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Триває 
передплата 
на нашу газету 

на 2017 рік
Усі поштові відділення й листоноші області ведуть 

передплату на «Світ-інфо» на будь-який термін і на 
будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна — незмінна:Передплатна ціна — незмінна:
всього 8 гривень на місяць.всього 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, 
знайомим, колегам, запропонуйте також передплати-
ти. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою буде 
«Світ-інфо» в інформаційному просторі області. 

25 років тому 
остаточно розвалився 
Радянський Союз

Після того, як 1989 року прибалтійські республіки СРСР — 
Латвія, Литва, Естонія — проголосили незалежність, заявивши, 
що вони відновлюють її, що ніколи добровільно не входили до 
СРСР, а були окуповані Москвою, процес розпаду Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік набрав подальших обертів. А 
після ухвалення влітку 1990 року Росією і Україною Декларацій 
про державний суверенітет він набув незворотного характеру. 

Крах путчу ГКЧП (російська абревіатура) — так званого 
Державного ко-
мітету надзви-
чайного стану 
— в серпні 1991 
року фактично 
призвів до лікві-
дації комуно-ім-
перії. Вирішаль-
ну роль тут зігра-
ло проголошен-
ня незалежності 
України 24 серп-
ня 1991 року і 

підтвердження її на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. 
Юридично СРСР було ліквідовано в результаті знаменитої 

Біловезької угоди. Це документ, підписаний 7 – 8 грудня 1991 
року Президентом України Леонідом Кравчуком, Президентом 
Росії Борисом Єльциним та Головою Верховної Ради Республіки 
Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій пущі під Брес-
том (Білорусь), яким оголошено розпуск Союзу РСР і створення 
Співдружності незалежних держав (СНД). Невдовзі угоду рати-
фікували парламенти всіх трьох цих уже незалежних держав. 

Росія, Україна і Білорусь як незалежні держави свого часу 
були засновниками СРСР у грудні 1922 року, разом із Закав-
казькою федерацією, до якої входили Грузія, Вірменія і Азер-
байджан. А три останні країни на початку 1990-их також прого-
лосили свою незалежність, тобто фактичний вихід із СРСР. 

24 серпня 1991 року 
Верховна Рада Украї-
ни ухвалила Акт прого-
лошення незалежності 
України. Тоді ж — рішен-
ня затвердити цей Акт 
на Всеукраїнському ре-
ферендумі, всенародним 
голосуванням. 

Референдум відбувся 1 
грудня 1991 року. На ньо-
го було винесено питання: 
«Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалеж-
ності України?» Текст Акта 
був наведений у виборчому 
бюлетені. 

Громадяни України рішу-
че висловилися за незалеж-
ність. У референдумі взя-
ли участь 31 891 742 особи 
— 84,18% виборців. З них 
90,32% проголосували «за». 
Акт було підтримано в усіх 
27 адміністративних регіо-
нах України: це 24 області, 
1 автономна республіка, 2 
міста зі спеціальним стату-
сом — Київ і Севастополь. У 
тому числі за незалежність 
проголосували Донецька 
область — 83,9%, Луганська 
область — 83,86%, Крим-
ська автономна республіка 
— 54,19%, Севастополь — 
57,7%.

Після такого волевияв-
лення народу одразу поча-
лося масове визнання неза-
лежної Української держа-
ви іншими державами світу. 
Першими, вже наступного 
дня — 2 грудня 1991 року, 
незалежність України ви-
знали Польща і Канада. 3 
грудня — Угорщина, 4 груд-
ня — Латвія та Литва, 5 груд-
ня — одразу кілька країн, у 
тому числі далека Аргенти-
на і Росія. Протягом груд-
ня нашу незалежність ви-
знали десятки держав усіх 
континентів планети, серед 
яких — США, Німеччина, 
Великобританія, Франція, 
Австралія. 

І якраз  проголошен-
ня незалежної Української 
держави спонукало оста-
точний розпад СРСР, адже 
без України у своєму складі 
ця комуно-радянська імпе-
рія була просто приречена. 
Розпад СРСР був зафіксова-
ний уже за тиждень, 8 груд-
ня, Біловезькою угодою, під-
писаною в Білорусі главами 
Росії, України і Білорусі Єль-
циним, Кравчуком і Шуш-

кевичем. Саме результати 
Всеукраїнського референ-
думу за незалежність умож-
ливили рішучу позицію Укра-
їни під час підписання цієї 
Угоди, поклали край наді-
ям Кремля на відтворення в 
якихось варіантах Москов-
ської імперії.

Вибори 
Президента України 

Перші вибори Президен-
та відбулися також 1 груд-
ня 1991 року. Голосування 
було прямим, всенародним. 
Уже в першому турі Леонід 
Кравчук переміг, посів пер-
ше місце в усіх регіонах, за 
винятком областей Гали-
чини — Львівської, Івано-
Франківської і Тернопіль-
ської, де переміг В’ячеслав 
Чорновіл. 

Результати голосування 
(відсоток набраних голосів): 
Кравчук Леонід Макарович, 
самовисування — 61,59%, 
Чорновіл В’ячеслав Макси-
мович, Народний Рух Укра-
їни — 23,27%, Лук’яненко 
Левко Григорович, Респу-
бліканська партія України — 
4,49%, Гриньов Володимир 
Борисович, самовисування 
— 4,17%, Юхновський Ігор 
Рафаїлович, самовисування 
— 1,74%, Табурянський Ле-
опольд Іванович, Народна 
партія — 0,57%.

Це були перші такі вибо-
ри в Україні, багато в чому 
романтичні, далекі від того, 
що коїлося на наступних ви-
борах з їх боротьбою олі-
гархічних кланів, масовими 
протестами, революціями, 

що супроводжували вибори 
або якими скидали з посад 
обраних. 

Оскільки вибори про-
ходили одночасно з рефе-
рендумом за незалежність, 
вони були ніби в його тіні, на 
другому плані. На мітингах 
агітатори Народного Руху го-
ворили, що головне — про-
голосувати за незалежність, 
а вже другорядне — кого об-
рати президентом. Що було, 
очевидно, політичною по-
милкою. Адже, сказавши 
«А», обравши незалежність, 
логічно було сказати «Б», об-
рати главою держави пред-
ставника сил, що вели до 
цієї незалежності.

Звичайно, нова поса-
да президента була для нас, 
вихідців із комуно-радян-
ського суспільства, чимось 
екзотичним, адже в замов-
чуваній для мас історії зо-
сталася Українська Народна 
Республіка, де Голову Цент-
ральної Ради Михайла Гру-
шевського умовно назвали 
першим Президентом Укра-
їни, невідомою була людям 
і подальша історія україн-
ської державницької емігра-
ції з її урядами і президента-
ми в екзилі. Останній з них 
— Микола Плав’юк — 1992 
року офіційно передав свої 
повноваження Президенто-
ві України Кравчуку, оголо-
сивши, що наша держава є 
правонаступницею УНР. 

І все ж вибори прези-
дента були вкрай важливи-
ми. І річ не лише в тому, що 
в народі жила усталена фі-
лософія, ментальність про 

«голову», наділеного повно-
важеннями провідника на-
ції. Це  пізніше в нашому 
суспільстві вируватимуть 
такі пристрасті довкола цієї 
посади. Досить згадати, що 
перший Президент Крав-
чук не відбув своєї каден-
ції, яка тоді, згідно із зако-
ном, становила 4 роки, він 
пробув на посаді всього 2 з 
половиною роки. Вже вліт-
ку 1994 року, на тлі глибо-
кої політичної і економічної 
кризи, згідно з рішенням 
Верховної Ради відбули-
ся позачергові президент-
ські вибори. Кравчук пере-
міг у першому турі, але не 
набрав більшості голосів. 
У другому турі вибори ви-
грав ставленик політично-
промислових кланів Лео-
нід Кучма. При ньому пар-
ламент збільшив термін 
президентства до 5 років. 
Унаслідок політичних ма-
ніпуляцій цей термін було 
поширено і на перше пре-
зидентство Кучми, тож він 
пробув на посаді рекордні 
понад 10 років. Більше того: 
просувалася ідея вести від-
лік його каденцій від другої, 
щоб балотуватися втретє. 
Це не вдалося, і влада вису-
нула на вибори осені 2004 
року свого ставленика Ві-
ктора Януковича. Сфаль-
шована «перемога» його в 
другому турі над Віктором 
Ющенком викликала По-
маранчеву революцію, тре-
тій тур виборів, точніше, по-
вторне голосування дру-
гого туру і обрання 
Ющенка. 

Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич 
і Борис Єльцин після підписання Угоди 

в Біловезькій пущі.

25 років незалежності
1 грудня 1991 року відбулися Всеукраїнський референдум 

за незалежність і перші президентські вибори

Від проголошення незалежності —  до референдуму.
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Бліц-інформ
Виставка про Майдан 
в обласному архіві
Працівники Державного архіву Чернігівської об-

ласті зібрали чимало матеріалів про Революцію Гіднос-
ті. До третьої річниці Майдану, Дня Гідності та Свободи в 
архіві відкрита виставка архівних документів і спогадів 
очевидців про Майдан. Тут півсотні світлин, копії друко-
ваних видань та спогади.

На відкритті виставки, куди були запрошені черні-
гівські студенти, виступили директор архіву Раїса Во-
робей, перший заступник голови обласної держадміні-
страції Леонід Сахневич, історик, представник Україн-
ського інституту національної пам’яті Сергій Горобець. 

Редактор газети «Світ-інфо» Петро Антоненко, ко-
трий усі три місяці Майдану працював там як журна-
ліст, зробив презентацію свого фото- й відеоархіву 
з Майдану.

Виставка про Голодомор
Чернігівщина не увійшла до числа найбільш по-

страждалих від голоду 1932 – 1933 років регіонів Укра-
їни, проте архівні документи незаперечно свідчать, що 
область теж голодувала, люди вмирали від голоду.

Побачити на власні очі оригінали документів тих 
часів, фотографії, на яких закарбувався злочин радян-
ської влади, ознайомитися зі спогадами свідків Голо-
домору можна на фотодокументальній виставці «Палає 
пам’яті свіча». Вона відкрилася в Державному архіві об-
ласті. Тут постанови, розпорядження, доповідні запис-
ки, листи, скарги та звернення селян, які шукали спра-
ведливості, але, як виявилося, марно. 

Чернігівському педагогічному 
університету — 100 років
Прийнявши естафету готувати вчителів від Чернігів-

ського колегіуму, а згодом духовної семінарії, учитель-
ський інститут, заснований у Чернігові 1916 року, за сто 
років доріс до звання Національного педагогічного уні-
верситету. Сьогодні заклад має у своєму складі Інсти-
тут історії, етнології та правознавства й сім факультетів 
природничого і гуманітарного спрямувань, навчаючи 
студентів більше ніж за тридцятьма спеціальностями. 
Університет має і цілу когорту викладачів-науковців, 
які підтримують зв’язки з науковими центрами Європи 
й Америки.

Привітати рідний університет зі сторіччям на уро-
чистості до обласного музично-драматичного театру 25 
листопада прийшли студенти, викладачі, з’їхалося бага-
то випускників, які сьогодні навчають дітей в області й 
за її межами. 

Отруйні лампи 
нарешті вивезено
Наша газета писала, що 14 жовтня біля села Зміт-

нева Сосницького району на узліссі було виявлено купу 
відпрацьованих люмінесцентних ламп — дуже небез-
печних відходів, що містять ртуть. Як утворилося це зва-
лище, хто завіз 35 тисяч ламп, встановити так і не вда-
лося. Єдине, що відомо: відходи — аж із Києва, з різних 
установ та організацій. І потрібен був цілий місяць, поки 
небезпечні відходи нарешті вивезли. 

14 листопада представники TOB «Еко-Пром-Сервіс» 
(м. Київ) завантажили в автомобіль лампи й повезли в 
місто Кропивницький для подальшої утилізації. 

Ще раніше було обчислено шкоду довкіллю, завдану 
цими відходами, — 77 тисяч гривень. Але за час, що ми-
нув від знахідки, розмір шкоди міг суттєво зрости. Нині 
екологи повторно її встановлюють, аналізують проби 
ґрунту. Чи відповість хто за цю шкоду? 

Богдану Жураковському 
потрібна допомога 

Богданчику 4 роки, в ньо-
го є ще маленька сестрич-
ка. Батько хлопчика працює 
в службі охорони, мама у від-
пустці по догляду за дитиною. 
Нещодавно в малюка виявили 
рідкісне онкологічне захворю-
вання мозку, яке, втім, успіш-
но можна вилікувати. Зараз 
терміново потрібні кошти на 
поточне лікування дитини, зо-
крема хіміотерапію. Можливо, 
буде потрібне й хірургічне втру-
чання. Молоді батьки всі свої 

заощадження вже витратили на поїздки і обстеження 
дитини в Києві, початок лікування. 

Добрі люди, котрі могли б допомогти Богдану, мо-
жуть перерахувати кошти на картку мами хлопчика:

карта «Приватбанку» — 5168 7573 0760 1213, 
отримувач — Жураковська Юлія. Телефони батьків: 
 066-417-67-42, 067-906-94-08.

Далі — 5 років трагічних 
чвар політичних сил Майдану, в 

результаті — реванш регіоналів і об-
рання Президентом 2010 року того таки 

Януковича. Він теж не добув майже року 
своєї каденції — в лютому 2014 року 
Януковича і його режим змела Револю-
ція Гідності, другий Майдан. У травні того 
самого року на «чергових позачергових» 
виборах Президентом був обраний Пе-
тро Порошенко, щодо якого вже лунають 
заклики дочасного переобрання. 

Ось такі наші перипетії щодо посади 
президента, яка з’явилася рівно 25 ро-
ків тому.

Але важливі тут не лише ці перипе-
тії. Ті перші вибори символізували по-
дальші трагічні розколи, чвари в наці-
онально-демократичному середовищі, 
які тягнуться вже чверть століття і яким 
нема кінця. На вибори чомусь пішли од-
разу три кандидати від національно-де-
мократичних сил: Чорновіл, Лук’яненко 
і Юхновський. Чому не можна було 
об’єднатися довкола очевидного ліде-
ра цих сил, лідера Народного Руху — бо-
лісне питання без відповіді й по сьогод-
ні. Напевно, в єдиного кандидата було б 
більше голосів, ніж навіть коли механіч-
но скласти голоси трьох названих кан-

дидатів — сам факт об’єднання став 
би потужним агітаційним моментом на 
виборах. 

Можливо, і в цьому разі кандидат 
від Руху не переміг би колишнього ко-
муністичного функціонера, другого се-
кретаря ЦК Компартії (котрий, утім, 
пройшов непросту еволюцію від функ-
ціонера системи до державника). Але 
сам факт єдності національно-демо-
кратичних сил мав би потужний вплив 
на подальше. Однак це вже не лише іс-
торія — це наше, на жаль, розчварене 
сьогодення. 

Петро АНТОНЕНКО

25 років незалежності

До 11 грудня в Черні-
гівському кіно-культурному 
мистецькому центрі з наці-
онально-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді екс-
понується виставка «Україн-
ські військові відзнаки пері-
оду національно-визвольної 
боротьби 1914 – 1952 рр.». 
Копії 131 історичного рари-
тету в цій експозиції відтво-
рив член Львівської громад-
ської організації «Товариство 
пошуку жертв війни «Пам’ять» 
Михайло Дмитрів.

Експозиція складаєть-
ся з п’яти тематичних стен-
дів. Перший — «Сокіл», «Січ», 
«Пласт» — провісники Укра-
їнського національного вій-
ська» — демонструє, що на 
початку ХХ століття в Захід-
ній Україні в складі Австро-
Угорської імперії товариства 
«Сокіл», «Січ», «Пласт» підго-
тували цілу генерацію укра-
їнських патріотів до майбут-
ньої боротьби за незалеж-
ність України. Представлено 
медаль і відзнаку, які ство-
рені 1914 р. в Галичині на 
честь святкування 100-річчя 
від дня народження Тараса 
Шевченка. Тоді у Львові 28 
червня 1914 р. в урочистій 
ході взяло участь, за різни-
ми даними, від 12 до 23 ти-

сяч осіб, серед яких були чле-
ни товариств «Сокіл», «Січ», 
«Пласт».

На другому стенді «Укра-
їнські січові стрільці» пока-
зані відзнаки й нагороди 
Легіону Українських січових 
стрільців, які під час Пер-
шої світової війни воювали 

в складі армії Австро-Угор-
ської імперії проти Росій-
ської імперії.

Третій стенд «Збройні 
сили Української Народної 
Республіки» представляє іс-
торичні раритети УНР, Укра-
їнської держави гетьмана 
Павла Скоропадського. Є й 
відзнака Українського Віль-
ного козацтва, яке на тере-
нах Наддніпрянщини 1917 

року самоорганізувалося 
для збройного захисту Укра-
їнської держави.

«Українська Галицька Ар-
мія» — під такою назвою 
представлені історичні рари-
тети стенду про Збройні Сили 
Західноукраїнської Народної 
Республіки, які боролися про-

ти польської держави, а потім 
разом із армією УНР — про-
ти російсько-більшовицького 
агресора.

П’ятий стенд «Україна 
в Другій світовій війні» де-
монструє відзнаки й наго-
роди Української Повстан-
ської Армії та інших україн-
ських формувань. Три істо-
ричних раритети нагадують, 
що ще в березні 1938 року 

вояки Карпатської Січі про-
ливали свою кров, захи-
щаючи незалежну державу 
Карпатська Україна від на-
паду Угорщини. Агресора 
тоді підтримала нацистська 
Німеччина.

У статті 4 «Визнання на-
город та військових ступе-
нів борців за незалежність 
України у XX столітті» Закону 
України «Про правовий ста-
тус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність Укра-
їни у XX столітті» від 9 квітня 
2015 р. сказано: «Державою 
визнаються державні та вій-
ськові нагороди (відзнаки) 
та військові ступені борців 
за незалежність України у XX 
столітті, надані їм органами 
влади, організаціями, струк-
турами або формуваннями, 
що зазначені у статті 1 цього 
Закону».

Тож варто для себе і своєї 
родинної історії дізнатися, чи 
маєте ви або ваш предок дер-
жавні та військові нагороди й 
військові ступені у XX столітті 
до 24 серпня 1991 року.

А для цього корисно поди-
витися цю виставку.

Сергій БУТКО,
представник Українського 

інституту національної 
пам’яті в області

Українські військові відзнаки 

Благодійна 
мистецька акція 
«Творчість 

дарує шанс»
Вона проводиться в Черніго-

ві.  Мета  — збір коштів для при-
дбання автобуса з підйомником, 
який забезпечить  пересування 
інвалідам, прикутим до візка. А 
таких у місті  2841 особа, в тому 
числі 300 дітей. 

Громадські активісти зби-
рають витвори декоративно-
прикладного мистецтва у май-
стрів, професійних і аматорів 
(люди з інвалідністю і волонте-
ри також їх виготовляють). Бла-
годійний аукціон відбудеть-
ся  2 грудня у міському па-
лаці культури. Сюди запрошу-
ють  меценатів, усіх громадян,  
яким пропонують  придбати 
унікальні твори і зробити таким 
чином благодійні внески. На 
акції  чернігівці зможуть взя-
ти участь у безпрограшній арт-
лотереї  або просто пожертву-
вати кошти на спеціальний ав-
тобус. Міська рада  також долу-
чається до акції. 

У селищі Березна Менського району ак-
тивно працює Центр творчості дітей, що в 
структурі освіти. У ньому 20 гуртків, які за-
галом об’єднують 300 дітей. Вони вивчають 
комп’ютерну грамоту в спеціальному класі, 
займаються малюванням, різьбленням по 
дереву, аплікаціями із соломки, є гурток хо-
реографії, заняття якого відбуваються в ак-

товому залі, перед великими дзеркалами. 
Чимало робіт юних гуртківців прода-

ються на ярмарках. Заклад, як і вся сис-
тема освіти, не дуже багатий, тому чима-
ло матеріалів для роботи купують батьки 
вихованців і викладачі. Але загалом дітки 
дуже задоволені навчанням, вони дійсно 
талановиті. 

Наші талановиті діти
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Бліц-інформ

Мистецька панорама

Вісті з музею М. Коцюбинського

«Куликівське молоко» 
і «Новгород-Сіверський 
сирзавод» — 
серед кращих представників 
молочної промисловості України
Про перспективи молочної галузі говорили 

виробники й переробники молока на ІХ Всеукра-
їнській міжнародній конференції «Молочний біз-
нес-2016». Чернігівські молокозаводи «Куликів-
ське молоко» та «Новгород-Сіверський сирзавод» 
увійшли до так званої «золотої кулі» української 
молочної промисловості. Це підприємства, що до-
сить упевнено почуваються на регіональних рин-
ках, мають потенціал для розвитку.

А загалом майбутнє української молочної про-
мисловості залежить від балансу інтересів вироб-
ників молока та його переробників.

На жаль, сьогодні в Україні з’явилася тенден-
ція зі збільшення імпорту білоруської молочної 
продукції. 

Археологи знайшли 
поблизу Чернігова сліди 
давньоруської «корупції» 
Лист часів Київського князівства ХІ сторіччя 

відкопали під Черніговом. Його написано на свин-
цевій пластині. Знахідку, яку вже називають най-
давнішим українським документом, виставлять у 
столичному музеї. Раніше під час розкопок знахо-
дили лише берестяні грамоти, але вони на 100 ро-
ків молодші.

Свинцевий лист написаний грецькою мовою, 
і науковці його вже частково розшифрували. Ви-
являється, це записка візантійського купця, який 
жив у Києві. Він просить друга, знайомого з тодіш-
німи посадовцями, посприяти у веденні бізнесу.

У наші часи такий документ міг би призвести 
до звинувачень торгівця в корупційній діяльності. 
«Щоб друг купця звернувся до певної людини — не 
видно, до кого саме, до князя чи до княжого посад-
ника, і він розраховував, що ця людина йому допо-
може в його бізнес-справах», — розповів канди-
дат історичних наук Олександр Алфьоров.

На Масанах — 
інформаційно-культурний 
центр «Файнбук»
Він став справжньою знахідкою для жителів 

мікрорайону Чернігова. Проект було втілено за-
вдяки бюджету участі міста стараннями чернігів-
ських бібліотекарів. Вони давно хотіли відкрити в 
мікрорайоні філіал міської бібліотечної системи, 
тож коли дізналися, що можна одержати кошти з 
міського бюджету, написали проект, подали на 
конкурс і виграли. Координатор проекту «Файн-
бук» — Олена Костриця. «Файнбук» розташувався 
в розважальному комплексі, керівництво якого 
дає можливість користуватися не лише орендова-
ною кімнатою, а й іншими залами.

«Файнбук» — це не тільки бібліотека, тут прохо-
дять майстер-класи, тренінги, зустрічі з цікавими 
людьми. Діти безкоштовно вивчають англійську 
мову. Серед відвідувачів «Файнбуку» й учні Черні-
гівського обласного педагогічного ліцею для обда-
рованої сільської молоді. Діє в центрі «Файнбук» і 
буккросинг — обмін книжками. 

Вибух на території 
«Хімволокна» 
25 листопада о 12 годині в Чернігові на вул. 

Мазепи, 78 стався вибух вибухонебезпечного 
предмета — ймовірно, часів Другої світової війни. 
Про це повідомив Департамент з цивільного за-
хисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Вибух стався на підприємстві ФОП «Кузьмин-
ський», що знаходиться на території колишнього 
«Хімволокна». Підприємство займається розфа-
совкою та продажем торфу. У той час саме три-
вала розфасовка торфу, який було доставлено зі 
Смолинського торфобрикетного заводу. Робітник 
побачив на транспортері сторонній предмет і ло-
патою скинув його на землю. Прогримів вибух. 
Унаслідок цього постраждали три особи: 1978, 
1992 та 1993 років народження, двоє з них отри-
мали тяжкі тілесні ушкодження, один — ушко-
дження середньої тяжкості. Усі були доставлені до 
лікарні. 

На місці події працювали оперативні групи 
 відповідних служб. 

«Хроніки війни більшовиків з україн-
ським народом. Голодомор 1932 – 1933 ро-
ків на Чернігівщині: виконавці злочину». Таку 
свою книгу представили 25 листопада в Чер-
нігівській райдержадміністрації автори — іс-
торики, співробітники Українського інституту 
національної пам’яті Сергій Горобець і Сергій 
Бутко.

Книга побудована на архівних матеріа-
лах Державного архіву області, які до остан-
нього часу лишалися невідомими широкому 
загалу.

У дослідженні йдеться про тих, на кого 
спиралися ідеологи та організатори Го-
лодомору, — «активістів», яких підбира-
ли з покидьків, злочинців, алкоголіків та 
наркоманів.

«Ми дослідили цей процес на прикла-
ді Петрушинського компартійного осеред-
ку в Чернігівському районі, — пояснив Сер-
гій Горобець. — Вийшло так, що в Петрушині 
при владі стали люди, що постійно пиячили, 
часто неосвічені й неграмотні, мали сумнів-
ні моральні принципи. Зате вони чітко вико-

нували все, що було необхідно владі. Їх ціка-
вив лише власний добробут. Саме їхніми ру-
ками була здійснена ця жорстока, злочинна 
політика».

Працюючи над книгою, автори були вра-
жені тим, наскільки ретельно виховувалися 
комуністичні кадри для «розкуркулення» і ге-
ноциду. 

«Що цікаво: спочатку до комуністів ішли 
здебільшого романтики, яких потім поступо-
во відсіювали, відстрілювали, саджали», — 
підкреслив Сергій Бутко.

Виставка 
історико-культурної 

спадщини вірмен 
Культура кавказького народу за-

лишила багатовіковий слід в Украї-
ні. Нині представники Спілки вірмен 
України розшукують сліди своєї куль-
турної спадщини в різних регіонах 
України, в тому числі на Чернігівщині.

В обласному художньому музеї 
імені Григорія Галагана представили 
виставку вірменської спадщини.

Самвел Мовсесян, голова Вірмен-
ської громади Чернігівської облас-
ті, розповів: «При нашій спільноті ві-
рмен маємо наукове відділення, яке 
займається пошуком матеріалів, архі-
вів, вірменського історичного спадку. 
Вірмени в Україні — вже 10 століть і 
залишили тут досить великий культур-
ний спадок. Вірменський слід можна 
знайти і в колишній Чернігівській гу-
бернії. Найбільше вірменської спад-
щини в Ніжині. Місто було розвине-
ним торговим центром. А загалом ві-
рмени більше жили на території Криму 
та Західної України. Вірменські вій-
ська допомагали українцям у бороть-
бі з іноземними загарбниками».

В Україні збереглося понад 100 
вірменських храмів. Навіть україн-
ська вишивка в Західній Україні міс-
тить вірменські орнаменти. 

Це перша виставка вірменської 
культури в Чернігові. До цього матеріали 
експонувалися в Києві, Дніпрі та Львові. 

Експозицію готували до 400-річ-
чя вірменського книгодрукування в 
Україні. 

Ірина Ральченко, директор об-
ласного художнього музею, зазначи-
ла: «Ми активно співпрацюємо з різ-
ними культурними громадами. У нас 
були проекти з єврейською общиною. 
Музей — це культурний центр. Якраз 
об’єднання культур — одне з наших 
головних завдань».

Запрошують школярів на святкові майстер-класи

Книга про війни більшовиків з народом

Кобзарі, бандуристи 
та лірники України 

зібралися в Чернігові 
Цей захід в обласному філармонійно-

му центрі був приурочений до дня наро-
дження видатного народного музиканта 
Аврама Гребеня. Він жив у селі Дмитрів-
ці Менського району наприкінці XIX – в 
першій половині XX століть (пішов із жит-
тя 1961 року). Учень видатного кобзаря 
й лірника Терентія Пархоменка, грав на 
скрипці й лірі, належав до так званої со-
сницько-борзнянської школи народної 
музики. У молодості Аврам Гребінь осліп, і 
це зокрема спонукало його обрати такий 
життєвий шлях.

Музиканти провели майстер-класи з 
виконання на кобзі, бандурі й лірі. У семі-
нарі, організованому ансамблем «Сівер-
ські клейноди», взяли участь також музи-
кознавці й фольклористи, майстри Київ-
ського кобзарського цеху.

Від Аврама Гребеня залишилося при-
наймні шість дум і близько сорока пісень. 
Пісню-псальму Гребеня «Про правду й не-
правду» виконав на семінарі Олександр 
Тріус із Ромен. 

Напередодні семінару група учасни-
ків відвідала Дмитрівку, де збереглася 
хата, в якій жив Гребень. Але в якому ста-
ні! Покрівлі практично нема, стіни руйну-
ються. Сусідка пам’ятає самого музикан-
та — в дитинстві чула його спів. На моги-
лі Аврама Гребеня гості поклали квіти до 
пам’ятника, який також руйнується, і ви-
конали старовинні пісні та думи.

Сучасні кобзарі, бандуристи й лірни-
ки з усієї України спілкуються між собою. 
Справжніх знавців традиційної музики 
мало. Але, на відміну від багатьох країн 
світу, українська народна культура жива.

Учасники семінару мають намір 
об’їхати найближчим часом усі пам’ятні 
місця на Чернігівщині, пов’язані з твор-
чістю видатних народних музикантів, а їх-
ній спадщині присвятити низку заходів із 
навчання й популяризації.

Подарунок художника 
Анатолія Шкурка до ювілею 

музею ім. Тарновського
До 120-річного ювілею обласного історичного му-

зею імені Василя Тарновського відомий чернігівський 
художник Анатолій Шкурко подарував музею карти-
ну, на якій зображено вечірній Снов. Поки що карти-
на зберігатиметься в Чернігові, але згодом переїде до 
відділу музею «Садиба Лизогубів», який знаходиться в 
Седневі.

Раніше Анатолій Ничипорович відвідував Седнів 
щороку, де працював над картинами. Нині, враховую-
чи поважний вік, а йому 92 роки, здійснити це склад-
но. Але недавно побув у Седневі, й побачене приємно 
вразило майстра. Насамперед «Музейна вулиця про-
сто неба». Невеличка вулиця веде до старовинної Ге-
оргіївської церкви. Тут репродукції картин Шевчен-
ка, Жемчужникова, Лизогуба, Логаріо переносять до 
містечка ХІХ століття. Світлини початку й середини ХХ 
століття знайомлять нас із седнівцями, відомими до-
слідниками — краєзнавцем Данилом Киселем і мис-
тецтвознавцем Стефаном Таранушенком, тодішньою 
архітектурою церков і місцевими краєвидами.

У Седнівській школі працює образотворча студія, 
на стінах висять полотна сучасного художника Олега 
Бойка.

Знамениті 
«Літературні суботи»

Нещодавно гості Чернігівського літературно-
меморіального музею-заповідника М. Коцюбин-
ського потрапили на справжні «Літературні субо-
ти», котрі понад століття тому відбувалися в бу-
динку письменника. Проект «Михайло Коцюбин-
ський — знайомий незнайомець» зібрав дружнє 
коло на дев’яту зустріч «Вічна таїна слова».

Автор і ведуча проекту, заступник директо-
ра музею з наукової роботи Наталія Коцюбин-
ська запропонувала поринути в ту неповторну 
атмосферу затишку і натхненної творчості, котра 
панувала у вітальні М. Коцюбинського. Тут у різ-
ні роки свої твори читали Б. Грінченко, В. Самій-
ленко, М. Вороний, М. Жук, П. Тичина, А. Казка, 
В. Елланський. Саме з цього творчого середови-
ща виростало й молоде покоління поетів і пись-
менників: Ладя Могилянська, Дмитро Тась, Мар-
ко Вороний (син Миколи Вороного і хрещеник
М. Коцюбинського). Прозвучали їхні поетичні твори.

У часи М. Коцюбинського в будинку незмінно 
звучала музика. Майстерно грала на роялі Віра 
Устимівна Коцюбинська, двічі свої твори тут вико-
нував Микола Лисенко, а ще гостею цього будин-
ку неодноразово бувала відома оперна співачка 
Марія Дейша-Сіоницька. Тому цього вечора зву-
чала музика у виконанні учня музичної школи 
№ 2 Ярослава Соколова, студентів музичного 
училища ім. Л. Ревуцького Анастісії Буряк (вокал) 
та музиканта й композитора Артема Бриля.

2 грудня о 17.00 у рамках проек-
ту «Михайло Коцюбинський — знайо-
мий незнайомець» відбудеться десята 
зустріч.

Михайлина Хомівна Коцюбинська 
— літературознавець, активна учас-
ниця руху шістдесятників, племінниця 
класика. Людина, яка гідно несла світ-
ле прізвище свого великого предка, в 
складні часи гонінь на все українське 
виявила неймовірну твердість духу.  

Кількість місць обмежена. По-
передній запис на участь у захо-
ді обов’язковий! Вартість квитка — 
30 грн.

Наступна зустріч — про Михайлину Коцюбинську

* * *

Записатися 
на зустріч на 
2 грудня та на 
майстер-класи 
можна за теле-
фонами: 

4 - 1 0 - 0 3 ; 
097-465-70-91; 
063-065-61-49.

Цього разу музей пропонує відві-
дати майстер-класи з випікання та 
оздоблення пряників до Дня свято-
го Миколая. До участі запрошують-
ся учні 1 – 6 класів. Вартість заняття 
для одного учня — 12 грн. Майстер-
класи триватимуть від 1 по 16 грудня.

Майстер-класи з виготовлення 
новорічних сувенірів. Запрошуються 
учні 3 – 6 класів. Вартість заняття для 
одного учня — 10 грн. Майстер-класи 
триватимуть від 12 по 28 грудня.
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Людей з вадами 
зору почули
Перейти дорогу, вийти із транспор-

ту на потрібній зупинці для більшості — 
звична справа, а для людей з вадами 
зору — справжнє випробування. Чи не 
вперше за багато років слабозрячих 
зібрали за круглим столом у Чернігів-
ській міськраді, аби почути, що їх ре-
ально турбує.

«Проблемами є відсутність у міс-
ті Чернігові озвучення міського тран-
спорту, відсутність озвучених світлофо-
рів, відсутність тактильної плитки», — 
каже голова правління Чернігівської 
обласної організації Українського то-
вариства сліпих Максим Гоцало.

У місті лише 4 звукових світлофо-
ри. А щоб дізнатися у транспорті, яка 
зупинка, доводиться запитувати в па-
сажирів чи кондукторів. 

Окрім безпечного пересування 
містом, таким людям потрібне спілку-
вання. Запропонували створити про-
граму з компенсації телефонного 
зв’язку.

Представники влади запевнили 
присутніх, що їхні інтереси врахують. 
Мають спеціально облаштувати пере-
хід біля готелю «Україна» — планується 
зробити ліфт, але все залежить від фі-
нансування.

У 2016 році закладені кошти на 2 
звукових світлофори. У наступному пла-
нують ще більше розширити їх мережу. 

На Чернігівщині 
залишилося 557 шкіл
1 вересня почали навчання 92,4 

тисячі учнів у 557 денних школах об-
ласті. 71% шкіл знаходиться в сільській 
місцевості, тоді як частка учнів, які на-
вчаються в них, становить лише 28%. 
В області — 26 гімназій, 8 ліцеїв та 1 
колегіум. 286 осіб здобувають освіту 
у вечірній школі та в класах, що орга-
нізовані при 5 денних загальноосвіт-
ніх школах. Забезпечують навчальний 
процес 12,3 тис. учителів.

Ніжин встановив 
рекорд України 
щодо ціни опалення 
У жовтні опалення 1 квадратного 

метра в Ніжині коштувало 51 гривню, і 
це — український рекорд.

Мешканці скаржаться: «Ми не в змо-
зі заплатити. Треба десь просити гро-
шей у влади або ще в когось. При серед-
ній зарплаті півтори тисячі гривень біль-
ше двох тисяч потрібно сплатити за газ».

Вижити допомагає лише субсидія. Її 
оформляють усі, хто може.

Вулиці 
перейменували, 
а зупинки й досі ні
Відбулося чергове засідання спеці-

альної комісії Чернігівської міськради 
з топонімії. 

Зокрема, члени комісії вирішили, 
що потрібно з будівлі першої поліклі-
ніки прибрати прізвище Воровського, 
одного з активних діячів комуністично-
го режиму. Також обговорили питання 
щодо перенесення могил радянських 
діячів зі скверу в центрі міста до спе-
ціального меморіалу. Це питання має 
вивчити юридичний відділ міськради. 
Члени комісії вирішили звернутися до 
управління транспорту, щоб ті пере-
йменували транспортні зупинки. Бо де-
які зупинки іменуються не існуючими 
 вже більше року назвами вулиць.

Квитанції для населення на 
оплату за електроенергію за жов-
тень дехто вже встиг назвати шо-
ком. Що ж, можна й так. Хоча, схо-
же, в нас уже нічому не дивуєшся. 
Нещодавно шоком було названо 
оприлюднення електронних декла-
рацій депутатів, міністрів та інших 
посадовців, які засвідчили, скільки 
люди нахапали, будучи на держав-
них посадах. Ну й що? А нічого. По-
сполиті «переморгають», як і декла-
ранти. Чи багато хто з народу, ви-
борців бодай запитають у своїх де-
путатів від округу, звідки в них такі 
статки? 

Тепер другий шок, електричний. 
До речі, він випливає з першого: 
щоб можновладці могли деклару-
вати отакі статки, треба ж обідрати 
народ, «з миру по нитці».

Суть чергового пограбування 
проста і стосується найбільш ма-
сового виду житлово-комунальних 
послуг — електропостачання, яке є 
в кожній оселі, на відміну від газу, 
води чи каналізації. От тільки облік 
і оплата трьох останніх послуг про-
водяться по календарному місяцю, 
з 1-го по 1-ше число. А в енергети-

ків чомусь інакше: з 20 по 20 чис-
ло. Ось і вирішили зробити, «як у 
людей». 

Бо досі було як? Коли, напри-
клад, на початку жовтня людям 
надходили квитанції за вересень, 
у них були показання лічильників, 
значить, спожита енергія, після 20 
серпня і по 20 вересня. Тобто одна 
декада серпня і дві — вересня. 
Чому така хитра система? Може, 
щоб заплутати людей? 

І ось у листопаді нам принесли 
квитанції оплати за жовтень. Там 
значилася електрика, спожита за 
останню (третю) декаду вересня і 
дві декади жовтня. І раптом нова-
ція: до квитанції додана електрика, 
начебто спожита останньої дека-
ди жовтня. «Начебто», бо насправ-
ді показання лічильника знімали-
ся 20 жовтня. І щоб «вирівняти» об-
лік, енергетики «на око» додали ви-
трати за останню декаду жовтня. 
Дуже просто: третину від спожито-
го за кінець вересня і по 20 жов-
тня. Наприклад, сім’я спожила за 
той період 150 кіловат, їй вписують 
у квитанцію ще третину — 50 кіло-
ват. Платіть уже за 200, і енерге-

тики «вирівняють» вас на 1 листо-
пада. А наступними місяцями все 
буде чітко.

Воно б усе це нічого, але побо-
ри ось у чому. У нас діє дивовиж-
ний як для цивілізованих економік 
тариф. За перші 100 кіловат-годин 
люди платять по 71,4 копійки за кі-
ловат, а от за наступні — по 1 грив-
ні 29 копійок. Перше запитання: 
чому така дивна метода? Той самий 
товар, одна одиниця — кіловат — і 
різні ціни. Це щоб обмежити спожи-
вання, економити електрику? По-
вернення до «лімітів» радянського 
часу тотальних дефіцитів? Чи щоб 
знов-таки заморочити споживача? 

Так от, коли за жовтень нам 
було додано спожиті в останній де-
каді, наприклад, додаткові 50 кіло-
ват, напевно, це вже точно «виліз-
ло» за 100-кіловатний ліміт. Отже, 
оплачувалося по 1,29 гривні. Тому 
за кожний кіловат додатково здер-
ли по 57,6 копійки. А за 50 кіловат 
— додатково майже 29 гривень.  
Невже не можна було зробити цей 
«перехід на перше число» не за ра-
хунок оббирання людей? 

Вибачте за цю нудну арифмети-
ку, але то людські гроші. Тепер по-
множте ці 29 гривень на кілька со-
тень тисяч споживачів електрики 
в одній лише Чернігівській облас-
ті. Це  мільйони  гривень воістину з 
повітря, з електроліній.

Коли на телефони «Чернігів-
обленерго» обвалився шквал 
дзвінків обурених споживачів, там 
чиновники пояснили, що викону-
ють чергову постанову Кабінету 
Міністрів. Що ж, очевидно, це не є 
«художня самодіяльність» чернігів-
ських енергетиків, а всеукраїнська 
змова — проти людських кишень. 

Щодо енергетики ця змова зайвий 
раз ставить питання: хто ж прихва-
тизував наші обленерго?

Що сказати про уряд? Хіба про 
Прем’єра Гройсмана, котрий по-
яснив статки у своїй декларації 
тим, що перший мільйон заробив 
ще школярем, керуючи величез-
ним ринком у Вінниці, власником 
якого був його батько. Наш догля-
нутий, як колобок, Прем’єр з його 
іронічною посмішкою взагалі вміє 
густо балакати. При призначенні в 
парламенті пообіцяв показати, «як 
керувати державою». Поки що по-
казувати нема чого. Але балакає 
гарно. Наприклад, днями озвучив 
нове благодіяння від уряду. Від но-
вого року хворим українцям ком-
пенсують частину ціни ліків. Не 
всім, а деяким категоріям хроніч-
но хворих — на діабет, серцеві хво-
роби. Уже пораховано, що на кож-
ного такого хворого припаде аж 
по 50 гривень компенсації на мі-
сяць, десь на півпігулки на день.  І 
це для людей, котрим постійно по-
трібні ліки. 

Але річ навіть в іншому. Говоря-
чи про це благо, Прем’єр патетично 
заявив, що час навести лад із ціна-
ми на ліки. Конкретніше — привес-
ти їх до цін у європейських країнах, 
бодай сусідніх, — Польщі, Чехії. Ди-
вовижа! По-перше, цим самим ви-
знано, що в нас ціни вищі від євро-
пейських. По-друге, навіть коли їх 
«приведуть» до європейських, про 
що можна казати при зарплатах, у 
3 – 4 рази нижчих, ніж у згаданих 
країнах.

Утім, говорити в нас можна 
все…

Петро АНТОНЕНКО

В області — 112 тисяч побу-
тових споживачів, які не отри-
мують субсидії і мають борги за 
газ.

Загальний рівень платежів 
за газ клієнтів ТОВ «Чернігівгаз 
Збут» залишається низьким, але 
навіть за боргів, що зростають, 
споживачі не звертаються до ор-
ганів соцзахисту щодо субсидій.

«Нові правила надання суб-
сидії дозволили всім спожива-
чам, навіть боржникам, скорис-
татися державною допомогою і 
застрахувати себе від накопи-
чення неплатежів і відключення 
газу. Тому ми радимо сім’ям, ви-
трати яких на комуналку пере-
вищують 15% сукупного доходу, 
звертатися за її призначенням, 
— наголосив директор «Чернігів-
газ Збуту» Іван Луста. — Але спо-
живачам варто знати, що вже 
наявний борг не перекриється 
субсидійними коштами. Щоб не 
виникало питань, існуючий борг 
має бути сплачений готівкою».

В області станом на листо-
пад борги споживачів, які не 
оформили субсидії, а це 52% від 
усіх боржників, досягли 97,4 млн 
грн. Клієнти, що отримують суб-
сидії та пільги, також мають за-
боргованість, але вона в півто-
ра рази менша. 

Не всі боржники є неплато-
спроможними, деякі власники 
великих маєтків не квапляться 
погашати борги за газ. Так, на-
приклад, за 176 домогосподар-
ствами площею понад 200 кв. 
м значиться заборгованість по-
над 2 тис. грн у кожного на за-
гальну суму майже 940 тис. грн. 
Серед них чимало таких, хто сис-
тематично ігнорує повідомлен-
ня і не пускає контролерів для 
зняття показань лічильників. Це 
дає газовикам повне право, не-
зважаючи на опалювальний се-
зон, припинити газопостачання 
до помешкання боржника.

Протягом 2016 року на Чер-
нігівщині за борги без газу за-
лишилися 632 домогосподар-
ства. А відновити газопостачан-
ня можна лише за умови повно-
го погашення боргів і сплати 
всіх витрат газової компанії на 
роботи з відключення та віднов-
лення газопостачання.

Від початку опалювально-
го сезону 2016 – 2017 рр. 166 
тисяч чернігівців отримали змо-
гу компенсувати комунальні ви-
трати на газ субсидійними ко-
штами. Порівняно з поперед-
нім роком кількість отримува-
чів субсидій збільшилася на 73 
тисячі.

Звичайний район області. Кри-
мінальна хроніка в трьох останніх 
номерах райгазети. 

До райвідділу поліції звернув-
ся селянин, якого обдурив шахрай, 
назвавшись «директором компанії 
«Київ-млин». Заявник перерахував 
тому «директору» 7 тисяч гривень на 
картку Приватбанку за «купівлю ку-
курудзи». Ні кукурудзи, ні грошей… 
Людям треба бути обережнішими 
щодо різних шахраїв. 

Жінка прийшла додому і раптом 
побачила в хаті двох односельчанок, 
які нишпорили в речах господині. 
Коли пішли, виявила пропажу золо-
тих хрестика, каблучки й ланцюжка. 

Ще в одної селянки з госпо-
дарства украли 4 алюмінієві діжки. 
Украв односелець, раніше судимий. 
Не покаявся…

Учень ліцею попався на крадіж-
ці одягу й сумок у ровесників. 

Мешканець Чернігова виявив, 
що в нього на дачі в селі вкрали до-

машні речі. Поліція впіймала злоді-
їв, учнів школи. 

З оселі й гаража селянина за 
його відсутності вкрадено одяг, 
взуття, каністру з бензином, мо-
торне мастило. Злодія розшукали, 
речі повернули. 

За кілька днів відсутності на 
своїй дачі господар виявив, що 
вкрадено три бетонні стовпчики.

У селянському дворі вкрадено 
тачку. 

Хтось невідомий зрубав дерева 
на обійсті мешканки райцентру. 

З під’їзду багатоповерхівки в 
райцентрі вкрали велосипед одного 
з мешканців. 

Виходить, мало просто перейме-
нувати міліцію на поліцію. Прості 
люди, особливо самотні престарілі 
селяни, й далі стають жертвами зло-
діїв і шахраїв. Частину з них право-
охоронці все-таки затримують. Мож-
ливо, покарання згідно із законом 
стане застереженням для інших. 

Усе для народу:
електричні побори  

Борги за газ — 
майже 100 мільйонів, 

а субсидії не оформили понад половина споживачів

Селян і далі 
обкрадають
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Злочини проти Євромайдану. 
Як триває розслідування

У третю річницю початку Євро-
майдану та Революції Гідності українці 
знову питатимуть владу:

Чому ніхто не покараний за злочи-
ни проти мітингувальників?

Чому досі не за ґратами ті, хто роз-
стрілював Героїв Небесної сотні?

Чому беркутівці й «тітушки», які по-
звірячому били й залякували людей, 
залишаються працювати у правоохо-
ронних органах?

Слідчі та прокурори звітують про 
величезний обсяг проведеної роботи, 
внаслідок якої Генпрокуратура повідо-
мила про підозру 193 особам, з них: 
34 високопосадовцям, 122 працівни-
кам органів внутрішніх справ, у тому 
числі 14 слідчим, 6 прокурорам, 2 суд-
дям і 29 цивільним особам-«тітушкам». 
За результатами судового розгляду 
винуватими у вчиненні кримінальних 
правопорушень визнано 11 осіб, сто-
совно 10 — ухвалено обвинувальні 
вироки.

При цьому на засіданні антикоруп-
ційного комітету ВР 9 листопада 2016 
року було з’ясовано, що жоден із ви-
знаних судами винним не перебу-
ває за ґратами. Більшість засуджених 
були звільнені від відбування пока-
рання через те, що отримали випробу-
вальний термін.

На тому самому засіданні коміте-
ту адвокат родин Небесної сотні Євге-
нія Закревська висловила думку, що 
лише після завершення дорозсліду-
вання й оголошення вироків українці 
зможуть отримати відповіді щодо ви-
нуватості керівництва країни, у пер-
шу чергу тих осіб, яких немає в Україні. 
Зараз намалювати цю картину пере-
конливо слідство не може.

«Українська правда» проаналізу-
вала останній звіт департаменту спец-
розслідувань ГПУ «Про стан досудово-
го розслідування кримінальних пра-
вопорушень щодо незаконного пере-
шкоджання проведенню мирних акцій 
протесту під час Революції Гідності» та 
послухала позицію адвокатів родин 
Небесної сотні на засіданні антико-
рупційного комітету Верховної Ради.

30 листопада 2013 року. 
Розгін студентів 

О 4-ій ранку «Беркут» із засто-
суванням гумових кийків розігнав 
учасників Євромайдану. Тілесні 
ушкодження отримали 86 осіб, у тому 
числі студенти.

Інформація департаменту 
спецрозслідувань Генпрокуратури 

До суду направлені обвинуваль-
ні акти стосовно: колишнього голови 
КМДА, 2 заступників командирів пол-
ку «Беркут», 2 командирів та заступни-
ка командира різних рот «Беркута».

Службові особи «Беркута» підо-
зрюються в незаконному перешко-
джанні проведенню мітингів під час 
масових акцій протесту, а один із них 
— ще й у перешкоджанні законній 
професійній діяльності журналістів.

Повідомлено про підозру загалом 
15 особам, у тому числі колишнім пре-
зиденту Януковичу В. Ф., секретарю 
РНБО Клюєву А. П., заступнику Секре-

таря РНБО Сівковичу В. Л., начальни-
ку ГУМВС України в місті Києві Коряку 
В. В., заступнику начальника ГУМВС 
України в місті Києві Федчуку П. М., ко-
мандиру полку «Беркут» Кусюку С. М.

Коментар адвоката родин Героїв 
Небесної сотні Євгенії Закревської

Сказати, що цей епізод розсліду-
ваний, не можна.

Фактично з матеріалів справи не 
випливає, що це була спланована, 
скоординована, санкціонована з са-
мого верху операція, яка мала на меті 
залякування й ліквідацію мирного зі-
брання. Цей момент у справах, які пе-
ребувають у суді, не буде доведений. 
Хоч насправді доказів цього багато.

2 справи щодо 5 осіб перебувають 
у суді. Проте зазначені провадження 
не об’єднані. Це 2 паралельних про-
вадження, які суд досліджує двічі. Фак-
тично за одними й тими самими обста-
винами свідки дають двічі покази, дві-
чі досліджуються докази.

На лаві підсудних є 4 керівники 
підрозділів «Беркута», які брали без-
посередню участь у розгоні студентів. 
Один із них — чинний керівник полку 
спецпризначення громадської без-
пеки міста Києва Андрій Дидюк, який 
станом на 30.11.2013 р. був заступни-
ком Сергія Кусюка.

1 грудня 2013 року. 
Побиття на Банковій
О 16.30 «Беркут» і внутрішні вій-

ська здійснили силовий розгін учас-
ників акції протесту на Банковій та Ін-
ститутській. Заподіяно тілесних ушко-
джень більш як 80 особам, серед яких 
журналісти, студенти й пенсіонери.

ГПУ
Закінчено досудове розслідуван-

ня та спрямовані до суду для розгля-
ду по суті обвинувальні акти у кримі-
нальних провадженнях за підозрою 
інспектора управління громадської 
безпеки ГУМВС, командира та заступ-
ника командира роти обласного «Бер-
кута».

Про підозру в перевищенні служ-
бових повноважень повідомлено і мо-
лодшому інспектору автослужби «Бер-
кута», який переховується від органів 
слідства, у зв’язку з чим оголошений у 
розшук.

Також повідомлено про підозру 
екс-президенту України, колишньому 
керівництву МВС, столичної міліції та 
внутрішніх військ.

Адвокати
Справа стосовно одного з коман-

дирів харківського «Беркута»  Лукаша 
(він також фігурує в епізоді 18 лютого) 
передана до суду майже рік тому. Слу-
хання не розпочалося.

Тут упираємося в проблему, що ве-
лика кількість суддів була задіяна в 
прийнятті рішень щодо майданівців. 
Тому йде серія відведень та самовід-
ведень, направлення обвинувальних 
актів до апеляційного суду для визна-
чення підсудності.

Ще до суду передано декілька об-
винувальних актів стосовно цього епі-
зоду. Через ці обвинувальні акти ми 

бачимо більш-менш чітку картину того, 
що відбувалося. Тут розслідування 
доволі якісне.

Є шанс, що вирок дасть відповідь сус-
пільству стосовно того, що відбувалося.

11 грудня 2013 року. 
Штурм Майдану

О 1-ій ночі під приводом виконан-
ня рішення суду працівники «Берку-
та» проводили силове витіснення мі-
тингувальників із застосуванням фі-
зичної сили та спеціальних засобів, 
унаслідок чого 36 осіб отримали ті-
лесні ушкодження.

ГПУ
Під час досудового розслідування 

про підозру повідомлено колишнім ко-
мандиру роти й командиру відділення 
роти «Беркута» та заступнику коман-
дира полку – начальнику штабу «Бер-
кута».

Кримінальне провадження сто-
совно заступника командира полку – 
начальника штабу ПМОП «Беркут» зу-
пинено у зв’язку з розшуком підозрю-
ваного. Стосовно інших підозрюваних 
обвинувальні акти спрямовані для 
розгляду до суду.

Крім того, повідомлено про підо-
зру екс-президенту України та колиш-
ньому керівництву МВС України.

Адвокати
Для доведення існування злочин-

ної організації — це один із ключових 
епізодів. У цьому епізоді задіяні фак-
тично всі ланки влади. Цьому епізоду 
передувало організоване прийняття 
рішення судом, взаємодія Київради, 
суду, виконавчої служби, МВС, вплив 
на суд з АП.

Щодо цього епізоду є суттєвий 
прогрес у слідства — 3 обвинувальні 
акти передані до суду. Але повний сту-
пор у суді — півроку вони не розгляда-
лися. А згодом повернули обвинуваль-
ний акт до ГПУ за досить надуманими 
підставами.

Залучення «тітушок» 
до вбивства і побиття 

мітингувальників
«Тітушки» вчиняли активні неза-

конні дії щодо активістів і мітингу-
вальників, застосовували фізичне 
насильство, допускаючи в окремих 
випадках вчинення вбивств. Таким 
чином усувалися активні учасники 
акцій протесту і залякувались інші.

ГПУ
До суду спрямовані обвинуваль-

ні акти стосовно: 3 осіб, які обвинува-
чуються у вчиненні замахів на вбив-
ства мітингувальників; 5 осіб, які об-
винувачуються у вчиненні хуліганства, 
грабежу, викраденні людини; 1 особи, 
що обвинувачується у вчиненні хулі-
ганства стосовно журналіста Веремія 
В.В.; 3 працівників ГУМВС та 1 особи 
щодо вилучення зброї та набоїв до неї 
зі складів МВС для наступної передачі 
«тітушкам».

Вироком Оболонського райсуду 
Києва одного з обвинувачених засу-
джено до 4 років позбавлення волі, ін-
шого — до 4 років позбавлення волі з 
випробуванням на 3 роки.

Вироком Дарницького райсуду Ки-
єва засуджено особу, яка спільно з ін-
шими особами вчинила викрадення 
людини, до 3 років обмеження волі з 
випробуванням на 1 рік.

Завершено досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні 
за підозрою шести цивільних осіб, так 
званих «тітушок», у вчиненні незакон-
ного перешкоджання проведенню збо-
рів, мітингів і демонстрацій із застосу-
ванням фізичного насильства, пере-
слідування журналістів за виконання 
ними своїх професійних обов’язків та 
нанесення їм тілесних ушкоджень.

Загалом повідомлено про підозру 
24 «тітушкам», обвинувальні акти сто-
совно 9 направлені до суду, інші пере-
бувають у розшуку.

Адвокати
Щодо цього епізоду дуже мало ре-

зультатів.
Була і суттєва протидія з боку 

чинних правоохоронців, які перебу-
вають на високих посадах у структу-
рі МВС, і які були причетні до тих подій. 

Є передані обвинувальні акти до 
суду. І ще готується партія обвинуваль-
них актів. Але похвалитися, що ми змо-
жемо через ці обвинувальні акти ка-
зати, що розкрили повністю злочин, і 
показати його роль у злочинній струк-
турі, яка тоді існувала, — я не можу.

22 січня 2014 року. 
Перші загиблі 

на Грушевського
О 6-ій ранку Сергій Нігоян заги-

нув від вогнепального поранення. 
Близько 9-ої ранку Михайло Жиз-
невський загинув від пострілу мис-
ливською кулею в серце.

ГПУ
Інформація відсутня.

Адвокати
Абсолютно провальний епізод. 

Картина подій не має відображення у 
процесуальних документах. Немає на-
віть підозр.

Це один із найгірше розслідуваних 
епізодів.

23 січня 2014 року. 
Напад на Автомайдан

У Кріпосному провулку в Києві 
«Беркут» незаконно затримав із за-
стосуванням насильства та заподі-
яв тілесні ушкодження 11 учасникам 
Автомайдану. У подальшому їх при-
тягнуто до кримінальної відповідаль-
ності за нібито участь у масових за-
ворушеннях.

ГПУ
ДСР закінчено досудове розсліду-

вання та направлено до суду обвину-
вальний акт у кримінальному прова-
дженні за підозрою командира роти 
«Беркута».

Стосовно низки співучасників вка-
заних злочинів — 7 міліціонерів спец-
підрозділу та заступника командира 
роти спецпідрозділу «Беркут» — до-
судове розслідування у кримінальних 
провадженнях закінчено. Обвинуваль-
ний акт спрямовано до Печерського 
райсуду міста Києва для розгляду.

Адвокати
У цьому епізоді якість слідства до-

сить висока. Ми зможемо побачити 
реальну картину, якщо будемо слухати 
в суді. 

Це була друга чи третя партія за-
ручників, яка набиралася санкціонова-
но та організовано зверху на рівні МВС 
і, очевидно, координувалася з боку ке-
рівництва країни. Паралельна мета 
цього нападу — залякування.

По цих провадженнях є розкриття, 
є реальна загальна картина. Почало-
ся слухання в суді лише одного прова-
дження щодо однієї особи. Щодо всіх 
інших триває пінг-понг із судами. Ми 
не можемо розпочати слухання більше 
року. Справи перебувають у підвішено-
му стані.

Майже всі підозрювані в кількос-
ті близько 10 осіб — чинні працівники 
Нацполіції, вони підвищені по службі, 
їм надаються чудові характеристики. 
Це значно протидіє розслідуванню.

18 лютого 2014 року. 
Розгін «Мирної ходи»

Влада не пішла на поступки мі-
тингувальникам — навпаки, акцію 
«Мирна хода» розігнали в макси-
мально жорстокий спосіб. У резуль-
таті загинуло 10 осіб, ще близько 
500 — потерпілих, з них більше 100 
заподіяно тяжкі та середньої тяжко-
сті тілесні ушкодження.

ГПУ
До суду направлено 5 обвинуваль-

них актів стосовно: 3-х командирів 
рот «Беркута», міліціонера відділен-
ня «Беркута», цивільної особи, яка об-
винувачується у вчиненні хуліганства 
стосовно журналіста Веремія В.В.

Вироком суду міліціонера відді-
лення «Беркута» засуджено до 5 років 
позбавлення волі з випробуванням на 
3 роки.

Були затримані 4 колишні співро-
бітники харківського «Беркута», які 
підо зрюються у спричинені тяжких ті-
лесних ушкоджень 35 громадянам, 
а також вчиненні замахів на умисне 
вбивство двох і більше осіб.

Повідомлено про підозру екс-
президенту України, керівництву МВС 
та столичної міліції.

Адвокати
Я розцінюю роботу слідства по 

цьому епізоду загалом нормально.
Але повна прогалина в моменті 

жахливої давки на Інститутській на лі-
нії виходу зі станції метро «Хрещатик», 
де сталися дві смерті. Тут узагалі не-
має розслідування. 

Щодо епізоду 18 лютого, день, із 
встановленням реальних обставин, у 
нас є один вирок. Тобто один із берку-
тівців притягнутий до відповідальнос-
ті. У його справі розкрито і встановле-
но судом частковий зв’язок із керів-
ництвом.

Слухається велика справа щодо 
керівника підрозділу харківського 
«Беркута» Віктора Шаповалова. Вона 
реально слухається більш-менш ак-
тивно. У справі є перспективи, щоб ми 
вийшли на якісь притомні результати.

Ще одна справа слухається у Свя-
тошинському суді щодо керівника 
львівського «Беркута».

Є ще затримані інші співробітники 
харківського «Беркута». Але щодо них 
бачимо протидію руху справи з боку 
МВС. Ці особи до затримання перебу-
вали у складі МВС. Нині всі, крім 
одного, вже на волі — зміне-
но запобіжний захід.

Протистояння на вул. Грушевського

Побиття студентів
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Ніч 18 – 19 
лютого 2014 року. 

Штурм Майдану
Загинуло 17 осіб, більше 200 

потерпілих, з них майже третина 
отримали тяжкі й середньої тяжко-
сті тілесні ушкодження. У резуль-
таті злочинних дій «тітушок» вбито 
1 особу, заподіяно тілесні ушко-
дження ще 8-ми.

ГПУ
Закінчено досудове розсліду-

вання у кримінальному проваджен-
ні стосовно колишнього начальника 
СБУ в Києві та Київській області, яко-
му інкримінується перевищення вла-
ди у вигляді прийняття рішення про 
проведення антитерористичної опе-
рації, внаслідок якої спричинені тяж-
кі наслідки — загибель людей.

До суду спрямовано обвинуваль-
ний акт стосовно 3 цивільних осіб за 
підозрою у вчиненні ними замахів на 
вбивства мітингувальників.

Повідомлено про підозру екс-
президенту України, керівництву 
МВС, СБУ, столичної міліції та облас-
ного управління СБУ, а також «тітуш-
кам» і їхнім організаторам.

Адвокати
Я оцінюю розслідування по цьо-

му епізоду як ніяке.
Є один обвинувальний акт сто-

совно начальника столичного СБУ 
часів Майдану Олександра Щеголє-
ва. Це єдиний позитивний момент, 
бо всі інші вбивства — 13 убивств і 
велика кількість поранених — вони 
в принципі не розслідувані. У нас не-
має картини, не встановлені обста-
вини події, не відомо, де, хто і як діяв, 
і я не бачу перспектив, які справи ми 
можемо отримати.

У справі Щеголєва ми цю картину 
детальну не отримаємо, бо в момент 
передачі до суду її не було й досі немає.

20 лютого 2014 року. 
Розстріл на Інститутській

У центрі Києва заподіяно тілес-
них ушкоджень 157 протестуваль-
никам, 48 загинули.

ГПУ
Направлено до суду обвинуваль-

ні акти стосовно: 2 колишніх співро-
бітників «Беркута»  за фактами вчи-
нення вбивств 39 протестувальників; 
3 співробітників «Беркута» — вчинен-
ня терористичного акту, вбивств 48 
протестувальників, замахів на вбив-
ства 80 осіб. Указані провадження 
об’єднано під час судового розгляду. 
Перебувають у розшуку 21 колишній 
співробітник київського «Беркута». 
Загалом повідомлено про підозру 26 
колишнім працівникам «Беркута».

Ухвалами суду надано дозвіл на 
проведення спеціального досудово-
го розслідування стосовно 19 спів-
робітників роти спецпризначення 
київського «Беркута».

Повідомлено про підозру ще 6 
високопосадовцям держави, право-
охоронних органів і столичної міліції, 
саме за злочинною вказівкою та 
організацією яких відбувалося вчи-
нення розстрілів на Інститутській.

Адвокати
За інтенсивністю та якістю су-

дового слідства і за розумінням, що 
відбувалося того дня, я вважаю цей 
епізод одним із найбільш розсліду-
ваних.

У суді 5 обвинувачених-берку-
тівців. Це рівень виконавців та ко-
ординаторів виконавців. Це не се-
редня і тим більше не вища ланка. 
Ми слухаємо справу в суді більше 2 
років. З них 8 місяців у нас вилеті-
ло через те, що у вересні 2014-ого 
під тиском передали до суду справу 
щодо 2 із 5 беркутівців. І потім до-
велося змінювати обвинувачення й 
починати судовий розгляд з початку.

Але вже 1,5 року цей епізод 
ефективно розглядається в суді. І 
буде ще розслідуватися в суді рік, 
швидше не буде.

Це приклад одного з максиму-
мів, який у реаліях нашої судової 
системи ми можемо бачити стосов-
но таких важливих і великих справ.

Під час цього судового засі-
дання ми бачимо реальну картину, 
об’єктивно встановлену. Є театр по-
дій. Не повний, але 60 – 70% того, 
хто і як це робив, у нас є.

І ця частина інформації знайде 
свою логічну оцінку в суді.

Коментарі Євгенії Закревської 
— з публічного виступу адвоката ро-
дин Героїв Небесної сотні на засідан-
ні антикорупційного комітету Верхо-
вної Ради 9 листопада 2016 року.

Олексій БРАТУЩАК 
(«Українська правда», 21.11.2016)

pravda.com.ua

Україна вже рік 
не купує газу в Росії
25 листопада минув рік, відколи 

Україна не імпортує газу з Російської 
Федерації. Про це повідомив голова 
НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. За 
його словами, подія символічна не 
тільки для українського, а й для євро-
пейського ринку газу, оскільки бага-
то закордонних партнерів України ще 
два роки тому вважали це неможли-
вим.

25 листопада 2015 року україн-
ський «Нафтогаз» припинив купувати 
газ у російського «Газпрому». За сло-
вами Яценюка, саме він доручив «На-
фтогазу» припинити купівлю газу в 
Росії через неконкурентність запро-
понованої нею ціни.

«Укрзалізниця» знову 
хоче суттєво 
підвищити тарифи 
«Укрзалізниця» просить в уряду 

дозволу на підвищення в 2017 році 
тарифів на вантажоперевезення на 
25%, на пасажирські перевезення 
— на 35%. Мотивацією називають 
те, що відомство планує великі інвес-
тиції в оновлення мереж, рухомого 
складу. 

Між тим, попереднє 15-відсотко-
ве підвищення тарифів на залізнич-
ні вантажоперевезення відбулося не 
так давно — 30 квітня 2016 року. Це 
зростання тарифів впливає і загалом 
на ціни на товари для населення. 

Утім, з декого можна брати й 
більше. Виявляється, значне збіль-
шення кількості електровозів і ван-
тажних вагонів необхідно через те, 
що в Україні постійно зростає вироб-
ництво зерна, чимало якого йде і на 
експорт, і залізниця вже не встигає 
його возити. Тільки от резонне запи-
тання: чому б залізниці не підвищи-
ти тарифи для тих, хто добре нажива-
ється на торгівлі зерном? І до чого тут 
рядові пасажири, яким знову хочуть 
підвищити ціни на квитки, ще й більш 
як утричі?

Суд визнав Національний 
банк України винним 
у банкрутстві 
Укргазпромбанку
В Україні цього року збанкрутува-

ли десятки банків, у тому числі й ті, де 
прості люди тримали на вкладах су-
марно десятки мільярдів гривень. А 
очолюваний В. Гонтарєвою НБУ нази-
ває це «оздоровленням» фінансової 
сфери і відхрещується від своєї долі 
вини за крах банків, як і за трикратне 
падіння гривні. Але ось цікавий факт: 
вину Нацбанку в розвалі банків офі-
ційно підтверджено судом. 

Вищий адміністративний суд під-
твердив протиправність бездіяльності 
Національного банку в невжитті захо-
дів до Укргазпромбанку. Про це сказа-
но у визначенні суду від 10 листопада.

Позов було подано одним із вклад-
ників Укргазпромбанку — ТОВ «Торго-
вий дім «Санко». 28 серпня 2014 року 
«ТД «Санко» відкрив в Укргазпромбан-
ку поточний рахунок.

Банк самочинно не провів видат-
кових транзакцій з платіжних доручень 
компанії з 9 по 23 лютого 2015 року.

8 квітня 2015 року в банк було 
введено тимчасову адміністрацію, а 
15 вересня 2015 року ухвалено рі-
шення НБУ ліквідувати банк.

«Санко» попросив суд визнати про-
типравною бездіяльність НБУ з листо-
пада 2014 року по квітень 2015 року 
щодо застосування адекватних захо-
дів впливу до Укргазпромбанку. Також 
компанія попросила визнати проти-
правною бездіяльність НБУ із захисту 
  інтересів вкладників банку.

Злочини проти Євромайдану. 
Як триває розслідування

В обмін на кредит у 600 мільйонів влада до-
бровільно йде на остаточне знищення україн-
ських лісів і тисяч робочих місць.

У результаті боротьби за безвізовий режим, пе-
ревагами котрого зможуть скористатися не більше 
7 – 9% населення (більшість громадян зараз про-
сто не має грошей, аби подорожувати країнами Єв-
росоюзу, навіть без потреби оформлення віз), та за 
черговий транш МВФ (необхідний уряду, аби пере-
крити брак коштів, котрі не доплачують у бюджет 
олігархи), влада пішла на безпрецедентний крок.

За підсумками саміту, глава Єврокомісії Жан-
Клод Юнкер повідомив, що Президент України Пе-
тро Порошенко найближчими днями на законодав-
чому рівні скасує заборону на експорт необробле-
ної деревини — лісу-кругляка.

Що означає таке рішення і до яких наслідків 
може призвести?

Перше: варварське вирубування українських лі-
сів триватиме на радість європейського лобі, яке за-
цікавлене в нашій дешевій сировині. Адже саме за її 
рахунок деревообробка у країнах ЄС процвітає. Єв-
ропейці можуть, не завдаючи шкоди власним лісовим 
ресурсам, переробляти чужий ліс і перепродавати 
його вже в обробленому вигляді за зовсім інші гроші.

Друге: стоячи аплодують такому рішенню наші 
вітчизняні контрабандисти та корупціонери. При-
чина? Уряд пропонує зняти заборону на вивезення 
лісу, обкласти його митом і зобов’язати експорте-
рів деревини отримувати дозвіл торгувати кругля-
ком у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Це дасть можливість у ручному режимі визнача-
ти, хто зможе продавати ліс, а хто — ні. Додаткову 
корупційну годівницю отримає профільне міністер-
ство, але контрабандного лісу на кордонах менше 
не стане. Просто від збільшення митної ставки зрос-
туть і «тарифи» нечистих на руку митників, а відтак 
— збільшиться і розмір «данини» керівництву ДФС.

Третє: працівники деревообробних підпри-
ємств можуть знову вішати колодки на двері сво-
їх цехів і ставати на облік біржі праці. Або ж знову 
їхати за кордон у пошуках кращої долі як дешева 
робоча сила. 

Це лише короткий перелік того, до чого призве-
де скасування мораторію на експорт лісу — навіть 
не згадуючи про те, якими будуть наслідки для на-
шої екології від варварського вирубування лісу. 

Натомість третій рік влада цинічно бреше і 
нав’язує суспільству два міфи. Перший — що мо-
раторій треба скасувати, відповідно до умов Угоди 
про асоціацію з ЄС, котрі продиктовані вимогами 
СОТ. Другий — що мораторій на вивезення кругля-
ку не дає результату.

Почнемо з першого міфу — чому в нашому зо-
внішньополітичному відомстві не згадують, що, за 
правилами СОТ (пункт «а» частини 2 статті ХІ Гене-
ральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року), кра-
їни-учасниці мають право встановлювати заборо-
ни й обмеження експорту на товари, які мають ва-
гоме значення для сторони-експортера.

Чому наші дипломати не пояснюють європей-
ським партнерам, які переваги від мораторію отри-
мує наша економіка (на підтримку котрої, власне, в 
них і просять гроші), та які втрати в разі його ска-
сування матиме наша екологія (до питань екології 
європейці, на відміну від нас, ставляться дуже від-
повідально)?

Ми, як парламентарі та ініціатори законопро-
екту, під час його обговорення зустрічалися з поль-
ськими дипломатами й політиками та пояснювали 
колегам ці речі. Пояснювали, що мораторій — це 
лише перший крок. Другим має стати ухвалення за-
конопроекту № 2617 та № 2618 про встановлення 
нульової митної ставки на імпортне деревооброб-
не обладнання. Пояснювали, що таким чином об-
межуємо вивезення, але даємо змогу інвестувати 
в переробку деревини тут, у нас. І наші аргументи 
були сприйняті без застережень. 

Тепер про другий міф нашої влади — що мора-
торій на вивезення лісу не дає результату. Про це 
розповідав і попередній Прем’єр, за перший рік ро-
боти котрого експорт цієї сировини зріс на 30%.

Проте цифри — річ уперта. Незважаючи на 
спротив на рівні виконання закону № 325-VIII 
(щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатері-
алів у необробленому вигляді) й затримку із ухва-

ленням супровідних підзаконних актів, перший рік 
дії мораторію дав такі результати:

1) На тлі загальної стагнації промисловості 
— деревообробна та меблева промисловість по-
чали стрімке зростання (приріст +15%, а меблева 
— +12%).

2) Почав стрімко зростати експорт обробле-
них лісоматеріалів (також на тлі загального падін-
ня експорту) — плюс 12%.

3) Почали суттєво зростати обсяги податків 
від галузі, сплачених до державного бюджету 
(+18% порівняно з аналогічним періодом поперед-
нього року, коли мораторію не було).

4) Інвестори почали вкладати в дерево-
обробну галузь і створювати нові робочі місця 
(обсяг імпорту верстатів для обробки дерева збіль-
шився в 3,5 разу! І це без лібералізації митної полі-
тики на деревообробне обладнання).

І наостанок хочу нагадати, що Україна є пар-
ламентсько-президентською республікою. А отже, 
які б обіцянки не давав у Брюсселі Президент, рі-
шення щодо скасування мораторію може ухвалити 
лише Верховна Рада.

Тому, підсумовуючи, хочу закликати колег як із 
опозиційних до влади партій, так і представників 
коаліції не втрачати здорового глузду і не піддава-
тися на чергові маніпуляції.

Більше того, ми маємо нарешті ухвалити у дру-
гому читанні законопроекти № 2617 і № 2618 про 
встановлення нульової митної ставки на імпорт-
не деревообробне обладнання, які майже півтора 
роки чекають на розгляд у парламенті.

Дмитро ДОБРОДОМОВ, 
народний депутат, секретар Комітету 

з питань запобігання і протидії корупції

Результати саміту Україна—ЄС: 
безвіз отримав український ліс-кругляк

Ніч з 18 на 19 лютого

20 лютого
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Бліц-інформ
День подяки 
в США: історія 
і традиції 
Офіційно державним святом 

День подяки в США став у XVIII сто-
літті, при Джорджі Вашингтоні. Від 
1941 року його відзначають чет-
вертого четверга листопада. 

Виникнення Дня подяки 
пов’язано з першими переселен-
цями з Англії, які прибули до Нового 
світу на кораблі «Мейфлауер». Піс-
ля багатомісячного плавання пере-
селенці досягли Америки в листо-
паді 1620 року і натрапили на су-
вору зиму.

Першої зими на новому кон-
тиненті більше половини пересе-
ленців померли від холоду, голоду 
і хвороб. Ті, що вижили, заснува-
ли Плімутську колонію, найстарі-
ше поселення англійців в Амери-
ці, і за допомогою місцевих інді-
анців почали обробляти землю. 
Нагородою за цю працю став не-
сподівано рясний урожай. І пер-
ший губернатор Вільям Бредфорд 
вирішив провести восени 1621 
року День подяки за урожай і до-
помогу індіанців.

За святковий стіл старійшини 
колонії запросили і місцевих інді-
анців із племені вампаноаг, які до-
помогли вижити переселенцям. Ін-
діанці принесли із собою чотирьох 
птахів, яких пізніше почали назива-
ти індичками.

День подяки прийнято відзна-
чати в родинному колі. На святко-
вий обід збираються кілька поко-

лінь однієї родини в будинку стар-
ших. Перед цим багато американ-
ців усією сім’єю відвідують службу 
в церкві. За святковою трапезою 
кожен вимовляє слова подяки за 
все хороше, що сталося в його жит-
ті за цей рік.

На святковому столі обов’яз-
ково мають бути смажена індич-
ка з журавлинним соусом, солодка 
картопля, гарбузовий пиріг і різно-
манітні страви з кукурудзи.

Святкові паради, зазвичай у 
костюмах перших поселенців XVII 
століття та індіанців, також є одним 
із головних атрибутів свята.

Напередодні Дня подяки тради-
ційно займаються благодійністю, 
щоб нагодувати й порадувати бід-
них. На станціях метро встановлю-
ють столи, куди можна класти свої 
пожертвування.

У Польщі — 
близько 50 тисяч 
студентів з України 
Про це повідомив голова Асоці-

ації українського бізнесу в Польщі 
Ярослав Романчук.

«На 1 січня 2016 року було офі-
ційно 30 тисяч молоді, яка навча-
ється в Польщі. Сьогодні вже чутно 
цифру до 50 тисяч. Оскільки уряд 
Польщі дозволив нашим студен-
там працювати, вони часто шука-
ють роботу, а наш бізнес, який ви-
ходить на польський ринок, часто 
шукає працівників. Тому ми ство-
рили Польську лігу українських 
студентів. Для початку хочемо для 
них запропонувати два проекти — 
студентську школу стартапів і сту-
дентську біржу праці», — зазначив 
Романчук.

Українська громада в південно-за-
хідній Флориді гідно відзначила 160-річ-
чя великого сина України Івана Франка. 
В Українському релігійному і культурно-
му осередку ім. св. Андрія в Норт-Порті 
відбувся урочистий вечір. Він складав-
ся з трьох частин: слово про письменни-
ка, літературно-музичний сценарій, ба-
зований на його творчості, та відео про 
Українських Січових Стрільців, натхнен-
ником яких був Іван Франко.

У своєму слові про Франка профе-
сор Віра Боднарук підкреслила ту вели-
чезну працю, яку доклав Франко, щоб 
народ України відчув себе українцями, 
прагнув іти до світла, волі.

Сценарій авторства Наталії Мар-
чак був виконаний ведучими о. Оле-
гом Сацюком та Лідією Білоус, які захо-
плювали слухачів розповіддю про Іва-
на Франка та його багатогранну твор-
чу працю. До сценарію було залучено 
пісні на слова Франка, його поезії. Жі-
ночий ансамбль — Богдана Більовщук, 
Оксана Лев, Анна Маріяні, Марія Ники-

тин та Уляна Стадник — під проводом 
Христини Боднар Шелдон виконав пісні 
«Час рікою пливе» та «Повіяв вітер сте-
повий», а пісні «Чуєш, брате мій» та «Ой 
у лузі червона калина» співали всі при-
сутні. Отець Сацюк виконав пісню «Ой 
ти, дівчино, з горіха зерня», а мужчини 
виконали «Не пора, не пора, не пора».

Декламатори вечора Александра 
Попель, Юля Лопанчук, Лариса Шпон, 
Наталка Невмержицька, Люба Петрів, 
Галина Ковалишин, о. Василь Петрів, 
Богдан Ґуран, Лідія Білоус прочитали 
твори письменника. Голос Івана Фран-
ка — Богдан Боднарук.

Присутні оглянули книжки Івана Фран-
ка з бібліотеки осередку та видані «Просві-
тами» в Україні за фінансової допомоги То-
вариства української мови в США.

Щира подяка всім виконавцям ве-
чора, членам управи осередку і Товари-
ства української мови.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США)

Фото Христини Чайківської

У штаті Вісконсіні вже наприкінці цього тижня 
перерахують голоси за підсумками виборів пре-
зидента США.

Заяву про перерахунок голосів виборча ко-
місія отримала від Джилл Стайн — кандидата від 
Партії зелених на посаду президента. Вона має 
намір домогтися перерахунку голосів у трьох шта-
тах: Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії.

Повідомляється, що машини для голосуван-
ня, які використовуються у Вісконсіні, «були вкрай 
вразливі в тому, що стосується можливого злому і 
шкідливих програм». 

Стайн виборола трохи більше 1% голосів вибор-
ців і повідомила, що виступає з ініціативою перера-
хунку голосів, не маючи на меті допомогти Клінтон, 
яку вона різко критикувала під час усієї передви-
борної кампанії, а в інтересах «захисту демократії».

Кандидат від Демократичної партії Хілларі 
Клінтон мінімально програла республіканцю До-
нальду Трампу якраз у цих штатах (Пенсильванія, 
Вісконсин, Мічиган). Причому в Мічигані голоси 
рахували аж до 26 листопада (вибори відбулися 
8 листопада).

Клінтон випередила Трампа за загальною 
кількістю голосів виборців по країні — більш як 
на 2 мільйони. Однак система виборів президен-
та США не передбачає прямого голосування. Ви-
борці кожного штату віддають свої голоси за ви-
борників, які в грудні підтримають того з канди-
датів, котрий набрав більшість у штаті. Навіть мі-
німальна перевага одного з кандидатів у певному 
штаті віддає йому всі голоси виборників від цього 
штату. А кількість виборників пропорційна насе-
ленню штатів. 

Отже, якщо, наприклад, в одному з найбільш 
населених штатів — Пенсильванії, де понад 12 
мільйонів мешканців, перерахунок покаже пере-
могу Клінтон, то Трамп не просто втратить тут го-
лоси виборників, а всі вони додадуться до вибор-
ників Клінтон. Плюс ще два згадані штати. І разом 
це десятки виборників. 

Ще до звернення до виборчої комісії кандида-
та Джилл Стайн із закликом перерахувати голоси 
в ряді штатів виступили чимало вчених, аналітики 
Національного інституту виборчого права. Моти-
вацією вони називають, зокрема, несподіваність 
поразки Клінтон і те, що розвідка США опубліку-
вала звіти про втручання російських хакерів у ре-
гіональні виборчі комп’ютерні системи, а також 
злам поштових сервісів посадових осіб Демокра-
тичної партії перед виборами. 

Лідер Кубинської революції Фі-
дель Кастро помер у віці 90 років 
увечері 25 листопада. 

Фідель Алехандро Кастро Рус 
народився 13 серпня 1926 року в 
Ор’єнте на Кубі в родині заможно-
го землевласника. 1945 – 1949 рр. 
— навчався на юридичному факуль-
теті Гаванського університету, отри-
мав ступінь доктора права. 1950 
– 1952 рр. — разом із двома коле-
гами створив адвокатську контору, 
працював адвокатом і одночасно 
займався політикою.

10 березня 1952 р. — на Кубі 
відбувся державний переворот на 
чолі з генералом Батистою. Кастро 
почав підготовку до скинення дик-
татури.

26 липня 1953 р. — очолив 
збройний виступ проти режиму Ба-
тисти. Повстання завершилося про-
валом. Фіделя схопили й віддали 
суду військового трибуналу. Цей 
день вважається початком Кубин-
ської революції. Суд присудив Ка-
стро 15 років тюремного ув’язнення.

Травень 1955 р. — Фіделя Ка-
стро амністували. Липень 1955 р. — 
еміграція до Мексики; початок під-
готовки нового повстання; знайом-
ство з Ернесто Че Геварою. Засну-
вання Руху 26 липня.

2 грудня 1956 р. — група рево-
люціонерів на чолі з Фіделем Кастро 
висадилася з невеликої яхти «Гран-
ма» в провінції Ор’єнте. Згодом гру-
па перетворилася на Повстанську 
армію й розгорнула партизанську 
боротьбу проти диктатури. 1 січня 
1959 р. — до влади на Кубі прийшли 
нові сили на чолі з Фіделем Кастро.

Лютий 1959 р. — Кастро став 
прем’єр-міністром Революційно-
го уряду Республіки Куба. 16 квітня 
1961 р. — заява про соціалістичний 
характер Кубинської революції.

З жовтня 1965 р. — перший се-

кретар ЦК Компартії Куби.
1976 р. — посада головноко-

мандувача й голови Державної ради 
Куби.

Після приходу до влади Кастро 
в пошуках підтримки з боку СРСР 
назвав себе «марксистом», встано-
вив на Кубі авторитарний диктатор-
ський режим, знищив кілька своїх 
колишніх поплічників серед хариз-
матичних вождів партизанського 
руху, які могли становити конкурен-
цію його монопольній владі, закрив 
кордони країни, розбудував систе-
му концтаборів, куди відправляв за 
щонайменшу спробу критики його 
режиму, та приєднав країну до ра-
дянського військового Варшавсько-
го пакту. 

Унаслідок майже 50-річного мо-
нопольного правління Ф. Кастро 
Куба стала однією з найбідніших 
країн Західної півкулі. Кілька міль-
йонів кубинців були змушені подати-
ся в еміграцію — з ризиком для жит-
тя тікати морем до США.

2006 року Фідель Кастро через 
хворобу відійшов від керівництва 
Кубою, передавши повноваження 

глави держави своєму брату Раулю 
Кастро. 19 лютого 2008 року офі-
ційно відрікся від влади на користь 
брата.

19 квітня 2011 року на VI з’їзді 
Компартії Куби Рауль Кастро також 
був обраний на посаду глави партії.

Попри своє диктаторство, Ка-
стро, безумовно, був неординар-
ною, одною з яскравих постатей 
ХХ століття. Пережив кілька десят-
ків замахів на себе. Був знайомий і 
дружив з багатьма відомими людь-
ми, особливо в Латинській Амери-
ці, в тому числі з інтелектуалами. Міг 
виголошувати перед сотнями тисяч 
громадян запальні промови, що три-
вали годинами.

Серед відзнак Кастро є і нагоро-
ди Української держави. Це орден 
князя Ярослава Мудрого I ст. (1999 
р.) — за особисту участь у здійсненні 
програми лікування та оздоровлен-
ня українських дітей, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської ката-
строфи; орден «За заслуги» I ст. (26 
березня 2010 р.) — за вагомий вне-
сок у розвиток українсько-кубин-
ського співробітництва.

Помер Фідель Кастро

Вибори президента США: 
в деяких штатах перерахують голоси

Іван Франко — велет духу

Галина Ковалишин, Люба Петрів та Юля Лопанчук 
виконують «Тричі мені являлася любов».

Присутні в залі.

Організатори свята: о. О. Сацюк, Б. Ґуран, Л. Петрів, о. В. Петрів, 
Г. Ковалишин, В. Боднарук, Ю. Лопанчук, Н. Невмержицька, Л. Шпон, 

Л. Білоус, А. Попель, Б. Боднарук.
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Учені озвучили, 
чому варто читати 
книги
Учені з Єльського університету 

(США) розповіли, чому читання худож-
ньої літератури важливе. За словами 
авторів 12-річного дослідження, чи-
тання книг сприяє збільшенню трива-
лості життя. Виявилось, що в тих лю-
дей, які читають хоча б три години на 
тиждень, ризик передчасної смерті 
знижується на 23%.

Для літніх людей читан-
ня є одним із видів профілактики 
нейродегенеративных захворювань. 
У тих, хто любить читати, поліпшується 
якість сну, підвищується інтелект. Чи-
тання дозволяє зняти стресовий стан. 
А небезпека стресу на 50% підвищує 
ризик інсульту і на 40% — ризик виник-
нення серцевих захворювань.

Найдивніша 
мова планети 
Такою виявилася мова пірахан, 

якою спілкуються піраха — мисливці-
збирачі, що живуть в Амазонії. 

Пірахан є однією з найбільш то-
нальних мов, тобто для розрізнення 
значень слів використовується висо-
та звуку. Наприклад, слова «друг» і «во-
рог» піраханською пишуться однаково, 
але вимовляються по-різному. Свист 
чоловіки-піраха використовують під 
час полювання, щоб обмінюватися ін-
формацією зі своїми колегами і не від-
лякувати дичину. При цьому для мови 
характерна найменша кількість зву-
ків: усього три голосних і вісім приго-
лосних.

У мові пірахан практично відсут-
ні числівники і слова для позначення 
кольору. Кількість визначається од-
ним із трьох слів («кілька», «ще більше» 
або «багато»), але конкретних числових 
значень слова не мають. Якщо потріб-
но сказати про колір,  використовуєть-
ся слово, що означає предмет цього 
кольору (наприклад, «кров» — «черво-
ний» або «лист» — «зелений»). А дієсло-
ва не мають часових форм.

Виявлено найвище 
дерево Африки
На схилах гори Кіліманджаро вчені 

знайшли найвище дерево Африки. Ви-
сота виявленої ентандрофрагми ста-
новить 81,5 м. Дерево росте на висоті 
від 1400 до 2100 м. Це найвище з аф-
риканських дерев, відомих науці. 

А найвищим деревом світу є секво-
йя в американському штаті Каліфорнія 
— 115,61 метра. 

Чоловік знайшов удома 
золоті зливки й монети 
вартістю 3,5 мільйона євро
Одному з жителів Франції  з міста 

Евре неймовірно пощастило: він ви-
явив у власному домі цілу купу золо-
тих монет і зливків загальною вартіс-
тю 3,5 млн євро. Маса скарбу стано-
вить понад 100 кілограмів. Чоловік ви-
рішив продати всі меблі у своєму домі, 
тож почав їх переглядати перед про-
дажем. У дивані, шафах, під килимом, 
у стільцях господар став знаходити зо-
лоті монети і зливки. Щасливчик навіть 
знайшов документ від попереднього 
власника будинку, який він успадку-
вав. У ньому було вказано, що зливки 
й монети законно придбані в середині 
XX століття.

Усе, що виявив, щасливий чоловік 
продав на аукціоні. 

Французька держава, згідно з іс-
нуючими законами про знахідку скар-
бів, отримає з 3,5 мільйонів євро част-
ку в 45%.

Туреччина посідає перше міс-
це у світі за кількістю пам’ятників 
історії та архітектури. На терито-
рії країни — 33400 археологічних 
пам’ятників і 440000 історико-ар-
хеологічних об’єктів.

Кількість археологічних розко-
пок, що проводяться в Туреччині, — 
не менше 150 щороку.

Гомер народився в Ізмірі (старо-
давня Смирна) на західному узбе-
режжі Туреччини. У своїй «Іліаді» він 
описав Трою, яка знаходилася на 
північ від Ізміра. Знаменита Троян-
ська війна сталася на заході Туреч-
чини, поряд із сучасним містом Ча-
наккале.

Два із семи чудес світу розта-
шовані в Туреччині. Храм Артеміди 
був зведений у місті Ефесі на захо-
ді Туреччини. На жаль, від великої 
споруди залишилися тільки нечис-
ленні руїни поблизу міста Сельжук 
(провінція Ізмір). Друге знамените 
чудо — Гелікарнаський мавзолей. 
Стародавнє місто Гелікарнас — це 
сучасний курорт Бодрум (провінція 
Мугла).

Юлій Цезар вимовив свої зна-
мениті слова «Veni, vіdi, vіci» («При-
йшов, побачив, переміг») у Туреччи-
ні, поблизу сучасної Анкари, коли 
здобув перемогу над Понтійським 
царством.

Усі Сім Церков, згаданих у бі-
блейській книзі «Одкровення Іоан-
на Богослова», розташовані в Ту-
реччині: Ефес, Смірна, Пергам, Сар-
дис, Сарди, Філадельфія і Лаодикія.

У місті Мардін досі можна почу-
ти рідну мову Ісуса Христа — ара-
мейську.

Хрест, на якому був розіп’ятий 
Ісус Христос, знаходиться нині в 
церкві Св. Георгія в Стамбулі.

Батьківщина амазонок — міс-
то Амасія на північному сході Туреч-
чини.

На піку могутності (ХVII століття) 
Османська імперія займала терито-
рію нинішніх кавказьких республік, 
півдня України, практично весь 
Близький Схід, включаючи іслам-
ські святині Мекки і Медіни, Єгипет, 
Алжир, Лівію, Марокко, а також усі 
Балкани, Угорщину і Словаччину.

Кава була спочатку завезена 
з Ємену до Стамбула. І тільки потім 
поширилася Європою. До Туреччи-

ни каву завезли в XV столітті, й вона 
відразу набула величезної популяр-
ності. 

Вишню вперше завезли до Єв-
ропи з Північної Туреччини.

Гора Арарат, до якої за біблійни-
ми переказами пристав Ноїв Ков-
чег, розташована на сході Анатолії. 

Витоки річок Тигр і Євфрат, які 
зрошували райські сади, описані в 
Біблії, теж знаходяться тут.

У Туреччині, порівняно з євро-
пейськими країнами, — найдовший 
купальний сезон.

Турецька армія — найпотужні-
ша в Європі. Чорноморський флот 
Туреччини в 7 разів могутніший за 
Російський.

Релігія законодавчо відокрем-

лена від держави. Усі церкви мають 
рівноправний статус. На території 
країни знаходиться 78000 мечетей, 
320 різних християнських громад і 
39 синагог.

Країна виробляє 2 млн автомо-
білів на рік. Складальні лінії є у фірм 
«Форд», «Фіат», «Пежо», «Тойота», «Сі-
троен» та інших.

Смертна кара скасована тут 
2001 року, хоча реально від 1984 
року жодної людини страчено не 
було.

У світі турецькою мовою роз-
мовляють близько 90 млн осіб.

У сучасній турецькій мові бага-
то запозичених французьких слів і 
практично немає англійських.

При вході до будь-якого при-

ватного будинку прийнято знімати 
взуття і залишати його за порогом.

Туреччина входить до числа 
найбільш безпечних країн світу з мі-
німальною кількістю кримінальних 
злочинів.

Дві третини турецького насе-
лення молодші 35 років.

Країна — найбільший поста-
чальник текстилю на європейський 
ринок.

Стамбул — одне з найдавніших 
міст світу, було засноване 667 року 
до н.е. За свою історію Стамбул 
мав такі назви: Новий Рим, Візан-
тій і Константинополь. Це найбіль-
ше місто Туреччини. Його населен-
ня становить понад 14 млн 700 тис. 
осіб. Площа міста — 5343 кв. км, і 
воно є одним із найбільших у світі.

Кожен чоловік Туреччини 
зобов’язаний відслужити в армії, 
причому терміни служби можуть ва-
ріюватися від 3 тижнів до 15 міся-
ців, залежно від освіти людини.

Населення Туреччини стано-
вить 74 724 269 осіб. За його чи-
сельністю країна займає 17 місце 
у світі.

Перепис населення не прово-
диться в Туреччині за національним 
складом, тому оцінки чисельності на-
ціональностей приблизні. Орієнтов-
но в країні проживає понад 20 млн 
курдів, від 1 до 2 млн кавказьких на-
родів, 0,5 млн арабів, близько 40 тис. 
вірмен і близько 70 тис. євреїв.

Більше 3,5 млн турків офіційно 
мешкають у Німеччині.

За останні 35 років у Туреччині 
спостерігається значне економічне 
зростання з найнижчим рівнем ін-
фляції у світі.

За даними розташованої в Лон-
доні Всесвітньої організації з туриз-
му WTTC, визначено п’ять кращих 
міст світу для любителів подорожей 
і відпочинку: Париж (Франція), Лон-
дон (Англія), Нью-Йорк (США), Анта-
лія (Туреччина), Сінгапур.

У Туреччині створена вся необ-
хідна інфраструктура для розви-
тку медичного туризму, тому влада 
планує розширювати ці можливос-
ті. Нині «зарубіжними пацієнтами» в 
країні є громадяни Великобританії, 
Румунії, Нідерландів, Болгарії, а та-
кож мешканці арабських держав і 
країн Близького Сходу.

Розшифровано найдавніший сувій 
Старого Заповіту 

Учені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявле-
ного 1970 року сувою зі згорілої ізраїльської синагоги Ейн-Геді. Фа-
хівці використали 3D-моделювання та рентгенівські промені, аби 
розшифрувати пасаж у давньоєврейському манускрипті, який був 
надто крихким, щоб його розгортати. 

Манускрипт, в якому записані глави зі старозаповітної книги Левіт, 
датується III – IV століттями нашої ери. У розшифрованому фрагменті 
йдеться про те, як правильно розводити жертовний вогонь, щоб не роз-
гнівати старозаповітного Бога. Тепер сканування із 3D-моделюванням 
учені спробують застосувати до інших рукописних пам’яток давнини, 
які раніше не можна було прочитати через їх фізичну крихкість.

Це найдавніша копія біблійного тексту після Кумранських руко-
писів, датованих періодом від 250 року до н. е. до 68 року н. е. 

У Єгипті відкопали місто, 
якому 7 тисяч років

Біля берегів Нілу в Єгипті, поблизу храму фараона Сеті I в Абідо-
сі, археологи відкопали стародавнє місто, вік якого оцінюють більш 
ніж у 7 тисяч років.

Серед знахідок — 15 гробниць, будинки, інструменти, побутове й 
кухонне начиння. Експерти вважають, що в місті жили високопостав-

лені чиновники і буді-
вельники гробниць.

Однак найбільшу 
зацікавленість викли-
кають величезні уси-
пальниці, деякі з них 
перевищують за роз-
мірами навіть гробни-
ці фараонів, розташо-
вані неподалік.

Подих віків і тисячоліть 
У Пекіні виявили більше 

10 тисяч артефактів
У столиці Китаю при розкопках на міс-

ці будівництва адміністративного центру 
було виявлено більше 10 тисяч артефак-
тів, зокрема бронзові й порцелянові ви-
роби, теракот, залізне начиння.

Будівельники виявили велике кладо-
вище, частина поховань якого належить 
до епохи Воюючих царств (Чжаньго, 473 
– 221 рр. до н.е.). Після цього до роботи 
взялися археологи, що розкопали 1092 
поховання. Вищезазначений період пере-
дував утворенню першої Китайської імпе-
рії, ряснів озброєними конфліктами між 
древніми китайськими державами.

Також учені розкрили цілу ділянку по-
селення династії Хань (206 до н.е. – 220 
н.е. рр.), а ще 69 гончарень ханьского і 
таньського періодів із численними давні-
ми виробами. Окрім побутового посуду, 
виявлені глиняні макети будівель, дрібна 
пластика, що зображує тварин. Можли-
во, це були дитячі іграшки або ритуальні 
предмети.

Велика кількість знахідок свідчить 
про те, що вже близько двох тисяч років 
тому на місці нинішнього Пекіна знахо-
дився великий населений пункт. Відомо, 
що за часів Воюючих царств тут було міс-
то Цзи — столиця держави Янь.

Частина розкопаних комплексів буде 
повністю збережена для подальшого ви-
вчення і відвідування екскурсантами.

Зубному протезу — 
сотні років

Дослідники з Пізанського 
університету виявили в місті Лук-
ка незвичайну знахідку — зуб-
ний протез для нижньої щелепи, 
що належить до епохи Середньо-
віччя.

Протез складається з мета-
левої смужки і людських зубів, 
його платівка зроблена пере-
важно із золота, але використо-
вувалися також срібло й мідь, що 
надала йому зеленуватий відті-
нок. У протез були вставлені п’ять 
зубів, кожен із яких кріпився до 
пластини двома невеликими зо-
лотими штирями. Усі зуби нале-
жали різним людям, у яких їх за-
брали після смерті. Аналіз зубно-
го каменя показав, що протезом 
користувалися досить довго.

Протез знайшли в церк-
ві Сан-Франческо, в усипальни-
ці родини Гуїніджі — банкірів і 
торговців, які керували містом 
з 1392 по 1429 роки. Про церк-
ву відомо, що її побудували в XIV 
столітті. Протез датувати складні-
ше. Він або належить до того са-
мого часу, що і храм, або його по-
клали в могилу потім, але точно 
не пізніше початку XVII ст.

Цікаві факти про Туреччину
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Чому державна 
українська мова 
витісняється 

з державної освіти? 
Відкритий лист 

Міністрові освіти і науки п. Л. Гриневич
Функціювання державної мови визна-

чальне в двох царинах — освітній та дер-
жавній. Як посадовець, делегований полі-
тичною силою «Народний фронт», Ви маєте 
всі повноваження з нагоди Дня української 
мови та писемности зробити подарунок на-
шій МОВІ. Для цього зовсім не треба зби-
рати численні наради й безплідно радитися 
з нульовим чи вбивчим для УКРАЇНЦІВ ре-
зультатом і творити нові закони. Досить для 
початку зробити три важливі кроки:

1. Скасуйте, пані міністерко, ганебний 
наказ вашого попередника С. Квіта про 
необов’язковість предмета УКРАЇНСЬКА 
МОВА та Історія України в негуманітарних 
вишах. Цю валуївщину Квіт сотворив 25 
листопада 2014 року, скасувавши чинний 
наказ № 642 «Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за вільним вибо-
ром студента» від 9 липня 2009 року, який 
встановлював перелік обов’язкових дис-
циплін гуманітарної підготовки в вишах та 
їхні обсяги. Як наслідок такого прекрасно-
го подарунка для рускава міра в час пер-
манентної московсько-української війни 
— негуманітарні виші, почасти на чолі з 
манкуртами (з огляду на пропаговану вами 
ніби автономність), відмовляються від ви-
вчення базових світоглядових дисциплін — 
української мови та історії України. Війну ж 
бо маємо там, де нема УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
і де не вчили української історії. Отже, на-
каз Квіта — пречудові патрони для вбив-
ства українців усередині країни.

Поряд із тим наказ Квіта грубо пору-
шує право студентів отримувати повно-
цінну освіту, яка є університетською саме 
тому, що випускник вузько спрямованого 
закладу отримує базові знання із засадни-
чих гуманітарних дисциплін ціннісного і сві-
тоглядового спрямування. Освіта без на-
ціонального виховання — це меч у руках 
божевільного. Таке рішення є насильним 
і брутальним відлученням молодих людей 
від грандіозних українських набутків, які 
можливо почерпнути передусім із україн-
ської мови та історії. 

2. Ви персонально відповідаєте за 
внесення до 46 статті Закону «Про вищу 
освіту» згубного формулювання з умов ЗНО 
про можливість писати вступні тести мова-
ми національних меншин (пункти 11, 12), 
що цілком суперечить 10 статті Конститу-
ції й здоровому глуздові. Чи будуть Ваші 
діти, вступаючи до польського, чеського, ні-
мецького вишу, тестуватися укрмовою? Ви 
і ваша політична сила «Народний фронт» у 
процесі роботи над законом у 2012 – 2014 
рр. називали це демократією, хоч насправ-
ді — це знищення основного права титуль-
ної нації та показова нівеляція обов’язку 
чужинця знати державну українську мову. 
Отож виправте свою політичну недалеко-
глядність і внесіть законопроєкт про відпо-
відну зміну до 46 статті Закону «Про вищу 
освіту»: ВСІ БЕЗ ВИНЯТКУ МАЮТЬ ТЕСТУВА-
ТИСЯ ЛИШЕ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ.

3. Негайно внесіть зміни в другому чи-
танні законопроєкту «Про освіту» до 7 стат-
ті з формулюванням: мова викладання в 
освітніх закладах — державна, як це за-
значено в чинному Законі в статті 6. Ви ж 
натомість пропонуєте забезпечити пра-
во нацменшинам навчатися рідною мо-
вою. Без сумніву, їм треба забезпечити 
таке право в недільних чи суботніх школах і 
власним коштом.

Отож, пані міністерко, в наших щиро-
сердих українських традиціях робити пода-
рунки на великі свята. Понад то, коли свя-
то — це символ нашої соборности та неза-
лежности. В іншому разі, це ваш систем-
ний дар основному стратегічному ворогові 
України — Росії. Contra spem spero.

Ірина ФАРІОН, 
доктор філологічних наук, професор, 

народний депутат VII скликання, заступник 
голови комітету з питань освіти і науки, 

голова підкомітету з питань вищої освіти 
(2012 – 2014 рр.)

06 листопада 2016 р.

Свої — не гірші 
від заморян

Занадто часте вживання ин-
шомовних слів дехто вважає за 
ознаку освічености. Досвід же 
свідчить, що любов до «вчених» 
слів часом приховує брак освіти, 
незнання рідної мови і брак ду-
мок. Далі наведено словник для 
порівняння. 
Абза ц. Ві дступ. 
Абориге н. Тубі лець.
Абрико са. Жерделя.
Абсолютний. Цілкови тий, повний.
Абсолютно. Геть, геть чи сто, 
зовсім, цілком.
Абсу рд. Безглу здя, нісені тниця, 
безглузд.
Аванга рдний. Передови й.
Аванс. Завдаток.
Аванту ра. Обору дка.
Авантури ст. Пройдисвіт.
Авдієнція. Прийня ття.
Автенти чний. Справжній, 
непідробний, щирий.
Автомати чний. Самору шний.
Автоно мія. Самоврядування.
Агреси вний. Напасливий, 
напасницький.
Агре сія. Напад, вторгнення.
Адаптува ти. Пристосовувати, 
достосовувати.
Адеква тний. Тотожній, достотній, 
достеменний, рівнозначний.
Аеродро м, аеропо рт. Летовище.
Аза ртний. Затя тий, завзя тий, 
відчайду шний.
Аксесуа ри. Причандали.
Акти в. Чолівка.
Мати у сво му акти ві. Мати за 
плечи ма.
Активізува ти. Розвору шувати, 
підіймати на ноги.
Актуа льний. Злободенний, 
сучасний, своєчасний, на часі, 
наболі лий.
Акумулювати. Призби рувати, 
громадити, накопи чувати.
Акура тний. Охайний, чепурни й.
Акце нт. Наголос. Робити акцент. 
Наголошувати. 
Акція. Ді я, баталія, операція, тип бою.
Алфавит. Абетка, азбука.
Альтернати ва. Вибір.
Амбі ція. Самолюбство.
Анало гія. Поді бність, подоба.
Анекдо т(а). Побрехенька, сміхови-
на, сміх.
Анестезі я. Знечу лення, знеболен-
ня.
Аномалія. Відхи лення.
Антагоні зм. Ворожнеча, 
ворожість, непримиренність.
Анулювати. Скасовувати, 
уневажнювати.
Апелювати. Звертатися.
Аплодисме нти. Оплески.
Арбі тр. Посередник, (третейський) 
суддя .

Аргуме нт. Довід, доказ.
Аромат. Пахощі, запах, дух. 
Архіте ктор. Будівни чий.
Асимілюва ти. Уподі бнювати; 
винародовлювати.
Асоціюва ти. Пов’я зувати, 
об’є днувати.
Атеї зм. Безві р’я, безбожжя.
Бана льний. Заї жджений, 
заяложений, зачовганий, утертий.
Банди т. Харциз, харцизя ка.
Басе йн. Водойма.
Безапеляці йно. Беззаперечно.
Бібліоте ка. Книгозбі рня.
Біле т. Квиток.
Біогра фія. Життє пис.
Блокно т. Записни к.
Борт човна. Облавок.
Браву рний марш. Молодецький.
Бюст. Погру ддя.
Вентилюва ти. Прові трювати.
Вербува ти. Набирати; залучати.
Вертика льний. Прямовисний, 
простови сний.
Візи т(а). Відві дини.
В у л ь г а  р н и й . В у  л и ч н и й , 
непристойний.
Газе та. Часопис, щоденник.
Гармо нія. Співзву ччя, (в гурті) 
злагода.
Гарнізо н. Залога.
Гвинті вка. Кріс.
Гене за. Походження.
Генера ція. Поколі ння.
Гібри д. Мі шанець, переводня . 
Гіга нт. Велет, велетень.
Гімн. Славень.
Гіпо теза. Здогад, припу щення.
Гірля нда. Плетени ця.
Глянс і глянц. Блиск, полиск.
Горизо нт. Обрій, видноколо, 
виднокру г, овид.
Горизонта льний. Поземний.
Грандіо зний. Величезний, 
велетенський.
Граціо зний. Зграбний, 
стрункенький, гнучкенький, 
зви нний, ставни й.
Гурага н. Борві й, буреві й.
Гру па (людей). Гурт.
Деба ти. Обговорення.
Дебоши рити. Галабу рдити, 
бешкетувати.
Дегенерува ти. Вироджуватися, 
звиродні ти.
Демонструва ти. Показувати, (кіно) 
крути ти.
Дета ль. Подробиця, (машини) 
части на.
Децентралізува ти. Розосереджу вати.
Дефект. Вада, хи ба, недолік, 
ґандж.
Дефі с. Розділка.
Диле ма. Одне з двох, або-або.
Директи ва. Настанова, вказі вка, 
(багатьом) обіжник.
Диста нція. Ві ддаль, ві дстань.
Діяпазо н. Засяг, межі.
Еквівале нт. Відпові дник, 

рівнозначник.
Екземпля р. Примі рник.
Еконо мія. Ощадність, 
ощадливість.
Експериме нт. Дослід, спроба.
Експлуата тор і експлуата ція. 
Визи скувач і ви зиск.
Експро мтом. Спрожогу, просто з 
мосту. 
Екстра кт. Витяг.
Ексце с. Вибрик, ви пад, 
переборщення.
Елега нтний. Вишуканий, ви тон че ний.
Елеме нти наук. Основи, ази , 
початки .
Елемента рний. Найпрості ший, 
(- знання) основни й.
Еласти чний. Гнучки й, пружний, 
пру жи стий.
Емаль. Склиця; поливо, полива.
Ембріо н. Заплідок, зародок.
Емоції. Чуття , почування, 
при страсті.
Епіде мія. Пошесть.
Епізо д. Випадок, поді я, приго да.
Епо ха, е ра. Доба.
Еско рт. Почет, су провід.
Е тика. Доброзвичайність.
Ідеа льний. Бездоганний, 
досконалий, довершений.
Іденти чний. Тотожній, однаковий, 
таки й самий.
Ілюзо рний. Примарний, уя вний.
І мідж. Образ, лице, обличчя; 
репутація.
Імпоза нтний. Показни й, 
показовий; ставни й, поставни й.
І мпульс і імпульси вний. Поштовх 
і рвучки й, пори вчастий.
І ндекс. Покажчик, спи сок, перелік.
Індиві дуум і індиві д. Особа, 
особистість.
Іне ртний. Бездія льний, млявий.
Інстинкти вний. Підсвідомий.
Інструме нт. Знаря ддя.
Інтеле кт. Розум, глузд.
Інтерва л. Проміжок, перерва.
Інтригува ти. Плести  павути ну, 
брати на бога.
Інтуїти вно. Серцем, нутром, 
шкі рою.
Інфе кція. Зараза.
Інфільтра ція. Просочування.
Ірига ція. Зрошування.
Іронізува ти й іро нія. Підштри  ку-
вати і пі дсміх.
Кабіне т. Робі тня.
Кавале рія. Кіннота.
Каза рми. Кошари.
Канцеляри ст. Писарчу к.
Капітулюва ти. Здаватися, скла-
дати зброю.
Карета. Ридван.
Карикату рний. Сміхови нний, 
сміхо   твор ний.
Карка с. Снасть, кістя к.
Категори чно. Ру ба. 
Кваліфікува ти дії. Розці нювати.
Кла пан. Хлипавка.

Клі мат. Підсоння.
Клу мба. Квітни к.
Кокетува ти. Строїти фі ґлі-миглі.
Коле га. Однокашник, побрати м.
Колекти в і колекти вний. Гурт і 
гуртови й.
Коле кція. Збирани ця, (картин) збірка.
Колі зія. Су тичка, зі ткнення.
Командний склад. Старшина.
Коме та. Хвостата зі рка.
Компенса ція. Відшкодування.
Компіля ція. Насмикани на.
Компле кція. Стату ра, будова ті ла.
Комуніка ція. Сполу чення, (словес-
не) спілкування.
Комфорта бельний. Вигі дний. 
Конве нція. Угода.
Конву льсії. Корчі , судома.
Конкре тний. Цілком певний.
Конкуре нт. Суперник.
Консе нсус. Згода, пого дження.
Консолідува ти. Згуртовувати, 
гуртувати, збирати доку пи.
Констатува ти. Стверджувати.
Контине нт. Материк, суході л.
Ко нтур. Обрис, обвід.
Конфу з. Ні яковість.
Конфу зитися. Встидатися, ні якові ти.
Концентрува ти. Зосереджувати, 
збирати в кулак.
Координува ти. Узго джувати, 
пого джувати, узгі днювати.
Ко рпус. Ту луб, (машини) ті ло.
Кошмар. Страхі ття.
Кредито р. Лихвар, позичайло.
Криміна льний. Карний.
Крите рій. Міри ло.
Кулі си. Лашту нки.
Кур’є р. Посильни й, розсильни й.
Ландшафт. Краєви д.
Легалізува ти. Узаконювати.
Лібера льний. Вільноду мний.
Лі дерствувати. Вести  перед, 
верховодити, задавати тон.
Лозунг. Гасло, заклик.
Лока льний. Місцевий.
Локон. Кучерик.
Лоя льний. Правослу шний, ві дда ний.
Луна тик. Сновида, сноброда.
Мавзоле й. Усипальня.
Маг і магі чний. Чарівни к і чарівни й.
Маклер. Посередник.
Максима льний. Якнайбі льший.
Манда т. Грамота.
Манускри пт. Рукопис.
Маріоне тка. Лялька.
Маса ж. Розтирання, натирання.
Масою. Хмарою, стіною, валом.
Матерія л. Речови на, сировина.
Матовий. Тьмяний.
Машинальний жест. Мимові льний.
Масшта б. Міри ло.
Медикаме нти. Лі ки.
Мелоді йний. Милозву чний.
Мемуа ри. Спогади.
Мента льність. Душевний склад.
Мініма льний. Якнайменший.
Містифіка ція. Окозамилювання.
Місти чний. Таємничий.
Мі тинг. Ві че.
Моде рний. Нові тній, сучасний.
Момента льний. Блискави чний, 
миттє вий.
Монах. Чернець.
Монолі тний. Суці льний, згуртова ний.
Моното нний. Однозву чний, одно-
зву  кий.
Монстр. Потвора.
Закінчення в наступному номері.

Ідіотизми сталінської ярижки 
у державній мові України

Наша газета продовжує публікацію розділів із цієї нової книги автора, по-
чату в № 90. Святослав Караванський — видатний український мовознавець, 
політв’язень радянського режиму, нині мешкає у США. Він читач і автор нашої 
газети, свою нову книгу люб’язно запропонував для друку у «Світ-інфо».

Нова книга С. Караванського присвячена спотворенню і русифікації україн-
ської мови, що здійснювалися в СРСР десятиліттями. 

У цьому розділі автор подає запозичення з інших мов, русизми, що побуту-
ють у нашій лексиці, до яких цілком можна знайти і вживати суто українські сло-
ва-відповідники. Звичайно, деякі іншомовні слова вже надто увійшли в наш по-
бут, і навряд чи від них відмовлятимуться, хоч і в такому разі мовознавець на-
водить цікаві наші відповідники. У багатьох же випадках дійсно дивує, нащо, 
скажімо, вживати іншомовне слово «горизонт», коли є наше слово «обрій». Чи, 
наприклад, говорити «кавалерія» замість «кіннота», «ландшафт» замість «крає-
вид», «констатувати» замість «стверджувати». 
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Мартиролог злочинів комуністичного режиму

Візит Молотова 
до Берліна 

Пакт Молотова – Ріббентропа 
(1939 р.) відкрив шлюзи Другої сві-
тової війни. Радянське керівництво 
до останнього приховувало таєм-
ний додаток, за яким дві тоталітар-
ні імперії розділили Європу на сфери 
впливу. А коли додаток до пакту був 
опублікований, усіх вразив неймо-
вірний цинізм комуністичного й на-
цистського режимів. Свого часу це 
неабияк посприяло падінню кому-
ністичних режимів у Східній Європі 
та розвалу СРСР.

У Радянському Союзі, як і в ни-
нішній Російській Федерації, на 
згадки про дворічний плідний союз 
Сталіна з Гітлером накладене суво-
ре табу, бо як тоді звинувачувати в 
колабораціонізмі всіх інших — УПА, 
наприклад. Або депортованих крим-
ських татар.

Між тим, історія візиту 
В’ячеслава Молотова, другої людини 
в СРСР після Сталіна, до німецької 
столиці наприкінці осені 1940 року 
дуже промовиста. 

Спершу кілька повідомлень 
ТАРС, опублікованих у тодішній ра-
дянській пресі.

«12 листопада об 11 годині за 
берлінським часом тов. В.М. Моло-
тов прибув до Берліна… У Берліні 
тов. Молотову німецький уряд вла-
штував урочисту зустріч… Перон 
вокзалу прикрасили зеленню та кві-
тами. На виході з будівлі вивісили 
радянський і німецький державні 

прапори. На прилеглих до вокзалу 
вулицях задовго до прибуття потяга 
зібралася велика кількість народу…

Після обміну привітаннями тов. 
Молотов і п. фон Ріббентроп про-
йшли вздовж вишикуваної біля вок-
залу роти почесної варти… Уся ні-
мецька центральна й провінційна 
преса одностайно оцінює прибуття 
тов. Молотова до Берліна як факт 
першорядної політичної важливос-
ті».

У Молотова відбулися бесіди з 
Ріббентропом та Гітлером, остання 
тривала понад дві години.

Наступного дня, 13 листопа-
да, «рейхсканцлер Німеччини Гіт-
лер влаштував сніданок на честь… 
тов. Молотова. Тов. Молотов виїхав 
о 13 год. 45 хв. із палацу Бельв’ю 
до імперської канцелярії… Части-
ни німецької армії, вишикувані біля 
під’їзду імперської канцелярії, на-
дали тов. Молотову військові по-
честі». Серед присутніх були Ріббен-
троп, Кейтель, Геббельс, Шуленбург 
та інші.

Після обіду — нова зустріч із Гіт-
лером, яка тривала три години. А по-
тім — вечеря в радянському пов-
предстві в Берліні з Ріббентропом, 
Гіммлером, Ламмерсом, прийом у 
Ріббентропа, де «п. фон Ріббентроп 
і тов. В.М. Молотов обмінялися про-
мовами». А ще були відвідини рейхс-
маршала Геринга й заступника Гіт-
лера з керівництва націонал-соціа-
лістичною партією Гесса. Програму 
дня завершила «заключна бесіда» з 
Ріббентропом.

У зворотну дорогу Молотов виру-
шив 14 листопада 1940-ого. Як пові-
домляв ТАРС, «об одинадцятій годині 
ранку німецький міністр закордон-
них справ п. фон Ріббентроп заїхав 
за тов. Молотовим до замку Бельв’ю 
для того, щоб провести його на Ан-
гальтський вокзал. Проводи тов. 
Молотова відбулися в урочистій об-
становці». Знову зелень і квіти, дер-
жавні прапори, рота почесного ка-
раулу, вздовж якої пройшли обидва 
державні діячі.

Надрукували газети і підсумко-
ве комюніке радянського уряду, де 
повідомлялося, що в ході зустрічей 
Молотова з «паном» Гітлером і «па-
ном» Ріббентропом «обмін думками 
відбувався в атмосфері взаємної 
довіри та встановив цілковите по-
розуміння з усіх найголовніших пи-
тань».

А наступного дня побачила світ 
телеграма В. Молотова. Подаємо 
мовою оригіналу: «Рейхсканцлеру 
Германии господину Гитлеру. Бер-
лин. Покидая пределы Германии, 
прошу Вас, господин рейхсканцлер, 
принять благодарность за радушный 
приём, оказанный мне в Германии».

Власне, нічого особливого, зви-
чайний дипломатичний етикет. Хоча 
вже сам по собі теплий візит Моло-
това до Німеччини ніяк не вклада-
ється у звичні схеми радянської істо-
рії. І це при тому, що в той час у За-
хідній Європі тривала кровопролит-
на війна.

Утім, найцікавіше — не в зовніш-
ніх обставинах візиту. Молотов, на 

той час голова радянського уряду і 
права рука Сталіна, привіз до Бер-
ліна неймовірні за імперіалістич-
ним змістом вимоги. СРСР вимагав 
у розвиток пакту 1939 р.:

1) від Фінляндії — Печенегу та 
Поркалла-Удд;

2) опорних пунктів у данських 
протоках для виходу в Середземне 
море;

3) опорних пунктів в Югославії 
на Адріатичному морі;

4) опорних пунктів у Греції (порт 
Салоніки);

5) від Румунії — Південну Буко-
вину;

6) переходу Болгарії до радян-
ської сфери впливу;

7) від Туреччини — опорних 
пунктів на чорноморських протоках 
Боспор і Дарданелли;

8) опорних пунктів у Перській за-
тоці;

9) переходу до радянської сфери 
впливу Східної Туреччини, Північного 
Ірану та Іраку;

10) відмови Японії від концесій 
на Сахаліні.

Молотов і Сталін під час візи-
ту обмінювалися шифрованими те-
леграмами. Вказівки із Кремля: «не 
виявляти нашої великої уваги до 
Персії… Якщо німці запропонують 
розділ Туреччини, то в цьому разі 
можете розкрити наші карти». Або: 
«Мирне вирішення не буде реальним 
без нашої гарантії Болгарії і пропус-
ку наших військ через Болгарію».

Німці були ошелешені від такого 
нахабства. У Гітлера в розпалі війна 

з Англією, він потребував фінських 
нікелю та лісу. Гітлер питає Молото-
ва, чи не готує СРСР нову війну про-
ти Фінляндії, а якщо готує, то чи не 
можна її відтермінувати. Однак за-
лізний Молотов непохитний: Фінлян-
дія — сфера радянських інтересів, 
Німеччина має вивести звідти свої 
війська.

Гітлер киває на минулорічний 
пакт. Мовляв, Німеччина за останній 
рік захопила стільки територій, що 
для їх освоєння знадобиться ледь не 
століття. На що «миролюбний» Моло-
тов відрізав: «СРСР вважає минуло-
річну угоду виконаною, за винятком 
питання щодо Фінляндії… Тепер на-
став час говорити про більш широку 
угоду між СРСР та Німеччиною».

Давайте рухатися на південь — у 
відчаї пропонує Гітлер. Молотов зго-
ден, але намагався ще обговорити 
проблему данських проток і східний 
напрямок: «Доля Румунії та Угорщи-
ни також цікавить Радянський Союз, 
і ні за яких обставин не може бути 
йому байдужа».

Справедливо зауважив пись-
менник Віктор Суворов: «Данія була 
окупована Німеччиною. Гітлер, зви-
чайно, — негідник і агресор, але як 
назвати Сталіна й Молотова, які на-
магалися урвати шматок із того, що 
вже захоплено Німеччиною?»

Румунія — це взагалі нафтове 
серце Німеччини, без румунської 
нафти нічим буде заправляти танко-
ві армади. Нафтові промисли Гітлер 
захищатиме до останнього, він пря-
мо про це заявляє. До того ж СРСР 
уже й так захопив Північну Букови-
ну, що порушувало секретний про-
токол пакту 1939 року. І знову Мо-
лотов цілком виправдовує своє 
прізвище: так, захопили, але нам 
цього мало, хочемо ще й Південну 
Буковину. 

14 листопада Молотов поїхав 
до Москви. А 25 листопада німець-
кий посол отримав звернення ра-
дянського уряду, де заявлялося про 
необхідність негайного виведен-
ня німецьких військ із Фінляндії та 
підтверджувалися всі інші вимоги 
Молотова.

Якщо пакт 1939 року дав «зеле-
не світло» новій світовій війні, то піс-
ля візиту Молотова Гітлер остаточ-
но «прозрів» щодо справжніх намірів 
Сталіна. І дав команду детально роз-
робляти план нападу на СРСР, план 
«Барбаросса».

Від самого початку війни з Німеччиною 
СРСР застосовував тактику «випаленої землі», 
знищуючи перед наступаючим ворогом про-
мислову й поселенську інфраструктуру. Най-
більш цінне обладнання евакуювали, а будівлі 
підлягали знищенню. Саме внаслідок цієї вар-
варської тактики були знищені ДніпроГЕС та 
київський Хрещатик, багато інших об’єктів, за-
гинули десятки тисяч радянського цивільного 
населення. У Кремлі підганяли: тільки руйнація 
і знищення, тільки гола земля ворогу.

Один із найбільш жахливих наказів Став-
ки № 0428 Сталін підписав 17 листопада 1941 
року. Згідно з наказом радянські війська 
повин ні були:

«1. Руйнувати і спалювати дотла всі насе-
лені пункти в тилу німецьких військ на відстані 
40 – 60 км углиб від переднього краю і на 20 
– 30 км управо й уліво від доріг. Для знищення 
населених пунктів у вказаному радіусі дії кину-
ти негайно авіацію, широко використовувати 
артилерійський і мінометний вогонь, команди 
розвідників, лижників і диверсійні групи, за-
безпечені пляшками із запальною сумішшю, 
гранатами й підривними засобами.

2. ...Видатних сміливців за відважні дії зі 
знищення населених пунктів, в яких розташо-
вані німецькі війська, представляти до урядо-
вої нагороди».

Деякі дослідники (наприклад, Володимир 

Батшев) стверджують, що оригінальний текст 
секретного наказу містив ще й такі пункти:

«Більшість задіяних на цьому важливому 
державному завданні повинні бути переодяг-
нені в трофейну форму німецького Вермахту та 
військ СС.

Слід звернути увагу, щоб після «каральної 
експедиції» залишалися свідки, які потім змо-

жуть повідати про злодіяння фашистів. Це збу-
дить ненависть до фашистських окупантів, по-
легшить вербування партизанів у тилу ворога».

Відомо, що лише за тиждень у зоні дії 5-ої 
армії Західного фронту було повністю або част-
ково знищено 53 села. Диверсійні групи НКВС 
підпалили 12 населених пунктів. А військовий 
комісар 53-ї кавалерійської дивізії доповідав 

військовій раді 16-ї армії (командувач Костян-
тин Рокоссовський):

«Ви своїм листом № 018 вказуєте, що нами 
не виконується наказ Ставки … про знищення 
всього, що може бути використано противни-
ком. Мушу зазначити, що до отримання наказу 
Ставки … ми дійсно виявляли лібералізм і про-
тивнику залишали хліб, житла і т.д. Зараз у час-
тинах нашої дивізії цього немає. Лише за 19 і 
20 листопада нами спалено чотири населених 
пункти: Гряда — залишилося тільки декілька не-
згорілих будинків, Мале Микільське — повністю, 
селище Лісодовгоруково і Деньково — результат 
пожежі мені поки що невідомий, але особисто 
спостерігав, як ці населені пункти були охоплені 
полум’ям… Ваші вказівки надалі будуть викону-
ватися із ще більшою наполегливістю».

До речі, легендарну Зою Космодем’янську 
німці схопили за допомогою місцевих жителів, 
коли вона другу ніч поспіль намагалася спали-
ти село Петрищево.

Під час Нюрнберзького процесу Сталін на-
магався перекласти на німців абсолютно всі 
свої злочини, а коли цього не вийшло, про зло-
чинні діяння радянських військ просто пере-
стали згадувати.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Комуністичне братання з нацистами

Тактика випаленої землі

Вересень 1941 р. Київ.  Знищення радянськими підривниками Хрещатика.

Молотов і Гітлер у Берліні. 1940 р. 
Публікація про візит у газеті «Правда», органі ЦК 

Компартії Радянського Союзу, 18 листопада 1940 р. 
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Голодомор не зламав
Український інститут національної 

пам’яті ініціює проект «Незламні» й розпо-
відає про постаті, яких пережите в 1932 – 
1933 роках не знищило ані фізично, ані ду-
ховно.

* * *
«Україну можемо втратити!» — писав пе-

реляканий Сталін улітку 1932 року. Він боявся 
втратити Україну як ресурс, без якого побудо-
ва могутньої індустріальної імперії, здатної за-
воювати світ, залишалася б тільки мрією.

Щоб не втратити, він вирішив стратити 
Україну. Стратити як уособлення всього, що не-
навидів диктатор, — свободи, самодостатнос-
ті, культурної унікальності.

Попри інформаційну блокаду, яка приховува-
ла злочин, це була публічна страта. Про неї зна-

ли приречені на загибель, знали в межах Ста-
лінської імперії, переповідаючи пошепки жахли-
ві подробиці. Про неї керівництву своїх держав 
доповідали закордонні розвідники й дипломати, 
писали відважні журналісти у світових медіа.

Убивство цілого народу без війни в мирний 
час мало залякати інших, засвідчити всемогут-
ність і безкарність «вождя народів».

Голод, обраний як зброя геноциду, дав Ста-
ліну можливість не лише забрати життя в міль-
йонів українців, а й убити тих із них, котрі пе-
режили масове вбивство. Убити їх як україн-
ців: ті, хто вижили, добровільно позбавлялися 
власної мови, культури, традицій, переплавля-
лися в безликий «совєтський народ». Убити їх 
як людей: перетворити на істот, а згодом вмон-
тувати в якості гвинтиків у тоталітарну машину.

Тому результатом Голодомору стали не 
лише мільйони вбитих та порожні українські 
домівки, а й спустошені душі тих, хто пережив 
1933-ий. Люди боялися згадувати жахи, свід-
ками яких стали. Боялися не лише тому, що очі-
кувало покарання. Їм боляче було пригадувати 
себе інших, тих, якими вони були до 1932 року.

Але геноцид зламав не всіх. Серед тих, ко-
трі вижили фізично, були й такі, що не дали зни-
щити себе духовно. Попри те, що вони бачили 
жахіття голодної смерті рідних і близьких, самі 
заглядали їй у вічі, Голодомор не зламав їх.

Згодом вони зуміли реалізувати себе, 
попри травму пережитого в 1932 – 1933 
роках, усупереч несприятливим обстави-
нам радянської дійсності наступних років. 
Вони стали художниками, письменниками, 

досягли успіхів у науці й техніці.
Вони не забували про Голодомор, але ця 

пам’ять не стримувала їхнього розвитку, а ро-
била сильнішими. Ці чоловіки й жінки знали, 
що живуть не лише за себе, а й за мільйони ін-
ших, убитих фізично чи духовно.

Завдяки їм Сталін програв — Голодомор 
не зламав України. Після десятиліть нищення 
вона звелася на ноги й 1991 року поставила 
крапку в історії створеної ним імперії. І нині 
Україна впевнено зупиняє спроби відродити 
цю імперію. Упевнено захищає рубежі свобо-
ди — свободи власної, свободи Європи.

Бо ми народ, який не зламали геноцидом.
Володимир В’ЯТРОВИЧ,

голова Українського інституту 
національної пам’яті

Василь Барка (1908 – 
2003) — письменник

Народився Василь Барка (справ-
жнє ім’я — Василь Очерет) у селі Со-
лониця на Полтавщині. Спочатку хло-
пець навчався в духовному училищі, 
згодом — на педагогічних курсах у 
Лубнах. Від 1927 року вчителював на 
Донбасі. Переслідуваний за викрит-
тя зловживань місцевої влади, виїхав 
на Кубань, вступив на філологічний фа-
культет Краснодарського педінституту. 
У березні 1940 року захистив канди-
датську дисертацію «Про стиль «Боже-
ственної комедії» Данте». 1941 року пі-
шов на фронт добровольцем, був двічі 
поранений, опинився в окупації. 1943 
року Василя вивезли до Німеччини як 
«остарбайтера». По закінченні війни 
вирішив порвати з комуністичним ре-
жимом і життям у СРСР. Завдяки Бог-
дану Кравціву отримав посаду корек-
тора у видавництві «Голос» у Берліні. 
Упродовж 1946 – 1947 років видав 
збірки ліричних віршів «Апостоли» й 
«Білий світ». 1950 року виїхав до США.

У 1932 – 1933 роках на Куба-
ні 24-річний Василь перебував на 
межі голодної смерті. Тоді ж він їздив 
на Полтавщину до рідних і бачив там 
страшні картини голодної смерті. Під 
тягарем пережитого письменник про-
тягом наступних 25 років записував 
різні життєві історії про голод в Україні. 

Паризький часопис «Ле Монд» на-
звав роман Василя Барки «Жовтий 
князь» «найкращим твором у повоєн-
ній Європі на одну з найважчих тем».

 

Катерина Білокур (1900 
– 1961) — художниця

Народилася в селі Богданівка 
на Полтавщині. Грамоту опановува-
ла самотужки, потай малювала, а 
ще грала в сільському театральному 
драмгуртку. Двічі намагалася всту-
пити на навчання, але отримувала 
відмову через відсутність свідоцтва 
про шкільну освіту. 

У лихоліття Голодомору на Пиря-
тинщині померло понад 3,5 тис. осіб. 
Можливо, саме мрія стати художни-
цею дала сили Катерині пережити 
геноцид. 

Перша персональна вистав-
ка 1940 року в Полтаві принесла їй 
славу. У 1946 – 1947 роках родина 
Білокур змушена була пережити ще 
один голод. Збирали останні коло-
ски на колгоспному полі. Під впли-
вом побаченого Катерина Білокур 
пише картину «Цар-колос», яка стала 
вінцем її творчості.

Світове визнання і дружба з ві-
домими людьми не змінили ані її 
сільського скромного способу жит-
тя, ані творчого запалу. Творчий до-
робок Катерини Білокур налічує 82 
картини. Вони й сьогодні вражають 
неймовірною красою і дивовижною 
майстерністю авторки.

Олесь Гончар (1918 – 
1995) — письменник, гро-
мадський діяч

Народився в селі Ломівка (нині 
у складі м. Дніпра). Навчався в Хар-
ківському університеті, 1941 року з 
Харківським студентським баталь-
йоном добровільно пішов на фронт. 
Після війни закінчив Дніпропетров-
ський університет. Тривалий час був 
головою правління Спілки письмен-
ників України. Автор романів «Трон-
ка», «Циклон», «Берег любові», «Твоя 
зоря», в яких викривав культ особи, 
викладав власне бачення розвитку 
цивілізації. Роман «Собор», присвя-
чений збереженню культурної спад-
щини українського народу, довгий 
час був під забороною.

У дитинстві Олесь Гончар пере-
жив Голодомор. Вразливому хлоп-
цю трагічні роки запали в душу. Але 
він, як і більшість тих, хто страждав, 
мусив мовчати. Його довоєнна спро-
ба відтворити засобами художнього 
слова події 1932 – 1933 років у по-
вісті «Стокозове поле» (1936) не вда-
лася. Спочатку повість не друкували, 
а згодом цензура знівечила текст до 
невпізнання. Більше жодного твору, 
присвяченого цій болючій темі, Гон-
чар не написав. Переживання траге-

дії Голодомору письменник вилив на 
сторінках щоденника.

«Є речі, про які писати художні 
твори я не зміг би. Скажімо, про го-
лод 1933-го. Це вже не горе, а над-
горе, надвідчай, це антижиття. Щось 
ніби замогильне. Де вже ні крихти 
надії, жодного промінчика світла».

Анатолій Дімаров (1922 – 
2014) — письменник

Народився на хуторі Гараськи на 
Полтавщині в заможній родині вчи-
теля Андроніка Гарасюти. Мати Ана-
толія була дочкою священика. Під 
час колективізації родину розкурку-
лили. Батьки Анатолія були змушені 
розлучитися і приховати походжен-
ня двох своїх дітей, щоб уберегти їх 
від репресій. Мати змінила докумен-
ти Анатолію та його молодшому бра-
тові Сергію, і вони отримали прізви-
ще покійного сільського вчителя — 
Дімаров. Лише в незалежній Укра-
їні Анатолій Дімаров відкрив своє 
справжнє прізвище читачам в авто-
біографічному творі «Прожити й роз-
повісти».

Війну Дімаров пройшов на фрон-
ті та в партизанському загоні, був по-
ранений. Пізніше працював у газеті, 
навчався в Літературному інституті 
імені Горького в Москві та у Львів-
ському педагогічному інституті. 

Дімаров одним із перших у ра-
дянській літературі порушив тему 
голоду 1932 – 1933 років в Украї-
ні. Написав про це в романі «І будуть 
люди» (1964). Письменник весь час 
намагався доносити життєву прав-
ду про українських людей, зображу-
вав їхні долі в реальних умовах. Ре-
пресивні органи не стали пересліду-
вати популярного прозаїка — вете-
рана та інваліда війни. Але цензура 
постійно препарувала твори Дімаро-
ва, викидаючи сотні сторінок, обри-
ваючи цілі сюжетні лінії. Так сталося 
і з книгою його життя — історичним 
романом «Біль і гнів», присвяченим 
долі українського народу в ХХ століт-
ті. Тільки через 45 років після пер-
шої публікації письменник відновив 
у творі викреслені сторінки. 1982 
року за цей роман Анатолій Дімаров 
був нагороджений Шевченківською 
премією.

«Шкодую, що в такий страшний 
час жив, коли не можна було правду 
писати, що був оцим вовком поміж 
червоними прапорцями. Колись Гри-
гір Тютюнник сказав, що в нас уже 
всередині цензор сидить, і поки ми 
його не повісимо, справжніми пись-
менниками не станемо».

Опанас Заливаха (1925 
– 2007) — живописець, 
дисидент

У 1933 році його сім’я, рятую-
чись від голоду, втекла з Харківщини 
на Далекий Схід до родичів. В Укра-
їну повернувся лише через 24 роки 
як практикант відомого Інституту 
живопису, скульптури та архітектури 
імені Іллі Рєпіна. За чотири роки осе-
лився в Івано-Франківську.

Опанас свідомо зробив вибір 
бути українцем, бо, як згадував піз-
ніше, не знав, до якої культури на-
лежить: «Української не знав, росій-
ської не відчував». Це й підштовхну-
ло до пошуків свого національного 
коріння. Тоді й «почав активно дошу-
куватися, хто я, що я, звідки й куди». 
Довелося заново вивчати україн-
ську мову.

Належить до плеяди шістдесят-
ників. Разом з Аллою Горською пра-
цював над знаменитим вітражем у 
Київському університеті, який був 
знищений за розпорядженням пар-
тійних органів через «націоналістич-
ний ухил». 

1966 року засуджений на 5 ро-
ків за «антирадянську агітацію і про-
паганду». Заливасі в таборі було за-
боронено малювати фарбами, тому 
довелося користуватися кульковою 
ручкою та кольоровими олівцями. 
Відтоді з’явився його інтерес до ма-
лої графіки, екслібрисів, листівок. 
Достеменно невідомо, скільки робіт 
створив Заливаха; частина з них була 
вилучена та знищена радянськими 
каральними органами. Його вистав-
ки закривали через «інакшість» — 
український символізм у роботах.

Загалом твори Заливахи ґрунту-
ються на національних традиціях.

Був першим в українському об-
разотворчому мистецтві, хто пору-
шив тему Голодомору. На його кар-
тинах «33-ий рік», «День і ніч», «У 
мандри», «Доля», «Лан» представле-
ні драматичні, гранично напруже-
ні портретні образи, в яких оживає 
людська трагедія.

«В українців страх постійний. 
Його наганяли завжди. Голодом, ре-

пресіями, втратою роботи, сім’ї... 
Список довжелезний. Кожна людина 
має відчуття страху. Але на те вона 
й людина, щоб усвідомлювати його й 
контролювати».

Левко Лук'яненко (1927 
р.н.) — громадсько-по-
літичний діяч, дисидент, 
політв’язень

Народився в селі Хрипівка на 
Чернігівщині в селянській родині, 
був найстаршим із чотирьох дітей. 
Від голодної смерті навесні 1933 
року сім’ю врятував батько, прихо-
вавши трохи картоплі в ямі під стеж-
кою. Яму відкрили навесні 1933-го 
— картопля згнила, стояв страшен-
ний сморід. Однак її вичерпували в 
ночви, заливали водою, перетира-
ли, і з того відстоювався крохмаль, з 
якого пекли млинці. 

Закінчив юридичний факультет 
Московського університету, деякий 
час працював на державній службі. 
1958 року став співзасновником та-
ємної, опозиційної до режиму Укра-
їнської робітничо-селянської спілки. 
За це засуджений до розстрілу, який 
замінили на 15 років ув’язнення. 
Вийшовши на волю, вступив до пра-
возахисної Української Гельсінської 
групи. Новий вирок — 10 років та-
борів і 5 років заслання. У таборах 
продовжив боротьбу з «імперією 
зла», брав участь в акціях протес-
тів політв’язнів, оголошував голоду-
вання.

Один із творців незалежності 
України, співавтор найважливіших 
державних документів — Деклара-
ції про державний суверенітет Укра-
їни й Акта проголошення незалеж-
ності України. Голова Асоціації до-
слідників голодоморів в Україні. Ця 
організація стала першою, яка зби-
рала свідчення очевидців і поверта-
ла пам’ять про геноцид 1932 – 1933 
років.

«Те, що голод 30-их років був 
злочином Російської імперії проти 
української нації, доведено тисяча-
ми й тисячами надрукованих свід-
чень. Аби тільки люди хотіли те чита-
ти й знати».
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Останнього на цей момент, 
бо давно ширяться ідеї нової 
адміністративно-територіаль-
ної реформи України. Можливо, 
це чергова «сверблячка» наших 
реформаторів, аби показати, ні-
бито щось таки «реформується». 
З іншого боку, давненько вже 
в нас не «переформатовували» 
адміністративного устрою у ва-
ріанті перекроювання меж ра-
йонів. У нашій області востаннє 
це було якраз 50 років тому, в 
грудні 1966 року.

Така стабільність має пояс-
нення. Після численних експе-
риментів у перші пореволюційні 
десятиліття, коли перекроюва-
лися не лише межі районів, а й 
областей, створювалися так зва-
ні «округи», нарешті повернули-
ся до випробуваного адміністра-
тивного устрою. Він існує в наших 
краях вже понад два століття — 
і за самодержавства, і в радян-
ські часи, перейшов і в нашу не-
залежну державу. Єдина зміна в 
радянські часи — зникли такі ад-
міністративні одиниці, як волості. 
Бо до того існували чотири рівні 
адмінустрою: губернія — повіт — 
волость — село. До речі, це сьо-
годні існує в сусідній Польщі, де 
аналогами згаданого є воєвод-
ство — повіт — гміна — село. 
Оскільки в нас почався процес 
створення об’єднаних громад, то 
відновлюється якийсь аналог во-
лості — громада буде чимось се-
реднім між нинішніми районом і 
сільською радою. 

Ось уже 50 років Чернігів-
щина має 22 райони. І нині ма-
ємо ще 4 міста обласного під-
порядкування: Чернігів,  Ніжин, 
Прилуки, Новгород-Сіверський. 

Отже, останнє переформа-
тування районів (у плані утво-
рення нових) здійснили в груд-
ні 1966 року. Того року й попе-
реднього це було відновлення 
кількох районів, похапцем лік-
відованих  попередніми роками. 

Їх ліквідація та укрупнення 
були в руслі численних реформ 
веселого реформатора Микити 
Хрущова, очолюваної ним кому-
но-радянської влади. Хрущов-
ські реформи — то окрема тема. 
Узагалі ключовою навіть не ре-
формою, а доволі кардинальною 
трансформацією СРСР за Хрущо-
ва був доволі помітний відхід від 
тоталітаризму. Прийшовши до 
влади одразу після смерті Сталі-
на 1953 року, Хрущов ініціював 
уже через три роки розвінчання 
культу особи Сталіна, викриття 
найбільш кричущих злочинів ко-
муністичного режиму, реабіліта-
цію жертв політичних репресій. 
Цей процес було названо «відли-
гою». Тривала вона всього кіль-
ка років. Це не було кардиналь-
не руйнування тоталітаризму, а 
лише «підчищання» найбільш оді-
озних його проявів. А з повален-
ням Хрущова восени 1964 року і 
обранням лідером СРСР Леоніда 
Брежнєва почався процес згор-
тання критики тоталітаризму та 
його відновлення у м’якій формі, 
що отримало назву «застою».

Усе це — щодо високої по-
літики. В адміністративній, соці-
ально-економічній сфері експе-
риментам часів Хрущова можна 
було лише дивуватися. Створи-
ли раднаргоспи (ради народного 
господарства), що якоюсь мірою 
були не лише економічними, а й 
адміністративними структура-
ми. Знаменита «кукурузація», 

коли  звичайну сільгоспкульту-
ру кукурудзу возвели в якийсь 
культ і сіяли мало не за Поляр-
ним колом. Поламали устале-
ну 10-річну середню школу, пе-
ретворивши на 11-річну (це 
було анульоване поверненням 
10-річки вже 1966 року). Про-
те куди тут Хрущову до нинішніх 
реформаторів освіти, які вже не 
придумають, у який ще бік «сми-
кати» нашу середню освіту і по 
скільки років навчати дітей.

Нарешті, за Хрущова дійшло 
до того, що навіть обкоми Ком-
партії поділили на промислові й 
сільськогосподарські. Що одразу 
знайшло відгук в одному з полі-
тичних анекдотів, яких ходило тоді 
безліч. Анекдот такий. У селі бабу 
побив п’яний чоловік. Їде вона в 
обком партії, як у вищу владу об-
ласті, скаржитися на діда. А їй ка-
жуть: «Ви, бабо, із села, а в нас 
промисловий обком. Ідіть у сіль-
ський». Баба туди: так, мовляв, і 
так. А їй: «Вас, бабо, дід чим уда-
рив? Балалайкою? Тоді йдіть у 
промисловий обком. От якби уда-
рив граблями, тоді до нас».

Жарти жартами, але нала-
мали дров із районами тоді чи-
мало. І всього за кілька років 
довелося все відновлювати. 
Прослідкуймо всі зміни в устрої 
області в пореволюційний час. 
І згадаймо цікаву історію бага-
тьох колишніх районних центрів. 
Серед них є й древні міста кня-
жих часів, як Любеч чи Остер. Є 
й наша славна гетьманська сто-
лиця Батурин. Є й сотенні міста 
козацьких часів. 

Адміністративний статус на-
селених пунктів, що були рай-
центрами, змінювався. На-
приклад, нинішні міста Мена, 
Сновськ (Щорс), Бахмач були се-
лищами міського типу, Боброви-
ця — селом, і навпаки: нинішні 
смт Олишівка, Понорниця і на-
віть нинішнє село Іваниця були в 
статусі міст.

Можливо, й треба було про-
водити якісь адміністративні ре-
форми, укрупнювати райони, 
надто дрібними були деякі. Хоч, 
між іншим, за багатолюдності 
тодішніх сіл, особливо перед Го-
лодомором і війною та й у пово-
єнні роки, ті райони, навіть не-
великі, нічим не поступалися за 
населенням нинішнім.

Тому навіть коли укрупнення 
районів, ліквідація деяких рай-
центрів як таких за статусом і були 
часом необхідними, деяких із цих 
районних містечок нині шкода. Бо 
після втрати статусу райцентру їх 
чекало одне спільне — занепад. 
Зрозуміло, з ліквідацією райцен-
тру зникали тут адміністративні 
районні установи: райвиконком, 
відділи освіти, культури, соцза-
безпечення і т. д. Слідом дрібні-
шали і районні виробничі струк-
тури — шляховий відділ, елек-
тромережі, райсільгосптехніка в 
кращому разі перетворювалися 
на дільниці районних структур. 
За цим відбувалося, здавалося б, 
зовсім не обов’язкове зникнен-
ня цегельних і льонозаводів, хлі-
бозаводів, молокозаводів, інших 
підприємств. Виробничі зони ба-
гатьох колишніх райцентрів нині 
стоять пусткою і руїною. Звісно, 
швидко бідніла й соціальна сфе-
ра цих містечок.

Але перейдімо до статисти-
ки, далі — інформація Україн-
ської Вікіпедії.

Петро АНТОНЕНКО

Чернігівська область була утворе-
на в жовтні 1932 року в складі 32-ох 
районів, переважно виділених із Ки-
ївської, а також із Харківської облас-
тей. Наприклад, до Харківщини нале-
жали Прилуцький район (до революції 
— повіт Полтавської губернії), Талала-
ївський і Варвинський. Ось ці райони 
нової області (для економії місця на-
зиваємо райцентри): Бахмач, Берез-
на, Бобровиця, Борзна, Буринь, Варва, 
Талалаївка (район називався Велико-
Бубнівський), Глухів, Городня, Дмитрів-
ка, Добрянка, Іваниця, Ічня, Козелець, 
Конотоп, Короп, Корюківка, Кроле-
вець, Мала Дівиця, Мена, Недригайлів, 
Ніжин, Новгород-Сіверський, Носівка, 
Олишівка, Остер, Понорниця, Прилу-
ки, Путивль (цей район, що в нинішній 
Сумській області, називався Путивль-
ський національний російський), Ріп-
ки, Ромни, Семенівка, Середина-Буда, 
Сновськ, Чернігів, Шостка. 

1 грудня 1933 р. скасований Чер-
нігівський район. Їх в області стало 35. 

У січні – лютому 1935 р. утворені 
такі 20 районів: Батуринський, Глин-
ський, Грем’яцький, Дубов’язівський, 
Козлянський, Комарівський, Куликів-
ський, Лосинівський, Любецький, Но-
вобасанський, Сміливський, Сосниць-
кий, Срібнянський, Тупичівський, Хиль-
чицький, Холминський, Шалигинський, 
Есманський, Яблунівський, Ямпіль-
ський. 

25 травня 1935 р. Сновський ра-

йон перейменований на Щорський — 
через перейменування міста. 

31 серпня 1935 р. Есманський ра-
йон перейменований на Червоний 
(центр — Червоне).

У жовтні 1935 р. Козлянський ра-
йон перейменований на Михайло-Ко-
цюбинський.

У 1938 році Чернігівський район 
відновлено, і в області стало 56 райо-
нів — пік, найбільша кількість за весь 
час існування області.

10 січня 1935 року була утворена 
нова область республіки — Сумська, 
за рахунок Чернігівської. До її складу 
було передано 17 районів нашої облас-
ті, в тому числі з такими чималими і в 
більшості історичними райцентрами, 
як міста Глухів, Конотоп, Кролевець, 
Путивль, Ромни, Шостка, а також Тала-
лаївка. У нашій області залишилося 39 
районів. 

Нові реформування почалися через 
два з лишком десятиліття, після війни. 

21 січня 1959 р. скасовані 
Грем’яцький, Добрянський, Іваниць-
кий, Комарівський, Тупичівський, Яблу-
нівський райони. 

10 вересня 1959 р. скасовані Но-
вобасанський і Срібнянський райони. 

30 листопада 1960 р. скасовані 
Батуринський, Березнянський, Корю-
ківський, Олишівський, Холминський 
райони.

Масове скорочення районів, у тому 
числі багатьох нинішніх, відбулося 30 

грудня 1962 р.: були скасовані Борз-
нянський, Варвинський, Городнян-
ський, Дмитрівський, Коропський, Ку-
ликівський, Лосинівський, Любецький, 
Малодівицький, Михайло-Коцюбин-
ський, Носівський, Остерський, Понор-
ницький, Сосницький райони. Бахмач, 
Городня і Корюківка були віднесені до 
міст обласного підпорядкування. Весь 
1963 рік Чернігівщина мала найменше 
в своїй історії районів — 12. 

Експерименти закінчилися одра-
зу після відсторонення від влади Хру-
щова. Вже 4 січня 1965 року були від-
новлені Борзнянський, Городнянський, 
Коропський, Носівський, Сосницький, 
Срібнянський райони. 

8 грудня 1966 року відновили Вар-
винський, Корюківський, Куликів-
ський, Талалаївський райони. 

Відтоді область має 22 райони. 
Називаємо їх райцентри: м. Бахмач, 
м. Бобровиця, м. Борзна, смт Вар-
ва, м. Городня, м. Ічня, смт Козелець, 
смт Короп, м. Корюківка, смт Куликів-
ка, м. Мена, м. Ніжин, м. Новгород-Сі-
верський, м. Носівка, м. Прилуки, смт 
Ріпки, м. Семенівка, смт Сосниця, смт 
Срібне, смт Талалаївка, м. Чернігів, м. 
Сновськ.

Як буде далі, побачимо. А зараз 
коротко — про історію деяких колиш-
ніх райцентрів. Вона досить цікава, 
ця частка історії нашої древньої Чер-
нігівщини. Подаємо в алфавітному 
порядку. 

Славні містечка Чернігівщини
Любеч, Добрянка, Остер, Понорниця та інші колишні райцентри 

Церква Вознесіння, знищена за радянської влади.

Перша згадка про ньо-
го — 1152 рік. Населення — 
4719 осіб на початок 2016 р. 
Поштовий індекс — 15622. 
Телефонний код: 04644. 
Найближча залізнична стан-
ція — Чернігів, 36 км. До рай-
центру автошляхом — 40 км. 

Поблизу селища знайде-
ні римські монети II ст., а та-
кож курганний могильник і 
городище Замковище періо-
ду Київської Русі (Х – ХІІІ ст.), 
які були залишками міста Бе-
резоя. Від ХІ ст. Березой вхо-
див до складу Чернігівського 
князівства. На початку жов-
тня 1239 р. князівська дру-
жина і все доросле населен-
ня хоробро захищало місто 
від монголо-татарського на-
шестя. Усі захисники полягли 
в бою, а жінок і дітей, які схо-
валися в церкві Благовіщен-
ня, нападники спалили.

На початку XVII ст. Берез-
на отримала Магдебурзьке 
право. Тут бурхливо почали 
розвиватися ремесла. Були 
створені цехи шевців, крав-
ців, кушнірів.

У першій половині XVII ст. 
Березна належала коронно-
му гетьману Речі Посполитої 
Миколі Потоцькому.

Після визвольної війни 
1648 – 1654 рр. місто стало 
центром Березнянської сотні 
Чернігівського полку.  

Від 1781 року після лік-
відації царями полкового 
устрою Березнянський повіт 
входив до складу Новгород-
Сіверського намісництва. У 
Березні тоді нараховувалося 
7,4 тис. жителів. Після утво-
рення Малоросійської губер-
нії 1802 року перетворилося 
на заштатне місто Чернігів-

ського повіту Чернігівської 
губернії.

Наприкінці XVIII — на по-
чатку XIX ст. у місті були по-
ширені такі ремісничі профе-
сії: чоботарі, ткачі, кравці, ко-
валі, столяри, теслярі, срібля-
ники, малярі, гончарі, римарі, 
сиричники, шапкарі, кушні-
ри, котлярі, олійники, пиво-
вари, солодовники, бондарі, 
шаповали, колісники, скля-
рі, винокури, перепечаї, ко-
новали. Вони об’єднувалися 
в цехи. Крім того, ще були го-
динникарі, перукарі, музи-
канти та ін.

Найбільшим цехом був 
шевський. Багато десятиліть 
Березна тримала марку лі-
вобережної столиці хромо-
вих чобіт. У місті знаходилися 
також одна салотопня, п’ять 
маслобоєнь, шість кузень, 
дві круподерки, близько 20 
млинів і два цегельні заво-
ди. Березна займала одне з 
перших місць з виготовлення 
вина і отримуваного прибут-
ку від його збуту.

Березна була також відо-
ма як значне торгове містеч-
ко на Лівобережній Україні. 
Від XVIII ст. тут щороку відбу-
валося три великих ярмар-
ки: літні на Вознесіння і на 
Успіння, зимовий — на Мико-
лу. Базари відбувалися що-
тижня в понеділок, середу та 
п’ятницю.

На березнянські торги 
привозили товари не лише 
з навколишніх сіл, а й із міст 
Стародуба, Калуги, Борзни, 
Ніжина, з Дону. Березнянські 
купці їздили тогувати на Дон, 
у Крим, Польщу, Німеччину, 
Прибалтику, Москву, Бори-
сов, Вітебськ.

У містечку нараховува-
лося 6 церков. Найбільш 
відома з них — Вознесен-
ська, побудована 1761 
року ніжинським майстром 
П. Шолудьком. Вона була 
дерев’яна, з п’ятьма банями. 
На жаль, церкву знищила 
більшовицька влада в 1929 
– 1930 роках.

1866 року в містечку 
налічувалося 1547 дворів, 
8451 житель. Діяла пошто-
ва станція, свічний і три це-
гельні заводи, парафіяльне 
училище, жіночий пансіон, 
церковнопарафіяльні школи, 
шпиталь.

Під час Другої світової ві-
йни нацисти замучили й роз-
стріляли в Березні 376 меш-
канців.

Нині в Березні діють дві 
загальноосвітні школи, до-
поміжна школа-інтернат, 

музична школа, лікарня, 
аптека, дитячий садок, від-
ділення зв’язку, будинок 
культури, краєзнавчий му-
зей ім. Г. Верьовки, 2 біб-
ліотеки.

Відомі уродженці Берез-
ни: Григорій Верьовка (1895 
– 1964) — композитор і хо-
ровий диригент, педагог; Ав-
рам Гребень — український 
лірник.

Сучасники: Микола Же-
лезняк — автор понад 140 
наукових публікацій, в.о. ди-
ректора Інституту енцикло-
педичних досліджень НАН 
України, кандидат філологіч-
них наук; Іван Корбач — жур-
наліст, письменник, краєзна-
вець, автор книг про Берез-
ну; М. Колесник — відомий 
художник.

Далі буде

ПеПеррша згзгададкка про ньоьо ського повііту ЧеЧернрніігіівськокої

Історія колишніх райцентрів
Березна, селище Менського району

Історія адміністративно-територіального 
поділу Чернігівської області

До 50-річчя останнього 
«переформатування» районів області
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Куркулі.
Радянська пропаганда ба-

гато й результативно попрацю-
вала над тим, щоб сформувати 
у простих людей негативний об-
раз того українського прошар-
ку селян, який від неї ж отримав 
осібну інтерпретацію загально-
го слова «куркуль».

Дещо про походження 
слова «куркуль»

Поняття «куркуль» не є витво-
ром радянської влади. Його вжива-
ли на українських теренах віддав-
на. Для побутування на письмі сло-
во «куркуль» уперше ввів відомий 
наш історик Дмитро Яворницький, 
тлумачачи його так, як було прийня-
то на гетьманській Чигиринщині й 
Чернігівщині: прізвисько, яке в на-
смішку давали міщани прийшлим 
до міст козакам-чорноморцям. Піз-
ніше у своєму «Словарі української 
мови» (1909 рік) Борис Грінченко 
зняв із цього слова негативний від-
тінок, узявши за основу тлумачення, 
яке було поширене в пониззі Дніпра: 
прийшла, захожа з іншої місцевості 
людина, яка поселилася на постійне 
місце проживання.

Отже, до більшовицької револю-
ції 1917 року це слово не мало жод-
ного стосунку до глитая, багатія чи 
капіталіста.

Негативний відтінок слову на-
дали російські більшовики, назвав-
ши «кулаком» заможного селянина. 
Справжню вакханалію довкола цьо-
го поняття і всіх тих, хто пізніше так  
був названий, зчинив Володимир 
Ленін. Будучи прихильником лайли-
вої, грубої, бездоказової лексики й 
із зоологічною люттю ненавидячи 
всіх своїх ідейних противників, він 
обізвав заможних, освічених, пра-
цьовитих і незалежних селян ось 
такими епітетами: «Куркулі — най-
більш звірині, найгрубіші, найдикіші 
експлуататори. Ці п’явки… Ці вам-
піри… Ці павуки… Нещадна війна 
проти куркулів! Смерть їм!»

За прикладом «старшого брата» 
та їхнього вождя більшовики в Укра-
їні переінакшили у 20-их роках ХХ 
століття первинне значення давньо-
го українського слова «куркуль» на 
«селянин-глитай».

Таким чином, упродовж першого 
десятиліття радянської влади в літе-
ратурі й у побуті куркулями стали на-
зивати три різні категорії селян.

Першу категорію становили 
куркулі як заможний клас на селі, 
що став таким ще до жовтневого пе-
ревороту 1917 року, мав більше 12 
десятин землі й використовував на-
йману працю. За даними незалеж-
ної «Енциклопедії українознавства», 
що вийшла в діаспорі, таких куркуль-
ських господарств в Україні на 1917 
рік було близько 325 тисяч, що скла-
дало 8,2 відсотка всіх селянських 
господарств і 31,2 відсотка всієї се-
лянської землі. На І з’їзді Комітетів 
незаможних селян України, що від-
бувся в жовтні 1920 року, такі гос-
подарства вирішено було ліквіду-
вати як поміщицькі, конфіскувати, 
а самих куркулів вигнати із села. З 
Данини тоді вигнали зі своїх хуторів 
куркулів Кудлая, Вакуленка та ще 
кількох, поділивши їхні землі серед 
бідняків.

Друга категорія куркулів на селі 
сформувалася в перші роки радян-
ської влади серед працьовитих се-
редняків і бідняків. Чому так стало-
ся? Із провалом політики воєнно-
го комунізму, що призвела до голо-
ду 1921 року, та запровадженням у 
1922 році НЕПу (нової економічної 
політики) більшовицька влада до-
зволила таким селянам виділяти-
ся на хутори, передавала їм додат-
кові землі в оренду на 12 років та 
не перешкоджала найманню допо-
міжної робочої сили. Та вже з 1928 
року почалася політика обмеження 
діяльності таких куркульських гос-
подарств: від них вимагалося про-
давати за низькими цінами понад 
третину хліба та сплачувати майже 
половину податку, яким обкладали-
ся села. Таким чином, більшовиць-
ка влада поступово переходила «від 
політики обмеження до політики лік-
відації куркулів як класу на базі су-
цільної колективізації», що й було 
остаточно оформлено постановою 
ЦК ВКП(б) від 3 жовтня 1930 року.

Третю категорію куркулів вла-
да, за ініціативою Сталіна, означила 
від 1932 року з числа переважно се-
редняків (їх називали підкуркульни-
ками), а то й бідняків-одноосібників, 
хто добровільно не хотів записува-
тися до колгоспу й передавати туди 
своє господарство. Саме ця катего-
рія українського селянства зазнала 
найжорстокіших репресій влади, які 
припали на період розгортання на 
селі суцільної колективізації та Го-
лодомору 1932 – 1933 років.

Cільські куркулі 
в переказах данинців

Найкраще про тих, хто підпадав 
під третю категорію селян, скажімо, 
в селах Ніжинської округи в 1930-их 
роках, висловився народний поет із 
Шатури, уродженець Данини Василь 
Івасенко. Він був незабаром репре-
сований і засуджений за «антира-
дянську діяльність», яка полягала в 
тім, що чоловік насмілювався каза-
ти сільському начальству правду та 
поширював серед односельців свої 
нехитрі вірші. Ось строфа одного з 
«крамольних» — про типового ша-
турського куркуля:

«Маю хату,
Один куль,
Але кажуть, що —
Куркуль».

А ось як радянський міф про «за-
жерливих» куркулів розвіює покій-
на бабуся уродженця села Данина, 
киянина Володимира Миколайови-
ча Процька — Ольга Свирид (Олек-
сина). У молодості, ще до заміжжя, 
вона підробляла на Кудлаєвому ху-
торі й часто розповідала про ту пору 
своєму внукові: «Кудлай був доброю 
людиною. Дуже роботящий. Бачу 
його не раз перед очима таким: за-
пряжені дві пари волів тягнуть вели-
чезного воза; гною на ньому — з пів-
сараю, сам накладав зрання. Тягнуть 
у поле вдобрювати. Попереду волів 
іде дядько Кудлай, посміхається. А 
в руках тримає добрий кусень сала 
із окрайцем свіжого хліба. Він часто 
так снідав на ходу, бо завжди мав ба-
гато роботи. Не мав часу для горілки, 
гульні й порожніх розмов із ледацю-
гами, яких у селі також було немало».

Тепер від того хутора за Ново-
селицею лиш рудка залишилася, яку 
данинці від часу розкуркулення його 
господаря та висилки назавжди із 
села назвали Кудлаєвою. Ця назва 
затрималася й досі.

Від повоєнних часів поняття кур-
куль, як і петлюрівець, бандерівець, 
націоналіст, щирий українець вжи-
валося завжди в негативному пла-
ні, в поєднанні з іншими лайливими, 
зневажливими, а то й принизливи-
ми епітетами. Ними «нагороджува-
ли» всіх тих українців, хто неприхо-
вано виявляв свою людську й наці-
ональну гідність.

І ще про одне уточнення в цьому 
контексті. Воно стосується пошире-
ного в радянській художній і науко-
вій літературі твердження про те, що 
нещадну боротьбу з куркулями й ви-
могу виселяти їх із сіл, а то й розстрі-
лювати, ініціювало перед владою 
бідняцько-середняцьке селянство. 
Нині, після оприлюднення низки до-
недавна засекречених документів, 
можна з усією певністю ствердити: 
це — політична брехня й обман до-
вірливого читача.

Ліквідацію куркульства як яви-
ща української історії і куркулів як 
класу зініціював сам Ленін, а вті-

лювати цю ідею на практиці взяла-
ся Компартія на чолі зі Сталіним. За 
вказівкою Москви 18 січня 1930 
року Політбюро ЦК КП(б)У затвер-
дило окремою постановою підготов-
лені ГПУ УСРР заходи, якими плану-
валося в короткий термін заверши-
ти кількарічну непросту й не завжди 
результативну роботу більшовиків 
на місцях щодо розкуркулення од-
ноосібних господарств і переведен-
ня сільського господарства на ко-
лективні рейки розвитку. Головним 
відповідальним за проведення та-
кої спецоперації партія призначила 
одного з лютих ненависників україн-
ського в Україні — С.Косіора.

Цькування 
на сторінках преси

З-поміж так званих антикуркуль-
ських заходів особливого значення 
надавалося організації викриваль-
ної кампанії в центральній та міс-
цевій пресі, спрямованої проти цієї 
частини селянства. За допомогою 
такого потужного засобу ідеологіч-
ного впливу на маси партія прагнула 
передусім сформувати в суспільстві 
образ найголовнішого внутрішньо-
го ворога, який найбільше стоїть на 
перешкоді будівництва соціалізму. 
Нацькувати і селянство, і пролетарі-
ат на цього ворога було чи не найго-
ловнішою метою Леніна в його праг-
ненні розколоти, знекровити, поста-
вити на коліна українське село.

З утворенням у лютому 1932 
року областей та заснуванням тоді 
ж обласних і районних газет тема 
боротьби з куркульством ставала 
для них однією з провідних.

Як місцева преса поставилася 
до виконання цього партійного за-
вдання, проаналізуємо на матеріа-
лах носівської районної газети «Чер-
вона Носівщина».

Передусім впадає в око агресив-
ність, запопадливість перед замов-
ником цієї чергової газетної кампа-
нії. Не зустрічається жодного числа 
районки, в якому б не було текстів із 
черговою лайкою і безпідставними 
звинуваченнями куркулів. В оформ-
ленні перших і внутрішніх шпальт ре-
дакція зробила акцент на крикливих, 
набраних крупним шрифтом, шапках. 

Вони зазвичай ставали темою цілого 
чотиристорінкового випуску.

Назвемо найбільш характерні, 
які упродовж 1932 року не сходили 
з газетних шпальт: «Посилити вогонь 
по куркулеві: негайно здати хліб на 
пункти союзхлібу» (25 січня), «Оста-
точно розтрощити куркульський 
опір: цими днями кожне село, кол-
госп, радгосп будь-що мусять спла-
тити хлібний борг державі» (5 лю-
того), «Куркульське павутиння» (12 
лютого), «Лосинівські керівники на 
куркульському налигачі» (1 берез-
ня), «Примусити куркуля здати хліб 
державі» (18 квітня), «Геть куркулів із 
колгоспів» (12 травня), «Нещадно ви-
крити куркульські маневри прихову-
вати насіння» (15 вересня), «Суворо 
карати куркулів – приховувачів сів-
би» (24 жовтня), «До кінця розгроми-
ти куркульські маневри, спрямовані 
на зрив хлібозаготівель» (3 грудня). 

Працівники газети настільки за-
хопилися зневажанням і навішуван-
ням усіляких ярликів на цю катего-
рію селян, що навіть найсвітліше в 
усі історичні часи для українців свя-
то — Великдень — 1932 року вони 
обізвали «чорним куркульським» і 
закликали людей, починаючи від 27 
квітня 1932 року, більше його не від-
значати, а масово виходити цього 
дня на польові роботи.

Не припинилися нападки на кур-
кулів і наступного 1933-ого — року 
чи не найбільшої для українців тра-
гедії. Від голоду вмирали цілими се-
лами, а районна газета продовжу-
вала завдавати удар за ударом по 
тих, хто, не боячись за наслідки, вка-
зував на організаторів цього страш-
ного злочину. Ось провідні заголо-
вки газети на початку року: «Кол-
госпи Лосинівки попали під куркуль-
ський вплив», «Куркульське охвістя в 
колгоспі с. Терешківка зриває посів-
кампанію», «Ворог шипить — треба 
бути напоготові» (12 квітня) і напри-
кінці року — «Зламати куркульський 
саботаж і опортуністичні настрої у 
заготівлі овочів» (16 жовтня).

У рясних публікаціях, які пода-
валися під цими шапками, йшлося 
про те, що куркулі заважають розбу-
довувати нове життя, що через них 
селянам не вдається дружно працю-
вати в колективі. На куркулів спису-
вали весь безлад, який валом об-
ступав колгоспи: невміння голів чи 
бригадирів організувати роботу, не-
якісний обробіток ґрунту, падіж го-
лодної худоби чи птиці, втрати вро-
жаю через неналежні умови збері-
гання, пияцтво в селі, неготовність 
чи небажання людей працювати в 
колективі на загальну справу.

Саме зі сторінок газети почало-
ся цькування куркульських дітей — 
їм незабаром заборонили ходити до 
нової радянської школи.

Микола ТИМОШИК, 
доктор історичних наук, 

професор. 
с. Данина Ніжинського району — 

Київ.
Далі буде

За що радянська влада не любила 
працьовитих українських господарів
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Проходить червоною ниткою. 
Автор вислову — Ґете, він вжив це у 
своєму романі «Споріднені натури». 
Письменник описував снасті англій-
ського флоту, де до мотузки вплітала-
ся червона нитка, яку не можна було 
видаляти, інакше мотузка б розкрути-
лася. З часом цей вислів став означа-
ти щось основне, ключове в якомусь 
твердженні. 

Архітектура — застигла музика. 
Цей образний вислів теж належить Ґете.

«Мертві сраму не імуть». З такими 
словами звернувся видатний полководець, 
великий князь київський Святослав Хоро-

брий до свого війська, закликаючи його на 
бій зі значно більшим військом імператора 
Візантії.

«Іду на ви». Цей вислів теж належить 
князю Святославу. Ідучи походом на ворогів, 
він сміливо попереджав їх про це. 

У світі 
крилатих слів
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3 грудня
1879 — Томас Едісон уперше публічно про-

демонстрував роботу лампи розжарювання.
1910 — у Парижі продемонстрували пер-

шу неонову лампу, яку винайшов фізик Жорж 
Клод.

1967 — хірург Крістіан Барнард здійснив 
у Кейптауні першу в світі успішну транспланта-
цію серця.

Народився: 1722 — Григорій Сковорода, 
український філософ.

5 грудня 
1879 — у США запатентували першу авто-

матичну телефонну станцію. 
1936 — ухвалена сталінська Конституція 

СРСР.
Народилися: 1803 — 

Федір Тютчев, російський 
поет; 1867 — Юзеф Пілсуд-
ський, польський військо-
вий і державний діяч, пер-
ший керівник відродженої 
Польщі (очільник держави 
в 1918 – 1922 рр., прем’єр-
міністр у 1926 – 1928 рр. і 
1930 р.).

Помер: 1791 — Вольфганг Амадей Мо-
царт, видатний австрійський композитор.

6 грудня 
1917 — парламент Фінляндії ухвалив рі-

шення про відокремлення зі складу Росії та 
отримання статусу незалежної держави.

1991 — Верховна Рада ухвалила Зако-
ни «Про оборону України», «Про Збройнi сили 

України». День Збройних сил 
України. 

Народилися: 1871 — 
Микола Вороний, україн-
ський поет доби Розстріляно-
го Відродження; 1903 — Ми-
кола Колесса, український 
композитор, диригент, педа-
гог; 1913 — Микола Амосов, 
визначний медик, учений у 
галузі кардіохірургії й біокі-
бернетики.

7 грудня 
1769 — засновано орден святого велико-

мученика Георгія Побідоносця, найвищу вій-
ськову нагороду  царської Росії. 

Народилася: 1900 — 
Катерина Білокур, майстри-
ня народного декоративного 
живопису.

Помер: 1870 — Ми-
хайло Вербицький, укра-
їнський композитор, хоро-
вий диригент, громадський 
діяч, священик, автор укра-
їнського гімну «Ще не вмер-
ла Україна».

8 грудня 
Народився: 1878 — Михайло Омеля-

нович-Павленко, український військовий 
діяч, генерал-полковник Армії УНР. Був 
головнокомандувачем УГА, командував 
операціями І Зимового походу. Помер у 
Парижі.

1991 — у Віскулях (Біловезька пуща) пре-
зиденти України Леонід Кравчук, РРФСР — Бо-
рис Єльцин і голова Верховної Ради Республі-
ки Білорусь Станіслав Шушкевич підписали до-
кументи про ліквідацію СРСР і створення СНД. 

9 грудня 
Народилися: 1861 — Євген Чикален-

ко, український меценат культури, агроном, 
землевласник, видавець, публіцист, один 
із засновників українських щоденних га-
зет на Наддніпрянщині — «Громадська дум-

ка» (1906) і «Рада» (1906 
– 1914); 1863 — Борис 
Грінченко, український 
письменник, учений-мо-
вознавець, один з органі-
заторів товариства «Про-
світа»; 1925 — Патріарх 
Володимир (Василь Рома-
нюк), український право-
славний релігійній діяч, бо-
гослов, дисидент, багато-
річний в’язень сталінських 
і брежнєвських таборів, 

член Української Гельсін-
ської групи, Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України в 
1993 – 1995 рр.

1990 — лідер «Со-
лідарності» Лех Вален-
са всенародним голосу-
ванням обраний першим 
президентом  оновленої 
Польщі.

10 грудня 
1845 — шотландець Роберт Томпсон запа-

тентував у Лондоні пневматичні шини. 
1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвали-

ла Загальну декларацію прав людини. Відтоді 
10 грудня відзначається як День прав людини. 

11 грудня
Народилися: 1909 — Микола Лебідь, ак-

тивіст ОУН, від 1941 р. — заступник Степана 
Бандери в ОУН (б), один із засновників Україн-
ської Головної Визвольної Ради, генеральний 
секретар закордонних справ УГВР; 1918 — 
Олександр Солженіцин, російський письмен-
ник, політв’язень, лауреат Нобелівської премії 
з літератури 1970 р.

12 грудня 
Народився: 1890 — Андрій Мельник, укра-

їнський громадський, військовий і політичний 
діяч. Був полковником армії УНР. Організатор 
формації Січових стрільців у Києві, Української 
військової організації. Від 1938 р. — голова 
Проводу ОУН (м), «мельниківської». У 1957 р. 
висунув ідею створення світового об’єднання 
українців на еміграції, реалізовану 1967 р. зі 
створенням Світового конгресу вільних укра-
їнців.

1955 — британський інженер Крістофер 
Кокерел запатентував судно на повітряній по-
душці.

1979 — Політбюро ЦК КПРС ухвалило рі-
шення про введення військ до Афганістану. 

13 грудня 
Народилися: 1877 

— Микола Леонтович, 
український компози-
тор; 1893 — Микола 
Хвильовий (Фітільов), 
український письмен-
ник, громадський діяч. 
1928 — Євген Свер-
стюк, український гро-
мадський діяч, доктор 
філософії, дисидент.

Помер: 1963 
— Василь Симоненко, український поет-
«шістдесятник», діяч руху дисидентів.

14 грудня 
1911 — експедиція норвежця Руаля 

Амундсена у складі 6 осіб і 16 собак упер-
ше в історії людства досягла Південного 
полюса. 

Народилися: 1654 — Данило Апостол, 
гетьман Лівобережної України у 1727 – 1734 
рр. (останній загальнообраний); 1840 — Ми-
хайло Старицький, український письменник, 
театральний і культурний діяч.

Померли: 1583 — Іван Федорович (Фе-
доров), перший відомий український друкар, 
гравер. Заснував друкарні в Москві й Остро-
зі, працював також у Львові й Литві; 1799 — 
Джордж Вашингтон, один із батьків-засновни-
ків США, перший президент Сполучених Шта-
тів у 1789 – 1797 рр; 1989 — Андрій Сахаров, 
визначний радянський фізик і громадський 
діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1975 
р., академік, дисидент; 2000 — Мирослав-Іван 
Любачівський, кардинал, предстоятель Укра-
їнської греко-католицької церкви в 1984 – 
2000 рр.

15 грудня 
1791 — у США після ратифікації набув чин-

ності Білль про права —  перші десять попра-
вок і доповнень до Конституції 1787 р., які за-
конодавчо закріпили основні цивільні права 
(свобода совісті, слова і друку, зборів і носін-
ня зброї). 

1934 — розстріляні Григорій Косинка та 
Кость Буревій, українські письменники, обви-
нувачені сталінською владою в причетності до 
націоналістичної терористичної організації.

Юзеф
Пілсудський

Микола
Вороний

Михайло
Вербицький

Борис
Грінченко

Микола
Хвильовий

Патріарх 
Володимир

Коментар Сергія Бутка, 
представника Українського інституту 

національної пам’яті в Чернігівській області:
Вважаю статтю Дмитра Молмота прикла-

дом участі громадськості у формуванні й ко-
регуванні державної політики національної 
пам’яті.

Батуринська трагедія 1708 року дійсно є 
подією національного і міжнародного масшта-
бу. Цей ТИПОВИЙ злочин Московської держави 
проти України, яка постійно боролася і бореть-
ся за свою незалежність, за свою свободу, дає 
можливість зрозуміти історичне коріння таких 
катастрофічних подій як Голодомор-геноцид 
1932 – 1933 рр. або розстріл, мордування про-
тестувальників під час Революції Гідності 2014 
р., злочини проти цивільного населення і вій-
ськовополонених під час сучасної агресії Росій-
ської Федерації проти України тощо.

Заслуговує на увагу і підтримку вимога-за-
клик обов’язкової участі очільників або пред-
ставників органів влади з центру й області, ор-
ганізації меморіального заходу на державному 
рівні. Вона звучить  не вперше після 2009 р.

Прохання до п. Д. Молмота відмовитися від 
використання таких емоційних прийомів, як «у 
державі з назвою «Україна». Це НАША держава, і 
ми всі без винятку відповідальні за стан справ у 
ній. 

Щодо українськості сучасної влади: сам 
факт створення та активної діяльності Націо-
нального історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» (фінансування з держав-
ного бюджету) свідчить про її українськість. Зга-
дайте роль Президента В. Ющенка, участь об-
ласті в розбудові заповідника, національні та 
обласні заходи. Сучасне обласне керівництво 
теж нагадує про Батурин (День Державного 
Прапора тощо). У своїй статті п. Д. Молмот звер-
тається саме до влади для розв’язання пробле-
ми. До неукраїнської або антиукраїнської влади 
не звертаються, її не критикують (критика пе-
редбачає надію на зміни), а змінюють унаслідок 
революційних дій (революції 1989 – 1991 рр., 
2004 р., 2013 – 2014 рр. тощо). Інше питання, 
що потрібне корегування політики пам’яті, уточ-
нення акцентів, виправлення помилок (хто не 
робить, той і не помиляється) — це процес. 

Є дати, про які українці 
світу мають пам’ятати за будь-
яких обставин. Інакше втрача-
ється українська ідентичність, 
унаслідок чого з’являються 
малороси, хохли. Батуринська 
трагедія 13 листопада 1708 р., 
без сумніву, — серед таких. 
Більше двох сторіч про це було 
заборонено не те щоб говори-
ти — навіть думати. Про те, як 
московське військо вирізало 
ціле місто, не жаліючи старих, 
немічних, жінок і немовлят. 
Про факт немилосердної мос-
ковської різанини в Батурині 
нині, здається, ніхто говорити 
не забороняє. Але щось тут не 
так…

Уже вкотре відвідуючи Ба-
турин на роковини Батурин-
ської трагедії й беручи участь 
в організованих Національ-
ним історико-культурним за-
повідником «Гетьманська сто-
лиця» пам’ятних заходах, ми-
моволі ставиш собі кілька пи-
тань.

Меморіальні заходи на 
вшанування цієї сумної події є 
загальнонаціонального масш-
табу, адже то була столиця 

Української держави. Заповід-
ник «Гетьманська столиця» всі 
роки після його створення зби-
рає докази злочину для суду 
історії над Московією. І запо-
відник щороку є чи не єдиним, 
хто в державі з назвою «Укра-
їна» підтримує пам’ять про той 
подвиг українців, що не скори-
лися загарбникам. 

Однак де, в яких кущах 
відсиджується сучасна укра-
їнська влада? У меморіаль-
них заходах у Батурині щоро-
ку присутня тільки місцева —
міська й районна влада. На 
цьому все й закінчується. Хоч 
цього року було ухвалене рі-
шення про проведення мемо-
ріальних заходів на обласно-
му рівні. Але жоден із черні-
гівських обласних керівників 
не спромігся прибути до Ба-
турина, не було заходів об-
ласного масштабу і в облас-
ному центрі. Те саме хотіло-
ся б сказати й про столичних 
можновладців. Усім нíколи 
— нíколи пам’ятати про іден-
тичність нації, про біль, через 
який пройшов український на-
род на шляху до незалежності, 

до власної держави, яку вони, 
до речі, зараз обслуговують, 
і аж ніяк не на громадських 
засадах. А може, не нíколи, а 
незручно, бо, демонструючи 
свою українськість, у кишені 
тримають або дулю, або кви-
ток члена Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Схоже, влада, яка набула 
національного забарвлення, 
насправді лише набула його. 
Бо чому ж українська вла-
да в Українській державі досі 
належним чином не оцінила 
жертви тисяч українців, як це 
було з Голодомором 1932 – 
1933 років або боєм під Кру-
тами 1918 року? Чому досі за-
ходи із вшанування жертв Ба-
туринської трагедії 1708 року 
— лише подія місцевого масш-
табу?

Хотілося б сподіватися, 
що бодай до наступної річниці 
щось принципово зміниться у 
ставленні Української держа-
ви до творців української дер-
жавності.

Дмитро МОЛМОТ, 
приватний підприємець,

м. Чернігів

Батурин 
Україні 
варто 
пам’ятати
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Цікаве 
про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК    
 Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона

Одруження 
І. Франка

У травні 1886 року 
І. Франко вдруге приїхав до 
Києва, маючи намір одружи-
тися з Ольгою Хоружинською, 
своєю нареченою. Він осе-
лився в помешканні власника 
«Мінеральних вод», галицько-
го емігранта Качали, викорис-
товуючи час не тільки на же-
нихання, а й значною мірою 
на студіювання наукових ма-
теріалів. 

Наприкінці травня відбу-
лося й вінчання в церкві ко-
легії Ґалаґана. У квартирі 
Є. Трегубова (наречена Фран-
ка була сестрою його дружи-
ни) зібралися дружки й бояри 
О. Киричинський, І. Крачков-
ський, І. Житецький та В. Ігна-
тович, одяглася й молода до 
вінця, а молодий затримав-
ся в кабінеті хазяїна за пере-
писуванням якогось цікаво-
го старого вірша, доки йому 
рішуче не нагадали, що пора 
відбути урочисту церемонію. 
Іван Якович одяг сюртука, і всі 
рушили через шкільний двір 
до церкви.

Через кілька днів поліція 
схаменулася і зробила трус у 
Киричинського, шукаючи га-
личанина-соціаліста І. Фран-
ка (приїхав до Києва Франко 
за чужим паспортом), а попа 
С. Трегубова, що вінчав моло-
дих без легального паспорта, 
ледве не позбавили приходу. 
Киричинського і Качалу внесли 
до списків неблагонадійних. 
Франко ж із молодою встиг 
вчасно виїхати до Галичини.

Випадок у корчмі
Якось І. Франко з поль-

ським письменником Я. Ка-
спровичем поїхали по рибу до 
Янова. Увечері письменники 
зайшли до відомого в тих кра-
ях ресторану. На той час до 
приміщення ввірвалося троє 
здоровенних п’яних чолові-
ків. Не минуло й чверті годи-
ни, як вони пересварилися. 
Один із них, лісничий, вихопив 
револьвера, другий, лісоруб, 
схопився за сокиру. Переля-
каний корчмар покинув свій 
заклад.

І. Франко спокійно підвівся 
з місця, налив усім по чарці і 
сказав з усмішкою: «Вип’ємо за 
знайомство. Я бачу, ви мене не 
пізнаєте. А це негарно. Вгадай-
те, де ми з вами зустрічалися?»

За хвилину Франко вже си-
дів на лавці і провадив із бу-
янцями дружню розмову, ще й 
попросив повторити соковиті 
вирази, якими послугувались 
у сварці підхмелені, щоб запи-
сати їх.

230 статей
Франкова смерть ви-

кликала відгомін у світі. Тоді 
з’явилося 230 статей про 
письменника. З них 120 мо-
вами німецькою, російською, 
польською, угорською, фран-
цузькою, білоруською та хор-
ватською. В українській пресі 
надруковано було про І. Фран-
ка 90 статей.

Ювілейні 
дати народження

Грудень
4 — 90 років, Олександр Де-

нисович Климіша (1926 – 2001), 
поет, журналіст. Народився в с. 
Орлівка Куликівського району.

5 — 85 років, Григор (Гри-
горій) Михайлович Тютюнник 
(1931 – 1980), прозаїк.

7 — 205 років, Микола Ле-
онтійович Устиянович (1811 – 
1885), письменник. 

13 — 160 років, Микола 
Карпович Садовський (Тобіле-
вич) (1856 – 1933), український 
актор і режисер, один із заснов-
ників українського професійно-
го театру. 

20 — 85 років, Микола Пе-
трович Адаменко, поет. Наро-
дився 1931 р. у с. Загребеллі 
Сосницького району, живе в Со-
сниці. 

23 — 110 років, Микола 
Спиридонович Шеремет (1906 
– 1986), поет. У 1930-их роках 
жив і працював у Чернігові.

28 — 105 років, Зель-
ман Мендельович Кац (1911 – 
2008), український письменник. 
Народився в с. Тупичеві Город-
нянського району. 

30 — 110 років, Свято-
слав Ярославович Гординський 
(1906 – 1993), поет українсько-
го зарубіжжя. 

Твори-ювіляри 
2016 року 

940 років: «Ізборник Свя-
тослава» (1076) — один із най-
давніших у Київській Русі руко-
писний збірник літературних 
творів.

455 років: рукописна книга 
(1556 – 1561) Пересопницьке 
Євангеліє,  визначна пам’ятка 
староукраїнської мови та мис-
тецтва. 

435 років: перше видання 
(1581) Острозької Біблії, видру-
кованої староукраїнською мо-
вою в м. Острозі. 

290 років: (1726) роман 
«Мандри Гуллівера» англійсько-
го письменника Джонатана 
Свіфта (1667 – 1745).

180 років: комедія «Реві-
зор» Миколи Гоголя (1836). 

185 років: перша частина 
книги Миколи Гоголя «Вечори на 
хуторі біля Диканьки» (1831). 

695 років: «Божественна 
комедія» Данте Аліґ’єрі (1321). 

230 років: «Пригоди барона 
Мюнхгаузена» Рудольфа Еріха 
Распе (1786). 

190 років: «Казки» братів 
Грімм (1826). 

190 років: роман «Останній 
з могікан» Джеймса Фенімора 
Купера (1826). 

185 років: роман «Собор 
Паризької Богоматері» Віктора 
Ґюґо (1831). 

140 років: роман «Приго-
ди Тома Сойєра» Марка Твена 
(1876).

135 років: казка «Пригоди 
Піноккіо» Карло Коллоді (1881). 

125 років: збірник детек-
тивних оповідань «Пригоди Шер-
лока Холмса» Артура Конана-До-
йла (1891).

90 років: книга «Вінні-Пух і 
всі, всі, всі…» Алана Олександра 
Мілна (1926). 

65 років: роман «Над прі-
рвою в житі» Джерома Девіда 
Селінджера (1951). 

Літературний 
ювілей

3 — 40 років тому (1976) 
утворено Чернігівське обласне 
відділення Спілки письменників 
України. 

Відомий український поет Ми-
кола Вінграновський не раз бував у 
Сос ницькому музеї Олександра До-
вженка, свого вчителя. Ось фото 1974 
року — святкування 80-річчя від дня 
народження Довженка. Біля хатини 
— відомий співак Іван Козловський, 
письменник Василь Земляк і Вінгра-
новський. На іншій світлині цього пе-
ріоду Микола Степанович стоїть по-
ряд із Земляком та поетом Олексою 
Ющенком. Приїздив Вінграновський 
також на 90-річний ювілей Олексан-
дра Петровича, виступив на мітингу 
біля пам’ятника Довженку. Йому було 
що сказати про свого улюбленого вчи-
теля, адже саме Довженко розгледів 
талант майбутнього поета, актора, ре-
жисера, підтримав його.

У 1955 році після десяти класів 
Микола вступив до Київського теат-
рального інституту імені Карпенка-Ка-
рого. Тієї осені приїхав до Києва Олек-
сандр Довженко — хотів знімати на 
Київській кіностудії разом із «Мосфіль-
мом» «Поему про море». Завітав і до те-
атрального інституту.

Напевно, ректор порекомендував 
Довженкові Миколу як одного із кра-
щих учнів. Олександр Петрович мав 
тривалу розмову зі студентом. Його ці-
кавило все: де народився Микола, хто 
його батьки, з якого села, чи є там річ-
ка. Хлопцю було приємно згадати рід-
не село Богополь на Миколаївщині, 
безмежний степ зі скіфськими моги-
лами, рідних серцю людей.

Довженкові припав до серця щи-
рий юнак, тож вирішив забрати його 
в Москву, до кіноінституту. Саме тоді 
Олександр Петрович почав виклада-
ти у ВДІКу. На жаль, це тривало лише 
рік, адже 25 листопада 1956 року До-
вженка не стало. Але його уроки сфор-
мували майбутнього режисера. Мико-

ла продовжив навчання, дебютував 
як поет. 

Довженко знав про поетичний дар 
свого учня, любив його вірші. Особли-
во «Тополю»:

«Коли засне, немов дитя шалене,
Глибоке місто неспокійним сном,
Вона приходить здалеку до мене
І шелестить до мене під вікном,
Щоб повертався я на Україну
Плугами чорнокрилими орать,
І тополята в полі поливать,
І поливати землю тополину.
Бо йдуть літа буремною ходою,
Різнити важко пустоцвіт од цвіту…
І той любов’ю повниться до світу,
Хто рідну землю має під собою…».
Ця поезія викликала в Олексан-

дра Петровича бурю почуттів, адже 
це було його заповітне бажання — по-
вернутися в Україну.

7 листопада виповнилося 80 років 

від дня народження Вінграновського. 
На жаль, Микола Степанович рано пі-
шов із життя, але залишив по собі ба-
гату творчу спадщину.

Як поет Вінграновський дебюту-
вав 1961 року, наступного року ви-
йшла його перша збірка «Атомні пре-
люди». Усього за життя поета вийшло 
10 збірок. Серед його віршів є і при-
свячені Олександру Довженку та його 
дружині Юлії Солнцевій.

Але на віршах Микола не зупи-
нився — продовжився у прозі з опо-
віданнями та повістями, найвідоміші 
з яких — «У глибині дощів», «Первінка», 
«Сіроманець». Вінчає його прозу ро-
ман «Северин Наливайко».

Початок роботи в кінематогра-
фії припав теж на 1960-ті роки. 1960 
року на екрани вийшов фільм Юлії 
Солнцевої за сценарієм Олександра 
Довженка «Повість полум’яних літ». Го-
ловну роль Івана Орлюка зіграв Ми-
кола Вінграновський. Цей фільм став 
призером XIV Міжнародного фестива-
лю в Каннах 1961 року, також був від-
значений на фестивалях у Лондоні й 
Лос-Анджелесі. 

Проявив себе Вінграновський як 
учень Олександра Довженка і в режи-
сурі художніх та документальних філь-
мів, серед яких — «Ескадрилья повер-
тає на захід», «Дума про Британку», 
«Климко». Втілив він і образ свого вчи-
теля в документальному фільмі «До-
вженко. Щоденник 1941 – 1945 рр.».

Микола Вінграновський — лау-
реат Державної премії України імені 
Т. Шевченка, літературних премій «Бла-
говіст» та фундації Антоновичів (США).

  
Оксана ПЛИТНИК, 

науковий співробітник
Сосницького літературно-

меморіального музею О. Довженка

У чернігівській 
школі № 12 висту-
паємо з Василем 
Струтинським, при-
близно тридцять 
років тому. Обоє у 
вельветових піджа-
ках і з журналіст-
ськими значками.

Написана понад 240 років тому 
п’єса Бомарше «Безумний день, або 
Весілля Фігаро», яка принесла авторо-
ві світову славу, досі не втратила своєї 
актуальності і привабливості. У гляда-
ча вже склався стереотип про Фігаро 
— кмітливого, спритного, веселого ін-
тригана. Проте на прем’єрі в театрі ім. 
Т. Шевченка ми зустрілися з абсолют-
но іншим Фігаро. В уявленні режисе-
ра-постановника, заслуженого артис-
та України Андрія Бакірова Фігаро — 
це філософ, людина розумна й мужня.

Виразно й талановито впоралися 
актори зі складним завданням — зі-
грати класичне «безумство» Бомарше 
по-сучасному, проводячи паралелі з 
реаліями сьогодення.

У блискучому дуеті Сюзанни (Іри-
на Лозовська) й Фігаро (Євген Бондар) 

кожен був першою скрипкою. Дотеп-
на й розумна, впевнена й весела Сю-
занна, покоївка графині, — достойна 
пара кмітливому й вигадливому Фіга-
ро, графському домоуправителю. 

Ще одна блискуча пара — граф 
Альмавіва (засл. арт. України Олек-
сандр Куковєров) і графиня Розіна 
(засл. арт. України Оксана Гребенюк). 

Постійний сміх у залі викликала 
кожна поява на сцені дуету самозако-
ханого лікаря Бартоло (нар. арт. Укра-
їни Валентин Судак) і вперто стурбо-
ваної власним одруженням кастелян-
ки Марселіни (засл. арт. України На-
талія Максименко). А ще — готова до 
будь-якої закоханості дочка садівни-
ка Франшета (Наталія Пунтус), хреще-
ник графині Керубіно (Сергій Пунтус). 
Нестримним сміхом супроводжували 

глядачі репліки вічно п’яного садівни-
ка Антоніо (Микола Мироненко) та не-
доречні зауваження Базиліо, вчите-
ля музики графині (Валентин Корінь). 
Гротескно-сатирично прозвучало тріо 
недолугих суддів (артисти Дмитро Літа-
шов, Сергій Носенок, Павло Пугачов). 

Сучасна інтерпретація геніально-
го твору Бомарше, чудові танцювальні 
сцени, досконала гра акторів захопи-
ли глядацьку залу. 

Раїса МІНЕНКО,
керівник літературно-драматургічної

частини театру

Микола Вінграновський — 
улюблений учень Олександра Довженка

М.Вінграновський, І.Козловський, 
В.Земляк. 1974 р.
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Скельця окулярів не будуть пітніти, якщо їх попередньо 

протерти сумішшю з гліцерину і рідкого мила у співвідношенні 
3:7 і пари крапель скипидару. Потім окуляри слід обов’язково 
протерти шматочком фланелі.

 Щоб до блиску вимити скляний посуд із вузькою ший-
кою (ваза, глечик), потрібно додати у воду шматочки газетно-
го паперу або подрібнену яєчну шкаралупу. Посуд слід трохи 
потрясти, а потім обполоснути двічі: спочатку водою з оцтом 
або сіллю, потім — чистою водою.

 Посуд із кришталю краще протирати вовняною ганчір-
кою, зануривши її в синьку, тоді кришталь знову заблищить.

 Верблюд легко обходиться без води два тижні, а жи-
раф — ще довше.

 За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки до 70 
метрів.

 З усіх відомих людству живих організмів 95% є безхре-
бетними.

 Щоб зварити яйце страуса, знадобиться не менше 4-х годин.
 Тарантули — великі отруйні тварини з сімейства паву-

ків — можуть жити без їжі протягом двох років.
 Крокодили ковтають каміння з метою більш глибоко-

го занурення.
 За останні 4 тисячі років люди не одомашнили жодно-

го нового звіра.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Краще зі мною не 
сперечатися. 

 Спочатку зроблю, по-
тім — подумаю. 

 Роби, як я, адже кра-
ще все одно не зробиш. 

 Найважче — вислуха-
ти співрозмовника до кінця. 

 Не турбуй того, хто 
добре вмостився. 

 Коли їдеш верхи на 
іншому, заощаджуєш сили.

 Хто володіє ситуацією, 
той володіє інформацією.

Було колись...
Чи завжди можна ви-

значити наперед майбут-
нє людини? Ось три харак-
теристики, даних одному й 
тому самому школяреві.

У 1825 році: «Поведін-
ки чесної, старанності нео-
слабної, успіхів відмінних». 
Через рік: «Здібностей хоро-
ших, лінивий і навіть дуже, 
успіхів мізерних». У 1830 
році: «Поведінки чесної, зді-
бностей непоганих, але че-
рез лінощі рідко з’являвся 
в училище». І підлітка від-
рахували з Київського по-
вітового училища. Залиша-
ється додати, що ці чарівні 
перетворення відбувалися 
з Семеном Семеновичем 
Гулаком-Артемовським, у 
майбутньому — видатним 
українським співаком і ком-
позитором, автором опери 
«Запорожець за Дунаєм».

* * *
Опера Генделя «Ри-

нальдо» була видана одним 
хвацьким комерсантом і 
упродовж кількох днів роз-
продана, принісши ділко-
ві велику суму грошей, із 
якої Гендель отримав лише 
мізерну частку. «Іншим ра-
зом, — сказав комерсанто-
ві Гендель, отримуючи свої 
гроші, — ви напишете опе-
ру, а я її видам».

Куточок 
гумору

— Лікарю, дружина до-
рікає мені, що вночі хроплю.

— І чого б ви хотіли позбу-
тися — хропіння чи дружини? 

☺ ☺ ☺
— Мамо, чоловік, за яко-

го я хотіла б вийти заміж, по-
винен уміти грати на скрипці, 
прекрасно танцювати, роз-
повідати цікаві історії, співа-
ти й вечорами сидіти вдома. 

— Доню! У такому разі 
тобі найліпше вийти заміж 
за телевізор. 

☺ ☺ ☺
— Пане грабіжнику, ду-

маєте, моя жінка повірить, 
коли я скажу, що мене по-
грабували? 

— А Ви думаєте, що моя 
повірить, начебто я нікого 
не пограбував? 

☺ ☺ ☺
Із шлюбних оголошень: 

«Познайомлюся з чолові-
ком для серйозних стосун-
ків. Відповім на лист із фо-
тографією. Пейзажів не 
надсилати».

Нашу газету читають в Інтернеті у США, Нашу газету читають в Інтернеті у США, 
Канаді, Австралії, Бразилії та інших країнахКанаді, Австралії, Бразилії та інших країнах

Ось уже  кілька  місяців, як створено в Інтернеті сайт нашої 
газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів — уже майже шість 
тисяч. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх конти-
нентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки заходили 
на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Великобрита-
нія, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Хорватія,  
Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Казахстан, Норвегія, 
Бразилія, Монголія, Зімбабве. 

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

Неправильно Правильно
Вулиці пересікаються Вулиці перетинаються

На площі маніфестуючі На площі маніфестанти

Вулиця освічена Вулиця освітлена

Випадковий прохожий Випадковий перехожий

Убирають сміття Прибирають сміття

Село в п’яти кілометрах Село за п’ять кілометрів

Пішли пішком Пішли пішки

Сходимо в кіно Підемо в кіно

Всього доброго На все добре

Києве мій
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій…
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій…
Як тебе не любити,
Києве мій!
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій…
Як тебе не любити,
Києве мій! 
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій…
Як тебе не любити,
Києве мій!

Дмитро Омелянович Лу-
ценко (15.10.1921, с. Бере-
зова Рудка, Полтавщина – 
16.01.1989, Київ) — укра-
їнський поет-пісняр. Учас-
ник Другої світової війни, був 
тяжко поранений. У повоєн-
ні роки працював у редакціях 
газет «Сільські вісті», «Молодь 
України», на радіо. Автор тек-
стів багатьох популярних пі-
сень на музику відомих ком-
позиторів. Його поезії пере-

кладені багатьма мовами сві-
ту. Заслужений діяч мистецтв 
УРСР (з 1974 року). Лауреат 
Державної премії України ім. 
Т. Шевченка.

Ось деякі відомі пісні 
Д. Луценка (в дужках — авто-
ри музики): «Києве мій», «За-
чарована Десна», «Не шуми, 
калинонько», «Осіннє золо-
то» (І. Шамо), «Мамина вишня» 
(А. Пашкевич), «Розляглись ту-
мани» (І. Сльота). 

Дмитро Луценко 

Пісні на слова Дмитра Луценка
Не шуми, калинонько калинонько
День згаса за обрієм, ліг туман долиною,День згаса за обрієм, ліг туман долиною,

І зоря в небі скоро спалахне.І зоря в небі скоро спалахне.

Жду тебе, мій голубе, в лузі під калиною,Жду тебе, мій голубе, в лузі під калиною,

Пригорни до серця мене.Пригорни до серця мене.

Я люблю, страждаючи, від душі кохаючи,Я люблю, страждаючи, від душі кохаючи,

Пригорни до серця мене.  |(2)Пригорни до серця мене.  |(2)

До зірок і місяць вже виплива закоханий,До зірок і місяць вже виплива закоханий,

Розсипа іскри в трави голубі.Розсипа іскри в трави голубі.

Тихо все до мене лиш в душу біль непроханий,Тихо все до мене лиш в душу біль непроханий,

Жду тебе, мій любий, в журбі.Жду тебе, мій любий, в журбі.

Я, отак хвилюючись, в лузі під калиною,Я, отак хвилюючись, в лузі під калиною,

Жду тебе, мій любий, в журбі. |(2)

Не тривож, дівчинонько, серця полум’яного,

І не гай марно молоді літа.

До зорі ранкової не чекай коханого,

Бо вже іншу він пригорта.

Не люби, страждаючи, не чекай коханого,

Бо вже іншу він пригорта.        |(2)

Як себе від розпачу і журби розраяти,

Ой до сліз щастя і кохання жаль.

Не шуми, калинонько, людям не розказуй ти

Про мою дівочу печаль.

Не шуми, червоная, людям не розказуй ти

Про мою дівочу печаль.            |(2)

«Десна» крокує 
до прем’єр-ліги

Чернігівська «Десна» після серії пе-
ремог не досить упевнено заверши-
ла осінню частину чемпіонату України з 
футболу в першій лізі. Програли на виїз-
ді в Охтирці команді «Нафтовик-Укрнаф-
та» — 0:2 і зіграли внічию з «Черкаським 
Дніпром» — 1:1. Останній матч вважався 
для деснянців домашнім, але проводили 
вони його знову не вдома, а в Києві. Ре-
конструкція домашнього стадіону ім. Га-
гаріна в Чернігові ще не завершилася, 
хоча планувалося це на кінець жовтня. 
Тому всі «домашні» матчі деснянці про-
водили теж на виїзді, в Києві, що ство-
рювало додаткові труднощі й позбавило 
чернігівців зустрічі з улюбленою коман-
дою. Добре, що клуб організував виїзди 
хоч якоїсь кількості вболівальників на 
такі матчі. 

Попри все, «Десна» й далі серед лі-
дерів чемпіонату після 17 матчів першо-
го кола і трьох другого. Попереду «Іллі-
чівець» (Маріуполь) — 48 очок, «Верес» 
(Рівне) — 43 і матч у запасі, «Десна» — 
40. У харківського «Геліоса» — 35 очок. 
Наш Олександр Філіппов йде на третьо-
му місці змагання бомбардирів, забив-
ши 10 м’ячів. 

У «Десни» є всі шанси вперше в істо-
рії потрапити до вищого ешелону укра-
їнського футболу — прем’єр-ліги. Річ у 
тім, що після зникнення з фінансових 
причин кількох її клубів ліга скороти-
лася до мінімального в історії чемпіо-
натів числа — всього 12 команд. Якщо 
на наступний чемпіонат прем’єр-лігу 
розширять, туди потраплять не 2 пере-
можці першої ліги, як зазвичай, а 4 або 
й 6. Принаймні всі 4 названі команди (в 
тому числі наша й ще дві) подали заявки 
на атестацію їх на чемпіонат 2017 року 
до прем’єр-ліги. 

Перевірте 
свою ерудицію 

Пропонуємо відповісти на такі цікаві запитання:
1. Який полководець древності знав на ім’я всіх 

солдатів своєї армії?
2. Хто з художників є автором найбільшої кіль-

кості картин?
3. Хто був прототипом Анни Кареніної з роману 

Льва Толстого?
4. Який твір є першою українською національ-

ною оперою?
5. Коли й де був винайдений тролейбус? 
6. Хто створив перший електричний ліфт?
7. Яким приладом вимірюється швидкість вітру? 

Відповіді — в наступному номері. 

Хто є хто в Україні?
Ті, що не мають ні хліба, ні сала, — ледацюги.
Ті, що мають хліб, але не мають сала, — серед-

ній клас. 
Ті, що мають хліб і сало, — багаті. 
Ті, що мають щось, окрім хліба і сала, — олігархи. 
Ті, що дають хліб, а хочуть узяти сало, — банкіри. 
Ті, що збирають сало, а дають хліб, — бюджет. 
Ті, що стережуть сало за хліб, — поліція. 
Ті, що возять хліб, а вивозять сало, — інвестори. 
Ті, що давали нам трохи хліба, трохи сала, яке ми 

проїли, — МВФ.

Жартома і всерйоз


