, мені трапилося почути від де-
кількох батьків, що їхні діти засвоюють 
суржик у школі замість української літера-
турної мови. Після подальшої дискусії ви-
явилося, що вчителька в школі говорить 
до дітей у класі суржиком. Навіть дирек-
тор школи також недалекий від вжитку сур-

жику в розмові. Батьки були просто в роз-
пачі, не знають, що робити. У цій дискусії 
я запропонував батькам зібрати однодум-
ців і створити комітет — скажімо, «Україн-
ська літературна мова для дітей». Цей ко-
мітет мав би зібратися декілька разів, щоб 
узгодити свої бажання, а тоді закликати 
вчителів і директора школи і попросити 
їх, щоб вони уклали програму, якою бать-
ки могли б допомогти дітям з мовою. Такий 
підхід співпраці батьків і вчителів змусить 
учителів виконувати свою працю більш 
сумлінно.

На цю тему я також мав розмову з Ма-
рією Овдієнко — видавцем книжок Галини 
Могильницької та інших. Пані Марія розпо-
віла, як вона вже роками веде мовну пра-
цю з дітьми. Її праця відбувається на індиві-
дуальному рівні, до неї звертаються батьки, 
щоб допомогти їхнім дітям з наукою. Спосіб 
її навчання — це поєднання мови з украї-
нознавством. Такий підхід захоплює дітей, а 
крізь дітей переноситься і на батьків. Вона 
розповіла цікаву історію про хлопця з ро-
сійськомовної родини: батьки попросили 
пані Марію, щоб допомогла їхньому сино-
ві скласти іспит з української мови в шко-
лі. Її праця з мовою та з національним усві-
домленням призвела до того, що хлопець 
почав змінювати суржик на літературну 
мову в школі. Він склав іспит з української 
мови дуже добре, а його родина виріши-
ла змінити домашню мову з російської на 
українську. У пані Марії є багато подібних 
успіхів. 

Україні обов’язково потрібно попра-
цювати над покращенням національного 

здоров’я. Перший крок уже почав робити-
ся. Наступний крок має бути таким, щоб ро-
сійськомовні українці переходили на укра-
їнську мову, коли розмовляють з україно-
мовними. Щоб увести це в дію, потрібно 
провести усвідомлення населення, але без 
тиску.

На цю тему група в особах Галини Мо-
гильницької, її дочки Ярослави, професора 
Олександра Дем’янчука, його дочки Катери-
ни, професора Петра Коваля та дочки моєї 
племінниці Світлани Хєда мали дуже ціка-
ву дискусію. Виявилось, що багато чого вже 
робиться або могло б робитися. Наприклад, 
поширення знання про різницю між пра-
вославною церквою Московського і Київ-
ського патріархатів дуже успішно робиться 
розповсюдженням книжок Галини Могиль-
ницької. Могилянська академія розробляє 
програму для піднесення політичної свідо-
мості українського населення. Щодо русиз-
му професор Коваль навів приклад росій-
ського вульгаризму, особливо коли вуль-
гарна мова вживається в інтелектуальних 
колах. Дочка пані Галини Ярослава підне-
сла тезу російського вульгаризму в назвах, 
вона представила список назв селищ на 
Московщині. Деякі назви є такими, що за-
гартований чоловік почервоніє. Відома ро-
сійська співачка Пугачова живе у пристой-
но ще названому селі Ґрязь. Тільки знання, 
що російська культура побудована на вуль-
гарності, мусило б спонукати російськомов-
них українців перейти виключно на україн-
ську літературну мову.

Олександер ПОЛЕЦЬ,
м. Міннеаполіс, США  

Знову в Україні, знову про мову

Церква має служити народові
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Другий місяць. Між 

тоннами орбітального сміт-
тя та штучних супутників на 
орбіті Землі вчені випадково 
ви явили астероїд 2016 HO3. 
Розмір космічного тіла не 
більше 100 метрів у діаметрі, 
воно перебуває під гравіта-
ційним впливом Сонця.

Вічне зберігання да-
них. На зміну дискам і карт-
кам пам’яті приходить нако-
пичувач об’ємом 360 Тб. Для 
його виготовлення вчені ви-
користовували наноструктур-
не скло, на яке інформація 
наноситься лазером і, на дум-
ку вчених, зможе зберігатися 
близько 13,8 мільярда років.

Кібернетичні імплан-
ти для паралізованих. 
Учені з Огайо створили імп-
лант, завдяки якому людина 
може управляти паралізова-
ною частиною тіла за допомо-
гою сили думки.

Лікування інсульту 
стовбуровими клітинами. 
Учені зі Стенфордського уні-
верситету розробили препа-
рат, за допомогою якого те-
пер можна вилікувати інсульт.

Вертикальна посадка 
ракети Space X. Якщо рані-
ше відпрацьовані частини ра-
кет згорали в атмосфері або 
падали в океан, то тепер мо-
жуть використовуватися кіль-
ка разів.

Виникнення багато-
клітинного життя. Учені 
з’ясували, що в певний мо-
мент древній ген GK-PID му-
тує і роздвоюється. Це дово-
дить, що результатом появи 
всіх живих організмів на пла-
неті є незначна мутація ста-
родавнього білка.

Нові «родичі» чотири-
лапих хребетних. Учені 
з Нью-Джерсі виявили тай-
ваньську сліпоглазку — різ-
новид риб, здатних пересува-
тися як у воді, так і на суші.

Дев’ята планета Со-
нячної системи. Каліфор-
нійські вчені виявили непода-
лік від Нептуна планету, роз-
ташовану за 240 трильйонів 
кілометрів від Сонця.

Камені з вуглекисло-
го газу. Ісландські вчені роз-
робили методику створен-
ня мінералів із вуглекисло-
го газу, завдяки чому стало 
можливим зменшення кіль-
кості шкідливих викидів в ат-
мосферу.

Корейська Народно-Демократич-
на Республіка, можливо, нікого б і не 
цікавила, якби не закритий наглухо 
кордон, ексцентричний лідер, «кому-
ністична монархія», ідеологія чучхе. 
Отже, Північна Корея не може не бути 
цікавою.

Згідно з офіційним літочисленням 
КНДР, нині не 2016 рік, а 104-ий. Ка-
лендар чучхе бере свій початок від 
року народження Кім Ір Сена.

Засновник північнокорейської 
держави Кім Ір Сен народився в день, 
коли затонув «Титанік» (15 квітня 1912 
року).

Протягом 20 років найвищим го-
телем у світі вважався «Рюген» у Пхе-

ньяні. Висота 105-поверхового готе-
лю — 330 м. Незважаючи на те, що 
будівництво готелю почалося 1987 
року, він досі не введений в експлуа-
тацію.

У державі є 51 «соціальна катего-
рія» — населення розставляється за 
рангом згідно з «вірністю режиму».

Тільки військові та урядовці мають 
право на власний транспортний засіб.

За останні 60 років більше 23 ти-
сяч північнокорейців утекло до Пів-

денної Кореї, у зворотному напрямку 
перейшли тільки двоє.

Північна Корея більше не є кому-
ністичною країною. Від 2009 року дер-
жавна політика офіційно іменується 
«чучхе».

У країні заборонено носити джинси.
Північнокорейці можуть вибирати 

собі зачіску тільки з 28-ми офіційно за-
тверджених.

У Північній Кореї знаходиться най-
більша спортивна арена у світі: «Стаді-

он Першого травня» вміщує 150 000 
осіб.

У країні марихуана легальна і на-
віть не класифікується як наркотик.

У 1950-их роках Північна Корея 
побудувала в демілітаризованій зоні 
«чудове» місто Кіджондон для заманю-
вання громадян Південної Кореї. «Міс-
то пропаганди» виявилося не більше 
ніж бутафорією.

У 2012 році північнокорейські ар-
хеологи оголосили, що «виявили» моги-
лу єдинорога, на якому 2 тисячі років 
тому їздив король Тонгмунг, засновник 
династії і держави Когурьо.

Зберігання Біблії, перегляд пів-
деннокорейських фільмів і розповсю-
дження порнографії карається в Пів-
нічній Кореї стратою. 

Існує організація, яка займається 
закиданням Біблії парашутами на те-
риторію Північної Кореї.

Кожні п’ять років у Північній Кореї 
проводяться вибори. Однак у бюлете-
нях зазначений тільки один кандидат.

Жителі країни дивилися чемпіонат 
світу 2014 року з футболу з 24-годин-
ною затримкою.

Стрибок із парашутом — єдиний вид падіння, піс-
ля якого відчуваєш тільки гордість. Пропонуємо цікаві 
факти про парашутний спорт.

Коли людина стрибає з парашутом, вона перебу-
ває у вільному падінні з середньою швидкістю 50 м/с 
(180 км/год.).

Стрибки з парашутом вважаються дуже екстре-
мальним видом спорту. Багато хто думає, що смерт-
ність у парашутному спорті просто зашкалює. На-
справді ймовірність розбитися на смерть становить 
усього 0,025%.

Якщо людина хоче стрибнути з парашутом, її вага 
має бути в межах від 40 до 95 кг.

2005 року був зафіксований дивовижний випа-
док. У американської парашутистки Шейни Річардсон 
неправильно розкрилися обидва парашути — основ-
ний і запасний. У результаті вона увійшла у штопор і 
вдарилася об землю зі швидкістю 80 км/год. Як не 
дивно, Шейна вижила, хоча без численних переломів 
і ударів не обійшлося. 

Найцікавіше, що американка ще й примудрилася 
після цього народити абсолютно здорову дитину (як 
виявилося, невдалий стрибок вона здійснила, будучи 
вагітною).

Найстарішою людиною, яка здійснила стрибок 
із парашутом, є 97-річний англієць Джордж Мойзе. У 
свій день народження він стрибнув із висоти 3 км.

Коли людина стрибає з парашутом, вона не може 
розмовляти, перебуваючи у вільному падінні. 

Виявляється, перший проект парашута створив 
ще Леонардо да Вінчі. Англієць А. Ніколас вирішив до-
вести, що парашут конструкції да Вінчі спрацює нітро-
хи не гірше від сучасних аналогів, і здійснив успішний 
стрибок із пристроєм, виготовленим за кресленнями 
великого винахідника.

Першою людиною, яка стрибнула з парашутом із 
літака, а не з повітряної кулі, був американець А. Бер-
рі. Цей легендарний стрибок відбувся 1912 року. 

Найвищий стрибок здійснив спортсмен-екстре-
мал Фелікс Баумгартнер. Він стрибнув із висоти 38,6 
км, досягнувши гігантської швидкості вільного падін-
ня — 1342 км/год. Звичайно, Фелікс стрибав у спеці-
альному скафандрі, інакше б він або задихнувся, або 
згорів в атмосфері.

Найнижчий стрибок із парашутом — в англійсько-
го військового льотчика Т. Спенсера. У 1945 році його 
літак був збитий над німецьким Вісмаром, і пілоту до-
велося стрибати приблизно з 11 м.

Серед парашутистів-професіоналів поширений 
особливо небезпечний трюк — «банзай-стрибок», під 
час якого людина вистрибує з літака без парашута. За 
кілька секунд до стрибка з борта викидають парашут-
ний ранець, спортсмен-екстремал спрямовується за 
ним, доганяє, в польоті надягає підвіску й відкриває ку-
пол до досягнення критичної висоти. Як нескладно здо-
гадатися з назви трюку, вперше його виконали японці.

Американський скайдайвер Люк Ейкинс здійснив 
історичний стрибок без парашута з висоти 7,6 км. Та-
кого раніше не робив ніхто! 42-річний «шибайголова» 
(так його називають у Каліфорнії) вдало приземлився 
на натягнуту між будівельними кранами сітку на рівні 
20 поверху. Отямившись, він зразу обійняв свою дру-
жину і близьких.

Дуже часто прості й звичні пред-
мети мають досить цікаву і захо-
пливу історію. Кого зараз можна 
здивувати кульковою ручкою? 
Виросли вже цілі покоління, які 
ніколи не писали пером і чорни-
лом, ніколи не відвідували уроків 
чистописання, на яких учили не 
бризкати цими чорнилами. Тим 
не менше історія кулькової ручки 
не така вже й проста, розповідає 
портал «Знай.ua».

Сам принцип кульки, на яку по-
трапляють чорнила, вперше був за-
патентований 1888 року американ-
ським фермером Джоном Д. Лаудом. 
Правда, на папері його винаходом 
писати було дуже проблематично. 
Швидше він був схожий на великий 
маркер і використовувався для мар-
кування корів. Чорнила для такої 
«ручки» вийшли невдалі. Якщо тем-

пература навколишнього середови-
ща піднімалася вище +25, вони по-
чинали текти прямо на корові.

Класичну кулькову ручку вина-
йшли й запатентували тільки через 
півстоліття. 1938 року її представи-
ли світу брати Ласло й Георг Біро, 
угорці за національністю. Ласло 
працював журналістом і добре знав 
процес типографського друку газет. 
І ось одного разу йому на думку спа-
ла ідея, що було б непогано, якби 
чорнила під час ручного письма ви-
сихали так само швидко, як у друкар-
ні. Він долучив до процесу розробки 
брата Георга, який був хіміком і роз-
робив нові чорнила. Щоб вони швид-
ко висихали, Георг зробив їх дуже 
густими. Тож спочатку ручка писала 
тільки у вертикальному положенні. 
Але брати вдосконалили її конструк-
цію, і ми отримали таку кулькову руч-

ку, яку знаємо нині.
Винаходом спочатку ніхто не за-

цікавився, крім президента Аргенти-
ни Августо Юсто, який покликав бра-
тів до себе в країну запускати серій-
не виробництво. Тож батьківщиною 
кулькової ручки можна назвати саме 
Аргентину. Перші такі ручки надійшли 
в продаж 1942 року й називалися 
«Birome» — від прізвищ братів Біро та 
їхнього партнера Хуана Мейна.

У Європі нова ручка опинилася 
майже відразу після запуску вироб-
ництва. На подив, допомогла Друга 
світова війна. Для британських льот-
чиків ручка, яка не вимагає постій-
ної «підзарядки» чорнилом і працює 
на будь-якій висоті, була просто зна-
хідкою. Незабаром Великобританія 
придбала права на виробництво ру-
чок. Слідом це зробили і США.

Не обійшлося в історії кулько-

вої ручки й без шахрайства. Арген-
тинські та британські патенти в США 
жодної юридичної сили не мали, чим 
і скористався хитрий комівояжер 
Мільтон Рейнольдс. Без усякого па-
тенту він виготовив і продав кілька 
партій ручок, за що отримав близь-
ко 125 тисяч доларів. Спроби братів 
Біро відстояти свої права в суді успі-
ху не мали.

Цікаво, що акт капітуляції Німеч-
чини 1945 року був підписаний одні-
єю з перших кулькових ручок Parker. 

У 1960-их роках японці вина-
йшли маркери й фломастери з фе-
тровими наконечниками. Писати 
на папері ними виявилося не дуже 
зручно, зате для маркування пред-
метів вони незамінні. Історія зро-
била повне коло й повернулася до 
винаходу фермера Джона Д. Лауда 
майже вікової давнини.

Відтоді 
було винай-

дено безліч усі-
ляких ручок із кулько-

вим принципом. У продажу можна 
побачити, наприклад, ручки-ролери 
з поліпшеною кулькою і спеціальни-
ми чорнилами, які повільніше сох-
нуть, зате пишуть набагато чіткіше. 
Або гелеві ручки, чорнила яких ніко-
ли не засихають. У Південній Кореї 
придумали оснащувати ручки ліх-
тариком, щоб можна було писати в 
темряві. А з останніх досягнень на-
уки і техніки можна згадати ручку, 
яка «запам’ятовує» все написане та 
зберігає текст у цифровому форматі. 
Такою ручкою можна писати навіть у 
повітрі, вона реагує на рухи руки.

Знайома і незнайома кулькова ручка

Стрибаємо з парашутом
Деякі цікаві факти

Шейна РічардсонШейна Річардсон

Джордж МойзеДжордж Мойзе

Ця дивна 
Північна 
Корея
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Идущие впереди
Чебоксары. Прядильщицы хлопча-

тобумажного комбината И. Хоборова и 
З. Николаева выполнили по два пяти-
летних задания. Каждая из них обслу-
живает почти вдвое больше веретён, 
чем предусмотрено нормой. 

Встретили цветами
Коллектив шахтоуправления имени 

М. В. Фрунзе производственного объе-
ди  не ния «Донбассантрацит» завер-
шил выполнение пятилетнего плана 
по добыче угля. За эти годы страна по-
лучила от горняков 8289 тысяч тонн 
антрацита. 

Полицейский налёт 
в Мюнхене
За фасадом 
«свободного мира»

В Мюнхене полицией совершён 
налёт на бюро окружной организации 
Германской коммунистической пар-
тии. Полицейские репрессии, как отме-
чают здесь, стали частью действий по 
ограничению прав западногерманских 
коммунистов, желающих свободно уча-
ствовать в идущей сейчас в стране под-
готовке к парламентским выборам. 

Всеобщую 
забастовку

провели сталевары крупнейшего 
метал лургического центра Италии — 
Брешии. Более 15 тысяч человек пре-
кратили работу, требуя от администра-
ции заводов компании «Бисидер» приня-
тия мер по обеспечению охраны труда.

Там, где идол — 
золото
Обычные трагедии

Рим. Когда родственники 22-летне-
го Маурицио Форниелло вернулись до-
мой, он был мёртв. Рядом лежал шприц. 
Форниелло стал двадцать пятой жерт-
вой злоупотребления наркотиками, за-
регистрированной в этом году в одном 
только Риме. 

(«Правда». Орган Центрального Ко-
митета Коммунистической партии Со-
ветского Союза, 14.09.1980 г.)

Наш спосіб життя — 
через лекції і бесіди
Відбулося чергове засідання бюро 

райкому Компартії України, на яко-
му було розглянуто питання про те, як 
парт організація колгоспу «Більшовик» 
проводить пропаганду серед трудівни-
ків села соціалістичного способу життя 
в світлі рішень XXV з’їзду КПРС.

Огляд преси
Стінна газета «Побутовець» — орган 

партійної, профспілкової і комсомоль-
ської організацій райпобуткомбінату — 
вивішена на видному місці… Останній 
номер стіннівки святковий, присвяче-
ний 60-річчю Великого Жовтня.

Обмінялися… 
вулицями
Між трудівниками Бобровиці і Бри-

чанського району Молдавської РСР 
давно встановилися дружні звязки, на-
лагоджено обмін виробничим досвідом. 
А недавно районні центри обмінялися… 
вулицями. Районна газета «Жовтнева 
зоря» повідомляє, що нову вулицю в Бо-
бровиці назвали Бричанська. А у Брича-
нах є вулиця Бобровицька. 

(«Поліська правда», орган Куликів-
ського райкому Компартії України і ра-
йонної ради народних депутатів Черні-
гівської області, 02.12.1978 р.) 

17 вересня 1939 року 
нападом на Польщу на боці 
нацистської Німеччини Ра-
дянський Союз вступив у 
Другу світову війну. Того 
дня віроломно і без ого-
лошення війни, відповідно 
до домовленостей із Гіт-
лером, на територію Поль-
ської держави зі сходу уві-
йшли радянські війська 
(так званий «визвольний 
похід у Західній Україні та 
Західній Білорусії»), пору-
шивши договір 1932 року 
про ненапад. Того ж дня 
ними були зайняті Терно-
піль і Рівне, наступного — 
Коломия, Станіславів (Іва-
но-Франківськ) і Луцьк.

Від перших днів верес-
ня в СРСР проводили при-
ховану мобілізацію, для 
прикриття якої 7 вересня 
розпочалися «Великі на-
вчальні збори». Війська та-
ємно концентрувалися по-
близу кордонів. 14 верес-
ня радянське керівництво 
поінформувало Німеччину 
про готовність Червоної 
армії до початку військо-
вих дій. На що наступного 
дня отримало вітальну те-
леграму з Берліна.

Армія вторгнення на-
лічувала понад 600 тисяч 
військових, 4700 танків, 
3300 літаків. Наступ роз-
почався о 5.00 17 верес-
ня за повної відсутності 
значимих військових угру-
повань поляків, оскільки 
основні сили Польщі вели 
боротьбу з Німеччиною. 
Більше того, міністр обо-
рони Польщі наказав вій-
ськам відступати найко-
ротшими шляхами в на-
прямку Румунії і Угорщини, 
не вступаючи в бій з ра-
дянськими частинами. Од-
нак СРСР не залишав поля-

кам шансів на врятування.
Військові дії відбува-

лися в повній співпраці 
Вермахту і Червоної армії. 
Агресори обмінювалися ін-
формацією про дислока-
цію польського війська на 
Прикарпатті та планували 
спільні операції для його 
знищення. Неодноразово 
полякам доводилося вод-
ночас відбивати удари з 
обох фронтів.

До 20 вересня Львів 
був оточений нацистами, 
а 22 вересня до міста піді-
йшли підрозділи Червоної 
армії, які допомогли Вер-
махту добити оборонців. 

22 вересня 1939 р. від-
бувся спільний радянсько-
німецький військовий па-
рад Вермахту (19-ий кор-
пус генерала Г. Гудеріа-
на) та Червоної армії (5-ий 
корпус генерала В. Чушко-
ва) у Бресті. 24 вересня ра-
дянські й німецькі війська 
здійснили спільну опера-
цію з оточення польських 
з’єднань під Замостям. 
28 вересня впала Варша-
ва. Територіальний поділ 
Польщі між СРСР і Німеч-
чиною був завершений 28 
вересня 1939 р. підписан-
ням договору про дружбу і 
кордон.

Втрати сторін на ра-
дянсько-польському фрон-
ті становили приблизно 
3500 осіб у Польщі (а та-
кож 450 тисяч полонених) 
та 795 — у СРСР. Навес-
ні 1940 року в СРСР були 
розстріляні понад 15 ти-
сяч військовополонених 
поляків.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

5 вересня 1918 року радянський уряд 
ухвалив декрет про «червоний терор», який 
проголошував боротьбу з контрреволюцією, 
спекуляцією та іншими злочинами шляхом 
ізолювання «класових ворогів» у концентра-
ційних таборах і шляхом фізичного знищення 
«всіх осіб, причетних до білогвардійських ор-
ганізацій, змов і заколотів».

Власне, терор і насильство більшовики на 
чолі з Леніним застосовували від перших днів 
захоплення влади. Вже 7 грудня 1917 року 
була створена ЧК (Всеросійська надзвичай-
на комісія) на чолі з Феліксом Дзержинським. 
Тепер розправи набули небаченої масовості 
й стали одним із головних напрямків держав-
ної політики.

У журналі «Червоний терор» 1 листопада 
1918-ого один із головних організаторів «чер-
воного терору» чекіст Мартин Лаціс відверто й 
цинічно коментував урядовий декрет: «Ми не 
ведемо війни проти окремих осіб. Ми винищу-
ємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві 
матеріалів і доказів того, що обвинувачений 
діяв ділом або словом проти радянської вла-
ди. Перше питання, яке ми повинні йому поста-
вити, — до якого класу він належить, якого він 
походження, виховання, освіти або професії. 
Ці питання й мають визначити долю обвинува-
ченого. У цьому — зміст і сутність червоного 
терору».

А Володимир Ленін засуджував 
«м’якотілість» репресивних органів і закликав 
«заохочувати енергію й масовидність теро-
ру проти контрреволюціонерів».

13 червня 1918 року було ухвалено де-
крет про відновлення смертної кари (її пока-
зово скасували відразу після Жовтневого пе-
ревороту). 

Хоча якою була ціна більшовицьких га-
сел про скасування смертної кари, може 
слугувати один із фрагментів книги Сергія 
Мельгунова «Червоний терор у Росії. 1918 
– 1922», де описано «подвиги» адептів но-
вої влади в захопленому на початку 1918 
року Києві: «Вся… підлога великого гара-
жа була залита… кров’ю, що стояла на кіль-
ка дюймів, змішаної в жахливу масу з моз-
ком, черепними кістками, жмутами волос-
ся й іншими людськими рештками, …жолоб 
на чверть метра завширшки… був на всьо-
му проміжку до верху наповнений кров’ю. 
Поруч із цим місцем жахів у саду того ж бу-
динку лежали поспіхом поверхово зари-
ті 127 трупів останньої бійні… У всіх трупів 
розтрощені черепи, в багатьох навіть геть 
розплющені голови… Деякі були зовсім без 
голови, але голови не відрубувалися, а від-
ривалися».

Власне, офіційно про початок «черво-
ного терору» оголосив ще 2 вересня 1918 

року Яків Свердлов, і тоді ж була видана 
відповідна постанова Ради Народних Ко-
місарів. Наступного дня нарком внутрішніх 
справ Григорій Петровський (той самий, яко-
го пізніше називатимуть українським старо-
стою) у своєму розпорядженні бідкатиметь-
ся, що розстріли відбуваються недостатньо 
масово.

Навіть коли 1921 року радянська влада 
проголосила НЕП, кровожерливий Ленін на-
голошував: «Найбільша помилка думати, що 
НЕП поклав кінець терору. Ми ще повернемо-
ся до терору й до терору економічного».

«Червоний терор» забрав величезну кіль-
кість життів, які майже неможливо обрахува-
ти. Фахівці оцінюють кількість жертв черво-
ного терору тільки органів ЧК до 50 тисяч. А 
Особлива комісія генерала Антона Денікіна 
з розслідування більшовицьких злочинів за 
1918 – 1919 роки оцінює кількість загиблих 
у 1,7 млн осіб. 

Одна з найсумніших особливостей «черво-
ного терору» — неймовірні тортури, яких за-
знавали жертви насильства: скальпування і 
«знімання рукавичок з кистей рук», розп’яття 
й биття камінням. 

Вигадливість катів і масовий характер 
нелюдських тортур набагато перевершува-
ли все те, що творили нацисти в 1941 – 1944 
роках.

12 вересня 1941 року радян-
ська Ставка Верховного головно-
командування ухвалила директиву 
№ 001919 про створення загоро-
джувальних загонів у стрілецьких 
дивізіях.

«Досвід боротьби з німецьким 
фашизмом показав, що в наших 
стрілецьких дивізіях є чимало па-
нічних і відверто ворожих елемен-
тів, які при першому ж натиску з 
боку противника кидають зброю, 
починають кричати: «Нас оточили!» 
і захоплюють за собою інших бій-
ців. У результаті подібних дій цих 
елементів дивізія вдається до вте-
чі, кидає матеріальну частину… По-
дібні явища мають місце на всіх 
фронтах». А «твердих і стійких ко-
мандирів і комісарів у нас не так 
багато».

Армія Сталіна не бажала вою-
вати за свого вождя, небаченими в 
історії воєн мільйонами здавалася 
в полон. Єдиний висновок вождя 
в цій ситуації — «мало комісарів». 
Тож, якщо «раби» бунтують,  потріб-
но більше карателів. А вже вони 
забезпечать, «не зупиняючись пе-
ред застосуванням зброї, ліквіда-
цію ініціаторів паніки і втечі». Тоб-
то стрілятимуть наліво й напра-
во. А ще — здійснюють «підтримку 
чесних і бойових елементів дивізії, 
не схильних до паніки, але стурбо-
ваних загальною втечею». Мож-
на лише уявити, що то була за «під-
тримка» «стурбованих».

Власне, вже 27 червня 1941 
року в директиві Третього управ-
ління Народного комісаріату СРСР 
передбачалася «організація рухли-
вих контрольно-загороджувальних 
загонів», які, серед іншого, мали 
затримувати «весь підозрілий еле-
мент». Не відставав і НКВС. Нака-
зом від 19 липня 1941-ого були 
створені окремі стрілецькі взво-
ди, роти і батальйони: «Начальнику 
особливого відділу надається пра-
во розстрілу дезертирів на місці».

Не минуло й десяти днів, як 28 
липня 1941 року директива Управ-
ління особливих відділів НКВС 

СРСР вимагала «посилити роботу 
загороджувальних загонів». Ну а 
там і директива Ставки не забари-
лася.

Ось така в нас була «народна 
війна». Попереду — ворог, позаду 
— не менш безжальні загороджу-
вальні загони та інші різноманітні 
підрозділи. 

Сьогодні здійснюється чима-
ло спроб обілити каральні дії ра-
дянського керівництва проти сво-
їх солдатів. Пишуть про особливу 
роль загороджувальних загонів, 
наприклад в обороні Москви. Про 
зменшення випадків дезертирства 
наприкінці 1941-ого. Про незна-
чний відсоток розстріляних: за де-
якими даними, 1941 року було за-
тримано більше 650 тисяч дезер-
тирів і панікерів, за вироками вій-
ськових трибуналів розстріляно 10 
201 особу. Дійсно, що там якихось 
10 тисяч… Однак це дані розстрі-
ляних за судовими вироками. Але 
скільки ж було розстріляно безпо-
середньо під час важких боїв, коли 
ніхто нікого не рахував?

А відступи не припинялися. 28 
липня 1941року Ставка видала 
сумнозвісний наказ № 227, відо-
мий як «Ні кроку назад». За три мі-
сяці — ще 140 тисяч затриманих, 
1189 розстріляних і невідома кіль-
кість знищених «дезертирів» у ході 
боїв.

Недарма в радянські часи була 
неможлива публікація спогадів 
Миколи Нікуліна (книга побачила 
світ лише в ХХІ столітті): «Щоб три-
мати в покорі аморфну масу пога-
но навчених солдатів, розстріли 
проводилися перед боєм. Хапали 
якихось кволих доходяг або тих, хто 
що-небудь бовкнув, або випадко-
вих дезертирів, яких завжди було 
достатньо. Вибудовували дивізію 
буквою «П» і без розмов прикінчу-
вали нещасних… А бувало й так, 
що загороджувальні загони коси-
ли з кулеметів полки, які відступа-
ли без наказу».

Загороджувальні загони роз-
формували наприкінці жовтня 
1944 року.

Декрет про «червоний терор» 

Створення 
загороджувальних загонів 

Напад СРСР 
на Польщу 1939 року
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Лазар Баранович
13 вересня 1693 року в Чер-

нігові помер Лазар Баранович, 
церковно-політичний діяч, ар-

хієпископ Чернігівський і 
Новгород-Сіверський.

Викладав у Києво-Мо-
гилянській академії, серед 
його учнів був майбутній 
гетьман Іван Мазепа. За-
відував Єлецьким монас-
тирем у Чернігові. 1657 

року Барановича висвяти-
ли на єпископа Чернігівського 

і Новгород-Сіверського. Тривалий 
час він виконував обов’язки місце-

блюстителя Київської митрополії.
У 1674-ому заснував друкарню при Спасо-Преоб-

раженському монастирі в Новгороді-Сіверському. Не-
забаром переніс її до Чернігова, де навколо друкар-
ні утворився літературний осередок, відомий як «Чер-
нігівські Атени». За його життя видано понад 50 книг 
— букварів, богослужебників, світських і релігійних 
творів. У другій половині ХVІІ ст. Лазар Баранович вва-
жався одним із найосвіченіших представників вищого 
українського духовенства. 

Попри орієнтацію на Московську патріархію, від-
стоював самостійність Київської митрополії, боровся 
за збереження прав українського духовенства. В од-
ному з доносів на гетьмана Дем’яна Ігнатовича (Мно-
гогрішного) цитувалися й слова Лазаря Барановича: 
«Треба нам того, щоб у нас, у Малій Росії, й нога мос-
ковська не постояла, а коли великий государ не виведе 
своїх ратних людей із міст, гетьман хоча й сам пропаде, 
та й Московське царство погубить, як вогонь: і запале-
ну річ спалить, і сам вигасне».

У Чернігові сприяв відновленню Спасо-Преобра-
женського і Борисоглібського соборів, при ньому по-
чалося будівництво Троїцького монастиря. Повернув 
Чернігівській кафедрі чимало земель і монастирів, ві-
дібраних католиками. За часів Лазаря Барановича 
Чернігів став другим після Києва культурним центром 
Гетьманщини.

Початок заселення 
українцями Кубані
7 вересня 1792 року перша група запорозьких ко-

заків (3847 осіб) під командуванням полковника Чор-
номорського козацького війська Сави Білого висади-
лася в Тамані. 

Чорноморське козацьке військо було сформова-
не за ініціативою Григорія Потьомкіна з решти запо-
розьких козаків, що не втекли за Дунай, і поселене на 
землях поміж Бугом і Дністром. Оскільки на ці території 
претендували московські вельможі, козаки стали про-
сити нові землі.

Перший загін переселенців на Кубань (довгий час 
перебувала під владою Туреччини і наприкінці ХVІІІ ст. 
називалася «Татарською самостійною державою») на-
лічував 3847 козаків із гарматами на 51-му човні. Ще 
три колони рухалися суходолом. Усього — близько 18 
тисяч осіб. Українці розселялися вздовж річки Кубань, 
утворюючи звичні для себе курені й використовуючи 
давні запорозькі назви (Канівський, Уманський, Бату-
ринський, Переяславський, Полтавський тощо). У по-
дальшому уряд називав їх станицями.

Загалом кількість першої хвилі переселенців, яка 
тривала декілька років, становила понад 25 тисяч осіб.

Уряд заохочував переселення як з метою колоніза-
ції Кубані, так і маючи на меті зменшення чисельнос-
ті козацького стану і встановлення контролю над ним.

Активна міграція українського населення на Ку-
бань тривала наступними десятиліттями. Наприкінці 
ХІХ ст. українці на Кубані становили майже 50% насе-
лення.
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Кубанське козацьке військо

«Мертва петля» Петра Нестерова
9 вересня 1913 року над Сирецьким військовим летовищем у Києві 

авіатор Петро Нестеров уперше у світі здійснив на літаку «мертву пет-
лю». Згодом її стали називати «петлею Нестерова». 

Російський пілот Петро Миколайович Нестеров народився 27 лю-
того 1887 року в Нижньому Новгороді. Закінчив артилерійське учили-
ще в Петербурзі, проходив службу на Далекому Сході. Піднімався на ае-
ростатах у фортечній повітроплавальній роті, захопився авіацією. Неза-
баром закінчив офіцерську повітроплавальну школу в Петербурзі, на-
вчався у військово-авіаційній школі в Гатчині. У 1912-ому склав іспит на 
звання військового льотчика, був направлений до Києва виконувачем 
обов’язки ХІ корпусного загону 3-ї авіаційної роти.

У Києві мешкав на Печерську, став активним членом Київського то-
вариства повітроплавання. Без попередньої підготовки здійснив пере-

літ Київ – Остер – Ніжин – Київ, тим самим 
маршрутом здійснив перший у світі групо-
вий переліт строєм.

Маючи ґрунтовні знання з математики 
й механіки, теоретично обґрунтував можли-
вість виконання глибоких віражів. І все літо 
тренувався, аби здійснити вертикальний 
політ замкненим колом — «мертву петлю». 
Тодішні двигуни під час польотів часто зупи-
нялися, що призводило до загибелі пілотів. 
Петро Нестеров вважав, що виконання та-
кої фігури дозволить перезапустити двигун.

9 вересня 1913 року на новенькому літаку «Ньюпор-ІV» о 18.10 піднявся 
над Сирецьким військовим летовищем і на висоті 600 метрів уперше у світі 
виконав «мертву петлю». Сенсація викликала розголос у всьому світі. 

Петро Нестеров загинув на початку Першої світової війни, 8 вересня 
1914-ого, вперше у світі здійснивши таран ворожого літака. Похований у 
Києві, на Аскольдовій могилі. 1938 року, після ліквідації кладовища на Ас-
кольдовій могилі, перепохований на Лук’янівському цивільному цвинтарі.

Перший гелікоптер Сікорського
Авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський наро-

дився 6 червня (25 травня за старим стилем) 1889 року в Києві. З юних 
років захоплений літакобудуванням, він ще в 1910-ому збудував пер-
ший гелікоптер (ідею підказали малюнки славетного Леонардо да Він-
чі), здатний відриватися від землі. Однак на той час несучим гвинтам не 
вистачало тяги, вони могли підняти лише порожню машину, без пілота. 
Тому роботи були припинені.

До юнацької пристрасті повернувся наприкінці 1930-их. 14 вересня 
1939 року підняв у повітря модель гелікоптера VS-300 (S-46). Німецький 
авіаконструктор Генріх Фокке і його послідовники використовували попе-
речну схему. Тоді як Ігор Сікорський продовжував доопрацьовувати одно-

гвинтову схему з хвостовим рульовим 
гвинтом. Зрештою вона і стала панів-
ною. 

Вже за три роки у США розпоча-
лося серійне виробництво двомісного 
S-47, узятого на озброєння американ-
ської армії. Використовували його та-
кож у Великобританії. При цьому сам 
конструктор вважав головним завдан-
ням таких машин рятування людей, а 
не бойові дії. І щиро радів, коли особли-
ву ефективність гелікоптери проявля-
ли в пошуково-рятувальних і санітар-

них роботах. За підрахунками сина авіаконструктора — Сергія Сікорсько-
го, машини батька врятували понад півтора мільйона людських життів.

У 1952 році гелікоптер S-55 першим у світі здійснив трансатлантич-
ний переліт. S-67 1970 року встановив абсолютний рекорд швидкості 
для гелікоптерів. А найкращою машиною Ігоря Сікорського вважається 
S-58, випробуваний 1954 року. Загалом він створив 18 моделей гелі-
коптерів. Навіть президенти США від 1947 року постійно використову-
вали гелікоптери Ігоря Сікорського. А в Радянському Союзі безбожно 
«скопіювали» S-55 і S-61, відомі відповідно як Мі-4 і Мі-8.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Михайло Драгоманов
18 вересня 1841 року в 

місті Гадячі на Полтавщині на-
родився Михайло Петрович 
Драгоманов — історик, фольк-
лорист, публіцист, громад-
ський діяч.

Походив із родини дрібно-
помісних дворян, нащадків ко-
зацької старшини, де сповіду-
вали ліберальні погляди. Його 
сестра — письменниця Ольга 
Пчілка, мати Лесі Українки.

Навчався і працював у Ки-
ївському університеті. Один із 
організаторів «Старої грома-
ди» в Києві. Палкий патріот, 
глибокий знавець рідної та світової культури (знав п’ять євро-
пейських мов). Лідер передової суспільно-політичної думки в 
Україні після смерті Тараса Шевченка. Вважав, що, здобувши 
самостійність, українці займуть достойне місце серед народів 
світу. Бо відсутність незалежності «є головною причиною тієї 
хвороби, котра під’їдає всі зусилля українського народу».

У 1875-ому звільнений за політичну неблагонадійність, 
емігрував до Швейцарії. Створив осередок української емігра-
ції в Женеві, заснував безцензурну друкарню. Підніс визволь-
ну боротьбу українців на європейський рівень. 

«Українцям лишається йти своєю дорогою і працювати, 
працювати й працювати для свого народу, сподіваючись тіль-
ки на свої сили, не звертаючи занадто великої уваги на сто-
ронніх воронів — ні на тих, що каркають безглуздими циркуля-
рами, ні на тих, які думають збити їх із природної і чітко обдума-
ної дороги вдаваними солов’їними піснями», — писав Михайло 
Драгоманов на чужині.

Пізніше викладав у Софійському університеті. Зіграв важ-
ливу роль у творенні першого українського політичного проек-
ту — Русько-Української радикальної партії (1890).

Вважав себе соціалістом, однак визнавав пріоритет сво-
боди особистості над класовими і національними інтереса-
ми. Критично сприймав марксизм і рішуче заперечував теро-
ристичні методи російських народників, вважаючи, що «чиста 
справа потребує чистих рук».

Помер 2 липня 1895 року в Софії (Болгарія).

Михайло Брайчевський
6 вересня 1924 року в Києві 

народився Михайло Юліанович 
Брайчевський, видатний історик 
та археолог, один із засновників 
«Руху за перебудову». Із відзна-
кою закінчив історичний факуль-
тет Київського університету, пра-
цював в Інституті археології Ака-
демії наук СРСР.

Його монографії «Коли і як 
виник Київ» (1963), «Біля дже-
рел слов’янської державності» 
(1964), «Походження Русі» (1968), 
«Утвердження християнства на 
Русі» (1988) принесли авторові 
світове визнання.

Тим не менше, 1960 року була «завалена» докторська ди-
сертація «Анти (нариси з історії Східної Європи в епоху велико-
го переселення народів)», в якій Михайло Брайчевський обсто-
ював виникнення державності у східних слов’ян ще в антський 
період, що повністю перекреслювало основні постулати нор-
манської теорії (здобув докторський ступінь лише в 1989-ому). 

За трактат «Приєднання чи возз’єднання» (1966), де рішуче 
розкритикував «Тези до 300-річчя возз’єднання України з Росі-
єю» («Виходило, що протягом багатьох століть український на-
род боровся головним чином проти власної національної неза-
лежності. Що незалежне існування було величезним злом для 
нашого народу»), та підпис під листом української інтелігенції на 
захист жертв брежнєвських репресій («Лист 139-и») був звіль-
нений з роботи,  праць Брайчевського не друкували, не допус-
кали на конференції і забороняли посилатися на його твори.

На противагу норманістам, вважав князя Аскольда справ-
жнім хрестителем Русі й засновником Давньоруської дер-
жави. Переконаний захисник української мови. Звинувачу-
вав Москву в антиукраїнській політиці, нищенні пам’яток іс-
торії та культури, русифікації. Вважав, що з Європою Україну 
пов’язують куди більш тісні зв’язки, ніж із двома «братніми на-
родами»: «Але хто б міг розтлумачити мені, чому Україна, ска-
жімо, має об’єднатися з Узбекистаном або Киргизією і не 
об’єднуватися з Польщею, Чехією, Угорщиною, Словаччиною, 
Болгарією та іншими європейськими народами, з якими її 
зв’язують до порівняння тісніші та органічніші зв’язки — істо-
ричні, культурні, світоглядні, конфесійні і т.д.».

Також звертав увагу на той факт, що «російська культура в 
ХVІІ – ХVІІІ ст. перебувала у жалюгідному стані і стояла наба-
гато нижче від української. Вона не тільки не могла здійсню-
вати «благотворний вплив» на українську культуру, але навпа-
ки, сама розвивалася під благотворним впливом останньої». 
Наслідком тривалої русифікації стало те, «що країна майже із 
стовідсотковою грамотністю, якою описав її в середині ХVІІ ст. 
Павло Алеппський, Україна на початку ХІХ ст. перетворилася 
на країну з майже суцільною неписьменністю».

Помер 23 жовтня 2001 року в Києві.
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Нині стало модним вивчати свій 
родовід, докопуватися до власних 
витоків. Це те, що свідомо не толе-
рувала радянська влада. Бо в тій 
країні краще було керувати Івана-
ми, які не пам’ятали й не шанува-
ли свого родового коріння. Влада 
пропагувала інші цінності, згадай-
мо слова популярної колись пісні: 
«Мой адрес — не дом и не улица, 
мой адрес — Советский Союз».

Часи змінилися. Почастішали 
звернення українців до архівних 
сховищ — ознайомитися з такими 
документами, як метричні книги.

Ці книги — записи про наро-
дження, смерть або шлюб, що їх 
тривалий час проводили церкви, — 
в Україні запроваджені Київським 
церковним собором 1646 року. До 
1917 року існувала лише церковна 
реєстрація актів громадянського 
стану. Пізніше більшовицька влада 
передала цю функцію ЗАГСам. Ви-
тяг із метричної книги в народі по-
пулярно називали «метрикою».

Перші літописці 
людських доль

Священиків сільських приходів 
можна вважати першими літопис-
цями, адже зроблені ними записи в 
церковних книгах 50, 100, 200 років 
тому є сьогодні неповторними свід-
ками минулого. У тих книгах можна 
віднайти первинну інформацію про 
того чи іншого родича, відтворити 
картинки минулого. З-поміж книг, 
які заповнювали священики, най-
головнішими були три. Це відомості 
про тих, хто народжувався, хто всту-
пав у шлюб, і хто помирав. Назива-
лися вони метричними. 

Усі записи одночасно здійсню-
валися у двох примірниках. Тобто 
йшлося про дві рівнозначні книги. 
Записи велися лише чорним чор-
нилом — аби текст не вигорів, не 
зблід, не розчинився від часу. По за-
повненні книги (однієї вистачало на 
три – п’ять років) один примірник 
здавали до духовної консисторії, ін-
ший залишався в церкві. Прихожа-
ни мали можливість на місці отрима-
ти виписку священика на всі випад-
ки життя — скажімо, для суду, поді-
лу майна, усиновлення, військової 
служби тощо.

Якість і повноту ведення метрич-
них книг перевіряли представники 
консисторії, про що свідчать записи 
у «Відомостях про церкву», які час від 
часу готував для консисторії свяще-
ник. Скажімо, у «Відомості про церву 
Св. Архідиякона Стефана села Дани-
ни Ніжинського повіту за 1837 рік» у 
пункті 16 зазначено: «Копії метрич-
них книг з 1776 року в цілісності».

Треба віддати належне тодішнім 
священикам Данини. Жодних заува-
жень щодо якості заповнення клі-
рових книг перевіряльники з Черні-
гова ніколи не мали. Книги ці в чи-

стому вигляді, але прошнуровані, 
видавалися кожному священику в 
єпархіальному управлінні під роз-
писку. Вони були великого форма-
ту, паперові сторінки вищого ґатун-
ку розмічали друкарським способом 
на окремі колонки для заповнення 
відповідною інформацією.

Від якої пори можна віднайти 
свої «метрики»? Метричні книги збе-
реглися не всі. Для прикладу, в огля-
нутих документах про Данинську 
церкву, що наявні в ЦДІАУ в Києві, за 
початковий період перебування її в 
підпорядкуванні Київської духовної 
консисторії віднаходимо лише епі-
зодичні дані про священнослужите-
лів цієї церкви від 1775 року. У фон-
ді Чернігівської духовної консисторії 
найдавніші відомості про народже-
них, одружених і померлих по прихо-
ду датуються 1801 роком. Дані про 
наступні десять років не виявлені. 
Починаючи від 1811 року, данинські 
клірові книжки фіксуються в різних 
описах цього фонду. Одна з таких 
справ під номером 862 четвертого 
опису є найповнішою: містить дані 
за період від 1811 по 1840 роки.

Таким чином, констатуємо при-
крий факт. Якщо вважати, що другі 
примірники метричних записів, що 
весь час зберігалися і в першій, і в 
другій Данинській церкві, були зни-
щені за радянської влади, можна з 
гіркотою констатувати: дані про на-
роджених, одружених і померлих у 
цьому селі за перші 35 років існу-
вання церкви (від 1775 до 1811 ро-
ків, за винятком 1801 року) втрачені 
для історії. Хоча теплиться ще надія, 
що в котромусь із фондів вони збе-
рігаються, просто не віднайдені, по-
милково записані не на ту цифру.

Автор цих рядків упродовж де-
кількох днів брав до рук і вивчав ці 
безцінні документи минулого від 
1811 року. Писані різними почерка-
ми, чорнилами різної якості, часом 
обгорілі, підмочені, прицвілі, розма-
зані, а часом заяложені чужими не-
обережними пальцями, інколи не-
обережно підклеєні (а то й заклеєні) 
непрозорим папером, ці архівні сто-
рінки мають немало рядків, у яких 
важко розпізнавати окремі літери, 
цифри, а буває, вони й зовсім не під-
даються читанню. Та все ж перед не-
байдужими очима читача ці сторінки 
оживають конкретними іменами та 
прізвищами, озиваються щасливи-
ми і трагічними подіями.

Шлюби починалися 
з церкви

Сторінки цієї книги ніби перепо-
внені щасливими обличчями наре-
чених, їхніх батьків, родичів і знайо-
мих. Усі святочно вбрані, зазвичай 
у національних українських строях, 
у яких домінують суто чернігівські 
червоно-чорні рослинні орнаменти 
вишивок, із радістю й водночас зі 

страхом Божим заходили такі «ве-
сільні поїзди» до рідного храму. Від-
бували урочисту літургію, вінчалися, 
з такими самими відчуттями вихо-
дили з храму, щоб поринути на три-
чотири дні (а саме стільки в Данині 
тривало весілля) в неймовірну за-
хопливу для стороннього ока весіль-
ну забаву. А в спорожнілій церкві в 
той час священик акуратно відкри-
вав книгу шлюбів і ретельно заното-
вував для історії черговий запис про 
черговий шлюб у селі. Розгорнемо, 
для прикладу, таку книгу за 1850 рік 
і прочитаємо перші два записи.

№1. 8 січня. Селянин князя Го-
ліцина сільця Шатурського Аврам 
Романченко, православний, 30 ро-
ків, першим шлюбом. Селянка кня-
зя Голіцина, мешканка Данинська, 
померлого Дмитрія Горбатюка донь-
ка Анастасія, православна, 23 роки, 
першим шлюбом.

№2. 29 січня. Селянин князя Го-
ліцина, мешканець Данинський Яків 
Полтавець, православний, 19 років. 
Селянка князя Голіцина, мешканка 
Данинська Тетяна Нишпор, 17 років.

Як бачимо, запис про шлюби 
здійснювався за певною формою. 
На початку зазначався майновий та 
соціальний стан наречених. Зазви-
чай вказувалося на власника села 

(до князя Голіцина селом володіли 
козак Гуменний, війт Тернавіот, за-
тим — граф Рум’янцев). Так було до 
1861 року. Опісля українські селяни 
позбулися того принизливого слова 
«кріпак» і стали власниками земель-
них наділів.

Цікаво, як це відбилося в за-
писах Данинської церкви? З квіт-
ня 1861 року священик фіксує таку 
преамбулу до прізвища нареченого: 
«Тимчасово зобов’язаний селянин 
князя Голіцина, мешканець села Да-
нини…». А від січня 1864 року, коли 
селяни остаточно отримали доку-
менти на власну землю, в церковних 
книгах зазначається інше словоспо-
лучення: «Власник у селі Данина…».

У моді заміжжя 
з військовими

У церкві брали шлюб не лише се-
ляни. Ще від початку ХІХ століття се-
ред женихів Данини помічено нема-
ло військових. Це пояснюється тим, 
що на хуторі Тарасевичі, який був 
приписаний до Данини, віддавна по-
селився нащадок українського геть-
мана Тараса Трясила — відставний 
корнет Іван Андрійович Тарасевич. У 
нього часто квартирували різні вій-
ськові чини. Саме такі й закохували-
ся швидко в гарних місцевих дівчат, 

навіть якщо вони були й старшими 
від кавалера, і так само скоро йшли 
під вінець. Ось характерний запис за 
1861 рік. Тимчасово відпускний стар-
ший канонір легкої батареї 9-ї арти-
лерійської бригади Михайло Каба-
нов, православний, першим шлюбом, 
35 років. Селянка Карабинівського 
хутора Зеновія Хольськова, право-
славна, першим шлюбом, 45 років.

Судячи з прізвища, канонір був 
росіянином за національністю. А ось 
ще одне «військове» весілля (за за-
писом 1852 року). Відставний сол-
дат по білету, що проходить службу 
в піхотному генерал-фельдмаршала 
князя Волконського полку, Григорій 
Андріїв Руденко, православний, пер-
шим шлюбом, 37 років. Померло-
го указаного паламаря села Дани-
ни Василя Греченка донька Євдокія, 
православна, першим шлюбом.

Заміжжя данинських дівчат із 
військовими фіксуються у клірових 
книжках до початку ХХ століття. Ціл-

ком очевидно, що про таких говори-
ли в селі: пощастило, бо виходить 
заміж «вигідно». Зазвичай військові 
Російської армії отримували добре 
жалування. Надто ж ті, що дослужу-
валися високих чинів.

1897 року з десяти весіль, які 
справляли в селі, про два говори-
ли, напевне, найбільше. Адже да-
нинськими зятями стали два браві 
унтер-офіцери. Той, хто одружував-
ся 9 лютого, був юним: унтер-офіце-
ру у відставці Мойсею Гоєнку випо-
внилося 25 років. Щасливицею ви-
явилася 18-літня Федора Дворська. 
На вінчанні в церкві 25 травня було 
багато приїжджих мужчин у святоч-
них військових мундирах. 40-річний 
унтер-офіцер Антон Вовкогон одру-
жувався вдруге і брав за дружину 
26-літню селянку-власницю Анну 
Яловську. Варто припустити, що їй, 
напевне, пощастило менше від мо-
лодшої землячки. Адже, на протива-
гу відставнику Мойсею, Антон Вов-
когон служив у діючій армії і міг будь-
якого дня знятися за командою в по-
хід на невизначений час.

Зазвичай за умов фактичної від-
сутності міграції сільського населен-
ня до міст данинські парубки одру-
жувалися зі своїми односельчанка-
ми. Звичними, щоправда, ставали 
й такі весілля: наполовину в Дани-
ні, наполовину в Шатурі. Також і ша-

турські чоловіки нерідко вибирали 
собі в дружини дівчат із найближчо-
го й багато в чому спорідненого ро-
динними зв’язками сусіднього села. 
До речі, до побудови в Шатурі своєї 
церкви (а сталося це 1885 року) всіх 
наречених шатурян більш ніж сто ро-
ків вінчали священики в Данинській 
церкві — від 1775 по 1885 роки 
включно.

Проте майже щороку в записах 
метричних книг зустрічаються й «чу-
жинецькі» женихи. Так, 1851 року в 
церкві в Данині брали шлюб мешка-
нець села Кагарликів, паламар там-
тешньої Чудо-Михайлівської церкви 
Костянтин Дорогоневський (29 ро-
ків, перший шлюб) та місцева меш-
канка, донька колишнього данин-
ського священика Олексія Григоро-
вича Здравого Анна (другий шлюб, 
32 роки). Судячи із запису в книзі, 
пару вінчав не данинський свяще-
ник Петро Огієвський, а заштатний 
священик із Носівського Преобра-
женського храму Микола Огієвський 
(імовірно, батько Петра Огієвсько-
го). Диякон також виявився прибу-
лим — Григорій Ренбалович. Можли-
во, це пояснюється тим, що нарече-
на походила зі священицької родини, 
а наречений мав священицький сан.

Знайшов у Данині дружину й по-
вінчався тут із нею 1855 року і козак 
із містечка Мрина Борис Хуторний. 
Йому на той час уже виповнилося 48 
років, а його дружині — 45. В обох 
був перший шлюб.

Про вік наречених
Цікаво простежити, в якому віці 

одружувалися наші пращури. Серед-
ньостатистично у ХІХ столітті хлопці 
створювали сім’ю в 20 – 21, дівчата 
— в 17 – 20 років. Раннє одружен-
ня пояснюється тим, що в зазвичай 
багатодітних селянських господар-
ствах батько старався скоріше від-
ділити старшого сина «на свої хліби». 
Удруге одружувалися (для цього слід 
було отримати дозвіл від консисторії 
єпархії на розірвання першого шлю-
бу, на що йшло немало часу) здебіль-
шого у віці від 37 до 45 років. Чоло-
віки зазвичай брали в дружини мо-
лодших за себе — в середньому на 
1 – 4 роки.

Однак у метричних книгах надто 
часто знаходимо нерівні (за віковою 
ознакою) шлюби. Не раз трапляло-
ся, що чоловік більш ніж удвічі або 
рівно вдвічі старший за дружину.

1850 рік: Арсен Гавриш (36 ро-
ків) — Ксенія Нишпорова (16 років).

1852 рік: Карл Максименко (41 
рік, другий шлюб) — Парасковія Ка-
тельницька (18 років). 1851 рік: Пи-
лип Романченко (35 років, другим 
шлюбом) — Ірина Шимко (19 років). 
1885 рік: Петро Литвин (41 рік, дру-
гим шлюбом) — Євдокія Процько (22 
роки). 1885 рік: Григорій Бойко (48 
років, третім шлюбом) — Меланія 
Нишпор (33 роки, першим шлюбом). 
1901 рік: Артем Лобода (40 років) — 
Олена Товстуха (20 років).

Натомість немало молодих чо-
ловіків брали собі в дружини значно 
старших за себе жінок. Такі прикла-
ди. 1851 рік: 26-річний шатурянин 
Денис Антонов повінчався першим 
шлюбом із 36-річною Євгенією 
Голобородько, яка вже була 
раніше заміжньою.

Нині стало модним вивчати свій стому вигляді але прошнуровані страхом Божим заходили такі «ве-

Книга шлюбів села Книга шлюбів села 
Данина розповідає… Данина розповідає… 
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Батурин — гетьманська столиця

Жолдацькі формування 
гетьманського двору

Втрачені пам’ятки
Корчма

До нашого часу мало досліджу-
ваною особистістю української істо-
рії залишається гетьман Іван Само-
йлович. Небагато науковців вивчали 
родину гетьмана, його нащадків, які 
також залишили помітний слід у на-
шій історії. Тут піде мова про політич-
ного діяча та письменника Польщі — 
Міхала Чайковського, який напряму 
пов’язаний з родиною І. Самойловича 
та Україною.

Майбутній гетьман Самойлович 
народився в Ходоркові на Житомир-
щині близько 1630 р. Після навчан-
ня в Києво-Могилянському колегіумі 
І. Самойлович одружився з Марією Го-
луб — онукою запорозького ватажка 
Оліфера Голуба. Це відбулося близь-
ко 1659 р. у місті Красному Коляди-
ні Прилуцького полку. Незабаром у 
молодого сотенного писаря І. Само-
йловича народився син Семен. Потім 
у родині народилися ще сини Григо-
рій, Яків і дві доньки — Параскева та 
Анастасія.

З-поміж гетьманських дітей най-
більшу увагу до себе привертає Гри-
горій, який відіграв важливу роль у 
політичному житті доби Руїни. Пев-
ний час він жив при царському дворі 
в Москві з братами. А від 1683 р. став 
чернігівським полковником. У той час 
він одружився з донькою колишнього 
гетьмана Івана Брюховецького. На-
певно, в роки перебування на посаді 
полковника в нього народилася донь-
ка, ім’я якої до нашого часу залишило-
ся невідомим.

У 1687 р. відбувся перший Крим-
ський похід. У травні понад стотисячне 
московсько-українське військо руши-
ло завойовувати Крим. Однак у без-
водному спекотному степу похід був 
приречений на невдачу, а відповідаль-

ність за похід поклали на гетьмана та 
його синів. Чернігівського полковни-
ка Григорія Самойловича відправи-
ли до Севська. Як указує дослідник С. 
Леп’явко, його звинуватили в підбурю-
ванні козацької старшини проти моло-
дих царів — Івана та Петра, начебто 
він «замишляв їх, великих государів, 
зрадити». Вироком суду стала страта, 
яку виконали 11 листопада 1687 р. 

Невідома подальша доля дружини 
Г. Самойловича. Однак його донька, 
онука гетьмана І. Самойловича, ви-
йшла заміж за знатного військового 
товариша, компанійського полковни-
ка Юрія Кожуховського, сина охочепі-
хотного полковника П. Кожуховсько-
го. Він брав участь у Північній війні як 
прибічник І. Мазепи, а після подій Пол-
тавської битви був засланий до Архан-
гельська. Доля доньки Г. Самойлови-
ча склалася трагічно — вона померла 
«у шведів» близько 1708 – на початку 
1709 рр. 

Проте рід Самойловичів продо-
вжився по лінії онуки Г. Самойлови-
ча (Кожуховської). Один із його на-
щадків — правнук Міхал Чайков-
ський — став визначним діячем і віді-
грав помітну роль у політичному житті 
України та Польщі. Народився він 29 
вересня 1804 р. у с. Холчинець на Ки-
ївщині. Його батьком був сполонізова-
ний шляхтич Станіслав Чайковський, 
який помер рано, тому освітою юнака 
займався дядько по лінії матері — Ми-
хайло Глембоцький. Він у 1812 р. во-
ював на боці Наполеона, врятувавши 
його від полону. Саме в маєтку дядька 
юнак одержав і початкову освіту, од-
нак саме там, як зазначають дослідни-
ки біографії Чайковського, виховували 
його в дусі «волелюбного українця-ко-
зака», борця за свободу поневолених. 

Потім молодого шляхтича відпра-
вили на навчання до Бердичівського 
ліцею, а далі — до Варшавського уні-
верситету. У той час він влився в коло 
впливової польської шляхти. У 1830 р. 
розпочалося антиросійське повстан-
ня, яке ставило за мету відродження 
державної незалежності Польщі. За-
взятий молодий Чайковський підтри-
мав повстання — відпустив на волю 
своїх підданих селян, а сам ініціював 
формування добровольчих загонів, 
які й очолив для допомоги повстан-
цям. Однак російський уряд придушив 
це постання. 

Міхал Чайковський разом із поль-
ською інтелігенцією змушений був 

емігрувати до Франції. Там обрав ін-
ший метод боротьби — літературу. 
Асоціюючи себе українцем, він писав, 
що без сильної України не буде й силь-
ної Польщі. Розпочав пошукову робо-
ту в бібліотеках та архівах Парижа. У 
1833 р. видав збірку «Козацькі пові-
сті». Потім роман «Гетьман України» 
про Івана Виговського та роман «Вер-
нигора» — про повстання гайдамаків 
1768 р.

1842 р., втягуючись у вир євро-
пейської політичної боротьби, Чай-
ковський ініціював повстання в Сер-
бії, організував повстання в Болгарії. 
Багато дослідників вважають, що він 
планував тоді підняти повстання і в 
Україні. У той період свою діяльність 
розгорнуло Кирило-Мефодіївське 
братство. Існує версія, що багато ідей 
кириломефодіївці запозичили в Чай-
ковського для написання праці «Кни-
га буття українського народу», що пе-
редбачала створення демократичної 
федерації рівноправних слов’янських 
республік та утвердження в суспіль-
стві демократичних прав і свобод. 

Через невдалу політичну бороть-
бу Чайковський знайшов прихисток 
у Туреччині, в султана Абдул-Меджи-
да. Прийняв іслам, став Садик-пашею. 
Брав участь у кримсько-турецькій ві-
йні 1853 – 1856 рр. Організовував 
набір козацьких загонів на допомогу 
турецькому війську. Після війни, не-
вдоволений новим султаном Абдул-
Азизом, підняв повстання на користь 
іншого претендента — принца Мура-
да. Боротьбу програв, тому запальний 
Чайковський змушений був поверну-
тися до Російської імперії, отримавши 
амністію в царя Олександра ІІ. 

Оселився в селі Бірки Остерського 
повіту Чернігівської губернії, там звів 
розкішний будинок, в якому і минули 
його останні роки життя. Помер 1886 
р., так і не реалізувавши своїх планів. 

Завзятий борець ХІХ ст., про яко-
го говорив світ, закоханий у славні ко-
зацькі часи, мріяв про сильну Україн-
ську державу, як і свого часу гетьман 
Іван Самойлович. Вбачав визволення 
українських земель у повстанні про-
ти Росії, але не знайшов широкої під-
тримки.

Однак саме завдяки таким діячам 
ХІХ ст., які були спадкоємцями козаць-
ких родів, прагнули зберегти влас-
ні традиції, ідентичність, національ-
ну свідомість, розпочався процес на-
ціонального відродження. Борці ХІХ 
ст. стали прикладом і для патріотів ХХ 
століття.

Каріна СОЛДАТОВА

У Батурині при рейцентар-
ському дворі на початку XVIII ст. 
колоритним елементом гетьман-
ського оточення була жолдаць-
ка команда. Служба жолдаків по-
лягала в охороні гетьманського 
двору та вищих урядових установ 
— Генеральної військової канце-
лярії, Генерального суду. Також 
до обов’язків жолдаків входив су-
провід вищих урядових осіб і ви-
конання доручень гетьмана.

Жолдаки як караульний 
підрозділ при главі держави 
з’явилися наприкінці XVII ст. за 
гетьманування І. Мазепи. Близькі 
аналоги надвірного війська геть-
мана в історичних джерелах ми 
зустрічаємо ще за гетьманства 
Д. Многогрішного — це охочепі-
хотні охоронні формування. 

Чисельність жолдацької ко-
манди залежала від уподобань 
гетьманів, котрі дбали про пиш-
ність і репрезентативність свого 
почту. За гетьманства І. Мазепи 
їх кількість налічувала 80 осіб з 
отаманом. Утримувалися ці фор-
мування за рахунок зборів із геть-
манських маєтностей: «Хлеб полу-
чали из села Подлипное атаман 
по 2 четверика, рядовой по 1-му 
в месяц».

Наймалися жолдаки на служ-
бу із сіл, які були найближчими до 
гетьманської резиденції — Бату-
рина. Етнограф А. Шафонський 
пише, що жолдаків набирали на 
службу із двох сіл — Жолдаків 
Конотопської сотні та Спасько-
го Кролевецької сотні, приїздили 
вони позмінно відбувати службу 
до гетьманської столиці: «Поме-
сячно приездячи, переменно во 
дворе гетьманском варту отбува-
ли…».

Жолдацька команда перебу-
вала під орудою генеральних оса-
вулів і хорунжого. Утримання їх 
охоплювало грошові виплати, про-
дукти й одяг. Жалування команди-
ра жолдацької роти на початок 
XVIII ст. на рік складало 86 рублів, 
а рядового солдата — 4 рублі. На 
мундир долучали мундирні гроші 
— відповідно 4 і 3 рублі. Службо-
вий одяг жолдаків складався «из 
верхнего каптана синего сукна, с 
красным откидным воротником и 
такими же обшлагами, подкафта-
нья красного суконного, шаровар 
яркого цвета по большей части 
светло-зелёных или оранжевых и 
чёрной высокой меховой шапки с 
красным верхом».

При гетьмані І. Скоропадсько-
му кількість жолдаків була скоро-
чена спочатку до 50, а потім до 30 
осіб.

Відродження й розквіт жол-
дацької служби припали на роки 
гетьманування К. Розумовського. 
1763 року формування перетво-
рилося на церемоніальне військо, 
почесну гетьманську варту із двох 
рот. У кожній роті було по 120 жол-
даків, капітан, поручник, прапор-
щик, підпрапорщик, писар, капте-
нармус, фур’єр, цирульник, слю-
сар, 3 сержанти, 4 капрали, 2 ба-
рабанщики, 2 флейтисти. Частина 
війська мала продовжувати нести 
охорону при урядових канцелярі-
ях, а інша — супроводжувати геть-
мана під час подорожей та варту-
вати при гетьманській ставці.

Витрати військового скар-
бу на жолдацькі формування 
за 1763 р. становили 11 079 ру-
блів. Річний оклад жолдацько-
го капітана дорівнював 150 ру-
блів, відповідно рядовий солдат 
отримував жалування у 10 ру-
блів, капрал — 15 рублів, під-
прапорщик — 16 рублів. Обмун-
дирування жолдаків складало-
ся з трикутного чорного крисла-
того капелюха з білою зубчатою 
обшивкою довкола, трьома бі-
лими китичками і білим бантом-
кокардою, блакитного суконно-
го каптана з червоним сукном 
(коміром, лацканами і обшла-
гами) і білим погоном — еполе-
том, камзола червоного з сині-
ми обшлагами і коміром, штанів 
червоного сукна, білої сорочки, 
чорних полотняних напівчобіт, 
білих черевиків і чобіт, черво-
ної парадної краватки, лосин-
них рукавиць і опанчі василько-
вого сукна.

У 1765 р., після скасування ін-
ституту гетьманства, було пере-
формовано й жолдацький кара-
ульний підрозділ у піхотну роту. 
Однак проіснувала вона недовго 
— до поділу Гетьманщини на на-
місництва 1781 року.

Історія жолдацьких форму-
вань тривала трохи більше ніж 
півстоліття, але заслуговує на ува-
гу. Ці підрозділи не брали участі 
в жодному бою, але несли почес-
ну місію охорони гетьмана та уря-
дових установ Батурина, підкрес-
лювали велич і престиж гетьман-
ської влади, були основою вій-
ськового церемоніалу держави.

Марина ХАРМАК

Корчма, в якій 1843 року зупинявся Т. Шевченко. Фото 50-их років ХХ ст.

Славетний нащадок 
гетьманського роду

До громадських будівель Батурина, як 
і інших населених пунктів ХІХ – початку ХХ 
століть, обов’язково входила корчма. 1860 
року в Батурині мешкало 2580 осіб, налі-
чувалася 61 лавка, в тому числі 42 шинки.

Корчма виконувала функції сучасних 
готелів. У плані будинок корчми найчасті-
ше складався з двох чітко розділених сінь-
ми приміщень — корчми і житла. Корчма 
стіною ділилася ще на два приміщення: в 
одному був шинок із прилавками, в друго-
му — один або два масивні столи зі стіль-
цями, де відвідувачі могли відпочити й роз-
важитися.

Таке приміщення корчми до 70-их ро-
ків ХХ ст. знаходилося на території цитаде-
лі, в самому центрі Батурина. У цій корчмі 
1843 року зупинявся Т. Г. Шевченко, який 
декілька днів перебував у Батурині, ро-

бив замальовки архітектурних пам’яток, 
слухав розповіді старожилів про минуле 
Батурина. 

До 1917 року корчма була у власнос-
ті Григорія Мохни, місцевого підприємця, 
який торгував м’ясом. Після революцій-
них подій приміщення корчми передали у 
власність незаможних селян, а в 70-их ро-
ках ХХ ст. розібрали як звичайну будівлю. 
У її ґанку знайшли частину надгробного 
пам’ятника К. Розумовського. 

Збереглися спогади місцевих жителів 
про постоялий двір і корчму біля неї, на ви-
їзді з Батурина, на перетині сучасних ву-
лиць Гетьманська та Центральна. На сьо-
годні жодна зі згадуваних будівель у Бату-
рині не збереглася.

Любов КІЯШКО

Публікації підготували наукові співробітники 
Національного заповідника «Гетьманська столиця»
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Календар 
всесвітньої історії

Тадеуш
Костюшко

Микола
Реріх

Іван Драч

Дмитро
Бортнянський

Степан
Хмара

Того ж року 19-літ-
ній Роман Бондаренко з 

хутора Тарасевича вінчався з 
25-літньою мешканкою Володь-
кової Дівиці Парасковією, що 
мала таке саме прізвище — Бон-
даренко. 1885 рік: Манолій Моз-
говий (19 років) узяв за дружину 
Ксенію Процько (24 роки). 1896 
рік: 18-річний Микита Гавриш по-
вінчався із 25-річною Устиною 
Романченко. 1901 рік: Адріан По-
долянко (23 роки) — з Пелагією 
Коваль (33 роки).

Бували шлюби між зовсім 
юними нареченими. 1850 рік: 
Петро Яловський (18 років) — 
Марія Кулик (16 років). 1887 рік: 
16-річна Мавра Луцман вийшла 
заміж за 22-річного Гната Двор-
ського.

Тричі одружені
Привертають увагу і своєрід-

ні рекордсмени зі шлюбів — тричі 
одружені. Кілька прикладів. 1851 
року мешканець хутора Тарасе-
вича 45-літній Іван Гришак утре-
тє ставав під вінець у Данинській 
церкві. Цього разу за дружину він 
узяв свою хуторянку Євгенію Бон-
дар. Їй було 40 років, заміж вихо-
дила вперше. У 1885 році 48-річ-
ний Григорій Бойко також одру-
жувався втретє. За дружину об-
рав 33-річну Меланію Нишпор, 
яка доти не мала досвіду сімейно-
го життя. Тричі ставав під вінець 
у Данинській церкві й шатуря-
нин Пилип Сюр. Маючи 48 років, 
він знайшов молодшу за себе на 
шість років Ірину Горбаткову.

У книзі записів шлюбів за 
1887 рік рукою священика зафік-
совано аж трьох уже немолодих 
данинців у віці від 44 до 48 років, 
які одружувалися втретє. 

Метричні книги нерідко за-
свідчують і такі шлюби, коли не-
вдалий досвід сімейного жит-
тя вже мали обоє наречених. У 
1896 році таких було дві пари: 
45-річний Никифор Романчен-
ко й 39-річна Кулина Карухіна; 
34-річний Мартин Ткаченко з Рів-
чака й 26-річна данинка Анна Та-

таркова. 1897 року — звільне-
ний у запас рядовий солдат Іван 
Максименко (29 років) і власниця 
села Данини Параскева Гой (32 
роки).

40 весіль на рік 
справляло село
Аналіз клірових книг за роз-

ділом «Шлюби» дає можливість 
простежити статистику одружень 
в окремо взятому українському 
селі за роками. Візьмемо останнє 
десятиліття перед знесенням крі-
посного права, коли селяни жили, 
створювали сім’ї, народжували 
дітей із надією на давно омрія-
ну волю від панщини та отриман-
ня у вічне користування власно-
го поля — якщо не собі, то бодай 
дітям. Йдеться про період історії 
села від 1850 до 1861 року. У се-
редньому тоді вінчалося в церкві 
30 – 35 пар. Найбільше вінчань 
припадає на 1858 рік — 44 шлю-
би. Найменше — 1854 року: всьо-
го 14.

Така сама картина спосте-
рігається і наступним півстоліт-
тям. Хоча помічається тенденція 
до спаду: від 40 шлюбів у 1875 
році до 23-х — у 1901-ому. Якщо 
проаналізувати кількість весіль 
у селі за місяцями, то виявляємо 
ще одну промовисту тенденцію: 
це дійство проводилося в періоди 

або перед церковними постами, 
або після них. Ось дані за 1875 
рік. Загалом за цей рік священик 
обвінчав у церкві 40 пар нарече-
них. У січні – лютому — відповідно 
11 і 12 пар. Але жодної — в берез-
ні – квітні, коли тривав 40-денний 
передвеликодній піст. Не було 
також весіль у серпні – верес-
ні й у жовтні – грудні. Це свідчить 
про те, що наші пращури дотри-
мувалися народних і церковних 
традицій.

Щоправда, цього не можна 
сказати про місяці народження 
дітей. Як свідчить статистика, тут 
молоді батьки постів не дотриму-
валися. Записи священика в кни-
зі народжених у розрізі кожного 
місяця за кількістю майже не від-
різняються: щомісяця в селі наро-
джувалося в середньому від 10 
до 20 дітей. Отже, за рік — до 240 
нових мешканців села. Для ниніш-
нього часу цифра неймовірна.

Микола ТИМОШИК,
доктор філологічних наук, 

професор, журналіст,
с. Данина Ніжинського району — Київ

Від редакції. Дійсно, селян-
ські родини були багатодітні. Але, 
на жаль, дуже великою була й ди-
тяча смертність. Більшість зареє-
строваних смертей припадало на 
дітей. 

7 жовтня
1253 — у Дорогочині короновано 

короля Русі Данила Романовича Галиць-
кого.

1806 — в Англії запатентований 
перший копіювальний папір.

1977 — ухвалена третя і остання 
Конституція СРСР.

Померли: 1747 — Василь Григоро-
вич Григорович-Барський, український 
мандрівник і письменник; 1849 — Едгар 
Аллан По, американський письменник; 
1984 — Валерій Марченко, український 
дисидент, помер у в’язничній лікарні в 
Ленінграді.

8 жовтня
1596 — підписано Берестейську 

унію, створено Греко-католицьку церкву.
1918 — польська регентська Рада 

проголосила незалежність Польщі.
Народилися: 1864 — Браніслав Ну-

шич, сербський письменник; 1892 — 
Марина Цвєтаєва, російська поетеса; 
1936 — Леонід Куравльов, російський 
актор.

Померли: 1917 — Сергій Васильків-
ський, український живописець; 1938 — 
Гнат Хоткевич, український письменник. 

9 жовтня
1731 — Російська імперія анексува-

ла Казахстан.
Народилися: 1874 

— Микола Реріх, ро-
сійський художник; 
1904 — Микола Ба-
жан, український пись-
менник.

Померли: 1967 
— убито Ернесто Че 
Гевару, аргентинця, 
кубинського рево-
люціонера; 2007 — 

Анатолій Погрібний, український літе-
ратурознавець, письменник, критик і 
публіцист.

10 жовтня
1932 — у Запоріжжі запустили Дні-

проГЕС.
Народилися: 1813 — Джузеппе 

Верді, італійський композитор; 1861 — 
Фрітьоф Нансен, норвезький полярний 

дослідник-мандрівник; 
1882 — Михайло Бой-
чук, український ху-
дожник; 1889 — Ми-
хайло Драй-Хмара, 
український поет.

Помер: 1825 — 
Дмитро Бортнянський, 
український компози-
тор.

11 жовтня
1881 — американець Г’юстон Девід 

запатентував першу фотоплівку.
1931 — у СРСР ухвалено рішення 

про повну ліквідацію приватної торгівлі.
1944 — СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 — Христофор Колумб відкрив 

першу землю в Америці — острів, яко-
му він дав назву «Сан-Сальвадор» (один 
із Багамських островів). Вважається да-
тою відкриття Америки.

1905 — Норвегія розірвала унію зі 
Швецією і стала незалежним королів-
ством.

Народилися: 1860 
— Софія Тобілевич, 
українська письменни-
ця; 1937 — Степан Хма-
ра, український політик, 
правозахисник.

Помер: 1924 — Ана-
толь Франс, французь-
кий письменник, лауре-
ат Нобелівської премії 
з літератури 1921 року.

13 жовтня
1884 — Гринвіч затверджений як 

місце проходження нульового меридіа-
на.

14 жовтня
Християни візантійського обряду 

відзначають свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. В Україні — День україн-
ського козацтва.

1942 — офіційна дата заснування 
Української Повстанської Армії, сфор-
мованої протягом 1942 року із розріз-
нених повстанських загонів бандерів-
ського крила ОУН.

1964 — Леонід Брежнєв став Ге-
неральним секретарем КПРС, главою 
СРСР, замінивши Микиту Хрущова.

Народилися: 1940 — Лесь Сердюк, 
український актор; 1943 — Раїса Кири-
ченко, українська співачка.

15 жовтня
1928 — німецький дирижабль «Граф 

Цепелін» здійснив перший комерційний 
рейс через Атлантичний океан.

1964 — уведений у дію найбільший у 
світі нафтопровід «Дружба».

Народилися: 1814 — Михайло Лер-
монтов, російський поет; 1844 — Фрі-
дріх Ніцше, німецький філософ.

Померли: 1817 
— Тадеуш Костюшко, 
національний герой 
Польщі; 1833 — Міхал 
Огінський, польський 
композитор і політич-
ний діяч; 1959 — уби-
ли Степана Бандеру, 
українського політика, 
голову проводу ОУН 
(1940 – 1959).

16 жовтня
1978 — Іван Павло II став 264-им 

Папою Римським.
Народився: 1907 — Петро Григо-

ренко, український генерал-майор, пра-
возахисник.

17 жовтня
1113 — завершено спорудження  в 

Києві Михайлівського Золотоверхого 
собору.

1956 — в Англії від-
крита перша атомна 
електростанція.

Народилися: 1814 — 
Яків Головацький, укра-
їнський поет, письмен-
ник; 1936 — Іван Драч, 
український письменник, 
громадський діяч.

Померли: 1849 — Фредерік Шопен, 
польський композитор і піаніст; 1937 — 
Гаврило Базильський, генерал-хорун-
жий Армії УНР.

18 жовтня
1867 — Росія продала Аляску Аме-

риці.
1918 — утворена республіка Чехо-

словаччина.
1927 — створено англійську інфор-

маційну  компанію Бі-Бі-Сі.
1955 — запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 — Євгенія Яро-

шинська, українська письменниця; 1876 
— Сергій Єфремов, український держав-
ний діяч; 1931 — Вітаутас Ландсберґіс, 
литовський політик.

Померли: 1931 — Томас Едісон, 
американський учений; 1941 — Володи-
мир Свідзінський, український поет.

19 жовтня
1918 — Українська Національна 

Рада, політичний представницький ор-
ган українського народу в Австро-Угор-
ській імперії, проголосила Західноукра-
їнську Народну Республіку.

20 жовтня
1924 — у Харкові відкрита перша в 

Україні радіостанція.
1929 — ЦК ВКП (б) офіційно прого-

лосив суцільну колективізацію.
Помер: 1994 — Сергій Бондарчук, 

кіноактор і режисер.

Держава — це я. Вислів нале-
жить королю Франції другої полови-
ни XVII –  початку XVIII століття Людо-
вику XІV. Він був дуже властолюбним, 
обмежував права вельмож, парла-
менту. Вислів означає характеристи-
ку людей, котрі ні на кого не зважа-
ють і переоцінюють свою особу. 

Після нас — хоч потоп. А цей ви-
слів вживав наступний король Фран-
ції Людовик XV. Держава була у вели-
кій кризі, монарх нічого не міг удіяти 
і вдався до розваг, балів, гулянь. На 
докори наближених відповідав саме 
цими словами. 

Потьомкінські села. Коли Росій-
ська імперія загарбала нові землі на 
Півдні, цариця Катерина ІІ вирушила 
в подорож, щоб оглянути володіння. 
Перед цим проїздила раніше загарба-
ними землями, доволі бідними, зане-
дбаними. Найближчий вельможа ца-
риці — князь Григорій Потьомкін — 
вирішив замаскувати бідність і велів 
по шляху цариці імітувати щасливе, 
заможне життя підданих. Будинки по 
маршруту подорожі відремонтували, 
прикрасили, самих селян вирядили в 
гарний одяг. Відтоді цей вислів став 
означати імітацію красивого життя. 

Понад 30 тисяч наймену-
вань газет і журналів за 32 роки 
зібрав історик, журналіст, теле-
ведучий, викладач, засновник 
сайту «Історична правда» Вах-
танг Кіпіані. За примірниками 
колекціонер їздив у віддалені 
села та всі обласні центри Украї-
ни, відвідав Росію, країни Балтії, 
Європу, Америку.

Приватну колекцію Кіпіа-
ні зберігав удома, частково — 
в підвалі Києво-Могилянської 
академії, видавництві «Дух і Лі-
тера». Майже два роки тому ко-
лекціонер вирішив поділитися 
своїми надбаннями й заснував 
музей-архів преси.

«Є люди, які дали приміщен-
ня для музею, люди, які безко-
штовно зробили меблі. Держав-
ної підтримки в нас немає. За 
два роки жоден державний чи-
новник, політик не був у музеї — 
ані з Міністерства культури, ну 
нізвідки», — говорить Кіпіані.

Історик упевнений, що саме 
держава має стати модерато-
ром збереження і збирання га-
зетно-журнально-книжкових 
скарбів для України.

«Система Державного архіву 

насамперед. Але не забороне-
но й правильно було б, щоби цим 
займалися провідні університе-
ти. На Заході університети є не 
тільки навчальними, а й акаде-
мічними, дослідницькими уста-
новами. Якщо є величезний ар-
хів в університеті Гувера, в тому 
ж Стенфордському університе-
ті, чому цим не можуть займа-
тися українські виші? І чому, на-
приклад, деякі люди (історичні 
постаті!) продають або дарують 
свої архіви на Захід? Універси-
тет Гувера володіє колекціями 
українського самвидаву, вете-
ранів ОУН-УПА», — розповідає 
журналіст.

90% відсотків своєї колекції 
Вахтанг Кіпіані купив. «Я вклав у 
цю колекцію кілька квартир. Од-
ним словом, це великі гроші. Є 
випадки, коли я купую через те, 
що перший раз за 10 – 20 ро-
ків трапляється якесь видання, 
якщо не куплю його за будь-які 
гроші, воно може ніколи більше 
не з’явитися», — каже колекці-
онер.

У світі дуже мало музеїв пре-
си. Є в Німеччині, Китаї та ще в 
декількох країнах.

Книга шлюбів села Книга шлюбів села 
ДаниДанина розповіна розповідає… дає… 

У світі 
крилатих слів

«Я вклав у цю колекцію кілька квартир», 
— Вахтанг Кіпіані про музей-архів преси
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Цікаве про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК     Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона

Петро Осадчук, Микола То-
менко, Василь Буденний та Лео-
нід Горлач. Чернігів. Музей Михай-
ла Коцюбинського. Кінець 1970-их 
років.

Літературно-ммистецька панорама

Останній 
мандрівний поет
Уже говорилося, яке дивне й важке життя 

прожив талановитий поет і один із найвидатні-
ших українських етнографів XIX ст. Іван Манжу-
ра. Він наче перейняв спосіб життя стародавніх 
українських мандрованих поетів-дяків, те жит-
тя, яким жив і славетний Сковорода. Ніколи не 
мав Манжура власного дому, обійшов пішки всю 
степову Україну, зібравши 1135 пісень, багато 
казок, легенд і приказок, не одну ніч проспав під 
зорями, в пасіці, в садку, живучи в простих хатах 
і постійно спілкуючись із трудовим людом. Став 
поетом українського степу, не раз терпів голод і 
холод, бувало, що ходив у 30-ступневий мороз в 
одних подертих калошах і в старому пальті, на-
кинутому на голе тіло. 2 травня 1893 року пере-
хожі підняли його, безпам’ятного, десь на вулиці 
й відвезли в лікарню, де поет і помер. Його  по-
ховали в братській могилі, поклавши у збиту з 
грубих дощок труну.

Шукаючи тиші
1902 року перевтомлений М. Кропивниць-

кий, на якого насувалася хвороба (глухота), 
зважився після багаторічного кочового життя 
осісти на хуторі. Тут він активно писав і залюб-
ки віддавався господарству, займаючись са-
довиною, городиною, виноградом тощо. Через 
якийсь час його хутір навіть отримав медаль 
за зразкове господарство. Тільки зрідка ви-
їжджав Марко Лукич із хутора на короткочас-
ні гастролі. Живучи на хуторі, прагнув засну-
вати українську школу і подав прохання на до-
звіл видавати часопис для селянства. На жаль, 
здійснити задумане йому не дозволили.

Тоді М. Кропивницький написав кілька ди-
тячих п’єс і почав уряджувати вистави для се-
лянських дітей. Грали «Козу-дерезу», «Івасика-
Телесика». Акторами були діти самого Марка 
Лукича й селянські діти. Вистави викликали в 
селян велике зацікавлення і приносили немалу 
втіху їхньому організаторові.

Смерть у дорозі
Останні місяці перед смертю М. Кропив-

ницькому довелося багато працювати. Висту-
пив він у Єлисаветграді, тоді в Саратові — сім 
разів за вісім днів. Потім одвідав Київ, де читав 
на роковинах шевченківські вірші, далі зно-
ву поїхав до Єлисаветграда. На початку квітня 
1910 року грав в Одесі й Аккермані. 7 квітня, 
прийшовши до театру, не зміг уже грати і попро-
сив публіку вибачити йому. Наступного дня ви-
їздив із Одеси й навіть відпустив із дороги сина 
й небожа, що супроводжували його. А ще на-
ступного дня контролер, котрий підійшов спи-
тати в Марка Лукича квитка, побачив, що він 
мертвий. Покликали лікаря, який констатував 
смерть від крововиливу в мозок.

Незвичайний 
поліцейський секретар
Служачи секретарем поліції в Єлисаветгра-

ді, І. Карпенко-Карий зумів завести на роботі 
незвичні порядки. Усі чиновники, наче змовив-
шись, перестали брати хабарі: ані кумівство, ані 
підкуп не мали жодної ваги, справи вирішували-
ся за чергою: бідний чи багатий, свій чи чужий — 
усі мусили чекати однаково. Познайомившись із 
сумними звичаями в міській тюрмі й арештант-
ських домах і маючи приятеля в особі нагляда-
ча тюрми, Іван Карпович подбав, щоб ставлення 
до в’язнів зробити якнайгуманнішим і полегши-
ти становище етапних. На цих етапних простоях 
каторжан майбутньому письменникові трапило-
ся побачити багато цікавих типів з усіх верств 
суспільства. Між іншим, він зустрів тут старо-
го немічного солдата ще миколаївських часів, 
який став героєм повісті «Безталання». А через 
якийсь час в іншій тюрмі, в іншій партії бродяг 
упізнав він і Софію, того старого солдата дочку, 
котра, осліпнувши після пологів, утекла від сво-
го лихого чоловіка і прийшла до міста шукати 
батька, але не знайшла, бо той помер у лікарні.

Повість І. Карпенка-Карого не дійшла до на-
шого часу, але на основі її матеріалу з’явилася 
знаменита драма «Безталанна» (первісна на-
зва — «Хто винен?»). Цікаво, що спершу звалася 
п’єса не «Безталанна», а «Безталання» (перекру-
тили назву в цензурі) — з такою назвою вона й 
залишилася в творчому доробку письменника.

Відкриття Чернігівського 
кіно-культурного 

мистецького центру
У кіно-культурному мистецькому центрі 

з національно-патріотичного виховання ді-
тей та молоді (колишній кінотеатр ім. Щорса) 
15 вересня відбулася презентація вистав-
ки «Українська друга світова». У заході взяли 
участь учителі шкіл Чернігова й області, ви-
кладачі історії.

Виставку створено Українським інститу-
том національної пам’яті та Центром дослі-
джень визвольного руху.

Тетяна Міщук, головний адміністратор 
центру, сказала: «Сьогодні перший день робо-
ти нашого центру. Мета його — національно-
патріотичне виховання».

 

Ювілейна виставка ікон 
Агнеси Ляшенко

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-
булося відкриття ювілейної виставки заслу-
женого майстра народної творчості України, 
чернігівки Агнеси Денисівни Ляшенко — до 
80-річчя від дня народження.

Агнеса Ляшенко народилася 11 вересня 

1936 року в Чернігові. Закінчила хіміко-фар-
мацевтичний інститут, за фахом — провізор. 
А вишиванням серйозно почала займатися 
після того, як 1991 року вийшла на пенсію. 
На її рахунку — більше 30 персональних ви-
ставок. 

Усі роботи вишиті в техніці гобеленового 
шва, гладдю, канонічними кольорами: чер-
воним, блакитним, зеленим, білим. Непо-
вторного кольору додає оздоблення штучною 
срібною і золотою нитками. Останнім часом 
майстриня надає перевагу вишиванню різно-
барвним бісером. 

Райніс і Аспазія: 
кохання через віки

В обласній бібліотеці ім. Короленка від-
булася музично-поетична композиція «Райніс 
і Аспазія: кохання через віки» за мотивами 
книги перекладів Рауля Чілачави «Райніс та 
Аспазія. Трикольорове сонце». Модератором 
і ведучим заходу був заслужений діяч мис-
тецтв України, доктор філософії Олег Васюта.

Присутнім була представлена викладка 
літератури «Академік латиського живопису 
Юлій Феддерс у Ніжині» — про життя чудово-
го, але маловідомого митця в Україні.

Гості заходу поринули у глибоку й чарівну 
атмосферу латиської культури. Звучала поезія 
латиською, німецькою та українською мовами.

Такий захід пройшов уперше в Черніго-
ві — як продовження культурного діалогу між 
містами-партнерами Огре (Латвія) та Чернігів. 

Одним із потужних символів Латвії для 
всього світу стали Яніс Плієкшанс та Ельза 
Розенберг (це справжні імена поетів) — по-
дружня пара двох геніїв поезії.

Проект «Райніс і Аспазія: кохання через 
віки» складався з двох частин. Продовження 

у форматі театральної постановки відбулося 
23 вересня в Чернігівському обласному фі-
лармонійному центрі. 

Пам’яті 
Леоніда Тереховича

В обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка відбувся круг-
лий стіл «Той, хто став сві-
домо на муку» — до 75-річ-
чя від дня народження поета 
Леоніда Тереховича.

Ідейний натхненник за-
ходу — Аркадій Натарі-
ус, який не один рік опіку-
ється долею творчості та-
лановитого, але маловідомого поета.

Леонід Никифорович Терехович наро-
дився 26 березня 1941 року в селі Кучинів-
ка Сновського району. Служив в армії, пра-
цював електриком,  будівельником. Помер 
22 серпня 1992 року. Похований у рідному 
селі.

У 2007 році Аркадій Натаріус створив 
сайт, присвячений життю і творчості Леоні-
да Тереховича. Створив електронний варіант 
збірки поезії автора.

За громадянську позицію, сміливість у 
своїх висловлюваннях поет Терехович за-
знав репресій комуністичного режиму, був 
ув’язнений.

Лише 15 травня 1991 року вперше про-
звучали по чернігівському радіо вірші Леоні-
да Тереховича. Редактор Павло Повод пер-
ший підтримав поета у своїх передачах. По-
смертно, 1993 року, коштом газети «Грома-
да» було видано першу і єдину збірку поета 
— «Свідомо став на муку». 

Ювілейні дати 
народження

Жовтень 2016 року
6 — 135 років, Іван Антонович Кочерга 

(1881 – 1952), український драматург, наро-
дився в Носівці. 

8 — 105 років, Марк Наумович Бернес 
(1911 – 1969), російський актор, співак, 
уродженець Ніжина. 

9 — 75 років, Євген Федорович Павлов 
(1941), художник, живе і працює в Чернігові.

15 — 95 років, Дмитро Омелянович Лу-
ценко (1921 – 1989), український поет. 

17 — 80 років, Іван Федорович Драч 
(1936), український поет. 

17 — 320 років, Яків Андрійович Марко-
вич (1696 – 1770), український державний 
діяч, мемуарист, народився в Прилуках. 

22 — 70 років, Дмитро Йосипович Іва-
нов (1946), поет, заслужений журналіст 
України, лауреат Шевченківської премії, 
живе і працює в Чернігові. 

24 — 105 років, Аркадій Ісакович Райкін 
(1911 – 1987), російський актор. 

25 — 90 років, Іван Михайлович Корбач 
(1926), журналіст і прозаїк, уродженець Бе-
резни Менського району. 

25 — 85 років, Анні Жирардо (1931 – 
2011), французька актриса. 

25 — 135 років, Пабло Пікассо (1881 – 
1973), іспанський художник. 

28 — 80 років, Роман Григорович 
Вік тюк (1936), український та російський 
режисер. 

29 — 105 років, Іван Антонович Цюпа 
(1911 – 2004), український прозаїк, публі-
цист. 

30 — 95 років, Пилип Дмитрович Бабан-
ський (1921 – 1994), український прозаїк. 

Відійшов 
у вічність 

Роман Іваничук
Національна спіл-

ка письменників Укра-
їни та Львівська об-
ласна організація 
НСПУ з глибоким су-
мом повідомляють, що 
17 вересня на 87-ому 
році відійшов із жит-
тя відомий письмен-
ник, громадський діяч, 
один із організаторів 

Товариства української мови ім. Тараса Шевченка, 
член Національної спілки письменників України, 
депутат Верховної Ради І скликання, заслужений 
працівник культури України, лауреат Шевченків-
ської премії, Герой України Роман Іваничук.

Роман Іванович народився 27 травня 1929 
року в селі Трач (тепер Косівського району Івано-
Франківської області). Як літератор Іваничук ви-
ховувався в атмосфері новелістичної школи Сте-
фаника, яким захоплювався батько письменни-
ка, сільський учитель і перший його літературний 
наставник.

У двадцять дев’ять років Іваничук видав дру-
ком першу збірку новел «Прут несе кригу», яка 
принесла йому визнання.

У 1961 році Роман Іваничук переїхав до 
Львова, а через два роки вже працював редак-
тором відділу прози в журналі «Жовтень».

У 1990-их роках письменник збагатив укра-
їнську літературу новими творами: «Бо війна 
— війною...» (1991), «Орда» (1992), «Ренегат» та 
«Євангеліє від Томи», написав автобіографічний 
твір «Благослови душу мою, Господи...» (1993).

Роман Іваничук — автор багатьох збірок но-

вел та оповідань, але найбільшу популярність 
здобув як історичний романіст. Він є автором по-
над 20 історичних романів, кількох повістей і збі-
рок новел. Частина з них, зокрема роман «Маль-
ви», за радянських часів або не публікувалися, 
або зазнавали жорсткої цензури, та саме цей 
твір — на історичну тематику з часів Хмельнич-
чини — приніс Іваничуку найбільшу популярність.

Об’єднують усі романи Іваничука в один 
цикл, в один великий роман про рідну історію не 
тільки сам матеріал, історія, спільні події та герої, 
образи-символи, а й наскрізні ідеї, передовсім 
найвизначальніша — ідея любові до рідної землі 
й народу як сенсу існування людини.

Письменницька спільнота України сумує з 
приводу великої втрати — світлого, талановито-
го письменника Романа Іваничука.

Національна спілка письменників України 
та Львівська ОО НСПУ

Роман Іваничук
і Батурин

Не можна не згадати велику роль Романа 
Іваничука у відродженні історичної пам’яті про 
нашу гетьманську столицю — Батурин. Письмен-
ник був одним із тих патріотів, хто розривав заві-
су облуди і неправди довкола Батурина, замов-
чування його в нашій історії, цього символу дер-
жавності України, прагнення її до незалежності. 
Іваничук підніс тему Батурина у своїй творчості. 
А як депутат парламенту, відомий державний і 
громадський діяч, особисто багато робив ще на-
прикінці 1980-их – на початку 1990-их для від-
родження Батурина. 

Роман Іванович не раз брав участь у Ко-
зацьких святах у Батурині, організованих Черні-
гівськими обласними Рухом і «Просвітою», охо-
че приїздив сюди, загалом на Чернігівщину, мав 
тут багато вірних друзів. Світла йому пам’ять!
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СвітСвіт-- інфоінфо

Архів Архів 
нашої газети — нашої газети — 

на її сайтіна її сайті
Ось уже  кілька  місяців, як 

створено в Інтернеті сайт нашої 
газети «Світ-інфо». Його адреса: 
http://svit11.wordpress.com

За цей час  рахунок кіль-
кості його  відвідувачів уже  пі-
шов  на п’яту тисячу.  Насампе-
ред, звичайно, з України. Інші — 
з усіх континентів, переважно 
це українці діаспори. Ось звідки 
заходили на сайт читачі газети: 
США, Австралія, Канада, Вели-
кобританія, Німеччина, Італія, 
Іспанія, Нідерланди, Польща, 
Хорватія,  Ізраїль, Росія, Біло-
русь, Литва, Грузія, Казахстан, 
Зімбабве (тобто й Африка). 

Друковані видання  й Інтер-
нет  доповнюють одне одного.  
Сайт  газети, в тому числі для 
наших передплатників, цікавий 
тим, що там розміщено весь ар-
хів, всі номери  «Світ-інфо» за 
більш як 4  з половиною роки 
виходу газети. Так що на сайті 
ви можете прочитати будь-які 
публікації всіх номерів, скопію-
вати їх. А читати там є що. 

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Добре видаляється бруд із дерев’яної підлоги, якщо чис-

тити її сумішшю з трьох частин річкового піску та однієї — сві-
жопогашеного вапна. Підлогу слід спочатку натерти цією су-
мішшю, а потім гарно вимити.

 Паркетну підлогу з лаковим покриттям або без нього 
миють холодною водою з гліцерином (1 ложка на склянку), до-
бре викручуючи ганчірку. Гаряча вода може зіпсувати паркет.

 Коли між дошками паркету утворюються щілини, їх необхід-
но насамперед прочистити за допомогою тонкого дроту, а потім 
акуратно замазати, використовуючи замазку, яку готують із дріб-
ної березової чи дубової тирси, змішуючи зі столярним клеєм.

 Основні правила догляду за паркетом єдині для всіх 
його різновидів: прибирання робити пилососом або добре 
викрученою ганчіркою, не лити воду і ні в якому разі не ходи-
ти на шпильках по паркетній підлозі. Для себе і гостей краще 
заздалегідь запастися капцями на повстяній підошві. До того 
ж наявність спеціальних м’яких наклейок є обов’язковим для 
ніжок всіх меблів у будинку.

 Чай вирощується переважно в п’яти країнах — Китаї 
(майже 80% зеленого чаю), Індії (в основному чорний), Шрі-
Ланці (часто званій Цейлоном), Японії (різні екзотичні чаї), 
Тайвані (різні сорти зеленого чаю).

 Гриб ентомофтор може стріляти спорами, якими вби-
ває мух, комарів, інших комах.

 У Китаї білий гриб вважається отруйним, а мухомор вико-
ристовується як приправа до багатьох страв національної кухні.

 У лимоні міститься більше цукру, ніж у полуниці.

 У період золотої лихоманки на Алясці картопля цінува-
лася майже на вагу золота — насамперед за високу пожив-
ність і вміст вітаміну C.

Школа української мови

Безкоштовні оголошення 
читачів нашої газети

Усі передплатники «Світ-інфо» можуть безкоштовно на-
друкувати в газеті свої приватні оголошення: про купівлю, 
продаж, послуги, втрачені документи і т.д. Для цього досить 
надіслати редакції на її поштову адресу (Чернігів, головпо-
штамт, а/с 43) текст оголошення, додавши копію квитанції про 
передплату «Світ-інфо». Ваше оголошення буде надруковане 
в найближчому номері газети, а також на її сайті в Інтернеті.

Неправильно Правильно

У нас нехватка робочих У нас бракує робітників

Потрібна гардеробщиця Потрібна гардеробниця

Упаковочний участок Пакувальна дільниця

У нас налічується п’ять цехів Маємо п’ять цехів

Лісозаготовка Лісозаготівля

Гаєчний ключ Гайковий ключ

Касір, бригадір Касир, бригадир

Чугунна плита Чавунна плита

  

Несподівані 
думки

 Якщо в тебе виросли 
крила за спиною — не каркай! 

 Якщо ти такий чес-
ний, чому в тебе морда така 
задоволена?

 Неможливо — це 
коли не можна і якось не 
дуже й хочеться... 

 Комп’ютер дозво-
ляє розв’язувати про-
блеми, яких до винаходу 
комп’ютера не існувало. 

 Скільки самотніх чо-
ловіків мріють про гарну 
дружину. А скільки одруже-
них!

Було колись...
 Цариця Єгипту Клео-

патра не була єгиптянкою, 
вона мала македонське, 
іранське та грецьке коріння.

 Геній Франції Напо-
леон узагалі не був фран-
цузом, народився на се-
редземноморському ост-
рові Корсика. Його батьки 
— італійці, мали восьмеро 
дітей.

 Національний прапор 
Італії придумав Наполеон.

 Старший брат знаме-
нитого гангстера Альфонса 
Капоне був поліцейським.

 Найдовша королів-
ська династія — японська. 
Імператор Акіхіто є 125-им 
нащадком своєї сім’ї.

 Альберт Ейнштейн 
не міг говорити майже до 
дев’яти років. Батьки були 
впевнені в його розумовій 
відсталості.

 Уолт Дісней, творець 
казкового мультиплікацій-
ного персонажу — миші 
Міккі Мауса, боявся ми-
шей.

Куточок 
гумору

Суддя виносить вирок 
— 25 рокiв ув’язнення. 

Обвинувачений: «Та 
менi ж 83 роки!»

Суддя: «Вiдсидите, 
скiльки зможете».

☺ ☺ ☺
Лист студента-україн-

ця додому: «Надiшли сала!!! 
Здрастуй, мамо...».

☺ ☺ ☺
Директор банку запи-

тує в бухгалтера, що вла-
штовується на роботу: 

— Скільки ви пропра-
цювали на останньому міс-
ці роботи? 

— Чотири роки. 
— А чому звільнилися? 
— За амністією. 

☺ ☺ ☺
— Миколо, чому ти за-

вжди працюєш на півтори 
ставки? 

— Бо з однією їсти нема 
чого, а з двома — нема 
коли. 

☺ ☺ ☺
— Жінко, скоро ми бу-

демо жити в дорогій квар-
тирі.

— Нам виділяють нове 
житло?

— Ні, підвищують 
кварт плату.

«Десна» вийшла 
до однієї восьмої фіналу Кубка України 

з футболу, її суперник — «Дніпро»
Оскільки триває реконструкція стадіону ім. Гагаріна, чер-

нігівці приймають своїх суперників у Харкові: в одній шістнад-
цятій фіналу зустрілися «Десна» й «Арсенал» (Київ). Обидві ко-
манди грають у першій лізі чемпіонату України. Чернігівці пе-
ремогли — 1:0, гол забив Денис Фаворов. Наші вийшли до 
наступного етапу Кубка. А в рамках чемпіонату ці команди зі-
грають у Києві 15 жовтня. 

Відбулося жеребкування одної восьмої фіналу. Суперни-
ком «Десни» стала відома команда вищої ліги «Дніпро» з одно-
йменного міста. А ось інші пари, і тут уже й еліта нашого фут-
болу: «Динамо» — «Зоря», «Шахтар» — «Олександрія», «Верес» 
— «Ворскла», «Нафтовик-Укрнафта» — «Волинь», «Полтава» — 
«Карпати», «Миколаїв» — «Оболонь-Бровар», «Іллічівець» — 
«Сталь». Пари проводять по одному матчу, 25 жовтня. 

Кучинівка — 
краще спортивне село 2016 року
У місті Сновську 10 команд сільських і селищних рад об-

ласті змагалися за звання кращого спортивного населеного 
пункту. Змагання відбулися з міні-футболу, гирьового спорту, 
настільного тенісу, шашок і перетягування каната.

Перемогла команда села Кучинівка Сновського району, 
яка візьме участь у визначенні кращого спортивного села 
України. Друге місце зайняла Замглайська селищна рада 
Ріпкинського району, третє — Тупичівська сільська рада Го-
роднянського району.

Професор-кардіолог Мехман Мамедов розпо-
відає про типові помилки, які побутують стосовно 
здоров’я головного органу людини — серця.

Чи дійсно алкоголь 
чистить судини?

Встановлено, що малі дози алкоголю збіль-
шують активність «доброго» холестерину, а він пе-
решкоджає «поганому» холестерину прикріплю-
ватися до стінок судин. Це є профілактикою ате-
росклерозу. Однак позитивний ефект алкоголю 
досить малий, активізуються далеко не всі різно-
види «доброго» холестерину. А в людей із гіперто-
нією, аритмією, стенокардією алкоголь може ви-
кликати загострення хвороб. До того ж вживання 
алкоголю навіть у малих дозах веде до звикання 
організму до таких напоїв. Тому кардіологи не ре-
комендують спиртного як методу зниження ризи-
ку серцевих хвороб. Бо негативні ефекти можуть 
перевищувати можливу користь для судин. 

Чим погана зайва вага
Стосовно появи тверджень, що, мовляв, 

зайва вага не така вже небезпечна для серця, 
— навпаки: дослідження й далі підтверджують 
небезпеку зайвих кілограмів для організму, в 
тому числі для серця. Найбільш небезпечне від-
кладання жиру — в талії. Якщо її розмір пере-
вищує 80 сантиметрів у жінок і 94 сантиметри 
в чоловіків — це вже група ризику. І не лише 
щодо серцевих хвороб, а й цукрового діабету.

Яка межа 
фізичних навантажень? 

Чим більше їх, тим краще — вважає дехто. Це 
не зовсім так. Звичайно, фізичні навантаження, 
без перевантажень, дуже корисні. Скажімо, най-
простіший їх вид — піші прогулянки. Є навіть такий 
«золотий стандарт» — обов’язкові 10 тисяч кроків 
щодня (приблизно 7 кілометрів). Плавання, біг до-
помагають зняти стрес, дуже шкідливий для серця. 

Однак великі фізичні навантаження мо-
жуть підвищувати ризик ішемічної хворо-
би серця, інфаркту міокарда, навіть раптової 
смерті. Тому варто зважувати свої можливості. 

Депресія і серце
При депресії в людини пропадають сон, 

апетит, втрачається інтерес до життя. Дехто 
вважає, що це просто психічні проблеми. Але 
вони також негативно впливають на серце-
во-судинну систему. Є статистика про прямий 
зв’язок депресії і збільшення смертності від 
серцево-судинних хвороб. Неправильно вва-
жати, що депресія — прояв інших захворю-
вань, вона може бути й самостійним захворю-
ванням із серйозними наслідками для серця.

Мода на антиоксиданти
Широко розрекламовані препарати-анти-

оксиданти — біологічно активні добавки — не 
мають вираженого клінічного ефекту. Тобто не 
підтверджено, що вони знижують смертність 
від серцево-судинних хвороб. 

Те саме стосується безконтрольного при-
ймання калію і магнію (елементів, безумовно, 
корисних і потрібних для організму, особливо 
для серця). Препарати з цими елементами є в 
кожній аптеці, їх інколи вживають не тільки хво-
рі, а й здорові, так би мовити — для профілак-
тики. Але приймати ці препарати можна лише за 
призначенням лікаря. Кардіологи дійсно призна-
чають такі препарати при комплексному ліку-
ванні, коли чітко виражена їх нестача в організ-
мі. Щодо здорових людей, то не варто вживати ці 
препарати безконтрольно. Навіщо втручатися в 
систему організму, яка нормально працює?

Натомість і магній, і калій, як і чимало інших 
елементів, містяться в багатьох продуктах харчу-
вання, які люди чомусь споживають нерегуляр-
но. Наприклад, сухофрукти — чорнослив, кура-
га, родзинки — дають не менший ефект, ніж ап-
течні препарати. Зате це природні продукти. 

Показники 
нормального здоров’я

Артеріальний тиск — менше 140 на 90 одиниць. 
Загальний холестерин — менше 5 ммоль 

на грам. 
Глюкоза — менше 6,1 ммоль на грам. 

Наше здоров'яННааше здоров яд р

Усе про 
серце


