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Дивна війна на Донбасі:
Європа здає Україну

12 лютого виповнюється 2 роки, як керівниками чотирьох найбільших держав Європи
— Німеччини, Франції,
України, Росії — була підписана Мінська декларація про врегулювання ситуації на Донбасі. І
негайне припинення —
того самого дня!— війни,
бойових дій.
Минуло два роки — війна
триває. Щодня обстріли, гинуть люди. І це взагалі якась
дивна війна, від того — не
менш кривава.
Почнімо з того, що Українська держава досі офіційно
не визнає її війною, як і фактичну окупацію частини нашої території.
Бойові дії із захисту від
агресії ще влітку 2014 року
було названо «антитерористичною операцією», котра, як
відомо, має тривати короткий час, але яка сумно збагатила нашу мову всім тепер відомою абревіатурою — АТО.
Між тим, станом на початок
року 278 тисяч учасників цієї
«операції» вже мали офіційний статус «учасник бойових
дій», і їх кількість наближається до 300 тисяч.
Тепер щодо окупації. Скоро буде три роки, як наша
держава в особі її парламенту офіційно ухвалила, що
Крим окуповано Російською
Федерацією. Стосовно непідконтрольної нам уже майже три роки частини Донбасу
такої офіційної позиції нема.
Невже тільки тому, що Крим
Росія офіційно внесла до свого складу, а частину Донбасу
— ще ні? Бо Росія торочить
Європі і світу, що на Донбасі — внутрішньо український
конфлікт, «громадянська війна». А Українська держава
підігрує цьому, дотепер не
визнавши юридично того, що
є фактично, — окупації частини Донбасу. Притому, офіційно заявляючи про агресію
Росії. Значить, агресія є, окупації нема?
Навіть враховуючи те,
як мляво Україна переконує
світ, що є агресія, наша держава все-таки щось доводить. Скажімо, періодичні заяви наших Міноборони, СБУ,
розвідки, що на Донбасі знаходиться стільки-то військових Російської Федерації. Не
просто якісь «добровольці»,
а тисячі військових дійсної

служби Росії, цілі військові
частини, з конкретним повідомленням місця дислокації,
переліком озброєння. Але
якщо за підтримки цієї агресії відбувається фактична
окупація нашої території —
нехай українськими зрадниками, сепаратистами, невже
це не окупація?!
Між тим, гучно заявляючи про невизнання ДНР і
ЛНР, називаючи їх у щоденних зведеннях про бойові дії
«терористами», «бойовиками», «бандформуваннями»,
контрольованими
Росією,
наша влада робить вигляд,
що окупації нема. Відтак дивовижні проекти й навіть
урядові постанови про контакти з окупантами, нехай і
закамуфльовані в так зване
«інтегрування» окупованих
земель у державу, в турботу
про окупованих людей.
Два з половиною роки
війни, якраз половину свого
президентства, знадобилося
Порошенку, щоб нарешті закрити потужну власну фабрику в Росії. Наш уряд спокійно
закуповує вугілля з окупованих «бандформуваннями»
шахт. Веде економічну співпрацю з тамтешніми підприємствами. Вони, бачте, зареєстровані тут, у нас, і платять
податки до бюджету України.
Тобто зі 100 гривень доходу
бойовики жертвують нам 10
у бюджет, щоб 90 взяти собі

на нові танки, гармати, автомати, якими вбиватимуть наших громадян.
…Дивна війна, зі своїм
початком і без видимого закінчення.
Але мова зараз не про те,
як колись «інтегрувати» втрачені території і людей, яку там
встановити владу, як заліковувати тяжку психологічну,
національну травму збройного протистояння. Навіть поки
що не про те, як узагалі повернути окупований Донбас.
Мова про простіше, але найперше і найнагальніше: як
припинити бойові дії?
Тому й повернімося до
згаданої на початку Мінської
декларації, власне, до її першого і найголовнішого пункту — негайного припинення
вогню.
Коротко нагадаємо. Одразу після перемоги Майдану, скориставшись зміною
влади в Україні, Росія анексувала Крим і за кілька тижнів точно такий сценарій почала розігрувати на Донбасі.
Сепаратисти і російські військові захопили Донецьк і
Луганськ, ліквідували владу
Української держави на частині території Донбасу.
Наші війська змушені
були піти на придушення антидержавного заколоту. Але
Росія ввела на Донбас свої
регулярні війська. Почалася
війна.

Невдовзі протиборчі сторони сіли за стіл переговорів у столиці Білорусі Мінську. Так народилися перші
Мінські угоди, підписані 5 вересня 2014 року представниками України, Росії та ОБСЄ.
Остання — це Організація з
безпеки і співробітництва в
Європі, миротворча структура, утворена за рішенням Європейської наради з безпеки
та співробітництва в Гельсінкі 1975 року. Те, як уже третій
рік ОБСЄ «миротворить» на
Донбасі, зайве підкреслює
немічність Європи зупинити
війну в центрі континенту.
Але ось пункт № 1 Мінської угоди: «1. Забезпечити негайне двостороннє
припинення застосування
зброї».
Однак війна тривала
п’ять місяців поспіль. Тому
відбувся Мінськ-2, де провели затяжні переговори три
президенти — Франції, України, Росії, канцлер Німеччини (Франсуа Олланд, Петро
Порошенко, Володимир Путін, Ангела Меркель). Вони 12
лютого 2015 року підписали
Мінську декларацію, якою
повністю підтверджено чинність Мінської угоди від 5 вересня 2014 року.
Але тривають наступні
два роки війни. Чому щодня
бої? Це запитання — до світу, до Європи.
Так, світ змінюється. Щойно відбулася зміна влади в
Сполучених Штатах, і невідомо, як нова адміністрація
держави поведе себе щодо
війни в Україні. У Франції та
Німеччині цього року — вибори. Олланд не буде переобраний, бо він і не балотується, може не залишитися
на посаді й Меркель. Але ж
Франція і Німеччина залишаться. Тому озвучене запитання — насамперед до цих
країн.
Є запитання і до нашої
влади, яка начебто ж не змінюється на всіх рівнях. Запитань щодо цієї дивної війни
багато: щодо ведення міжнародної політики, озброєння
армії, ставлення до учасників
бойових дій, біженців, яких
уже майже півтора мільйона.
Час уже нашій владі щось
робити в країні для припинення цієї дивної війни і жорстко ставити питання перед
Європою, яка фактично здає
Україну. У будь-якому випадку люди гинути не повинні.
Петро АНТОНЕНКО

Ціна 4 гривні

Нашій газеті — 5 років
На

Вітаємо з цим ювілеєм усіх наших
читачів! Щира вдячність читачам за
те, що своєю передплатою підтримують видання «Світ-інфо». Також дякуємо всім, хто робить газету, допомагає в її виданні, нашим авторам.
Про «Світ-інфо», український інформаційний простір читайте на стор.4.

Триває передплата
на нашу газету «Світ-інфо»

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:
865
всього 8 гривень на місяць.
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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 передплатити. Чим більше буде передплатників, тим
міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області.

Тільки факти
У неділю 4 українських військових
загинули, 9 були поранені,

у понеділок ще 3 військові загинули, 24 поранено

29 січня в зоні АТО зафіксовано 22 обстріли. 4 українських військових загинули, 9 були поранені. У понеділок —
ще 3 загиблих, 24 поранених.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів
бойовики обстрілювали Красногорівку. Із гранатометів і стрілецької зброї — Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.
На Донецькому — після масованих обстрілів із мінометів у районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати українські позиції, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.
Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках.

У Києві перепоховали
Олександра Олеся

У неділю на Лук’янівському кладовищі відбулося перепоховання українського письменника Олександра Олеся та
його дружини Віри, останки яких перевезли до Києва з Чехії.
Участь у панахиді взяв Президент Петро Порошенко разом із дружиною.
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День соборності в Чернігові

Бліц-інформ
У Державному архіві
області — мандрівка

«Шляхами державотворення»
і про Героїв Крут

До Дня соборності України в Державному архіві Чернігівської області була розгорнута фотодокументальна виставка «Шляхами державотворення». В
експозиції — понад 40 документів та 20 фотографій
із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного
кінофотоархіву України імені Г. С. Пшеничного, а також державних архівів Житомирської, Кіровоградської та Чернігівської областей.
Матеріали виставки охоплюють політичні події
Української національної революції від 1917 року
до 22 січня 1919-ого. Серед документів — Універсали Української Центральної Ради, а також Акт Злуки
двох народних республік — Української й Західноукраїнської. Є фотодокументи, пов’язані з діяльністю
«Просвіти» міста Прилуки на початку революційних
подій. Частина документів містить відбиток печатки
Української Центральної Ради.
Кілька стендів присвячено учасникам Революції
гідності 2013 – 2014 років, які загинули за незалежність України.
Також в архіві розгорнута виставка, присвячена
99-ій річниці бою під Крутами.

СБУ оголосила
про підозру бойовику

На Чернігівщині співробітники СБУ встановили
особу й задокументували протиправну діяльність
місцевого мешканця, який перебуває у складі одного з терористичних угруповань т.зв. «ДНР».
Правоохоронці задокументували, що у травні
2014 року мешканець Талалаївського району Чернігівської області за власною ініціативою приєднався до терористичної організації «ДНР». Його забезпечили камуфльованою формою, вогнепальною зброєю та призначили на посаду навідника-оператора
реактивних систем залпового вогню. Чоловік знав,
що учасники терористичного угруповання застосовують заборонену зброю проти сил антитерористичної операції, здійснюють терористичні та диверсійні
акти, вбивають мирних мешканців.
Бойовику заочно повідомлено про підозру за
ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Матеріали досудового
розслідування із затвердженим обвинувальним актом передано до суду для винесення вироку.
Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

Аудитори виявили
великий недобір бюджету
в Городнянському районі

Управління Північного офісу Держаудитслужби в
Чернігівській області провело державний аудит зведеного бюджету Городнянського району. Встановлено недостатньо ефективне виконання бюджету району та існування резервів збільшення ресурсної бази.
За результатами аудиту загальний обсяг втрат
склав майже 3,7 млн гривень, неефективне використання коштів — 1,5 млн гривень, розраховано
обсяг щорічних резервів наповнення бюджету в сумі
1,2 млн гривень.
Учасникам бюджетного процесу надані матеріали аудиторського дослідження для прийняття відповідних управлінських рішень.

Хліба й видовищ!
Центральна площа святкує
понад 2 місяці

Хліб і далі поступово дорожчає, ціна звичайного
буханця підбирається до 10 гривень. А от із видовищами все гаразд.
Рівно місяць тривали новорічні свята: від Миколая,
19 грудня, до Водохреща, 19 січня. Ялинку на центральній Красній площі Чернігова після цього розібрали, але
свята тривають. Рішенням міської влади «новорічне
містечко» стоятиме ще місяць після Водохреща. Що
саме? Дерев’яні будиночки для торгівлі напоями і наїдками. Карусель з ілюмінацією (ціна квитка — 50 гривень). Навіть у розпал свят ці точки не були особливо
популярними. Людніше було на ковзанці — більшої за
розміром, ніж попередніми зимами. Вона й далі стоятиме, теж за гроші, по кілька десятків гривень «з носа».
Усе б нічого. От тільки одна з чотирьох сторін площі й далі перекрита для транспорту — та, що прилягає до театру. Транспорт, який рухається з боку Валу,
перед площею мусить звертати вправо, в об’їзд, на
вулицю Шевченка.
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22 січня чернігівці на майдані біля Катерининської церкви і пам’ятного знака «Борцям
за волю та незалежність України» відзначили День соборності.
Захід розпочався з молебну
за Україну, який провів настоятель церкви протоієрей Роман
Кіник. Учасники заходу поклали

квіти до пам’ятного знака «Борцям за волю та незалежність
України», біля якого були виставлені світлини перших загиблих на Майдані — Сергія Нігояна, Юрія Вербицького, Михайла Жизневського із запаленими свічками.
З вітальними словами ви-

ступили заступники голови облдержадміністрації Наталія Романова, Сергій Сергієнко, представник Українського інституту
національної пам’яті в області Сергій Бутко, голова міської
«Просвіти» Андрій Глухенький,
один із засновників Чернігівського Руху Сергій Соломаха,
учасник бойових дій на Сході
України Альберт Черешко, мати
загиблого в АТО майора Андрія Шанського Раїса Шанська,
представниця кримської громади області Світлана Кузіна,
поетеса Надія Галковська, керівник міського осередку громадської організації «Сокіл» Андрій Слободянюк, громадський
активіст Сергій Черняков.
Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих у бо-

ротьбі за цілісність і свободу
Української держави на Донбасі, в тому числі 148 наших земляків.
Потім учасники заходу утворили символічне коло — ланцюг єдності, соборності. Захід
завершився виконанням Державного Гімну України.
Отже, в обласному центрі,
як і в усій країні, за останні два
роки налагодилася співпраця
громадськості і влади. Тональність таких заходів почали визначати учасники АТО, євромайданівці, які легко знаходять спільну мову з ветеранами
української боротьби кінця ХХ
століття. Суттєво побільшало
людей у військовій формі. Така
особливість нашого часу…

Збори «Чернігівського земляцтва Києва»

20 січня відбулися традиційні щорічні збори громадської організації «Чернігівське земляцтво Києва», що відзначила свою 21-у річницю.
Як завжди, в гостинному Міжнародному виставковому центрі зібралися кияни — уродженці Чернігівщини, гості з усіх районів нашої області. У
фойє були розгорнуті виставки митців і народних майстрів області, експозиції наших музеїв, заповідників.
У залі пройшло урочисте засідання, де показали документальний
фільм про діяльність товариства за 2016 рік. А на його рахунку — багато корисних справ стосовно допомоги землякам в економіці, соціальних питаннях, у сфері культурі. Також ішлося про допомогу товариства й
мешканців області Українській армії, учасникам АТО.
Багаторічний голова земляцтва Віктор Ткаченко, перший заступник
голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід Сахневич, голова обласної ради Ігор Вдовенко підписали Угоду про співпрацю земляцтва й області 2017 року.
Власні таланти показали аматорські колективи Чернігівщини. Тепло спілкувалися по «куренях» — районних відділеннях земляцтва — з
гостями зі своїх районів.
Фото Петра Антоненка

Бізнесмени з Польщі

шукають ділових
партнерів
Чернігівщина продовжує налагоджувати бізнес-відносини з польськими партнерами. Делегація Великопольського воєводства на чолі з президентом Познанської торгово-промислової
палати прибула до Чернігова шукати
ділових партнерів. Три відомі польські
фірми шукають ділових партнерів на
Чернігівщині. Виробництво лакофарбових матеріалів, розвиток телекомунікацій, проектування будівництва — в таких сферах підприємствам області поляки пропонують співпрацю.
Костянтин Іванов, президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати: «Ми проводимо прямі переговори між підприємцями Чернігівщини й Польщі. Щоби наші чернігівські
підприємства, підприємці налагоджували нові контакти, виходили на нові
ринки, отримували нових партнерів, зокрема польських».
Войцех Крук, президент Познанської торгово-промислової палати:
«Маємо надію, що подібні фірми ми тут
знайдемо в області. Але розраховуємо
на те, що від українських фірм отримуватимемо точні пропозиції: чого очікують, що вміють робити. А ми для цього
будемо шукати відповідного польського
партнера».
Бізнесмени з Познані зустрілися з
керівництвом області.
Валерій Куліч, голова облдержадміністрації: «Будемо шукати точки, які
цікаві обом сторонам у різних сферах.
У нас частина області не має українського телесигналу, то, можливо, нам
вдасться домовитися про якийсь спільний проект і в цьому напрямку — розвитку мережі. Ми шукаємо партнерів-інвесторів, яким буде цікаво це
зробити».
Підприємства Чернігівщини зацікавили познанських бізнесменів. На
квітень запланований візит нашої делегації на великий бізнес-форум до
Познані.

Центр підвищує рівень кадрів
Про підсумки роботи за 2016 рік Чернігівського центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і його
плани на 2017 рік ішлося під час засідання навчально-методичної ради Центру.
У 2016 році діяльність закладу спрямовувалася на
опрацювання законодавства про державну службу, запобігання корупції, реформування самоврядування. За рік у
Центрі підвищили кваліфікацію 5059 посадовців органів
влади. Збільшилася частка дистанційного навчання (до 7%
слухачів).
Центр продовжив співпрацю з Інститутом історії, Українським інститутом національної пам’яті, Корпусом миру
США, фондом Ганса Зайделя (Німеччина), Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими закладами.
Оприлюднено в Інтернеті 16 відеолекцій фахівців. Проведено міжнародну конференцію «П’яті «Розумовські зустрічі». Видано 2 книги, 28 навчально-методичних збірників та посібників.
На засіданні Сергій Леп’явко, професор Ніжинського
університету ім. М. Гоголя, доктор історичних наук, відзначив успіхи Центру в проведенні науково-практичних конференцій, «круглих столів», веб-зустрічей. Сергій Бутко,
представник Українського інституту національної пам’яті в
області, говорив про поглиблення співпраці Центру з УІНП,
і що на цей рік заплановано заходи до 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.

* * *.
Державні
службовці
вчать англійську мову. Підвищення кваліфікації з англійської мови (перша сесія)
проходить у Чернігівському центрі перепідготовки
та підвищення кваліфікації
кадрів з 23 січня по 3 лютого. Вчаться спеціалісти апарату, управлінь та відділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено
обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.
Навчання охоплює серію
практичних занять, під час
яких посадовці на матеріалах
з англійської мови розглядатимуть діяльність Євросоюзу. Також слухачі опановуватимуть засади ділового й повсякденного спілкування англійською.

Буде музей Чернігова.
А що робити з довгобудом?
Майбутній музей

Його розташують у будівлі старої поштової станції на Валу, де раніше розміщувався
«Укрінбанк». Про це повідомив міський голова Владислав Атрошенко.
Він також укотре порушив питання довгобуду «Дворянське зібрання», що знаходиться
поруч, на Валу. Навіть уже звернувся за допомогою до юристів і силовиків, щоб допомогли вирішити долю цього об’єкта, адже влас-

ник забудови знаходиться за кордоном.
Це помпезне будівництво, яке мало відтворити існуючу колись на цьому місці будівлю
дворянського зібрання, затівалося як готель за кілька років до чемпіонату Європи з футболу
2012 року. Про чемпіонат давно забули, а довгобуд-недобуд нині лише псує вигляд території
Національного історико-культурного заповідника «Чернігів стародавній».
Необхідно шукати нового інвестора, щоб
завершити будівництво. Або, якщо буде висновок експертів, розбирати недобудований гоІ довгобуд поруч
тельний комплекс за бюджетні кошти.

Світ- інфо
№96 2 лютого 2017 року

Світ Чернігівщини

Що будується
в Чернігові

У міськраді підбили підсумки роботи управління капітального будівництва за 2016
рік та обговорили плани на
2017 рік.
У 2016 році були поремонтовані 16 покрівель багатоповерхівок, на що використано 7,11 млн грн коштів
міського бюджету. Завершено капітальний ремонт ділянки вул. Київської завдовжки
125 м. На будівництво нової
тролейбусної контактної лінії на Масани витрачено 15,1
млн грн.
Зроблено реконструкцію
ряду приміщень медичних закладів, зокрема пологового
будинку, дитячої поліклініки,
лікарні №1.
Завершуються
роботи

з реконструкції нежитлових
приміщень по вул. Кирпоноса,
9, вул. Шевченка, 51-а.
Ведуться такі роботи: реконструкція скверу ім. Богдана Хмельницького; будівництво комплексу спортивних
майданчиків на вул. Льотній;
дитячого садка на 270 місць
у 1-ому мікрорайоні Масани;
капітальні ремонти: будівлі
ліцею № 15, дитсадка № 30,
9-поверхового палатного корпусу на проспекті Миру, 44.
Що в планах? Зроблена проектно-кошторисна документація на такі роботи:
укріплення фундаменту дитячої поліклініки №1; реконструкція зеленої зони на проспекті Миру від Красної площі
до проспекту Перемоги; капі-

тальні ремонти — даху головного корпусу міської лікарні
№2; покрівель дитсадків №37,
№46, №64, №72, шкіл №6,
№10, №36; фасаду і покрівлі палацу урочистих подій; будівництво ЛЕП для освітлення
скверу ім. Б. Хмельницького.
Управління
капітального будівництва також виступає замовником будівництва багатоповерхових житлових будинків: на проспекті
Миру, 269; на розі вул. Красносільського та Андрусенка
(Масани).
Також у 2017 році планується виконати: роботи з
будівництва дитячого садкуясел («Масани»);
реконструкцію — зеленої
зони на просп. Миру від Валу
до просп. Перемоги; скверу ім.
Б. Хмельницького (2-га черга);
підземного переходу на перехресті просп. Миру – просп.
Перемоги; стадіону «Локомотив»; школи №35 із прибудовою навчального корпусу;
капітальні ремонти: при-

По велодоріжках —
повз аварійні будинки

міщень та залу міського палацу культури; центральної бібліотеки ім. М. Коцюбинського; палацу художньої творчості дітей, юнацтва та молоді;
даху головного корпусу міської лікарні № 2; 9-поверхового палатного корпусу міської
лікарні № 1; покрівлі поліклінічного відділення міської лікарні №3; операційної №1 та
№2 пологового будинку; будівлі та басейну дитячої поліклініки №2; підвищення енергоефективності школи №5 та
системи вуличного освітлення міста.
На подальше будівництво
та реконструкцію розроблятиметься документація щодо
багатьох інших об’єктів. Зокрема, планується будівництво школи №23, дитячого
садочка в районі Бобровиці,
реконструкція міської школи мистецтв, будівництво набережної Десни від готелю
«Брянськ» до пляжу «Золотий
берег», реконструкція території «Болдини гори».

Тра
ранспорт
р

95 мільйонів —
на велосипедні доріжки

Програму розвитку велосипедного руху в Чернігові на 2017
– 2020 рр. без обговорень ухвалили 26 січня депутати на сесії
міськради.
Обсяг фінансування прогами — 95 мільйонів гривень. Із міського
бюджету виділяють 72 мільйони, ще 23 мільйони будуть залучені з інших джерел. Хоча, звичайно, якщо є «інші джерела» й бізнес чи якісь
фонди можуть допомогти місту, то ці мільйони можна було б використати на інші потреби.
Програма вже викликала чимало критики серед чернігівців. Чи
варто виділяти на це такі величезні кошти? Звісно, велосипед — це
здоров’я, чистіша екологія. Але навряд чи десятки тисяч чернігівців
пересядуть на велосипеди, яких у більшості з них узагалі нема. Та й
як вписати ці велодоріжки в насичене транспортом місто?
Між тим, планується збудувати аж 186 кілометрів велодоріжок
(прибережні стежки, веловулиці, паркові вулиці), побудувати тисячі
охоронюваних велопарковок — цікаво, хто там охоронятиме?

І лише 30 мільйонів —
на ремонт старезних будинків
На тій самій сесії депутати міськради ухвалили й програму збереження і покращення технічного стану житлового
фонду міста та його безпечної
експлуатації на 2017 – 2019
роки. Загальне фінансування
її — 30 мільйонів гривень. Причому спершу планувалося, що
80% цих коштів повинні сплатити самі мешканці будинків.
Урешті зійшлися на рівному фінансуванні: по 15 мільйонів із
мешканців та бюджету.
Це загалом, але планується підходити конкретно до
кожного будинку, враховувати, скільки там приватизовано квартир. Якщо всі квартири в будинку приватизовані, то
бюджет може й не виділити нічого. Притому, що переважна
більшість квартир, особливо в
багатоповерхівках, давно вже
приватизована.
Питання непросте. З одного боку, якщо житло приватизоване, то чому за ремонт таких будинків має платити міський бюджет? Але дехто з депутатів нагадав і про те, що
в тарифах на житлово-комунальні послуги часто закладався якийсь відсоток на ремонт будинків. Люди десятки
років платили за це, а ремон-

ту від комунальників не бачили. Яскравий приклад — обвал наприкінці минулого року
гуртожитку на вул. Попудренка, коли загинула людина, а сотні мешканців втратили житло.
Саме ця аварія значною мірою
спонукала міську владу звернути увагу на стан будинків і
ухвалити цю програму.
Але що ж за кошти виділені
на капітальний ремонт, практично — порятунок старих будинків? Навіть якщо вдасться зібрати з мешканців оті 15 мільйонів
та ще 15 — від бюджету міста,
це мізерна сума порівняно із ситуацією з будівлями. У Чернігові — близько 1200 багатоквартирних будинків, термін експлуатації яких перевищує 40 років,
та близько 100 будинків, термін
експлуатації яких перевищує
100 років.
Поділіть ті 30 мільйонів на
ці 1300 будинків, і виходить по
23 тисячі на будинок. А якщо
поділити лише «пожертвувані»
на 3 роки міським бюджетом
15 мільйонів, вийде ще удвічі
менше — по 12 з половиною
тисяч НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ одного будинку. Вистачить хіба щось побілити чи пофарбувати. А, може, не вистачить і на це…

Тролейбус № 5 їздить

із Подусівки вже не до «Хімволокна»,
а лише до головпоштамту
Чернігівська міськрада, як було заявлено, з метою оптимізації тролейбусної мережі, як експеримент, від 30 січня
змінила тролейбусний маршрут № 5 «Подусівка – «Хімволокно». Його скорочено практично удвічі — до центру міста.
Маршрут тепер такий: Подусівка – вулиці Гагаріна – Ріпкинська – Любецька – І. Мазепи – просп. Миру – просп. Перемоги – просп. Миру. Тобто, доїхавши до головпоштамту,
тролейбус повертає до готелю «Україна» і їде назад, на Подусівку.
Така зміна зменшує інтервал руху тролейбусів із 23 хвилин до 12-ти. Вважається, що це позитивно позначиться на
обслуговуванні мешканців Подусівки, адже там тролейбус
№ 5 тепер з’являтиметься удвічі частіше.
Від головпоштамту і Центрального ринку в бік «Хімволокна» дістатися неважко. Точно по колишньому маршруту
№ 5 тут і далі курсує тролейбус № 7. Крім того, в цей бік рухається сила-силенна маршруток, автобусів. Правда, переважна більшість — на вокзал. Але є й такі, що прямують через площу Перемоги, «повз танк», через зупинку Малясова
і далі по вул. Мазепи (колишня Щорса), в бік «Хімволокна».
Мінусом цього варіанту є те, що пасажири з Подусівки
вже не можуть їхати без пересадки до «Хімволокна». Доведеться пересідати в районі головпоштамту. І хоч наші колишні промислові гіганти «Хімволокно» і ЧЕКСІЛ з їхніми колись багатотисячними колективами дуже занепали, все ж
люди в той бік їдуть. Але, як-то кажуть, усім не вгодиш. Та й
це поки що експеримент.

Проїзд у Чернігові
з квітня таки зросте

Про це заявив заступник міського голови Олександр
Ломако.
За його словами, це зумовлено, зокрема, збільшенням
мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Щодо електротранспорту, то там подорожчання передбачається через
збільшення вартості електроенергії.
Однак, щоб збільшилася вартість проїзду, приватним
перевізникам необхідно подати до міськради свої розрахунки, вказавши причини подорожчання.
Вартість проїзду зросте не на всіх маршрутах, а там, де
перевізники закупили якусь кількість нових автобусів. Це
обов’язкова умова міськради для підвищення тарифів. Причому підвищення планується здійснювати поступово, по 50
копійок.
Планується підвищення тарифів не лише на проїзд у приватних маршрутках, а й у комунальному транспорті — тролейбусі. Інакше тролейбусному сполученню не вижити.
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Бліц-інформ
Вшанували жертв Голокосту

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — геноциду євреїв. У читальному залі обласної бібліотеки ім. В. Короленка відбулася година пам’яті «Забуттю
не підлягає».
Виступили Сергій Бутко — представник Українського
інституту Національної пам’яті в області, Семен Бельман
— голова обласного об’єднання єврейських громад.
Бельман розповів слухачам про геноцид євреїв на
Чернігівщині під час нацистської окупації, коли в області
було вбито 7,5 тисячі євреїв.
Виставка «Голокост: історична правда» містила книги
та періодичну літературу про цю трагедію.

Експонує Національний заповідник
«Чернігів стародавній»

Торік проведено 18 виставок. Зокрема, експозиція
ікон XVIII – поч. ХХ ст., козацької та самурайської зброї,
картини Дмитра Якутовича.
Днями відкриваються експозиції нових археологічних
досліджень.
2017 рік є ювілейним. 50 років тому постановою
Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1967 року було створено Чернігівський державний архітектурно-історичний
заповідник.

Журналіст Олексій Маслов
представив першу збірку поезій

Збірка поезій журналіста обласного телебачення називається «Неси зірку». Книга видана коштом обласного бюджету за програмою підтримки місцевого книговидання.
Представлення її відбулося в обласній бібліотеці ім. Короленка. Більшість віршів написані, починаючи з літа 2015-ого.
Олексій Маслов: «122 вірші. Вони різні. Про кохання
мало. Чомусь так воно вийшло. Багато соціальних. Багато
тих, що їх називають філософськими».
Олексій планує видати ще не одну книгу. Обіцяє, що
будуть не лише вірші, а й проза, публіцистичні та наукові
праці.

До 125-річчя від дня
народження Євгенії Спаської

«Я себе завжди вважала перш за все «чернігівкою» —
ця фраза з листа видатного етнографа й мистецтвознавця Євгенії Спаської стала назвою виставки, присвяченої
125-річчю від дня народження. В обласному історичному
музеї представлені її листи, рукописи, фотографії, зразки
народної вишивки й гончарства, які вона досліджувала.
Вивчення народного мистецтва України та кочових
племен Середньої Азії. Різні культури, різна творчість.
Саме так сталося в житті видатного етнографа й мистецтвознавця Євгенії Спаської, двічі репресованої українки,
яка опинилася в засланні в Казахстані.
Після реабілітації 1956 року вона приїжджала в Київ.
До Чернігова, на жаль, не дісталася, так склалося.
Народилася Євгенія Спаська в Ніжині, в родині священика. Її молодший брат Іван під впливом сестри теж став
ученим.
Євгенія Спаська зробила вагомий внесок у вивчення
культури й народної творчості різних народів. А одним із головних об’єктів її уваги і досліджень була Ніжинщина. У науковому доробку Спаської особливе місце посідають етнографічні щоденники, до яких звертаються сучасні етнологи, історики, краєзнавці й мистецтвознавці.

Провели в останню путь
Антоніну Коцюбинську

22 січня відійшла у вічність вчителька Антоніна Іллівна Коцюбинська, вдова покійного Юлія Романовича Коцюбинського — онука видатного письменника. Покійна не
дожила до 76-річчя 8 днів.
Антоніна Іллівна народилася в
селі Великий Карашин на Київщині,
навчалася в Київському державному університеті, де й познайомилася
з Юлієм Коцюбинським. Вони стали
подружжям, виховали сина й доньку.
Антоніна Коцюбинська 38 років пропрацювала вчителькою української мови та літератури в чернігівській
школі № 6. Вона відмінник народної освіти, кавалер ордена «Знак пошани». Була депутатом Чернігівської міської
ради кількох скликань. У школі однією з перших педагогів
створила українську світлицю. У музеї Коцюбинського завдяки й зусиллям Антоніни Коцюбинської виникла справді
родинна атмосфера для всіх митців і шанувальників літератури та мистецтва.
Антоніна Іллівна і Юлій Романович — батьки Ігоря Юлійовича Коцюбинського, нинішнього директора Чернігівського
літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського.
Наша газета висловлює глибоке співчуття родині
Коцюбинських із приводу тяжкої втрати.
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Нашій газеті — 5 років

Про газету, український інформаційний простір
Вітання, побажання, пропозиції читачів газети з нагоди її 5-річчя

Для
мене
«Світ-інфо» — приклад друкованого
видання, яке, попри безкінечні балачки про тяжке
виживання нашої
преси в умовах
безгрошів’я та відсутності державної підтримки (тобто засилля одержавлених ЗМІ), постало з ініціативи однієї
людини — знаного журналіста й одержимої людини Петра Антоненка і утвердилося як незалежне видання, що посідає
вагоме місце на ринку інформаційних
послуг. «Світ-інфо» вже має свого читача.
Газетою цікавляться. Її публікації розшукують у бібліотеках, копіюють для шкіл,
музеїв, осередків краєзнавства.
Кілька днів тому на річних зборах історико-краєзнавчого товариства «Ічнянщина» десятьом найбільшим активістам
цієї організації було оформлено передплату на газету «Світ-інфо» до кінця 2017
року. І це було сприйнято як найкраща
оцінка їхньої роботи. Отже, газету знають і шанують небайдужі люди.
Зичу колективу, який готує видання, втілення творчих задумів і гараздів у
всьому, а газеті — ще більшої популярності й визнання.
Віталій ШЕВЧЕНКО,
депутат Верховної Ради трьох скликань,
колишній голова Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, письменник, журналіст,
м. Київ

Без будь-якої підтримки держави,
політичних партій, громадських організацій газета друкується і приходить у домівки, школи, бібліотеки, сільради, офіси тих, хто її передплатив чи «скачав» у
персональний комп’ютер через Всесвітню мережу.
Отже, побажання газеті — регулярно видаватися, бути на вістрі життя, вийти на потужні передплатні тиражі, адже
не секрет, що лише одиниці центральних
газет в Україні доводять їх до 10 тисяч і
то в номерах за п’ятницю. Більше висвітлювати сучасних досягнень, менше —
матеріалів, від яких люди впадають у депресію. Не все в нас так погано. Для прикладу, євреї практично до середини ХХ
століття взагалі не мали своєї держави
і території, державної мови й армії. Нині
мають державу, яку поважають у світі.
Правда, виїжджали туди лише патріоти,
всіляким «прохіндєям» раніше там було
некомфортно. Сила держави Ізраїль в
тому, що в ній живуть громадяни, а не
«насєлєніє». Перед українським суспільством стоїть завдання виховати з «насєлєнія», яке склалося на момент розпаду
СРСР, громадян України. Мені здається,
що цю місію газета виконує повноцінно.
Як читач газети від першого її номера,
хочу побажати всім читачам працелюбності, терпіння, послідовності, оптимізму
в розбудові справедливої, демократичної
держави й вільного суспільства.
Володимир ЛУЗАН,
багатолітній голова Куликівського
відділення «Чернігівського
земляцтва Києва»

***

***

У газеті вражає «насиченість»,
«питома
густина» інформації. У
кожному числі —
близько сотні різноматнітних матеріалів, і в кожному залишені лише
найважливіші
факти, а вся «вода» ретельно «зціджена»
головним редактором.
Акцент зроблений на обласній і національній історії та краєзнавстві з
прив’язкою до світових історичних процесів. Кожне число газети виховує і підтримує почуття українського патріотизму, укріплює українську державність.
Юрій ПЕРОГАНИЧ,
генеральний директор Асоціації
підприємств інформаційних технологій
України, ініціатор створення і
співзасновник громадської організації
«Вікімедіа Україна»

Щиросердечно
вітаю газету «Світінфо» з п’ятиріччям!
Приємно, що газета ось уже п’ять років висвітлює головні проблеми сьогодення, які хвилюють людей нашого
краю, дає інформаційну панораму подій у світі, Україні, області.
Значна увага приділяється невідомим сторінкам історії Чернігівщини. Видання містить багато цікавої інформації
про відомих людей України і світу: державних діячів, письменників, митців, зірок кінематографа, естради, спорту.
Оригінальною особливістю газети є
розміщення на її шпальтах цікавих оповідань, новел, поезій зарубіжних і вітчизняних письменників.
Бажаю газеті процвітання, нових цікавих публікацій, які з великим задоволенням будемо читати, збагачуючи власні знання.
Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів, Чернігівський район

***
Як один із шанувальників газети, радий з того,
що вже 5 років
маю можливість
читати «Світ-інфо»,
знайомитися
з
думкою аналітиків, експертів, політологів про сучасні події, дізнаватися
про невідомі сторінки минулого України,
які приховувалися попередньою, а деякою мірою і нещодавно минулою владою. Хоч ми, вихідці з Сіверської землі, які волею долі опинилися за межами
малої батьківщини, позбавлені насолоди брати в руки аркуші газети, все ж завдяки науково-технічному прогресу маємо можливість через Інтернет дізнатися
про життя, досягнення і проблеми земляків. Особливо приємно те, що багато в
ній інформації про Куликівський район.
Газета створена і фактично існує на
ентузіазмі її засновника і головного редактора Петра Яковича Антоненка. Знайомі ми ще від середини 60-их років,
училися в одній школі.

***
За «п’ятирічку»
(згадав уже призабутий
радянський термін) газета
«Світ-інфо»
чудово вписалася в інформаційний простір регіону. Візьму тільки
краєзнавчу тематику — тут і солідний
двотомник про село Данина Ніжинського району Миколи Тимощика, розділи
якого друкувалися на її шпальтах, і серйозні дослідження Сергія Леп’явка, Сергія Горобця, Володимира Бойка, Олександра Ясенчука, і навіть мої особисті світлини з життя літераторів нашого
краю… Пов’язав підсвідомо з газетою
і нещодавно презентований документально-художній фільм «Колискова для
дорослих» про самобутнього поета Леоніда Тереховича, знятий на телебаченні

«Сівер-центр». Отож маю втішатися такою газетою, бажаю їй колоритних пошуків, а її авторам — натхнення!
Володимир САПОН,
заслужений журналіст України, член
Національної спілки письменників,
член Національної спілки краєзнавців,
м. Чернігів

Самостійне джерело
вістування

За 5 років
своєї
послідовної правдивості в українському
інформаційному
просторі газета «Світ-інфо»
ствердила, що
й за короткий час можливо набути самостійності. А самостійність джерела інформації — це основа самостійного думання людей, які живляться тією правдивою інформацією. Так довкола газети
«Світ-інфо» сформувалося своє середовище постійних передплатників і читачів, які люблять правду. З таких правдивих інформаційних середовищ виростають самостійні люди, й організовується
самостійне суспільство — самостійна
держава. І тоді люди не допитуватимуться зневірено в лукавої еліти: «Коли вже
настане та незалежність?», а самі знатимуть, як повернути собі свою силу й що
робити, аби стати самостійним народом.
Особливо важлива роз’яснювальна
робота правдивого джерела інформації нинішньої пори тотальної брехні й цинічного пограбування суспільства кримінальною владою. Цю затяжну епоху
облуди нещадно охарактеризував наш
невпокорений сіверець Пантелеймон
Куліш: «Правда з Неправдою ходять поміж миром обнявшись, і найлуччі люде
віку свого помиляються, котору з них як
звати».
Нинішні служителі Неправди користуються ще підступнішими методами.
Вони вбивають усенародну Правду й підмінюють її приватизованою Неправдою.
А проголошуючи суспільне мовлення й
роздержавлення засобів масової інформації, вони суспільне підмінюють приватним і роздержавлюють саму Україну. Так за 25 років під оманою «незалежності» на нашому суспільному організмі
виріс паразитарний монстр — корпоративна «держава в державі» (П. Куліш),
яка нещадно експлуатує суспільство й
яку обслуговують своєю облудною пропагандою корумповані ЗМІ. Вони тримають людей у шорах невігластва й безтямності, а пропагандою безкарності владарюючої еліти нав’язують суспільству
узаконене беззаконня.
Протиотрутою облудній пропаганді
є тільки Правда. І провідником на шляху до самостійного, гідного життя є тільки Правда. Дуже своєчасне нагадування Івана Франка: «Пам’ятайте, мої други,
ширіть скрізь і все Правду і ніщо більше
як Правду. Бо хоча Правда зразу усім гірка, так все-таки згодом вона скрізь бере
верх і стає солодкою спасителькою людства». Це моральна заповідь для всіх людей, а надто для тих, хто поширює інформацію.
Хоч і мало нині Правди між людьми,
й непросто людям звільнитися од усякої облуди, однак тільки силою правдивості й самостійності ми позбудемося
узаконеного беззаконня й доможемося
справедливого життя. Але необхідно невідступно триматися принципу самостійності: «Будьте самостійною силою, а не
знаряддям чужої сили!» (П. Куліш).
Олександер ШОКАЛО,
головний редактор журналу
«Український cвіт»,
м. Київ

Листи наших читачів

Анекдот, граматика,
здоров’я…

Навряд чи можна відразу здогадатися, чому ці три слова поставлені в заголовок. Який вони мають стосунок одне до одного?
Мабуть, кожен неодноразово чув по радіо, бачив на сторінках
газет, на телеекрані оголошення про лікування тих чи інших хвороб.
Вони особисто мене спершу смішили, потім почали пантеличити, а
зрештою змусили подумати й поставити наведені вище три слова заголовком до коротких нотаток. Про те, як зберегти (принаймні не погіршити) чи не найдорожчий дар — здоров’я.
Отож — оголошення. Хоча б, наприклад, таке: «Без операції усуває каміння в нирках, жовчному міхурі, лікує аденому простати, енурез, екзему, артрит, псоріаз…». Перелік далеко не повний: не всі з
хвороб, які долає чудодійний лікар, запам’ятав. Та й потреби в цьому
немає. Мета ж моя в іншому: показати, що не потрапити на гачок пройдисвітів од медицини має допомогти… граматика.
Про те, що зболені люди часто, зневірившись у відомих методах
лікувань, звертаються до універсалів, які лікують все і всіх, відомо.
Не цікавився конкретними цифрами, але те, що клієнти в означених
вище осіб є, підтверджує регулярність подібних оголошень. Вони ж
бо тиражуються не безкоштовно. А ті, хто хоче заробити на чужій біді,
рахувати вміють: собі на збиток оголошень у засоби масової інформації давати не будуть.
Тепер переходимо конкретно до граматики. Така частина мови, як
дієслово, має доконаний і недоконаний види. Легко помітити, що всі оголошення використовують лише недоконаний. Усуває і лікує — це дієслова недоконаного виду. Так, скаже той, хто записує людину на прийом і
бере за це гроші, я лікую, усуваю… А що з того вийде, знає Всевишній. От
якби я гарантував, що вилікую чи з гарантією усуну, тоді інша річ.
Як відомо, медицина лікує все, в тому числі невиліковні хвороби чи безнадійно задавнені, тобто ті, що були невчасно з тих чи інших
причин виявлені. Лікує всі, а виліковує, на жаль, не всі. Отож перед
тим, як нести свої гроші тому, хто лікує, поцікавтеся, чи гарантує він
позитивний результат. Мудрі люди, певна річ, знають, що гарантії існують лише на цвинтарі: часом незначна подряпина може призвести
до незворотних процесів. Але все-таки перед лікуванням слід знати,
наскільки ймовірний позитивний результат. Якщо на 99 відсотків —
прекрасно, якщо на 50 — можна ризикнути, а якщо на 0?
Отже, не забувайте вивчені ще в школі правила граматики.
А до чого анекдот? Ні, він згаданий не випадково. Ось хоча б цей
діалог.
— Цього року, як і торік, хочу побувати в Парижі, подивитися на
Ейфелеву вежу, прогулятись Єлисейськими Полями…
— Я й не знав, що ти торік був у Парижі.
— Та ні, не був: я й торік хотів…
Був і хотів побути — різниця у видах дієслів, тобто граматика…
Олександр ОЛІЙНИК,
м. Чернігів

Нова книжка
Людмили Студьонової

У новорічні свята здійснився ще один краєзнавчий проект від бібліографа-краєзнавця Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Короленка Людмили Студьонової: в рамках обласної програми книгодрукування вийшла у світ чергова її книжка — документально-художній твір
біографічно-краєзнавчого характеру «Чернігівський beau monde, або
Записки бібліографа».
Хто як не Людмила Валентинівна за понад 50-річну роботу в обласній бібліотеці ім. Короленка може сьогодні розповісти молодому
поколінню чернігівців про людей та події, громадсько-політичне життя нашого міста.
Книга охоплює три розділи. Перший — спогад про студентські
роки і початок опанування професії, знайомство з талановитими письменниками, акторами, істориками. Про деякі історичні епізоди, окремих дивовижних людей — земляків або тих, хто працював на Чернігівській землі, розповідається в другій частині. Щасливе й нещасливе кохання в різний історичний час переживали видатні чернігівці. Деяким
із них присвячується третій розділ.
Книжка побачила світ напередодні ювілею Людмили Валентинівни. Сподіваюсь, що в куточках її пам’яті є ще чимало ідей для відкриття
призабутих сторінок Чернігово-Сіверської землі.
Висловлював пропозицію Людмилі Валентинівні підготувати і видання її статей із чернігівських газет, адже варто поширювати серед
загалу краєзнавчі теми від Студьонової.
Андрій КУРДАНОВ,
м. Чернігів

Людмила Студьонова та її книги
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Про все, що хвилює, що наболіло

Депутати планують
встановити собі зарплати
від 26 тисяч

Зарплати депутатів парламенту в 2017 році
становитимуть від 25 920 гривень у звичайного члена парламентського комітету чи комісії до
32 000 гривень у Голови Верховної Ради.
Так зазначено в додатку до відповідного проекту постанови Ради. Крім того, документ передбачає виділення на одного депутата 28 510 гривень на рік на проїзд територією України, 168
тисяч гривень — на компенсацію оренди житла,
4900 гривень — на міжміські телефонні розмови, 4000 гривень — на відрядження помічників,
2670 гривень — на оренду та утримання приміщень у виборчих округах та 750 гривень — на
канцелярське приладдя.
Загалом витрати на забезпечення роботи
Ради 2017 року будуть збільшені до 1 мільярда
128 мільйонів 399 тисяч 400 гривень.

Ляшко купив

за 15 мільйонів будинок
і землю під Києвом

Народний депутат і голова Радикальної партії та її парламентської фракції Олег Ляшко купив
обійстя вартістю 15 мільйонів гривень у смт Козин Київської області.
Про це свідчить інформація, подана Ляшком
до Національного агентства з питань запобігання
корупції. Йдеться про будинок площею 550 кв.м
і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га.
Ляшко придбав будинок і землю в Артема Савицького. Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю й тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації,
скільки йому коштувала оренда.
Колишній власник будинку Артем Савицький 2014 року був у партійному списку «Радикальної партії Олега Ляшка» на виборах до парламенту. Він є сином Валентина Савицького —
екс-керівника Державного земельного кадастру
(2008 р.) і народного депутата (2002 – 2006 рр.),
який був членом Народної аграрної партії Володимира Литвина.
У реєстрі нерухомості також є дані, що в лютому 2016-ого цивільна дружина Ляшка Росіта
Сайранен придбала ділянку в Дарницькому районі Києва. У серпні Сайранен оформила у власність будинок площею 296 кв.м, зведений на цій
ділянці.
За 2015 рік Олег Ляшко задекларував, що
вони з цивільною дружиною мають у заощадженнях 940 тис. доларів, 130 тис. євро, а також 3,7
млн грн.
Ірина САЛІЙ,
«Українська правда»

Ціни на деякі ліки
в Україні завищені
в 14 разів

Про це йдеться в статті на DT.UA. «За даними організації «Пацієнти України», українці часто змушені їздити за кордон, щоб купити там ліки

для себе або своїх родичів, тому що там вони дешевші в рази», — зазначено у статті.
Також пишуть: «Із проаналізованих організацією 97 медпрепаратів третина (28,9%) продається в Україні дорожче, ніж в інших європейських
країнах». «Понад те, на деякі ліки ціни в нашій країні завищено в 14 разів порівняно з референтними країнами. І треба віддати належне уряду, який
усе-таки зважився на реформу системи ціноутворення на фармринку».
Раніше повідомляли, що Кабінет Міністрів
увів від 1 січня 2017 року так звані референтні
(усереднені) ціни на ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету і бронхіальної астми, щоб
вони були не вищими, ніж у ряді сусідніх країн Євросоюзу, зокрема Польщі, Чехії. Щоправда, зарплати та пенсії українців далекі від тих, що у згаданих країнах.

Електроенергія
знову дорожчає —
щоб випросити черговий
міжнародний кредит

1 березня в Україні підвищать вартість електроенергії для населення. Це буде останнім підвищенням згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом, укладеним у лютому 2015
року.
Власне, МВФ не диктує Україні, які в нас мають бути тарифи, просто «рекомендує», щоб вони
були відповідно до собівартості, без дотацій з
боку бюджету держави. Але що входить до отієї
«собівартості» — простим громадянам зрозуміти
непросто. Усе в тумані, тим більше, що обленерго в нас суціль приватизовані. Не кажучи вже про
те, що скільки ще можна країні старцювати оті закордонні кредити.
Отже, в межах найбільш поширеної норми
споживання — від 100 до 600 кВт/год. на місяць
— тариф зросте з 1,29 грн до 1,68 грн за кВт/
год. Пільговий тариф до 100 кВт/год. включно, в
який вкладаються хіба що найзлиденніші громадяни, зросте на 26% — з 0,714 до 0,9 грн. Натомість тариф «для багатіїв», тих, котрі споживають
електрику неміряно, тобто від від 600 кВт/год. і
вище, підвищиться всього на 3% — з 1,638 грн до
1,68 грн.

Через невиконання
рішень судів
держава заборгувала
громадянам за роки
незалежності 450 млрд грн

Про це повідомив на брифінгу наприкінці
грудня голова Верховного Суду України Ярослав
Романюк.
«Упродовж 20 останніх років рівень виконання судових рішень не перевищує 5%. Це зроблено спеціально — судові рішення ухвалюються,
але це лише папірець. Усе залежить від виконавчої гілки влади, чи погодиться вона на виконання рішення. Мені на днях озвучили цікаві цифри:
з тих судових рішень, які передбачають стягнення

з держави на користь громадян, виконано лише
2,2%, а заборгованість держави перед нашими
громадянами щодо виконання рішень національних судів сягнула 450 млрд грн від початку незалежності», — зазначив Я. Романюк.
Крім того, за його словами, 2016 року в 77
тисячах випадків визнано, що органи виконавчої влади на місцях незаконно обмежували в соціальних виплатах громадян на суму 1,8 мільярда
гривень.

Державна шахта
купила м’ясо
по 4 тисячі гривень
за кілограм і мінералку
по 588 гривень за літр

Наприкінці грудня 2016 року шахта «Росія»,
яка є відокремленим підрозділом ДП «Селидіввугілля», купила 50 кг м’яса за ціною 199,999 тисяч
гривень.
Відповідна інформація оприлюднена в системі Prozorro.
Таким чином, кілограм м’яса обійшовся державному підприємству в 4 тисячі гривень. При
цьому тендер на підприємстві не проводився.
Постачальником є фірма «Корнер-ПАК», зареєстрована в Покровську. Керівник цієї фірми —
Людмила Пальчик, яка мешкає в Києві.
Також зазначається, що напередодні Нового року керівництво «Селидіввугілля» купило для
відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» 340 літрів мінеральної води «Мирненський заповідник». Сума договору також становила 199,999 тисяч гривень, або 588 гривень за
літр.
Тендер на закупівлю держпідприємство також не проводило, а лише завантажило в систему
електронних закупівель Prozorro договір.

Коментує Анатолій ГРИЦЕНКО,
міністр оборони (2005 – 2007 рр.),
голова Координаційної ради партії
«Громадянська позиція»

Колообіг злодійства
в природі?

Факт. На державній шахті закупили 50 кг
м’яса за 200 тисяч гривень — по 4000 грн/кг;
340 літрів мінеральної води за 200 тисяч гривень — по 588 грн/л. Факт зафіксовано у системі державних закупівель Prozorro. Договори, постачальники, посадові особи, контактні телефони, мейли...
Чого не вистачає? Відео взяття під стражу
і судового вироку — щодо повернення злодіями вкрадених коштів, конфіскації їхнього майна
і терміну посадки за ґрати. Чому так? А тому що в
Києві посадовці крадуть сотнями мільйонів і мільярдами, в обласних центрах — мільйонами й
десятками мільйонів, у райцентрах — десятками
і сотнями тисяч, і всіх усе влаштовує. Такий собі
суспільний договір. Жити по-новому. Де вихід?
Жити по-чесному — лише тоді Україна отримає
позитивну перспективу.

Чому дорожчає проїзд?
Проїзд на Київщині подорожчав
у середньому на 40%

Від 21 січня у приміських маршрутах Київщини різко зросла ціна за проїзд: у середньому на 40%, до 12 – 15 гривень за поїздку.
Так, проїзд із Бучі до Києва подорожчав із 11 гривень до 15 гривень
(більш ніж на 36%). По місту було 4 гривні, а стало 6 (на 50%). До Ірпеня 420та маршрутка подорожчала на 50% — з 8 гривень стало 12. Вартість проїзду по місту тепер 5 гривень. У Коцюбинському ціна зросла з 4 до 5 гривень.
У прес-службі Київської облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

Приватні перевізники Києва підняли
ціну в маршрутках на 1 гривню

«У перевізників немає підстав підвищувати
тарифи», — віце-прем’єр Павло Розенко

Тобто, якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 гривень, тепер він стане 5, 6, 7
гривень. Ті маршрутки, які нещодавно піднімали ціни на проїзд, не подорожчають.
«Основні причини, які посприяли збільшенню вартості проїзду, — це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального й вимога міської влади проводити заміну автопарку, закуповувати екологічно чистий транспорт,
не нижчий від стандарту Євро-4», — пояснив один зі столичних перевізників.
Водночас у комунальному підприємстві «Київпастранс» запевняють, що
проїзд у їхніх автобусах на 39 маршрутах поки не дорожчатиме.

Про це журналістам 25 січня після засідання Кабміну сказав віце-прем’єрміністр Павло Розенко. «Знайдуться деякі покидьки, які хочуть на цій ситуації
нажитися. Тому в кожній області є відповідні групи, які повинні відстежувати,
щоб законодавство про зарплати й тарифна політика були виконані», — зазначив Розенко.
За його словами, в більшості міст ціни на проїзд не підвищували, і тільки
в окремих випадках, зокрема в Київській області, таке сталося. «Я знаю реакцію нового глави обладміністрації, сподіваюся, вживуть заходи і ціни повернуть. Ніяких підстав для підвищення цін немає», — додав віце-прем’єр.
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Сільське господарство
в 2016 році

Зважаючи на значну кількість сегментів, що входять до
АПК, говорити про єдиний тренд
у сільському господарстві в
2016 році не тільки складно, а й
некоректно.
Так, рекорди в рослинництві слід
скорегувати на збитки, завдані африканською чумою свиней (АЧС) тваринництву, а позитивний ефект заміщення російського ринку європейським — поєднати з відсутністю прогресу введення ринку землі.
11,8% ВВП, або 10,27 млрд дол.,
становитиме питома вага аграрної
галузі у валовому внутрішньому продукті за підсумками 2016 року.
На 7,89 млрд дол. було експортовано аграрної продукції за дев’ять
місяців 2016 року. За 12 місяців показник сягне 13 млрд дол. Це все ще
менше, ніж генерує промисловість
(метали, машинобудування, мінерали, текстиль, взуття — 52,4%), але
тенденція очевидна.
Україна зібрала у 2016 році 26
млн тонн пшениці. Це восьме місце в
світі. Усього урожай зерна становив
64,2 млн тонн, що є черговим національним рекордом.
1,56 — коефіцієнт заміщення
експорту в СНД (переважно до Росії)
поставками до Євросоюзу. Зменшення аграрного експорту в СНД за перші три квартали 2016 року порівняно
з цим самим періодом 2015 року становило 215,9 млн дол. Експорт до ЄС
за аналогічний період зріс на 337,3
млн дол.
297 голосами Верховна Рада
увосьме продовжила мораторій на
продаж земель сільськогосподарського призначення. Земельна реформа знову відтермінована під тиском популістів. Відтермінування потрібно використати для суспільної
дискусії про оптимальну модель введення ринку землі в Україні.
За результатами земельних аукціонів у середньому на 52,6% зростає орендна плата порівняно зі стартовою. Закриття лазівок із передавання наділів без аукціонів — один
із найефективніших антикорупційних
заходів.
Коефіцієнт відтворення лісів
(співвідношення відновлених лісів
до площі суцільних зрубів) за перше
півріччя 2016 року становив 0,9. За
цей період на підприємствах Держлісагентства відтворення проведено
на площі 44,9 тис. га. Поза тим лісова галузь залишається однією з найбільш невпорядкованих.
40,9 тис. тонн біологічних ресурсів виловлено у водоймах країни за
січень – вересень, що на 18,1% більше, ніж за аналогічній період 2015
року. Промисловий вилов становив
10 274 тонни, це на 27,5% більше, ніж
за цей самий період 2015 року.
29,78 млрд грн, або 1,17 млрд
дол., капітальних інвестицій було направлено в АПК за січень – вересень
2016 року. За рік ця цифра становитиме 46,24 млрд грн, або 1,81 млрд
дол.
У 2017 році триватиме переорієнтація на європейські ринки, відкриватимуться нові ринки, зокрема Азії та арабського світу. Відповідно стане ще більшим розрив з
обсягом експортних поставок до
країн СНД.
Також 2017 рік має зсунути з
мертвої точки питання приватизації
державних підприємств у сфері АПК.
Загалом це буде рік стабілізації галузі та великих можливостей для розвитку, які ми не повинні упустити.
Максим МАРТИНЮК,
перший заступник міністра
аграрної політики
та продовольства
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Бліц-інформ
Лукашенко:

воює Україна,
підкопуються
під суверенітет Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна воює за свою
незалежність, та й суверенітет Білорусі намагаються поставити під сумнів.
Про це він сказав 26 січня на церемонії вручення дипломів доктора наук і атестатів професора науковим та педагогічним працівникам.
«Нам просто необхідна аргументована, безстороння думка компетентних фахівців. Особливо сьогодні, коли чинять
окремі спроби поставити під сумнів суверенітет і незалежність нашої держави.
Нам незалежність дуже дешево дісталася:
всі народи воювали, сьогодні воює наша
братня Україна. Нам не можна допустити
того, щоб воювати. Ми народ миролюбний», — сказав Лукашенко.

Україна і світ

В Америці новий президент — Дональд Трамп
Інавгурація
45-ого президента США

20 січня перед Конгресом, на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, Дональд Трамп
склав присягу на вірність Конституції і країні
та почав свою чотирирічну каденцію президента США.
На церемонії були присутні екс-президенти
США Джиммі Картер, Білл Клінтон і Джордж
Буш-молодший із дружинами, а також безпосередній попередник Дональда Трампа — Барак
Обама з дружиною.

Президентські подружжя: посередині Дональд і
Меланія Трамп, по краях — Барак і Мішель Обама.

Порошенко закрив
свою фабрику
в Липецьку

Президент України Петро Порошенко
зупинив, тобто фактично закрив, кондитерську фабрику свого концерну «Рошен»
у місті Липецьку, обласному центрі Російської федерації. Повністю підприємство
буде законсервоване у квітні.

Свого часу це було одне з найбільших
підприємств області, де працювали до
2 тисяч людей. Та й на момент закриття
тут було 700 працівників. Фабрика мала
великі прибутки і платила великі податки до російського, зокрема місцевого,
бюджету.
Чи не основною причиною закриття
підприємства стала серйозна критика на
адресу Порошенка за те, що його підприємство підтримує економіку й бюджет Росії — країни-агресора. Порошенка критикували, що він так довго не може продати фабрики, як і взагалі відійти від бізнесу,
ставши главою держави. Адже ця фабрика — лише частина великої бізнесової імперії Порошенка, що існує сьогодні. Про
це свідчить електронна декларація Президента України, оприлюднена в Україні восени, в тому числі в № 81 нашої газети за
17 листопада.
Є й чисто економічні причини закриття, війна двох країн їх загострила. Зменшувався попит на продукцію фабрики, російські ЗМІ вели кампанію проти неї, російська влада накладала на підприємство
штрафні санкції.

Зачистка сепаратистів

Колишній ватажок терористичної організації «ЛНР» Валерій Болотов помер у
Росії, в Підмосков’ї. Точні причини смерті не зовсім зрозумілі. Луганські бойовики повідомили, що в покійного, молодого
мужчини, стався серцевий напад.
У квітні 2014 року Болотов брав участь
у збройному захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області, був одним
із командирів «армії Південного Сходу».
Саме його проголосили «народним губернатором» області. Болотов був одним із активних учасників сепаратистського заколоту, проголошення так званої «Луганської
народної республіки».
Але вже 14 серпня 2014 року він заявив, що йде у відставку через поранення, і запропонував, щоб «республіку» очолив Ігор Плотницький, який досі є ватажком «ЛНР».
16 жовтня 2016 року в Донецьку вбили командира «ДНР» Арсена Павлова на
прізвисько «Моторола».

Світ- інфо
№96 2 лютого 2017 року

На
самій
інавгурації
виступали
відомі політики, священнос лу жите лі, хорові колективи, військовий
оркестр. Цікаво,
що національний Джекі Іванко співає Гімн США.
гімн США, який кожного разу виконує хтось зі
співаків, цього разу співала українка за походженням — 16-річна Джекі Іванко. Новий президент Дональд Трамп особисто обрав її для
урочистої церемонії, високо цінуючи талант молодої співачки.
Джекі стає справжньою зіркою у США, багато в чому завдяки виступам на шоу America's
Got Talent. 2010 року вона разом із президентом Бараком Обамою виконала пісню O Holy
Night під час запалення вогнів національної
ялинки.

У США більше мільйона
людей узяли участь
у протестах проти Трампа.
У світі також відбулося
понад 600 подібних акцій

Урочистий момент: Трамп складає присягу
президента США і за кілька секунд стає
главою держави.
Присягнувши, Дональд Трамп виголосив
промову, в якій подякував Бараку та Мішель
Обамам і сказав, що вони були «блискучими».
Однак далі новий президент почав критикувати попередню політику країни, коли «вкладали
гроші в зарубіжну промисловість», «захищали
кордони інших країн» і «витрачали трильйони
доларів за океаном» на шкоду власній промисловості, армії та інфраструктурі. І врешті пообіцяв, що від цього дня «Америка — в першу чергу». Таким було й основне передвиборче гасло
Трампа, з яким він звертався до співгромадян.
В урочистостях узяли участь близько 900
тисяч людей.
Як завжди, це було величезне цілоденне
свято, що так полюбляють американці, з військовим парадом, інавгураційний балом.

«Більше мільйона осіб пройшли маршем по
Вашингтону, округ Колумбія, та в інших американських містах у суботу, щоб виступити на підтримку прав жінок і висловити своє невдоволення з приводу обрання президентом Дональда Трампа», — повідомляє CNN.
Люди вийшли на вулиці через ряд причин:
питання імміграції, охорони здоров’я та загальну антипатію до Трампа.
Проте більшість американців заявили, що
хотіли показати підтримку жінкам, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права
жінок під час президентства Трампа.
Найбільша демонстрація відбулась у Вашингтоні, де протестувальники заповнили Пен-

сильванія-авеню, ту саму вулицю, якою напередодні йшов Трамп під час свого інавгураційного параду. Увечері юрба рушила до Білого дому.
За даними організаторів маршу, подібні акції протесту відбулися в більш ніж 600 містах по
всьому світу.

Журналісти Америки різко
озвучили Трампу свої умови

Американські журналісти опублікували відкритий лист до обраного президента США Дональда Трампа, в якому дорікнули йому за ставлення до працівників медіа. Журналісти країни,
де існує величезна свобода слова, налаштовані рішуче. Вони зауважують, що Трамп продовжує лінію поведінки, яку він використовував під час передвиборчої кампанії, і свідомо
ускладнює стосунки зі ЗМІ.
У листі, зокрема, йдеться: «Ви використали Twitter, щоб насміхатися і погрожувати окремим журналістам, і закликали своїх прихильників учинити так само. Ви виступали за більш
вільні закони про наклеп і погрожували численними позовами».
«Ви уникали преси, якщо була така можливість, і порушили норми формування прес-пулу
і регулярних прес-конференцій. Ви висміяли інвалідність журналіста, який написав те, що вам
не подобається».
«Якщо ви маєте повне право встановлювати основні правила взаємодії з пресою, ми можемо робити так само. Це, зрештою, наш ефірний час та колонки, на які ви хочете вплинути.
Ми, не ви, вирішуємо, як краще працювати для
наших читачів, слухачів і глядачів».
Вони наголошують, що публікуватимуть
матеріали незалежно від доступу до адміністрації президента США, можуть відмовлятися від висвітлення публічних подій чи участі в
«оф-рекорд» — на свій розсуд. Також ЗМі самі
визначатимуть, скільки ефірного часу давати
представникам Трампа.
«Ми будемо домагатися того, щоб отримати вашу точку зору, навіть якщо ви нас від себе
відгороджуватиме. Але це не означає, що ми
дамо ефір або газетну шпальту людям, які регулярно спотворюють істину або маніпулюють
нею».
Американські журналісти, серед іншого,
декларують свою єдність, аби не дати Трампу
скористатися зі змагальності ЗМІ. Журналісти обіцяють, що працюватимуть на зміцнення
демократії.

У Каліфорнії почалася кампанія за вихід штату зі США
У штаті почався збір підписів
за вихід зі складу США, кампанія,
яку вже охрестили «Calexit» — «Каліфорнія — на вихід», за аналогією
з торішнім референдумом у Британії.
Міністр внутрішніх справ Каліфорнії днями офіційно дозволив
почати цю процедуру. Прихильникам Calexit необхідно протягом
180 днів зібрати підписи не менш
як 585 407 осіб (8% від зареєстрованих виборців штату).
Якщо підписи буде зібрано, в
листопаді 2018 року жителі Каліфорнії спочатку проголосують за
скасування двох положень місцевої конституції, згідно з якими
їхній штат є «невід’ємною части-

ною США», а Конституція США —
«основним законом країни».
Референдум про відокремлення від США може відбутися навесні 2019 року. Для Calexit необхідні
явка щонайменше 50% виборців,
зареєстрованих у штаті, і позитивна відповідь не менше 55% учасників референдуму.
Прихильники
референдуму
вважають, що у США з’явилося
дуже багато речей, які конфліктують із цінностями каліфорнійців, і
«залишатися у складі країни означає, що Каліфорнія продовжить
субсидувати інші штати на шкоду
собі й на шкоду нашим дітям».
«Маючи шосту за розміром
економіку у світі, Каліфорнія є еко-

номічно більш сильною, ніж Франція і має населення більше, ніж
Польща. Каліфорнія порівнюється
і конкурує з країнами, а не тільки з
49 іншими штатами», — йдеться в
заяві на сайті Yes California.
Ідея виношувалася давно, але,
безумовно, не випадково кампанія стартувала одразу після вступу
Трампа на посаду президента.
Довідково. Штат Каліфорнія
охоплює південну половину західного узбережжя США. Із населенням 39 мільйонів і площею 410
тис. квадратних кілометрів (для
порівняння: площа України — 600
тис. кв. км) Каліфорнія — найбільший штат за населенням і третій за
площею.

Каліфорнію США відвоювали в Мексики внаслідок американо-мексиканської війни (1846 –
1848 рр.). Хоча офіційно Мексика
після війни продала США Каліфорнію. У 1850 р. Каліфорнія стала 31им штатом США.
Каліфорнія має шосту економіку у світі, 2,2 трильйона доларів
США, їй припадає 13,2% валового внутрішнього продукту країни.
Саме тут знаходиться всеамериканський науковий центр — так
звана Кремнієва долина, а також світова імперія кіно — Голлівуд. Столиця штату — Сакраменто, найбільші за населенням міста
— Лос-Анджелес, Сан-Дієго, СанХосе, Сан-Франциско.

Сплюндрування меморіалу в Биківні

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення невідомими особами акту вандалізму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Злочин стався в ніч на 25 січня.
«Невідомі протягом ночі червоною фарбою
розмалювали «Биківнянські могили» та пошкодили дві стели», — повідомляє поліція Києва.
Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 161
Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Цей акт вандалізму стався на польському
військовому кладовищі. Тут, у лісі на околиці Києва, — місце розстрілів і поховань полонених
польських військових. І осквернення місця поховання саме польських громадян — це провокація, спрямована на розбрат між Україною та
Польщею. При цьому не може бути виправдан-

ням те, що подібні акти вандалізму чиняться в
Польщі щодо поховань українців. Провокатори є
в обох країнах.
10 січня в селі Гуті Пеняцькій на Львівщині вандали розмалювали нацистською символікою та підірвали пам’ятник, встановлений 11 років тому на згадку про вбитих поляків села в часи
Другої світової війни.
Саме як провокацію оцінило злочин у Биківні Міністерство закордонних справ України. Посольство Польщі в Україні направило до МЗС
України офіційну ноту, в якій вимагає пояснень
і розслідування інциденту щодо сплюндрування
військового цвинтаря в Биківні.
Але річ ще й у тому, що поховання поляків —
лише незначна частина меморіалу. Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» від 2006
року має статус заповідника національного значення. У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових

політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального
призначення НКВС, де наприкінці 1930-их — у
1940-их роках відбувалися масові захоронення
розстріляних і закатованих. За даними науковців,
у Биківнянському лісі покоїться близько 100 тисяч людей, репресованих комуністичною владою.
На сьогодні за виявленими і опрацьованими документами встановлено прізвища 14191 особи.

Україна і світ
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Закордонне українство

Журналістка,

Співачка Віра Сливоцька

виступить на конвенції СУА
26 – 29 травня цього
року відбудеться ХХХІ конвенція Союзу українок Америки (СУА). Щотри роки конвенції відбуваються в різних містах Америки, де існують відділи та округи цієї організації.
2017 року містом конвенції
обрано Темпу, де існує 124-ий
відділ СУА, який разом із 17им, 56-им і 137-им відділами
у Флориді вітатимуть делегаток і гостей.
Гасло конвенції — «Наше
членство – наша сила». На
конвенції зберуться делегати всіх відділів і представники вільних членів СУА. Вже не
буде ані жінок-піонерок, які
заснували нашу організацію
понад 92 роки тому, ані тих,
які долучилися після Другої
світової війни. Представлені
будуть їхні дочки, які приїхали
сюди зовсім юними дівчатами,
й ті, хто народилися в Сполучених Штатах. Вони є сполучною ланкою з американським
світом, а жінки нової четвертої хвилі мігрантів з України —
сполучна ланка з Україною.
Напрямні СУА сьогодні —
це збереження української
ідентичності та культурної
спадщини, ініціювання починів, щоб інформувати американське громадянство про

Тріо Максимович.

Співачка Віра Сливоцька.
українську культуру і правдиву історію.
У цьому напрямку СУА належить до ООН і бере участь у
програмах недержавних організацій.
СУА також сприяє кампанії написання листів, телефонних з’єднань і електронної
розсилки, коли неправдива
інформація з’являється в засобах масової інформації або
в Конгресі. А сорок років тому
СУА ініціював відкриття Українського музею в Нью-Йорку,
який є твердинею української
історії та культури.
Також завдання СУА: допомагати українцям на терені США й поза межами країни, зокрема в
наукових студіях; підтримувати зв’язки з
іншими українськими
і американськими та
міжнародними організаціями, зокрема
жіночими; підтримувати Український музей у Нью-Йорку.
Уже минає 92-ий
рік від заснування
СУА, а напрямні орга-

нізації залишаються актуальними й нині. Напружена ситуація на Донбасі в Україні вимагає негайної помочі. СУА
відразу відгукнувся і створив фонд «Допомога жертвам
української війни гідності» та
фонд «Допомога сім’ї загиблого воїна».
А в ділянці освіти СУА був
активним у створенні відділу жіночих студій при Українському католицькому університеті у Львові. Уже 50
років СУА проводить стипендійну акцію, щоб допомагати
здібній українській молоді в
різних країнах світу осягнути
вищу освіту.
Цікаві програми заплановані на бенкет 27 травня,
де виступить оперна співачка Віра Сливоцька, внучка
українських мігрантів, яка виступала в різних оперних театрах, та піаніст Ігор Шевців.
А на вечорі 28 червня виступить дует «Ґердан»: Андрій
Підківка (сопілка) та Соломія
Горохівська (скрипка). Під час
обіду в суботу виступить тріо
сестер Максимович із Маямі.
У ділових сесіях у суботу й
неділю братимуть участь доктор Марія Фуртак, представниця СУА в Україні для гуманітарних і суспільних справ; доктор
Василь Пазиняк, депутат Верховної Ради, член команди,
яка допомагає СУА щодо допомоги жертвам війни в Україні;
доктор Олег Романчук, директор інституту, де жертви війни
отримують безкоштовну допомогу за підтримки СУА.
Цікаві доповіді, виступи
українських артистів і сонячна Флорида очікують на делегаток і гостей.
Віра БОДНАРУК,
референт преси конвенції

Повідомляє Українська всесвітня
координаційна рада

Центральна спілка українців
Німеччини відзначила 10-річний ювілей
Було проведено ряд
заходів у Берліні, серед
яких — служба в церкві, конференція «Інтеграція українців у німецьке
суспільство», художня виставка та навіть бал.
З ювілеєм керівника ЦСУН Людмилу Млош
(на фото — друга зліва) і
його членів привітав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив:
«Популяризація української культури, збереження українських
традицій та звичаїв за кордоном, а також ознайомлення з ними
світової громадськості є одним із найважливіших завдань українських громад по всьому світу. Діяльність ЦУСН у цій сфері заслуговує на повагу й визнання, як і активність у сфері благодійності».
Торік спілка передала в Україну близько 100 тонн гуманітарної допомоги, в січні цього року — вже понад 200 кг, у тому
числі 12 комп’ютерів.
Нині заходи ЦСУН проводять у ратуші берлінського району
Шарлоттенбург, яка надає приміщення безкоштовно. Завданнями союзу є відкриття Українського дому в Берліні, інтеграція
українців у німецьке суспільство, посилення позитивного іміджу України в Європі. Представництва організації є в 12 федеральних землях ФРН із 16.
Німецькі українці підтримують тісні зв’язки з Батьківщиною.
Привітали з ювілеєм українців оперний співак і композитор Микола Сікора (Київ), дитячий колектив «Пролісок» із міста Дубно.

Стенфордський університет

започатковує Українську стипендійну програму
Один із найкращих вишів світу — Стенфордський університет, що в Каліфорнії (США), відкриває стипендіальний проект
для українців — Ukrainian Emerging Leaders Program.
Це річна програма для трьох професіоналів з України, які
приїдуть на навчання у вересні 2017 року. Вона відкрита для
людей, які працюють над створенням політики, експертів із права, лідерів громадянського суспільства, підприємців.
«Сотні знайомств, десятки найпотужніших у світі дослідницьких інституцій, величезні архіви і прекрасні бібліотеки,
конференції, що збирають найвпливовіших людей планети,
надзвичайно сильні школи й науковці. Такий шанс не можна
згаяти. Я вірю в те, що люди, які пройдуть цю програму і повернуться, будуть дивитися на Україну та її можливості зовсім іншими очима», — написав один із ініціаторів створення такої програми Олександр Акименко.

Антиукраїнська істерія в Росії
Заява МЗС України у зв’язку з репресіями Російської Федерації проти громадян України

Міністерство закордонних справ
України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з
триваючими репресіями, незаконними затриманнями, обшуками й арештами, а також тортурами й жорстоким поводженням щодо громадян
України.
Незважаючи на численні заклики України й міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити
незаконно утримуваних і засуджених
українців, російське керівництво продовжує ганебну практику використання громадян України як заручників
своєї агресивної політики проти нашої
держави.
Цинічне нехтування засадничими
правами людини і свободами перетворило правоохоронну та судову систему держави-агресора на репресивно-каральні інструменти, що сприяють
становленню нового тоталітарного
режиму в Росії.
Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання
в рамках Мінських домовленостей
щодо обміну заручників і незаконно
утримуваних осіб за принципом «усіх
на всіх». Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не
зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників
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безпідставно затримано й заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих
районах Донецької та Луганської областей.
Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів
на відвідання українських політичних
в’язнів. Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів
дізнання, тортур, методів психологічного тиску.
Останнім часом особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми
із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ. Фактично наслідками реалізації таких схем є вербування та втягування наших співвітчизників у незаконну діяльність на території РФ. Лише протягом цього року
в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже
тисячу наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких базувалися на сфабрикованих матеріалах.
Зловмисність дій Кремля стосовно громадян України набула настільки непрогнозованого і загрозливого

характеру, що в Україні змушені застерігати співвітчизників від здійснення
поїздок на територію Російської Федерації та на тимчасово окуповані нею
українські території.
Україна разом із нашими міжнародними партнерами докладає всіх
можливих політико-дипломатичних і
правових зусиль для звільнення з російського полону своїх громадян. Однак Москва в порушення норм міжнародного права й надалі продовжує
утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Ферата Сайфуллаєва, Сергія Литвинова, Олексія Чирнія, Руслана Зейтуллаєва, Станіслава Клиха, Валентина
Вигівського, Юрія Прімова, Віктора
Шура, Олександра Костенка, Євгена
Панова, Рустема Ваїтова, Енвера Бекірова, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзі Меметова, Мустафу
Дегерменджи, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова, Алі Асанова, Андрія Коломійця, Володимира Балуха,
Теймура Абдуллаєва, Узаїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Володимира
Присича, Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова, Володимира Дудка,
Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Леоніда Пархоменка, Редвана Сулейманова, Еміля Джемаденова, Рустема
Ісмаїлова, Миколу Шиптура та бага-

тьох інших українців. Ще двоє громадян України — Ільмі Умеров і Микола
Семена, хоч і не знаходяться сьогодні у в’язниці, однак зазнають переслідування з боку російської окупаційної
влади.
МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будьяких додаткових умов звільнити всіх
незаконно утримуваних громадян
України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників.
Закликаємо держав-членів ООН
вжити подальших консолідованих
кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових положень Загальної декларації прав людини, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
чи покаранню, інших засадничих міжнародно-правових документів, а також нехтування вимог Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/205
«Стан з правами людини в Автономній
Республіці Крим та місті Севастополь
(Україна)».

яка першою повідомила
про початок
Другої світової війни,

померла у віці
105 років

Клер Холлінгворт
1942 року.
Клер Холлінгворт, британська військова кореспондентка, яка першою повідомила про вторгнення
нацистів до Польщі, 10 січня померла в Гонконзі у віці
105 років.
Клер народилася в м.
Лестері (графство Лестершир) 1911 року.
Вона була репортеромпочатківцем «Дейлі телеграф», коли під час поїздки
з Польщі до Німеччини помітила німецькі війська, які
скупчилися біля польського кордону 1939 року. Заголовок її публікації в «Дейлі телеграф» — «1000 танків
скупчилися на кордоні Польщі. Десять дивізій доповідають про готовність до негайного удару».

Стаття не містила прізвища журналістки, що було
поширеною практикою для
тогочасних газет. Вона зробила ще одну сенсаційну публікацію, коли за три дні нацисти розпочали свій наступ.
До того, як стати репортеркою, Холлінгворт допомагала тисячам людей урятуватися від гітлерівських
військ, роблячи для них британські візи.
Сама репортерка ледве уникла смерті 1946 року,
коли вибух бомби зруйнував готель «Цар Давид» в
Єрусалимі.
Близько 1000 людей загинули внаслідок вибуху, неподалік від якого перебувала Холлінгворт. Згодом вона
працювала репортером у
В’єтнамі, Алжирі, на Близькому Сході, отримала ряд
престижних журналістських
нагород.
Останні сорок років журналістка прожила в Гонконзі,
до того попрацювавши в столиці Китаю Пекіні в 1970-их
роках.
Свій 105-ий день народження в жовтні минулого
року вона відсвяткувала в
Клубі іноземних кореспондентів у Гонконзі, активним
членом якого була останні
роки життя.
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Людство
на велосипеді

Усе про книги
Курйозні
проблеми
деяких країн
Паніка через
туалетний папір

У грудні 1973 року такий собі Джоні Карсон налякав американців, заявивши про навислу над країною нестачу туалетного паперу. Легковірні споживачі негайно помчали
по магазинах, і деякі магазини одразу скористалися ситуацією, піднявши ціни на папір. Криза зійшла нанівець наступної ночі,
коли Карсон по радіо пояснив, що це був
лише жарт.
31 жовтня 1973 року один із японських
міністрів виступив по телебаченню й попросив, щоб японці використовували туалетний папір економніше. Наступного дня кілька сотень людей вишикувалися в чергу біля
супермаркету в міста Осака і скупили там
увесь туалетний папір. Коли це показали в
новинах, приклад Осаки стали наслідували
інші японські міста. 2 листопада японський
чиновник попросив людей заспокоїтися, запевняючи їх, що паперу в країні багато. Проте це було все одно, що намагатися загасити пожежу олією. Люди почали запасати
стільки паперу, скільки могли. До моменту
закінчення кризи більшість японців була забезпечена туалетним папером на роки вперед.

Гіперінфляція в Угорщині
Це почалося 1945 року. Невдовзі ціни
подвоювалися кожні 15,6 години. У січні
1946 року уряд замінив угорський пенго на
іншу валюту — адопенго, який коштував декілька трильйонів пенго. Оригінальний пенго теж залишився в обігу, і його вартість продовжувала падати, допоки стало неможливим отримати щось навіть зі стамільйонних
пенго-рахунків.
1 серпня 1946 року уряд Угорщини ввів в
обіг форинт, вартість якого була еквівалентна 400000000000000000000000000000
пенго. Нова національна валюта забезпечувалася золотом й іноземними грошима, і
вона виявилася досить стабільною для того,
щоб дожити до наших днів.

Агата Крісті — найпопулярніша у світі
письменниця. Її детективи перекладені на 44
мови світу, а загальний тираж складає більше двох мільярдів примірників.
Перше місце за кількістю написаних творів займає Лопе де Вега. Іспанський драматург написав 1800 п’єс.
Серед біографій знаменитостей є свої рекордсмени. Біографія Вінстона Черчилля є
найдовшою написаною історією життя, яка
містить 22 томи.
У ваговій категорії перше місце займає
географічний атлас. Він зберігається у Британському музеї. Вага становить 320 кг. Висота атласу — більше 1 метра.
У книжковому світі існують і ліліпути.
Важко уявити, що дванадцять крихітних книг
світу можуть уміститися у столовій ложці! Тим
не менше це можливо. До найменших книжечок належать екземпляри Конституції Фран-

ції, Корану, англійського словника, що охоплює більше 12 тисяч слів.
Щоб написати хороший роман, автору потрібно приблизно 475 годин.
Люди, які постійно читають книги, беруть
участь у благодійних і волонтерських заходах
частіше в 2,5 рази, а у спортивних заходах —
у 1,5 рази частіше, ніж ті, які ставляться до літератури нейтрально.

Цікаві факти про Японію

Корейська криза кимчи
У Південній Кореї немає їжі важливішої, ніж кимчи. Цю страву з квашеної капусти подають до кожної їжі. У ресторанах
страву пропонують безкоштовно, приблизно як кетчуп у США. Тому, коли ціна на основний компонент цієї страви — капусту напа
— підвищилася майже на 500 відсотків протягом місяця у 2010 році, це стало величезною проблемою. Спочатку вартість кимчи
різко стрибнула вгору, а потім настав період дефіциту.
Дефіцит прийшов разом із проливними
дощами в поєднанні з маленьким торішнім
урожаєм капусти. У результаті люди почали
красти капусту. В одній із провінцій заарештували групу осіб, які намагалася сховатися, маючи при собі 400 качанів капусти.

Ажіотаж у М’янмі
через готівку
М’янма (колишня Бірма) є країною, де
майже ніхто не довіряє банкам і ще менше — банкоматам. Фактично банкоматів у
цій країні не було до 2013 року. Банки були
страшенно корумпованими, і людям часто
доводилося підкуповувати співробітників
просто для того, щоб забрати з банку власні гроші.
У результаті цього менш ніж у 10% населения М’янми є власний банківський рахунок. Люди просто не приносять у банк свою
готівку. Але проблема тут набагато глибша.
Для жителів М’янми прийнятні тільки купюри в ідеальному стані. Будь-яка складка,
крапля, пляма на купюрі — люди просто перестають звертати увагу на такі гроші. А щоб
розгладити купюри, зберігають їх у книгах.
Нині в цій державі намагаються все робити для того, щоб люди нарешті почали користуватися банківською системою. Деякі
ознаки прогресу вже є.
www.softmixer.com

Історія велосипеда почалася в XIX столітті,
коли був створений перший самокат із двома
колесами.
Перші моделі велосипеда не були схожими
на сучасні. А самокат Карла фон Дреза, який
запропонував ідею подібного транспорту, мав
дерев’яну раму і їздив без педалей. Тільки 1884
року англійський винахідник Джон Кемп Старлі
зміг створити модель, що вдосконалювалася й
перетворилася на ту, якою донині користуються
люди в різних куточках планети.
Слово «велосипед» у перекладі з французької означає «швидкі ноги». Це слово стало широко вживатися в 60-их роках XIX століття.
Вважається, що велосипеди відіграли важливу роль в емансипації жінок. Завдяки моді на
поїздки на двоколісному транспорті з’явилися

жіночі шаровари. Через це почали зникати з
продажу корсети, які були незручними і заважали кататися.
Із велосипедами пов’язані деякі рекорди.
Приміром, рекордної швидкості досяг 50-річний
Фред Ромпелберг — 268,831 км/год. У американця Майкла Сікресту вийшло подолати на двоколісному транспорті 1 217 миль за добу (більше
1 958 км).
У світі все більш популярними стають велоподорожі. Англієць Томас Стівенс, який емігрував із родиною до США, вирушив у навколосвітню подорож. 1884 року він почав їздити по дорогах і повернувся додому тільки через 3 роки.
При цьому користувався незручною моделлю з
великим переднім колесом.
Справжній подвиг здійснив Фред Бірчмор,
який об’їхав на велосипеді Земну кулю. Він стартував 1935 року й побував у США, Європі та Азії. Проте деяку частину шляху йому довелося долати на
човні. За свою поїздку витратив 7 комплектів шин.
Завдяки своїм можливостям велосипеди мають великий попит у великих містах із великою
кількістю населення. Особливо популярними вони
стали в Європі та деяких країнах Азії (Китай, Японія). Так, у Китаї налічується близько 0,5 млрд велосипедів. У Данії майже кожна людина від 16 років
купує собі цей доступний і практичний транспорт.
Щороку в світі виробляють більше 50 млн
нових велосипедів. Для порівняння: мотоциклів
і машин з’являється лише близько 20 млн.
Щороку відбувається безліч велосипедних
гонок. Найбільш масштабною і престижною гонкою стала «Тур де Франс». Її організовують уже
понад 100 років у Франції.

Японію називають «країною
сонця, що сходить» не випадково.
Крім того, що це найбільш східна
держава і японці першими на Землі
зустрічають сонце, сама назва країни у перекладі з японської означає
сонце. На японському національному прапорі зображений червоний сонячний диск на білом тлі.
Територія країни — 372,2
тис. км. Із цієї площі 70% займають гори; на решті території живуть 127 мільйонів людей. Населення складається з 98% етнічних
японців.
Токіо, столиця Японії, — найбільше місто країни. Інші великі
міста — Осака, Нагоя, Саппоро.
У складі Японії — приблизно 6800 островів. Чотири головні
острови — Хонсю, Кюсю, Сікоку і
Хоккайдо — займають 97% території країни.
У країні — більше 200 вулка-

нів, а найвищим діючим вулканом
є гора Фудзі.
Тут щороку реєструють понад
1500 землетрусів, більша частина
з них дуже незначні.
Дзен-буддизм є найбільш поширеною формою буддизму в країні.
У Японії прихильно ставляться
до світових релігій.
У державі чотири основні системи писемності: катакана, ромадзі, кандзі й хірагана.
Методика виховання дітей у
Японії є унікальною і не схожа на
жодну з країн.
Економіка — третя за величиною у світі, поступається лише
США і Китаю.
Найвідоміші японські компанії:
Toyota, Honda, Sony,
Nintendo,
Canon,
Panasonic, Toshiba,
Sharp та інші.
Японія — батьківщина різних видів
бойових мистецтв,
таких як карате, дзюдо, сумо, ніндзюцу,
кендо,
дзю-дзюцу,
айкідо та інших.
Стародавні воїни
Японії — самураї —
були дуже досвідченими в бою, мали головну зброю — гострий
меч із невеликим вигином (катана).
Слово «гейша» у перекладі з
японської означає «артист». Першими гейшами були чоловіки.
У багатьох японських фірмах є
ранкова зарядка для працівників.
Дуже популярна їжа в Японії
— сире м’ясо коня.
Рівень убивств у Японії — один
із найнижчих у світі, становить
0,50 на 100000 осіб.
Японія налічує 18 лауреатів
Нобелівської премії.
23% японського населення
старше 65 років.
У Японії існують кафе, де люди
можуть відпочити, пограти з цуценятами й кошенятами.

Єдина іноземна мова для вивчення в японських школах — англійська.
Японська поезія хайку — найкоротші вірші у світі, мають лише
три рядки.
Напій саке виготовляють із
ферментованого рису.
Національний вид спорту —
боротьба сумо.
У країні на кожному кроці стоять торгові автомати, в яких продається пиво, гаряча й холодна баночна кава, сигарети та інші предмети.
Японці обожнюють рис і їдять
його щодня, тричі на день.
Ринок Цукідзі в Токіо — найбільший у світі рибний ринок.
Перший японський роман «Повість про Гендзі» був написаний
1007 року японською дворянкою
Мурасаки Сикибу.
У японських ресторанах ви не
побачите тарілок із недоїдками —
японці замовляють стільки, скільки потрібно.
За конституцією в Японії немає і не може бути армії.
У будинках відсутнє централізоване опалення, зате тротуари й
дороги взимку підігріваються, щоб
не було ожеледиці.
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Японці пробурять затонулий
сьомий континент

Надглибоким бурінням має намір зайнятися
Державне японське агентство геолого-морських
наук і технологій.
Фахівці планують через два роки почати буріння континенту з умовною назвою «Зеландія»,
який затонув 23 млн років тому. Буріння буде здійснюватися за допомогою унікального дослідницького судна «Тікю» (на фото), призначеного для робіт на морському дні. Судно 2014 року встановило
світовий рекорд, пробуривши в дні Тихого океану
свердловину завглибшки 3058 метрів.

Бурові роботи допоможуть більш точно визначити розміри затонулого континенту, а також
прояснити причини й темпи його занурення.
Нинішня Нова Зеландія — це частина затонулого континенту над поверхнею океану. На цю
країну припадає лише 5 – 7% площі того континенту. Велика частина його розміром близько 4,5
млн кв. км лежить на глибині близько тисячі метрів від поверхні океану.

3000 років тому китайці робили
барабани зі шкіри крокодилів

Учені кажуть, що тоді шкіру китайських алігаторів використовували для виготовлення барабанів «тогу». Раніше один такий барабан, обтягнутий
шкірою крокодила, був знайдений археологами.
Також археологи знайшли в Хаоцзині гончарні вироби, кам’яні та бронзові знаряддя, десять
могил, дві гончарні печі й чотири криниці.

У Вірменії знайшли стоянку
давніх людей віком
близько двох млн років

Стоянка стародавньої людини була виявлена
під час проведення розкопок в одній із печер епохи нижнього палеоліту.
Стародавні люди, які жили в період 2,6 млн –
150 тис. років до н. е., були схожі на дріопітеків і
австралопітеків, проте з більш складною соціальною структурою і розвиненим інтелектом. Саме в
той час предки людей почали використовувати
кам’яні знаряддя і вогонь.
Виявлена стоянка є однією з найдавніших серед відомих науці.

В Україні знайшли залишки
храму віком 6 тисяч років

На території Кіровоградської області були
знайдені руїни величезного храму з людиноподібними фігурками й рештками тварин, принесених у жертву. Знахідку зробила група британських та українських археологів.
За даними вчених, площа храму складала
60 на 20 метрів. Це була двоповерхова споруда,
зроблена з дерева й глини, із внутрішнім двором
і портиками по периметру.
Усередині споруди виявили вісім глиняних
плит, на одній із яких лежало безліч обгорілих кісток ягнят, яких, судячи з усього, принесли в жерт-

Дванадцять кісткових щитків зі спинних панцирів крокодилів знайшли археологи при розкопках
у Хаоцзині, де в давнину розташовувалася столиця династії Західна Чжоу (1064 – 751 роки до н.е.).
Сучасні китайські алігатори зустрічаються на
півдні провінції Шеньсі, де вологий субтропічний
клімат. Мабуть, в епоху Західної Чжоу навколо
Хаоцзиня були досить великі болота й озера, де
могли жити алігатори.

ву. Підлога і стіни всіх п’яти приміщень другого поверху були пофарбовані в червоний колір.
На першому поверсі дослідники виявили сім
додаткових платформ і внутрішній двір, усипаний
кістками тварин і фрагментами кераміки.
Храм був виявлений під час розкопок доісторичного поселення поблизу села Небелівка Новоархангельського району. Останні дослідження
об’єкта показали, що давнє поселення займало
площу близько 238 гектарів. На 50 вулицях розміщувалося понад 1,2 тисячі будівель.
Учені встановили, що знахідка хронологічно
належить до трипільської культури мідного віку
(5500 – 2750 роки до нашої ери). Вік храму складає близько 6 тисяч років.
Знайдений в Україні храм схожий на культові
споруди Близького Сходу того самого періоду. Як
зазначають археологи, шумерський храм Еріду,
якому близько 6 тисяч років, також був поділений
на окремі кімнати.

Знайдено фотографію
Шопена

Швейцарський фізик Ален Колер виявив знімок із дагеротипу, на якому зображений Фредерік Шопен (1810 – 1849), геніальний польський
композитор і піаніст.
Знімок став третім відомим фотографічним зображенням музиканта. За оцінкою експертів, він
був зроблений приблизно 1847 року паризьким фотографом Луї-Огюстом Біссоном, якому належить і
одне з уже підтверджених зображень композитора.
Кадр знайшли в особистому архіві Шопена у
Швейцарії. Оригінал дагеротипу, як і у випадку з
першими двома знімками, був, швидше за все,
знищений.

Податки бували й унікальні

s Податки є найважливішою
складовою економіки будь-якої країни, за рахунок яких існує сама державна система. Звичайно, мало
кому приємно віддавати певну частину своїх доходів, але все ж цю необхідність дійсно важко заперечити.
Ще сам Бенджамін Франклін (видатний учений і політик США, чий портрет — на купюрі в 100 доларів) говорив, що в цьому житті немає нічого неминучого за винятком лише однієї смерті й податків.

s Звідки походить вираз «Москва сльозам не вірить»? У період
зростання впливу Московського князівства з інших міст стягувалася велика данина. І багато населених пунктів направляли до Москви чолобитників зі скаргами на високі податки.
Часто цар жорстоко карав скаржників для залякування інших підданих.
Прийнято вважати, що саме в ті часи
з’явилося знамените висловлювання.
s Цікавим податком від листопада 1941 року «радував» своїх громадян уряд СРСР. Якщо протягом
певного часу подружня пара не обзаводилася дітьми, молодята мусили виплачувати як штраф 6% від своєї зарплати. Звільнялися від сплати
лише ті, кому виповнилося 50 років.
s Однією з найбільш відповідальних націй у питанні сплати податків є
шведи. Облік податків Швеції ведеться від XV століття. Причому всі відомості про платників податків того періоду
можна переглянути й сьогодні.
s Шведська податкова служба
ретельно стежить за прибутковістю
не тільки простих громадян, а й усіх
бізнесменів, а також зірок шоу-бізнесу. Чого тільки вартий той факт,

що від
д са
ссамого
амого народження кожному
шведу присвоюється свій унікальний податковий паспорт. Тобто в
будь-який податковій інспекції країни можна набрати відповідний код і
подивитися виплати від доходів кожного громадянина за рік незалежно
від її соціального статусу.
s Протягом багатьох років італійські медики відзначають, що кількість стресів, нервових зривів і серцевих нападів на Апеннінському півострові щороку хвилеподібно зростає
в однаковий час — при наближенні 18 червня. Для багатьох італійців
така дата стала фатальною, бо саме
цей день є крайнім терміном подання податкової декларації про доходи.

s Італійська фінансова поліція
є однією з найбільш непохитних у світі. Її співробітники завзято переслідують злісних неплатників, в якому
місці країни ті не намагалися б сховатися. Приміром, серед підслідних у
підозрі про несплату податків був телевізійний магнат і колишній прем’єр
країни Сільвіо Берлусконі, також Тезар Роміті — президент автоконцерну ФІАТ. Сувора фінансова гвардія
навіть позбавила італійського ордена всесвітньо відому кіноактрису
Софі Лорен, бо в зірки були проблеми щодо податкової заборгованості.
s Жителі США далеко не завжди були відповідальними платниками податків. У перші роки державотворення мало хто з податкових
інспекторів помирав своєю смертю,
тому що спочатку американцям дуже
не сподобалося віддавати зароблені кошти. Проте після десятиліть американці стали справно здійснювати
всі державні відрахування.

s 1913 року податкове законодавство США складалося з 200
невеликих сторінок. Нині один лише
податковий кодекс містить у собі понад 1200 аркушів дрібного тексту, а
все податкове законодавство має
17 000 сторінок, розділених на 260
тематичних томів!
s Найбільш високі податки у
світі платили громадяни Фінляндії —
36,2% від доходу людини. Однак це
було лише в період з 1995 по 1997
роки. А сьогодні найбільш високі податки стягуються у Швеції (32,3%
від зарплати громадянина), Данії
(31,8%), Нідерландах (31,5%), Італії і Франції (20 – 22%), Великобританії (21,3%), Австрії (20,8%), Бельгії
(20,1%), Німеччині (19 – 20%) та Іспанії (13,7%).
s У Єгипті обов’язковим додатковим податком обкладаються танцівниці живота, які разом щороку
сплачують державі податок у розмірі
близько 900 мільйонів єгипетських
фунтів (260 млн дол. США). Причому
це робить танець живота п’ятим за
своєю значимістю джерелом поповнення державної скарбниці, який
лише трохи поступається доходу від
Суецького каналу, туризму, експорту
нафти й виробництва бавовни.
s Один із найбільш відомих
гангстерів і злодіїв в історії — Аль Капоне разом зі своїм злочинним угру-

пованням убив більше 912 осіб. Також бандит займався сутенерством,
контрабандою і розповсюдженням
наркотиків, але, незважаючи на всі
свої злодіяння, постійно виходив сухим із води. У результаті поліція змогла притягти гангстера до суду лише
за несплату податків і надовго запроторила Капоне до в’язниці.
s Податками обкладали навіть
самого Адольфа Гітлера, коли той був
канцлером Німеччини. Більшу частину його доходів становив продаж знаменитої книги «Моя боротьба» (Mein
Kampf). Правитель був змушений регулярно віддавати вагому частину від
своїх заробітків, як і всі німці. Проте
Гітлеру це не подобалося, і він доручив чиновникам знайти причину, через яку його могли б звільнити від обтяжливих виплат. І привід дійсно знайшовся: Гітлера порівняли з Юлієм Цезарем, на якого закон про сплату
податків не поширювався в принципі.
s Найзаповітніша мрія всіх податкових служб світу (обкласти людей вічним податком) була здійснена
в ХІV столітті. За задумом міністрів
Англії кожен добропорядний англієць був зобов’язаний сплачувати солідний податок за власне життя, тобто лише за те, що він живе. Від несплати були «великодушно» звільнені
ті, хто вже помер. Але рай для податківців протримався недовго й закінчився грандіозним бунтом.

Видатні особи
світової історії

Аристотель

Аристотель — це ім’я чули всі жителі планети Земля, але які відкриття
він здійснив і який зробив внесок у
науку, знають не всі. Наприклад, те,
що він є першим біологом в історії
людства.
Аристотель був народжений 384
року до нашої ери в родині лікаря,
швидше за все саме цим обумовлений його потяг до біології та анатомії.
У 15 років він втратив батьків і жив
під опікою свого дядька. Той, бачачи
тяжіння племінника до наук, а особливо до біології, розповів йому про
знаменитого вченого Платона, який
викладав в Афінах.
Коли Аристотелю виповнилося
18 років, він самостійно поїхав до
Афін вступати до академії Платона.
Аристотель виявив себе як талановитий вчений і працівник, завдяки
цьому йому була запропонована робота в академії Платона.
У 347 році до нашої ери Платон
помер. Аристотель був змушений виїхати до міста Алтарей. Через п’ять
років цар Македонії Філіп найняв
Аристотеля для навчання свого сина
Олександра, проте через кілька років цар помер, а весь тягар державних справ перейшов до сина. Олександрові Македонському стало не до
навчання, тому його вчитель поїхав
назад до Афін. На той час Аристотель
став уже відомим ученим. Заснував
в Афінах власну школу, яка отримала
назву лікея (що означало «храм Аполлона»).
Власний метод викладання Аристотеля був неповторний. Учений читав лекції серед дерев, гуляючи по
саду.
Через складну ситуацію в Афінах
Аристотель вирушив до міста Халкіда в Греції, де 322 року до нашої ери
помер.
Аристотель досконало вивчав
тварин, комах, земноводних, плазунів. Написав багато книг за описом
молюсків, риб і ссавців. Його праця
«Історія тварин» — один із найяскравіших творів наукового світу. «Систематика тваринного світу» стала навіть обов’язковим шкільним предметом 1707 року.
Аристотель вважав, що можливе переселення душ, а найголовнішим органом є серце, бо воно формується швидше за всіх інших, і воно
ж є розумовим центром живого
організму.
У видатного філософа є вчення
про чотири причини всього сущого.
Матерія — те, з чого. Матерія
— це постійна величина, її не може
стати менше або більше. Усе навколо складається з матерії, яка
з’єднується одна з одною в певних
пропорціях і за певних умов. Первинні матерії — вогонь, вода, земля, повітря й ефір.
Форма: те, що. Це те, в якій формі існує той чи інший предмет. Форму
створює Бог або розум живої істоти.
Похідна причина: те, звідки. Це
момент часу, від якого починається
відлік існування предмета.
Мета: те, для чого. Будь-який
предмет існує на Землі для певної
мети.
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Як почався Великий терор

20 грудня 1936 року Сталін влаштував прийом з нагоди чергової
річниці органів держбезпеки. У розпал званого вечора начальник відділу охорони ГУДБ НКВС, комісар
держбезпеки 2-го рангу Карл Паукер, котрий надто вже розвеселився, влаштував для вождя виставу
в особах. П’яний Паукер повис між
двома чекістами, зображуючи переляканого Григорія Зінов’єва, якого
тягли з камери на розстріл. У якийсь
момент Паукер упав на коліна й, обхопивши руками чобіт одного з конвоїрів, заволав під регіт присутніх:
«Будь ласка, заради Бога, товаришу,
викличте Йосипа Віссаріоновича»!
Сталін сміявся до упаду. Потім на
прохання аудиторії головний охоронець НКВС повторив сцену «на біс».
Збуджені глядачі ревли і стогнали.
Кульмінація настала, коли Паукер
простягнув руки до стелі й закричав:
«Почуй мене, Ізраїлю, наш Бог є Бог
єдиний!», після чого Сталін, захлинаючись від реготу, замахав рукою,
показавши, що виступ можна припинити.
Задоволені гості кинулися випивати й закушувати за талановитих співробітників. Святковий вечір
удався.
Через чотири місяці Паукера
зняли з посади й заарештували. Ще
через чотири місяці його розстріляли як «ворога народу». У Сталіна було
специфічне почуття гумору.

Прелюдія 1937 року
Упродовж першої половини
1930-их років у надрах сталінської
юстиції фабрикували великі й малі
судові справи: «шкідників робітничого постачання» і «Промпартії» (1930),
учених-мікробіологів і ветеринарів
(1930 – 1931), меншовиків (1931),
«Ленінградського центру», «Московського центру» (1934 – 1935),
«Кремля» (1935) й інші. Вони служили пробними заходами перед масштабними судовими виставами, що
упереджали і супроводжували Великий терор 1937 – 1938 років.
Сталінська держава контролювала ціни, зарплати, місце проживання і переміщення, споживання і
зайнятість радянських людей. Вона
розподіляла матеріальні ресурси і
продовольство — залежно від категорії постачання, корисності, стратифікації трудящих, встановлювала
освітній і культурний ценз, надавала
правдоподібності догматам офіційної ідеології, спонукаючи населення до віри в марксистсько-ленінську
утопію.
«Революція, яка проводилася
в ім’я знищення класів, — резюмував югославський комуніст Мілова
Джилас, — призвела до необмеженої влади одного нового класу. Усе
інше — маскування й ілюзія». Важливу роль грав примус людей до вираження фіктивного ентузіазму й
одностайності за допомогою ритуалізованих церемоній, у тому числі демонстрацій, мітингів, публічних
покаянь, викриттів і засуджень «ворогів народу» і так далі. За допомогою страху, брехні й лицемірства відбувалося небачене в історії духовне
розтління величезного народу.
Перший Московський процес
став інструментом для організації
всесоюзної мобілізаційної кампанії
напередодні «єжовщини», що потребувала пропагандистської підготовки. Психологія обложеної фортеці й
пошуку замаскованих ворогів мала
стати масовою. Крім того, політичні звинувачення проти «зінов’ївців»
дозволяли дискредитувати Льва
Троцького, що викривав в еміграції
соціалізм сталінського типу.
Улітку 1936 року на Піреней-

ському півострові спалахнула громадянська війна між «червоними» й
«білими» іспанцями.
У боротьбі з націоналістами
троцькісти грали помітну роль, і
компрометація Троцького дозволила б зменшити їхній вплив серед
республіканців на користь комуністів, що орієнтувалися на Москву.

Режисери:
побоювання
і розрахунки
Нарком внутрішніх справ СРСР і
генеральний комісар держбезпеки
Генріх Ягода не був у захваті від підготовки Московського процесу. Сліди «зінов’ївського підпілля» за вказівкою Сталіна завзято шукав Микола Єжов, котрий не мав тоді стосунку
до кадрів держбезпеки: він завідував відділом керівних партійних органів ЦК. Той факт, що взимку 1936
року Єжов розкрив «змову» Троцького, Камєнєва і Зінов’єва, вразив
співробітників центрального апарату НКВС, оскільки вони не мали стосунку до цієї справи. Адже в результаті йшов неминучий висновок про
непрофесіоналізм керівників НКВС,
що проґавили існування законспірованого троцькістського центру.
Подив посилював той факт, що Григорій Зінов’єв і Лев Камєнєв довгий
час знаходилися під постійним оперативним наглядом, а після вбивства Кірова перебували під вартою. Очевидно, що Ягода передчував кінець своєї кар’єри у зв’язку з
«троцькістсько-зінов’євським» процесом, але опиратися енергійному
Єжову не міг, і чекісти долучилися до
слідчих заходів.
Головну роль серед них відігравав начальник таємно-політичного
відділу ГУДБ НКВС, комісар держбезпеки 2-го рангу Георгій Молчанов.
У основу сценарію лягли зізнавальні свідчення трьох арештантів:
агента НКВС Валентина Ольберга,
який викладав у педінституті Горького, і двох колишніх учасників внутрішньопартійної опозиції — працівника Наркомату землеробства
Ісаака Рейнгольда й Річарда Пікеля, котрий завідував секретаріатом
Зінов’єва в середині 1920-их років.
При цьому Рейнгольд свято вірив,
що, беручи участь у фабрикації справи про міфічну змову, він виконує завдання партії.
Щодо змісту свідчення мали
стандартний вигляд: змовницька діяльність, убивство Кірова, підготовка замахів на керівників ВКП (б),
захоплення влади в СРСР з метою
«реставрації капіталізму». Частину
свідчень чекісти вигадували за підслідних, частково вони були плодами спільної творчості. Тепер виникли підстави для «викриття» двох головних персонажів.
Співпраця з Єжовим Молчано-

ву не допомогла — Єжов залишився
невдоволений ним. У лютому 1937
року Молчанова заарештували і через вісім місяців розстріляли.

Актори:
мотиви поведінки
Близький соратник Володимира Леніна й «легковажний жонолюб»
Зінов’єв здобув популярність як партійний диктатор Петрограда-Ленінграда й керівника Комінтерну в перші роки радянської влади. Разом із
Камєнєвим він висловився проти
Жовтневого перевороту, але потім
потрапив до переліку революційних
вождів, багато в чому завдяки своїй кровожерливості. У вересні 1918
року Зінов’єв заявив: «Ми повинні
повести за собою дев’яносто міль-

йонів зі ста, що населяють Радянську Росію. З іншими не можна говорити — їх потрібно знищити».
Терор у червоному Петрограді сучасники вважали одним із найжорстокіших, а соціолог Питирим
Сорокін назвав Зінов’єва винуватцем винищення петроградської інтелігенції. Після поразки в боях на партійному олімпі боязкуватий Зінов’єв
капітулював перед Сталіним задовго до свого арешту.
«Кращі люди передового колгоспного селянства прагнуть у Москву, в Кремль, прагнуть побачити
товариша Сталіна, торкнутися його
очима, а можливо, й руками», — сказав узимку 1934 року у своїй покаянній промові колишній керівник ленінградської опозиції на XVII з’їзді
партії.
Перший глава радянської держави Лев Камєнєв був симпатичнішою фігурою. З нього міг би вийти
непоганий міністр-соціаліст у демократичній державі. Не пориваючи з
Леніним, Камєнев протестував проти однопартійного уряду і вважався
помірним, «правим» революціонером. За однією з версій, навіть перед розстрілом він намагався зберегти гідність, закликаючи Зінов’єва
припинити істерику й поводитися
пристойно.
Упродовж весни й літа 1936
року слідчі вимагали від заарештованих «роззброїтися перед партією»,
чинячи на них безперервний тиск.
За одним свідченням, від початку
літа в камерах Зінов’єва й Камєнєва включили центральне опалення.

Лідери лівої опозиції СРСР (зверху вниз, зліва направо):
Лев Троцький, Лев Камєнєв, Григорій Зінов’єв, Хрістіан Раковський, Микола Крестинський, Микола Муралов і Євген Преображенський, 1925 рік.
Фото: © collection roger - viollet/afp/east news

Зінов’єв, що страждав на астму, особливо погано переносив спеку. Нарешті змучені ув’язнені зважилися
на угоду зі Сталіним, що пообіцяв їм
від імені Політбюро життя в обмін на
участь в антитроцькістській виставі. Гарантували безпеку сім’ям і поблажливість до старих соратників.
Потім майбутніх підсудних підлікували й підгодували.
На процес чекісти вивели 16
осіб: 11 колишніх опозиціонерів і 5
німецьких комуністів, що емігрували
до СРСР, будучи в захваті від успіхів
соціалістичного будівництва. Першим ставили за провину організацію та керівництво терористичним
підпіллям, другим — участь у підготовці терактів. Єдиним підсудним,
що намагався чинити опір судовому
фарсу, став Іван Смирнов — старий
більшовик, який вважався одним із
організаторів розстрілу адмірала
Олександра Колчака взимку 1920
року.

Кінець вождів
Процес Військової колегії Верховного суду СРСР за справою «антирадянського об’єднаного троцькістсько-зінов’євського центру» відбувся з 19 по 24 серпня 1936 року в
Жовтневому залі Будинку Рад. Головував армвійськюрист Василь Ульріх — один із головних виконавців
сталінської репресивної політики.
Роль прокурора виконував Андрій
Вишинський.
Пропаганда щосили використала судову виставу і сфабриковані
«свідчення» підсудних. Проте багато
зарубіжних газет і спостерігачі всетаки висловили сумнів в існуванні
«терористичної змови» Троцького,
Камєнєва і Зінов’єва. Наївні керівники II Інтернаціоналу і Міжнародної
федерації профспілок боязко звернулися до Москви із проханням забезпечити права підсудних, які у відповідь дружно відмовилися від адвокатів.
Сенсаційно прозвучали з вуст
підсудних імена «правих» опозиціонерів на чолі з головним редактором
«Вістей» Миколою Бухаріним, нібито
пов’язаних із троцькістами. Один із
них, Михайло Томський, що завідував Держвидавом, дізнавшись про
свідчення підсудних із газет, застрелився ще до кінця процесу.
24 серпня всіх підсудних засудили до розстрілу. Ймовірно, вони розраховували, що в них є 72 години для
подання прохання про помилування,
але чекісти розстріляли засуджених
уночі 25 серпня. Потім настала черга дружин, дітей і родичів. Країна занурювалася у вир істерики й божевілля.
Колишній троцькіст і заступник наркома важкої промисловості Юрій П’ятаков на доказ своєї лояльності запропонував Сталіну та
Єжову власноруч розстріляти не
лише всіх засуджених по процесу, а
й свою колишню дружину Людмилу
Дитятєву, заарештовану влітку 1936
року як «змовницю». Бухарін, що повернувся з відпустки, конвульсійно
писав 1 вересня маршалу Климу Ворошилову: «Що розстріляли собак —
страшно радий».
П’ятакова розстріляли в НКВС
через п’ять місяців, Бухаріна — через вісімнадцять. За моральним і
фізичним кінцем вождів Жовтня наставала епоха Великого терору.
Кирило АЛЕКСАНДРОВ,
історик
Журнал «Новое время»
(сайт «Аргумент», 12.09.2016 р.)
Переклад із російської
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Сторінки української історії в особах
Митрополит
Петро Могила

Майбутній митрополит Київський, Галицький і всієї Русі
народився 10 січня 1597 року.
Походив із молдавського боярського роду. Деякий час вважався одним із претендентів
на молдавський трон. Учасник
Цецорської (1620 р.) та Хотинської (1621 р.) битв.
У 1625-ому прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Архімандрит
Києво-Печерського монастиря
в 1627 – 1632 роках. Восени
1631 року заснував Лаврську
школу, яка за рік об’єдналася з
Київською братською школою,
утворивши Києво-Могилянську колегію (сучасна КиєвоМогилянська академія).
Від 1632-ого — митрополит Київський, Галицький і
всієї Русі. Відкрив залишки Десятинної церкви (1635 р.),
займався її реставрацією.
Вимагав від священнослужителів своїм життям і діяльністю слугувати прикладом для простого люду. Для
впорядкування богослужбової практики підготував
«Требник» (1646 р.) — блискучу пам’ятку богословської
думки Східної Церкви. Видання містило молитви, обряди,
тлумачило їх літургічне й канонічне значення, давало поради священикам щодо поведінки.
Реформи Петра Могили вивели Українську православну церкву з глибокої кризи, піднесли її авторитет у
суспільстві та православному світі.
Першим в Україні намагався запровадити метричні
книги. Зокрема, «Требник» містив форму метричних записів для реєстрації хрещення, вінчання, похоронів та укладання списків парафіян. Лише швидка смерть Петра Могили не дозволила реалізувати реформу і не призвела до
масової появи в православних церквах України метричних книг.
Помер 11 січня 1647 року.

Левко Мацієвич

13 січня 1877 року
в селі Олександрівка
на Кіровоградщині народився Левко Макарович Мацієвич — інженер, перший український авіатор, громадський і політичний
діяч.
Під час навчання
в Харківському технологічному інституті
входив до Української
студентської
громади. Був одним із засновників Революційної Української партії
(1900 р.) — першої політичної партії, яка ставила за мету здобуття незалежності. За рік його виключили з інституту і вислали під
нагляд поліції до Севастополя. Там організував самодіяльний робітничий театр з українським репертуаром,
організовував вечори пам’яті Тараса Шевченка, фінансово підтримував український національний рух.
У 1906-ому закінчив Миколаївську морську академію в Петербурзі. Як інженер-суднобудівник брав
участь у спорудженні кораблів Чорноморського флоту
— крейсера «Очаків», панцерника «Іван Златоуст». Розробив проекти протимінних заслонів, захисту бойових
кораблів від атак торпедами, 14 проектів підводних
човнів.
Унаслідок захоплення авіацією першим у світі розробив проект авіаносця на 25 літаків. Ідея Левка Мацієвича полягала в навісній палубі для злету й посадки, електрична розгінна лебідка виконувала роль катапульти, а гасити швидкість літаків мала спеціальна
гальмівна сітка. Для посадки аеропланів розробив посилене шасі. Утім, проект залишився нереалізованим.
Одержав посвідчення авіатора. Разом із Єфимовим
здійснив перші нічні польоти. Розробляв гідроплан та
пристрій для порятунку льотчиків під час вимушеної посадки на воду.
Загинув 7 жовтня 1910 року в Петербурзі в авіакатастрофі, що сталася через пошкодження аероплана
на висоті. Його ховали як національного героя в супроводі десятків тисяч людей.
Саме обставини смерті Левка Мацієвича надихнули
Гліба Котельникова на створення ранцевого парашута.

Ярослав Стецько

Кость Блоха —
отаман
Здобудь-Воля

10 січня 1875 року в станиці Кримській на Кубані (Росія) народився Костянтин Якович Блоха (Здобудь-Воля), полковник Армії Української держави, повстанський отаман.
Учитель за фахом. Під час Першої світової війни командував батальйоном піхоти, потрапив у німецький полон. Після Берестейської мирової угоди 9 лютого 1918
року був організатором та командиром
2-го полку Першої Синьої дивізії, створеної з українських полонених у таборах Німеччини.
За часів гетьмана Павла Скоропадського командував Окремим Чорноморським кошем. Наприкінці 1918-ого виїхав
на Кубань, потім у Галичину, опинився в таборі для інтернованих. Служив у створеному поляками підрозділі Української Галицької армії, який перейшов на бік Денікіна, а згодом опинився у складі Червоної
армії.
Пропонував голові Раднаркому УСРР
Християну Раковському створити Українську національну армію для боротьби з
поляками та Симоном Петлюрою (нелюбов до «петлюрівців» сформувалася після
того, як «синьожупанників» роззброїли у
квітні 1918-ого, підозрюючи в «контрреволюції»). Натомість отримав призначення
в галузі народної освіти, займався літературною працею, писав вірші.
Згодом розчарувався в політиці більшовиків. Восени 1921 року зустрівся з
отаманом Іллєю Івановим, а після загибелі останнього очолив штаб загону. Проводив організаційну роботу серед населення Холодноярської республіки, налагоджував контакти з іншими отаманами.
Заарештований 17 серпня 1922 року,
приїхавши до Києва на інспіровану чекістами зустріч нібито з «Отаманською радою». 2 січня 1923-ого засуджений до
страти. Загинув у бою зі співробітниками
ДПУ 9 лютого 1923 року, коли він та інші
37 діячів визвольного руху, яких утримували в Лук’янівській в’язниці в Києві, захопили 14 рушниць і підняли збройне повстання.
Реабілітований у жовтні 2016 року.

Подружжя Стецьків
19 січня 1912 року в Тернополі народився Ярослав Семенович Стецько — один з ідеологів та провідників
українського націоналізму, голова
ОУН-Б, президент Антибільшовицького блоку народів.
Походив зі священницької сім’ї. Закінчив Краківський та Львівський університети. Ще юнаком долучився до
національно-визвольної боротьби, від
1932 р. був членом Крайової екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом і редактором підпільних видань. У 1936ому засуджений польським судом до
п’яти років ув’язнення. Звільнений за
амністією 1937 р.
Один із ініціаторів створення Революційного проводу ОУН-Б (1940), від
квітня 1941 р. — заступник провідника ОУН-Б Степана Бандери. На Українських Національних зборах у Львові 30
червня 1941 р. проголосив Акт відновлення Української держави і був обраний прем’єром.
Ярослав Стецько пізніше пояснював: «…Ми вирішили танкам, бомбовозам і гранатам окупантів протиставити вірність ідеї Суверенітету нації,
гідність і гордість великої духом нації,
незламність нашого характеру, чистоту нашого серця, нашу безстрашність особисто захищати проголошене діло, ні за яких умов цього не за-

перечити, не відкликати, витримати
до кінця».
Заарештований нацистами 4 липня 1941-ого, понад три роки перебував у концтаборі Заксенхаузен, зокрема в бункері смерті «Целленбау». 1944
р. переведений на режим домашнього
арешту. Пізніше втік із лікарні в чеському місті Штайнгофф до американської зони окупації, отримавши важке
поранення в руку. У групі, яка допомогла організувати втечу, була підпільниця «Муха», майбутня дружина Ярослава Стецька — Ганна Музика (Ярослава
Стецько). Вони уклали шлюб у 1946-ому
і прожили разом 40 років.
1945 р. був обраний членом бюро
Проводу ОУН. Від 1946-ого і до кінця
життя очолював Антибільшовицький
блок народів. За його ініціативи постала Європейська Рада Свободи. 1968 р.
обраний головою Проводу ОУН-Б.
Під час судового процесу в Польщі
так сформулював своє життєве кредо:
«Змислом мойого цілого життя було, є і
буде: Україна вільна, Україна соборна,
Україна без холопа і без пана. Я вірю в
перемогу, я вірю так сильно, що можна
вмерти. З цього шляху мене не заверне
ніщо: ані тортури, ані пекло тюрем, ані
смерть».
Помер 5 липня 1986 року в м. Мюнхені (Німеччина).

Сергій Корольов
12 січня 1907 року (30 грудня 1906
року за старим стилем) у Житомирі народився Сергій Павлович Корольов —
учений, конструктор космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики.
Сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі
«Восток» і «Восход». Саме завдяки його
науковому й організаторському таланту
став можливий знаменитий політ у космос Юрія Гагаріна 12 квітня 1961 року.
Під керівництвом Сергія Корольова відбувалися польоти міжпланетних автоматичних станцій до Місяця, Венери та
Марса, здійснено м’яку посадку на поверхню Місяця.
Створена вченим перша у світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7
(8К71) була здатна нести заряд вагою
понад 5 тонн. Оскільки вчені змогли
різко скоротити вагу ядерного заряду,
ракети Корольова стали використовувати для запуску супутників, а їх надійність дозволила СРСР досягти першості
в космічній галузі. Компонувальна система і двигуни ракети Р-7 не застаріли й
до сьогодні. На її основі розроблено ракету-носій «Союз».
У СРСР Сергій Корольов був засекреченою особою. Крім вищого радянського керівництва й колег, усі інші знали його лише як головного конструктора. Він постійно перебував під охоро-

ною, немов у «золотій клітці».
У 1957-ому Нобелівський комітет хотів вручити премію в галузі фізики людині, яка відкрила людству шлях у
космос. Однак радянське керівництво
не розкрило прізвища головного конструктора. Воно стало відоме тільки після смерті вченого. Тоді й пришла всесвітня слава.
Зазнав табори НКВС (1938 – 1944
рр.). Під час жорстоких тортур Корольову
зламали щелепи, але винним себе він не
визнав. Був засуджений до страти (документ завізував Йосип Сталін). Пізніше розстріл замінили таборами на Колимі, де видобував золото, а звинувачення
щодо участі в троцькістській організації
та антирадянській діяльності переформулювали на «шкідництво в галузі військової техніки». Кілька разів лише дивом уникнув смерті. До реабілітації 1957
р. офіційно вважався ворогом народу.
Однак саме зламана щелепа зрештою і стала причиною смерті: 14 січня
1966 р. Сергію Корольову робили нескладну операцію і не змогли ввести через рот кисневий шланг для відновлення роботи серця.
Урна з прахом С. Корольова похована в Кремлівській стіні.
Прожив в Україні перші 24 роки свого життя. Мешкав у Житомирі, Ніжині, Одесі, Києві. Любив українські пісні,
часто співав «Дивлюсь я на небо», «Реве
та стогне Дніпр широкий».

Як згадувала його дочка Наталія,
«Сергій Павлович спав через ніч, йому
завжди доба була коротка, він хотів якомога більше встигнути. Жодної хвилини
не витрачати дарма, економити час».
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті,
м. Чернігів
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Мощі князя Михаїла Чернігівського
як дипломатичний аргумент

27 лютого 1572 року мощі святого князя Михаїла Чернігівського
(як вважається, предка Івана Грозного) та його боярина Федора були
перенесені до Москви з Чернігова.
Це був акт не стільки християнської,
скільки політичної історії, це була
частина пропагандистської стратегії Івана Грозного у звеличенні його
держави — Московії.
У ті десятиліття, що передували цій події, Московське князівство, після підкорення Казанського та Астраханського ханств, воєн
зі Швецією, Великим князівством
Литовським, фактичного розгрому
Ливонського ордену, потроху ставало квазіімперією і водночас формально залишалося у васальному
підпорядкуванні кримським ханам
— правонаступникам Золотої Орди.
Іван Грозний рівним із собою монархам, наприклад, англійській королеві Єлизаветі І, надсилав «поклон», а
кримському хану, як старшому, писав «чолобитну».

І ось тут починалося найголовніше. У складних, заплутаних дипломатичних інтригах московити прагнули
мати вигляд солідний та грізний, намагаючись у договорах затвердити
територіальні надбання або зменшити поступки, зафіксувати економічні
стосунки з іноземними державами,
але не завжди виходило. Дипломатія
була продовженням війни, і тодішні
Джеймси Бонди претендують на славу не менше, ніж сучасні.
1574 року перекладача одного зі
шведських посольств Авраама Нільсена, за п’ять років перед тим залишеного в Москві з метою «навчати
хлопців шведської мови», було нарешті відпущено на батьківщину —
розповідає дослідник Л. Юзефович
у книзі «Как в посольских обычаях
ведётся…». Однак до Швеції він не
доїхав. Російська влада затримала
його на кордоні, в Орєшку. Підстави для цього були цілком вагомі: в
Нільсена виявили кілька паперів, які
він «крав як лазутчик». Справа сама

по собі досить звичайна. У Європі
того часу члени дипломатичних місій
шпигунством не гребували, існував
навіть особливий іронічний термін,
що позначав дипломата, — espion
honorable (франц. — почесний шпигун). Цікаво інше: серед багатьох паперів у невдахи-тлумача «повиймали» царські родоводи. Через рік на
російсько-шведському посольському з’їзді, що відбувся на річці Сестрі,
бояри, згадуючи цю історію, звинувачували Нільсена в тому, що він
«був лазутчиком і виписував спорідненість государя нашого».
Дивний вибір об’єкта для шпигунства. Навіщо Нільсену потрібно
було знати генеалогічне дерево Івана Грозного? Мабуть, не з простої
цікавості, оскільки він робив це таємно. Хто дав йому таке загадкове
доручення? Чому воно викликало
тривогу в Москві? На ці питання неможливо відповісти, не розглянувши спершу всю систему політичних
поглядів тієї епохи, що стосуються
відносин між монархами й державами.
У дипломатичній мові XVI – XVII
століть вживався найважливіший
термін — «братство», який виявляв
не спорідненість і не характер взаємин між государями, а їх політичне
рівноправ’я. Із володарями, яких російські правителі вважали нижчими
від себе за рівнем влади або за походженням, вони могли перебувати
«в приятельстве и в суседстве» (в союзі), аж ніяк не «в братерстві». Вод-

ночас, навіть воюючи між собою, монархи називали один одного «братами», якщо це було прийнято до початку військових дій.
Таким чином, питання про «братерство» ставало додатковим козирем у дипломатичній грі.
1567 року був укладений російсько-шведський мирний договір про
розмежування сфер впливу в Прибалтиці та військовий союз, спрямований проти Польсько-Литовської
держави. Цей договір був великим успіхом російської дипломатії,
в ознаменування його Іван Грозний
короля Еріка XIV «пожаловал, учинил его с собою в братстве». Однак
незабаром союзник був скинутий із
престолу, а нового шведського короля Юхана III, що розірвав договір із
Росією, цар «братом» уже не визнав.
Саме тому не плани фортець, не
чисельність і пересування військ (у
той час між Швецією і Росією велися воєнні дії в Карелії), не імена незадоволених самовладдям Грозного
бояр, а царський родовід насамперед цікавив тлумача Нільсена й тих,
хто дав йому таке завдання. У Стокгольмі хотіли мати свідоцтво, яке
підтверджувало б той факт, що російський цар веде свій рід аж ніяк не
від «Августа-кесаря» і навіть не від
великих князів київських. І, мабуть,
Нільсен користувався не тільки російськими джерелами, а й польськолитовськими, де постійно підкреслювалося походження Івана Гроз-

викладена за ціною 6 кілограмів
пшениці за квадрат

Торік наша газета вела просвітницький проект «Батурин — гетьманська столиця». Протягом кількох місяців вийшло 8 сторінок із публікаціями науковців Національного заповідника «Гетьманська столиця» — з історії Батурина різних століть. Ці сторінки вийшли в номерах 84 – 91, і ви
можете прочитати їх на сайті газети в Інтернеті.
Продовжуючи цей проект, пропонуємо нові публікації науковців заповідника.

1879 року Чернігівський муніципалітет вирішив забрукувати
центр міста — надати твердого покриття Базарній площі та ще декільком вулицям.
Підрядником було обрано підприємця Афанасьєва, який
зобов’язався виконати роботи за ціною 1 руб. 45 коп. за 1 квадратний
сажень (сажень дорівнював 3 аршинам або 7 футам) — ледь більше
4 кв. м. Тобто вартість квадратного метра склала близько 36 копійок.

Протоієрей Симеон Беглевський
благочинної ради, депутатом у слідчих
справах.
Отримав ряд нагород: 1859 р.,
з нагоди завершення Кримської війни, — бронзовий хрест і медаль «У
пам’ять війни 1853 – 1856»; 1863
р. — оксамитову фіолетову скуфію;
1875 р. — оксамитовий фіолетовий
камилавк; 1880 р., з нагоди 25-річчя служби в народній освіті, — орден
Святої Анни ІІІ ступеня; 1883 р. — наперсний золочений хрест; 1900 р., як
пам’ять про 50-річчя служби в сані
священика, — орден Володимира ІV
ступеня.
Не шкодуючи власних сил, священик щодня перепливав човном річку Сейм, поспішаючи до своїх учнів.
Останніми роками учнями старого
вчителя ставали вже правнуки його
перших вихованців.
Стараннями отця Симеона 1856
р. церква Іоана Богослова, а пізніше і
дзвіниця були покриті залізом. У 1898
р. при церкві відкрили школу грамоти.
Спочатку вона розміщувалася в церковно-громадському будинку на Городищечку, а потім у найманих хатах.
Утримувалася частково за батьківські
кошти, частково — церковною опікою
та Конотопським відділенням єпархіальної училищної ради. У 1902 р. у
школі навчалося 50 учнів — 35 хлопчиків і 15 дівчаток.
Педагогічна праця, служіння Господу й людям стало змістом життя
Симеона Беглевського. Він був одружений з уродженкою Батурина Марією Іларіонівною, дітей не мали. Подружжя жило в дерев’яному будинку
неподалік церкви. Парафія Іоано-Богословської церкви була небагатою,

Олександр ЯСЕНЧУК,
м. Чернігів

Бруківка в центрі Чернігова

Батурин — гетьманська столиця

«Багата й цікава історія Батурина,
що розкинувся амфітеатром на лівому березі Сейму. Як у краплині роси,
відбилася в ньому давня і новітня історія України», — писав краєзнавець
В. Бондаренко.
Проте до 1918 р. Батурин займав
і правий берег ріки, тут знаходилися
його передмістя — слобідки Матіївка,
Городищечко й ряд хуторів.
У 1778 р. домову церкву Кочубеїв — Введення Пресвятої Богородиці
— перемістили на правий берег Сейму «для селенцев Матиевки и Городищечка», яким під час водопілля було
складно здійснювати християнські
треби в храмах Батурина, й освятили
на честь святого апостола і євангеліста Іоана Богослова. Церква знаходилася на підвищенні піщаного берега
Сейму між слобідками Городищечком
і Матіївкою.
Настоятелем батуринської ІоаноБогословської церкви 54 роки (з 1849
по 1903 рр.) був Симеон Климентійович Беглевський. Його постать заслуговує на окрему увагу.
Син псаломника, отець Симеон
народився 3 лютого 1826 р. у с. Городище Сосницького повіту. Після закінчення повного курсу семінарських
наук 8 вересня 1849 р. був рукоположений архієпископом Павлом у священики Іоанно-Богословської церкви. Від 1851 р. протоієрей Симеон
був наставником, законоучителем
Батуринського народного училища.
За старанність на посаді наставника
7 липня 1856 р. був нагороджений.
11 січня 1875 р. С. Беглевський став
помічником настоятеля батуринських
церков. У 1882 – 1890 рр. був членом

ного, його батька і діда лише від князів московських — данників орди.
Такі свідоцтва полегшили б шведській стороні ведення полеміки про
«братерство». Відмова Івана Грозного визнавати королів Швеції рівноправними дипломатичними партнерами, в свою чергу, диктувала деякі
принизливі для їхньої гідності ужиткові норми російсько-шведського
посольського звичаю, прагненням
скасувати які й викликані були дивні, на перший погляд, дії «лазутчика»
Авраама Нільсена.
Саме тому 1572 року Іван Грозний наказав перевезти з Чернігова до Москви мощі свого предка —
чернігівського князя Михаїла, щоб
наочно підтверджувати слова про
древність власного роду. Звичайно,
на цьому він не зупинився і продовжив свій рід аж до римського імператора Августа.
Особлива ситуація склалася у
відносинах Московії з Кримом. Право на «братство» з ханами Івану III,
Василю III і навіть Івану Грозному доводилося або стверджувати в бою,
або, що частіше, викуповувати багатими дарами. Ситуація на східноєвропейській шахівниці кардинально змінилася після Переяславського договору, коли Україна своїми
ресурсами «підперла» новопосталу
імперію.

Церква Iоана Богослова.
Фото початку ХХ ст.
адже земля, на якій вона мешкала,
— «песчаная и неспособная». Окрім
слобідок Матіївки та Городищечка,
парафіяни церкви жили в навколишніх хуторах Мости, Карташевського,
Шевченка-Лопати, Кучугуровському,
Мізині, Ластовещині, Сміловщині та
Обирку. За даними метричних книг,
1902 р. парафія Іоанно-Богословської церкви складала 1574 особи, які
мешкали у 180 дворах.
Симеон Климентійович Беглевський помер наприкінці 1903 р. і був
похований на церковному цвинтарі. У
пам’ять його добрих справ, за рішенням Конотопського повітового зібрання, 1904 р. при Чернігівській земській
фельдшерській школі було засновано
стипендію імені Симеона Беглевського розміром 200 руб. щороку.
На жаль, церква Іоана Богослова до наших днів не збереглася, та й
поховання священика Беглевського зруйнували навесні 1975 р. під час
спорудження автотраси, що сполучає
село Матіївку з шосе Київ – Бачівськ.
Наталія САЄНКО

Тогочасні 36 копійок приблизно дорівнювали 27 американським центам або вартості 6 кілограмів озимої пшениці.
Отже, за цінами 2016 року покриття бруківкою квадрата центральної частини Чернігова коштує (виходячи з ціни 6 кг озимої
пшениці) 19 грн. 20 копійок.
Сергій ЛЕП’ЯВКО
(Із книги «Чернігів. Історія міста»)

Календар Чернігівщини
19 січня 1891 р. у м. Ічні народився Архип Кмета, підполковник
Армії УНР, громадський діяч.
1 лютого 1843 р. у м. Чернігові народився Микола Вербицький, письменник, громадський діяч.
4 лютого 1879 р. у с. Ладин Прилуцького повіту народився Василь Королів-Старий, український громадський діяч, письменник,
видавець, один із засновників Української Центральної Ради.
8 лютого 1872 р. на Чернігівщині народився Федір Колодій, генерал-хорунжий Армії УНР.
8 лютого 1894 р. у м. Чернігові народився Аркадій Валійський,
генерал-хорунжий Армії УНР.
14 лютого 1893 р. у м. Ніжині народився Микола Росіневич,
підполковник Армії УНР.
23 лютого 1943 р. розстріляно Петра Рощинського, лікаря армії УНР, УПА. Народився у м. Глухові Чернігівської губернії.
25 лютого 1887 р. у містечку Синявка Сосницького повіту народився Василь Шкляр, учасник 2-го і 3-го Всеукраїнських військових
з’їздів, член Центральної Ради, старшина Армії УНР.
Підготував Олександр ЯСЕЧУК
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Приєднання до УНР
північних повітів Чернігівщини
Згодом комуністична Україна передала комуністичній Росії наші етнічні українські землі

У лютому 1919 р. голова
РНК УСРР X. Раковський направив на адресу НКВС РСФРР телеграму, в якій повідомив: український радянський уряд не має
жодних претензій на територію
північних повітів Чернігівщини та деяких інших, а в квітні
того ж року аналогічне рішення
ухвалило Політбюро ЦК КП(б)У.
Таким чином, з міркувань «державного порядку» (звісно, радянського) Україна назавжди
позбулася частини історичних
земель Сіверщини. Між тим, існував інший варіант розвитку
подій.
Проголошене українською Центральною Радою прагнення національно-територіальної автономії
України на землях, де переважали
етнічні українці, поставило на порядок денний проблему визначення її
державних кордонів. Чернігівщина
з цього погляду — один із найскладніших регіонів, адже її північні повіти являли собою суцільну контактну
смугу білорусів, українців, росіян.
Як відомо, під час своїх переговорів із Тимчасовим урядом у травні – липні 1917 р. керівництво УЦР
не досягло домовленості про межі
майбутньої автономії, намагаючись
насамперед вирішити питання про
неї в принципі.
Відсутність визначеності дуже
швидко далася взнаки. Дещо стабілізувавши своє становище після
липневих подій, Тимчасовий уряд у
тимчасовій інструкції Генеральному секретаріату від 4 серпня 1917
р. обмежив автономію України теренами п’яти губерній (Київська,
Полтавська, Чернігівська, Волинська, Подільська), виділивши Стародубський, Суразький, Новозибківський, Мглинський повіти Чернігівської губернії як неукраїнські.
При цьому однотипний з ними Новгород-Сіверський повіт таким не
вважався. На тлі сумнівів урядовців
Росії в українськості Катеринославщини, Херсонщини, Харківщини й
Таврії зазначені вилучення не здаються дивними.
Але вже тоді вони значною мірою суперечили волі більшості населення — селян. 8 – 10 червня в
Чернігові проходив український губернський з’їзд, що фактично, за
складом учасників, трансформувався 10 – 12 червня у Другий губернський селянський з’їзд. Не-

сподівано для організаторів на національний з’їзд без запрошення
з’явилися делегати від чотирьох
північних повітів. Вони «дуже обурилися, що їх нібито не хочуть прийняти до автономної вільної України»
та заявили, що «вони, хоча не вміють розмовлять по-вкраїнському,
але завжди були, єсть українцями, і
просять їх від вільної України не одштовхувати». Після деякого сум’яття
з’їзд визнав їхні повноваження
й ухвалив невеличку резолюцію:
«Зважаючи на те, що на з’їзд заявилися представники північних повітів Чернігівщини і в своїх привітаннях зазначили, що вони не хочуть
при майбутньому будуванні автономії України втрачати історичного
зв’язку з рідною землею і прохають
од імені пославших їх селян прилучити ті повіти до краєвої організації
— Центральної Ради, — з’їзд постановив уважати Суражський, Стародубський, Мглинський, Новозибківський та Новгород-Сіверський повіти за українські».
Таким чином, питання про належність північних повітів Чернігівщини постало з усією гостротою, і
якщо керівникам Центральної Ради
в той період було, так би мовити, не
до північних територій, то природно, що ініціатива перейшла на місця. Як дуже швидко з’ясувалося,
селяни у своєму бажанні жити в
Україні виявилися непоодинокі. 9
липня 1917 року в Новозибкові за
ініціативою місцевих діячів скликали нараду із представників повітових громадських організацій, в
якій узяли участь посланці виконкомів громадських, земельних і продовольчих комітетів, повітових рад
робітничих, військових та селянських депутатів, земств, кооперативів (тобто всіх ключових тоді інституцій) для обговорення подальшої
долі північних повітів. Нарада вирішила: «Так как между северными
и южными уездами Черниговской губернии исторически существует политически-культурная и
экономическая связь, то северные
уезды губернии (Новозыбковский,
Мглинский, Стародубский, Суражский и Новгород-Северский) не отделяются от южных, а остаются в
территории автономной Украйни с
обязательным обеспечением прав
меньшинства населения».
Отже, існував помітний рух за
приєднання північних повітів до
України, який охоплював різні прошарки населення.
Разом із тим на півночі Чернігів-

щини мали значний вплив сили, які
не бажали бачити свою батьківщину в складі України. Так, з усіх міських дум, обраних улітку 1917 р. на
основі нового законодавства, лише
в Стародубі відомо про двох гласних
від української громади. Тож зовсім
не випадково наприкінці серпня
1917 р. під час виступу Л. Корнілова
в північних повітах не знайшлося,
на відміну від інших регіонів України, жодного органу місцевого самоврядування, який би висловив підтримку не лише Тимчасовому уряду, а й Центральній Раді. Водночас
міська дума Новгорода-Сіверського, міста, яке, на відміну від Стародуба, Новозибкова, Суража, Мглина, вносилося Тимчасовим урядом
до складу автономної України, ухвалила резолюцію, де в категоричній
формі заперечила належність міста і повіту в цілому до України. Дума
зажадала проведення всенародного опитування з цього питання або
принаймні відповідних рішень органів місцевого самоврядування.
Крім того, ступінь впливу політичних партій на населення на півночі Чернігівщини був ближче до
російського, ніж до українського.
Про це свідчать результати виборів
до Всеросійських установчих зборів, що проходили наприкінці листопада 1917 р. Найбільшу кількість
голосів у чотирьох північних повітах отримали більшовики — 58% та
російські есери — 25%. Українські
партії мали разом 6%, з них українські есери — 5%, УПСФ — 1%. У Новгород-Сіверському повіті більшовики отримали 45%, російські есери
— 15%, українські есери — 31%.
За півтора місяці, на початку
січня 1918 р., під час виборів до
Українських установчих зборів, ситуація зазнала змін: у Стародубському, Новозибківському, Суразькому повітах (у Мглинському вибори не відбулися) українські списки
отримали до 21,8%, з них українські
есери — 21%. Більшовики отримали цього разу 60,5%, російські есери — 1%. Водночас в українському Новгород-Сіверському повіті за
українських есерів проголосували
5%, за більшовиків — 84%.
Зазначимо, що великий відсоток голосів, поданих за більшовиків, не варто ототожнювати зі ставленням населення повітів до ідеї їхньої української належності. Більшовики здобули собі популярність
насамперед завдяки радикальним
антивоєнним і соціальним гаслам.
Що ж до національного питання, то
влітку 1917 р. РСДРП(б) виявилася єдиною російською партією, яка
виступила на захист Центральної
Ради після проголошення І Універсалу. Формально більшовики визнавали право націй на самовизначення взагалі й 1917 р. — право на національно-територіальну
автономію України, навіть не заперечували проти її повного відокремлення. Інша справа, що конкретні дії більшовиків не змусили
себе довго чекати. Отже, голосування за більшовицький список
і прагнення бачити свій повіт у
складі України в той час не суперечили одне одному.
У результаті розвитку Української революції політичні процеси в
Україні набули своєї специфіки, яка
з плином часу лише посилювалася.
Восени 1917 р. у Петрограді стався більшовицький переворот. Вод-

Українська архітектура
Стародуба

ночас у Києві утвердилася влада
демократичної Центральної Ради.
На виборах до Всеросійських установчих зборів у Росії великий відсоток голосів отримали більшовики, а в Україні вони програли. Натомість абсолютну більшість здобули
українські есери. Це певною мірою
змушувало російських есерів, меншовиків, кадетів шукати спільників
серед ідеологічно близьких українських партій. Склалася ситуація,
коли, як відзначав український історик та громадський діяч Д. Дорошенко, навіть у неукраїнських колах
«…з відділенням України від збільшовиченої Москви надіялись на
збереження у нас ладу і спокою».
Безумовно, такі обставини сприяли позитивному вирішенню органами місцевого самоврядування північних повітів Чернігівщини питання про їхнє приєднання до України.
Як з’ясувалося, найбільш проукраїнськими виявилися Стародубський та Новгород-Сіверський
повіти. На першому засіданні переобраного на основі нового демократичного законодавства Стародубського земства 24 листопада
1917 року було заслухано питання
про приєднання до УНР. Доповідь
голови Стародубського українського товариства Ф. Кибальчичa не викликала суперечок серед гласних, і
після невеликого обговорення вони
ухвалили резолюцію: «…Признать:
а) Стародубский уезд входит в состав автономной Украины; б) что
выработка закона о пределах автономии относится к компетенции
Всероссийского
учредительного
Собрания и в) признать участие в
выборах в Украинское учредительное собрание». На жаль, невідомо
про відповідне рішення Стародубської міської думи, але 25 листопада вона відмовилася обирати делегата на Велику білоруську раду, мотивуючи це тим, що Стародубський
повіт уже приєднався до України.
Так само на першому засіданні
(14 грудня 1917 р.) питання про приєднання до УНР розглядало Новгород-Сіверське повітове земське зібрання. Принагідно представник
міської думи дезавуював попередню негативну щодо української належності заяву, зазначивши, що
дума визнає владу УЦР як крайову, лише кінцеве вирішення питання про територію автономної України покладає на Всеросійські установчі збори.
В інших повітах усе було значно складніше. На початку листопада відмовилося приєднатися до УНР
Мглинське земське зібрання, тягнули з рішенням Новозибківське й Су-

разьке земства. Показовим є обговорення цього питання в Новозибківській міській думі. 9 листопада
на своєму засіданні вона приєдналася до Всеросійського союзу міст.
Водночас думі було запропоновано взяти участь у нараді цієї організації в Гомелі та у з’їзді Українського союзу міст у Києві. Вирішили послати гласних на обидва зібрання.
23 листопада на приватній нараді гласних думи оприлюднила свою
позицію міська управа. Вона пропонувала щодо Центральної Ради
«…различать, во-первых, требования чисто формального характера, которые вытекают из существа административного управления, центром которого для нашего
города служит Чернигов, и второе,
признание за Центральной Радой
(полномочий) высшего органа правительственной власти в Украине, к каковой по географическому
положенню принадлежит вся Черниговская губерния». Така позиція
яскраво свідчить про розгубленість
керівників думи перед подіями, що
розвивалися. Було зрозуміло, що в
більшовицькій Росії шансів на політичне виживання в них немає, лише
приєднання до УНР могло дати таку
надію. Тим не менше гласні ніяк не
наважувалися зробити рішучий
крок. Мабуть, саме тому управа
пропонувала дивну формулу: «Распоряжения, идущие от Черниговского комиссара, являются для городского общественного управления приемлемыми». Управа також
пропонувала визнати Центральну
Раду вищим органом урядової влади в Україні як із практичних міркувань (більшовицький заколот), так
і тому, що в УЦР представлені всі
народи, які проживають в Україні.
Водночас управа залишала остаточне рішення щодо приєднання
відкритим до всенародного голосування.
І лише 11 грудня дума нарешті спромоглася поставити крапку. Міський голова В.Г. Євтушевський, аргументуючи необхідність
приєднання до УНР, заявив: «…Мнение управи не субъективно, а сходится с мнением горожан города
Новозыбкова». Важко сказати, чи
то справді була якась форма опитування, чи то просто голова висловив громадську думку. Гласний
А.Ф. Афанасьєв, який робив доповідь з цього питання, заявив, що
автономія України давно визнана
Тимчасовим урядом, що оголошення республіки в Україні обумовлено
політичним моментом і що УЦР є
органічним центром боротьби з анархією.
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Приєднання до УНР
північних повітів Чернігівщини
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бранию в согласии с результатами
плебисцита…».
2 грудня на засіданні Суразької міської думи гласний А.З. Юдович
оголосив рішення повітової земської
управи щодо приєднання до УНР і запропонував думі вирішити питання в
позитивному сенсі. Дума погодилася
й ухвалила провести вибори до Українських Установчих зборів. 4 грудня
проблема обговорювалося в Клинцівській думі Суразького повіту. Гласний
Поляков, агітуючи за приєднання до
УНР, тоді зазначив, що Суразьке, Новозибківське, Стародубське земства
вже визнали владу УЦР. Інший гласний
А.Я. Писин вважав: «Решая вопрос об
Учредительном собрании, Думе приходится решать вопрос принципиальный:
присоединяемся ли мы к Великой
Украине или к Великороссии». У результаті обговорення дума одноголосно визнала «желательным и
необходимым участие населення п.
Клинцы в виборах в Украинское учредительное собрание». Місцеве само-

У резолюції, ухваленій
на пропозицію російських
есерів, відзначалося: «…Считая,
что Новозыбковский уезд исторически и административно связан с Украйной, что бытовими и экономическими
условиями своей жизни он также к
ней тяготеет, Новозыбковская городская дума, избранная всеобщим,
прямым, тайным и равным голосованием, признавая УНР как составную часть России, которая должна
являться демократической Российской республикой, и Центральную
Украинскую Раду и Генеральний Секретариат — Верховними органами
власти на Украйне, высказывается
за то, что город Новозыбков должен
принадлежать к Украинской республике. Вместе с тем Новозыбковская
городская дума находит, что окончательное закрепление границ территории Украинской республики, а также окончательное включение города
Новозыбкова должно принадлежать
Всероссийскому учредительному со-

врядування ще одного містечка Суразького повіту, Святська, ухвалило
аналогічне рішення 19 грудня.
Отже, органи місцевого самоврядування всіх північних повітів Чернігівської губернії визнали
свою належність до України. Цей
крок зумовлений комбінацією низки
причин: наявністю руху за приєднання до України, наполяганням з боку
Центральної Ради, політичною ситуацією, що склалася в листопаді –
грудні 1917 р. Його вагомість підсилювалася тим, що міські думи й земства були найлегітимнішими органами влади на той час. Звичайно, в
рішеннях місцевих органів самоврядування йшлося про автономну республіку в складі Російської Федерації. Але ж тоді навіть керманичі УЦР
ще міцно трималися за ідею федерації, і лише подальші події змусили їх
проголосити незалежність УНР. Крім
того, й органи місцевого самоврядування інших українських губерній та
повітів, ухвалюючи рішення про ви-

знання влади Генерального секретаріату УЦР, також мали на увазі саме
автономію, а потім вони опинилися в
незалежній Україні.
З рішень повітових земств і міських дум видно, що вони залишали
остаточне слово за Всеросійськими установчими зборами, які б мали
винести рішення на основі всенародного голосування в повітах. Але
Установчі збори розігнали більшовики. Після загибелі УНР і Української
держави (остання, між іншим, на переговорах із РСФРР відстоювала зазначену територію) питання про належність північних повітів вирішували саме місцеві органи. Очевидно,
що за нових обставин ідея вивчити
думку мешканців краю була похована разом з уламками української
державності та її політичних лідерів
початку ХХ ст.
Володимир БОЙКО,
кандидат історичних наук,
м. Чернігів

Славні містечка Чернігівщини
Колишні райцентри області

Село Тупичів, Городнянський район

Покровська церква

Перша згадка — 1526 рік. Населення — 2142 особи.
Довкола села — давньослов’янські
кургани й городища.
Після повстання Богдана Хмельницького Тупичевим володіли представники козацької старшини Супіни-Борковські. Пізніше генерал-лейтенант Свєчин став власником великого багатого села Тупичева й тисяч
гектарів родючої землі, лісів, луків.

Пішовши у відставку, оселився в Тупичеві. Тут він заклав парк, побудував
великі стайні, звів горілчаний завод,
лікарню, а також нову церкву, школу
на чотири класи та квартири для вчителів. У центрі села розташовувався
поміщицький маєток Свєчина, а після
його смерті — сина Олексія.
До реформи 1861 року населення поділялося на козаків і кріпаків. У селі мешкало 1809 осіб, із

них козаків — 400.
1923 р. Тупичів став центром однойменного району (ліквідований
1959 р.). У селі була поважна юдейська громада.
На фронтах Другої світової війни
загинули 434 особи.
Відомі земляки: Олексій Діброва
(1904 – 1973) — доктор географічних
наук, професор; Зельман Кац (1911
– 2008) — російськомовний поет.

Місто Остер, Козелецький район
Населення — 6335 осіб. Водойми — річки Десна, Остер. Залізнична станція Бобрик (43 км). До обласного центру залізницею — 158 км, автошляхами
— 80 км.
Уперше згадується в літописі 1098 року. Засновано Великим князем Київським Володимиром II Мономахом під назвою Городець.
Остер був розташований на перехресті важливих торговельних шляхів. Це сприяло розбудові міста, але й додало тяжких випробувань. У період Київської Русі містом володіли різні князі: Всеволод Давидович, Юрій I Долгорукий, Всеволод II, Гліб I, Володимир III, Ростислав Юрійович, Всеволод Юрійович. У
складі Київської держави місто було декілька разів
зруйноване під час князівських міжусобиць.
На початку XIV століття ближче до Десни
з’явилося нове поселення під назвою Остер.
Від 1356 р. Остер — під владою Великого князівства Литовського.
Представники шляхетських родин Остряниці, Біликів, Гришків, Шумейків, Носачів, Яненків стали
учасниками як селянсько-козацьких повстань, так і
визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
У першій половині XVII ст. місто Остер було центром Остерського староства, значним торговим ремісничим, культурним осередком. У 1657 р. Остер
став сотенним містечком Переяславського полку.

Церква святого Михаїла
(Юр’єва божниця).

У 20-их роках XVII століття Остер отримав право
мати свій магістрат і власний герб. Місто стало важливим господарським і промисловим центром. У ньому відбувалося 4 ярмарки на рік, існували цехи різьбярів по дереву, плетіння неводів і сіток, розвивалися кравецтво, чоботарство, бондарство, ковальство,
ткацтво, кушнірство, котлярство, гончарство, іконопис, винокурництво.
У місті міцно осіли єврейська, вірменська, волощансько-молдавська громади.
Від 1803 р. — повітове місто Чернігівської губернії. По Десні повз Остер кожного року проходило
до 1000 барж і байдаків, тому він не втратив торговельно-промислового значення. 1815 р. у місті відкрили Остерське вище училище, 1839 р. — парафіяльне училище.
Із приходом більшовицької влади почалися репресії та поневіряння більшості заможних жителів
міста. У роки войовничого атеїзму були репресовані
священнослужителі, державні службовці, письменник Василь Нагорський (Нефелін).
У роки Другої світової війни в місті та його околицях діяли радянська розвідувально-диверсійна група, партизанські загони. Поблизу с. Любечанинів нацистські карателі розстріляли 331 мирного мешканця міста.
Після окупації було відновлено роботу МТС, пекарні, лікарні, протитуберкульозного диспансеру,
промислових артілей, харчокомбінату, маслозаводу,
промкомбінату, лісозаводу. 1 вересня 1945 року відкрився будівельний технікум.
1957 року Остер підключили до державної електромережі. 1960 року почала функціонувати бавовняно-ткацька фабрика.
Остерський район було ліквідовано 1961 року.
Остер став містом районного підпорядкування.
У другій половині 1970-их – першій половині
1980-их років Остер, його мальовничі околиці, Десна
стали місцем відпочинку, оздоровлення мешканців
багатьох регіонів СРСР: тут діяли будинок відпочинку,
кілька туристичних баз.
Одним із наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС стало те, що Остер потрапив до IV зони радіоактивного забруднення. Були закриті турбази, будинок відпочинку, піонерські табори й навіть тубдиспансер. Остер перестав бути портом. Припинили існування майже всі підприємства, крім лісгоспу. Згодом
знадобилося майже п’ятнадцять років, щоб економі-

Будинок і садиба генерал-лейтенанта
В.К. Солонини (1851 –1914).
ка міста почала відроджуватися. Нині впевнено діють
ТОВ «Надія» (продукція підприємства — матраци, постільна білизна), ТОВ «Руно» (швейні вироби).
Архітектура міста Остра сягає часів Київської
Русі. Цегляна церква архангела Михаїла (Юр'єва
божниця) відома від 1152 року.
Наприкінці XVIII століття в місті було шість храмів.
Серед громадських споруд — сотенна канцелярія та
магістрат. Під час радянського войовничого атеїзму
в місті були знищені церква Івана Предтечі (1746 р.),
Михайлівський собор (1814 р.), Успенська церква
(1853 р.), Троїцька церква (1897 р.)
Збережені пам’ятки: Юр’єва божниця, Воскресенська церква (1845 р.)
У місті діють: дитячий садок, школа, гімназія, коледж будівництва і дизайну, будинок творчості дітей
та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа, навчально-виробничий комбінат, музична школа.
Відомі земляки: Яків Острянин — один із керівників козацького повстання 1638 року; Прокіп Шумейко — сподвижник Хмельницького, ніжинський
полковник; Іван Гиря — український військовий діяч,
сподвижник Б. Хмельницького; Олександр Безбородько — козацький полковник, член Російської
академії, сенатор, князь, мав значний вплив на царя
Павла І, добився відновлення Генерального суду та
деяких інших установ Гетьманщини, скасованих за
Катерини II; Анатолій Коваль (1921 – 1974) — письменник, перекладач; Андрій Колінько (1894 – 1979)
— доктор медичних наук, професор; Михайло Птуха — академік НАН України, заслужений діяч науки
України; Микола Холодний (1939 – 2006) — поет і публіцист. Остер став останнім притулком видатного
чуваського поета Мішші Сеспеля (1899 – 1922).
Початок в №№ 92—95.
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Що таке
«кузік», «гоцка»
і «гладишка»?

Продовжуємо тему про
діалекти Чернігівщини
У № 89 «Світ-інфо» ми почали розмову про діалекти нашого краю. Йдеться і про мовлення,
так звані двозвуччя (дифтонги), і
про лексику, місцеві слова — діалектизми.
Щодо першого, то насамперед це цікаві двозвуччя, що побутують особливо в північно-західних районах області. Найбільш відомі двозвуччя — «іе» та «уа». Це
коли замість чисто літературної
вимови «ліс», «півень» говорять
«ліес», «піевень».
То доволі поширене двозвуччя. Наприклад, воно дуже популярне в польській мові (як у написанні, так і в мовленні). Ось звичайне польське слово «nie», тобто
наше «ні». Як бачите, і в написанні
два звуки «іе», і вимовляється як
поєднання цих звуків.
Не менш цікавий і наш поліський дифтонг «уа», коли замість «кінь», «віл» кажуть «куань»,
«вуал».
Однак не тільки дифтонгами
вирізняється наш сіверський діалект, який, до речі, вчені вважають залишками мови давніх
слов’ян часів Київської Русі. У нас
існує безліч діалектизмів, тобто
чисто місцевих слів, якими заміняють усталені літературні терміни або уточнюють якісь поняття.
Такі місцеві слова є чи не в кожному селі. Наведемо приклади,
виділивши жирним шрифтом двозвуччя, дифтонги.
Цікаві слова записав краєзнавець Леонід Олександрович
Повозник, котрий уже не одне
десятиліття мешкає в райцентрі
Куликівка. Родом він із села Голубичі Ріпкинського району, тому
спершу — деякі діалектизми цього села. Каліво — картоплиння;
апука — м’яч (у дитинстві грали
в апуку); зух — бідова, проворна
людина; ріезнікі — сушені фрукти; сіеберна маладіца — рішуча
жінка; рахмани — рішучий, спокійний; ацитрить — виявити щось
сховане (кури ацитрили зерно);
ками — товчена картопля; аттуль
—звідти; адсюль — звідси; теди
— тоді.
А ось які слова записав Л. Повозник у Куликівському районі.
У селищі Куликівка: озія — велика хата з просторими кімнатами; кватера — фаза місяця; бабадирка, бабка — комаха; ліеска — смужка городу, зручна для
обробітку. У селі Вересоч: мікдан — бузок; щупеня — пшоняна
каша з грибами; круптяк, гартаначка — зварена в казані на багатті картопля; гоцка — товчена
картопля. У селі Авдіївка: дригліе
— холодець; ноді — раптом; абазорить — побачити, роздивитися; адварачає — відвертає.
Анастасія Завада в селі Хотіївка Корюківського району підмітила такі слова: пандаріе —
деруни, оладки з картоплі; кузік
— ґудзик; пуга — батіг; гладишка — глиняна посудина для молока, глечик, тільки без ручки;
пуастіелка — рядно, покривало;
ріепа — картопля; хапить — досить; храпустя — капуста; туак —
смалець.
Деякі подібні слова існують
тільки в певному селі, інші побутують в інших селах. Але, безумовно, ця лексика урізноманітнює та збагачує нашу мову.
Цю тему продовжимо в наступних номерах. Надсилайте до
газети цікаві місцеві слова, вирази.

Світлини
з архіву

Цікаве про українських
письменників
Валерій ШЕВЧУК

Володимира
Сапона

Із книги «Із вершин та низин»

Зустріч по дорозі на заслання

Леонід Горлач і
Станіслав Маринчик.
2010 р. м. Чернігів. Зустріч біля музею Михайла Коцюбинського.

Цей мудрий Честертон

Наша газета продовжує знайомити читачів із класикою світової літератури. Ми вже публікували розповіді про творчість
таких письменників, як Габріель Гарсіа Маркес, Мопассан,
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Цвейг, Конан Дойл, Екзюпері,
Ремарк, Агата Крісті, Карел Чапек, Ярослав Гашек, Марк Твен.
Сьогодні в газеті — Гілберт
Честертон (1874 – 1936) — англійський письменник, журналіст, християнський мислитель.
Автор він дуже плодовитий, але
часто в письменників більшість
їхніх творів відходить в історію, а в літературі залишається
якась частка творчості, найбільш
яскрава. Тепер уже мало хто читає філософські романи Честертона, його есе й наукові трактати. Але письменник став одним
із класиків світової детективної
літератури.
Хто герої цієї літератури,
знамениті сищики, створені класиками жанру? Звичайно, Шер-

Автобіографія

Я ніколи не сприймав серйозно своїх
книг, але сприймаю серйозно свої думки.

Наполеон Ноттінгхільський
(1904)
Рід людський, а до нього належить чимала дещиця моїх читачів, від століть схильний
до дитячих ігор і довіку не залишить їх, гнівайся чи не гнівайся ті небагато з нас, кому
вдалося подорослішати.
Адже зрозуміло, що немає можливості
зруйнувати порядок речей, перевернути вірування і змінити звичаї, якщо не мати за душею іншої віри, надійної і обнадієної згори.
Він зрозумів те, що всім романтикам
давно відомо: пригоди трапляються не сонячними днями, а днями сірими. Натягніть
монотонну струну повністю, і вона порветься
так гучно, ніби зазвучала пісня.
Інтелекту в нього було аж занадто; наділена таким інтелектом людина високо піднімається посадовими сходами й повільно
сходить у труну, оточена почестями, нікого
жодного разу не просвітивши й навіть не потішивши.
Безліч розумних людей, подібно до
вас, сподівалися на цивілізацію: безліч
розумних вавилонян, розумних єгиптян і
розумних римлян на сконі Римської імперії. Ми живемо на уламках загиблих цивілізацій: не могли б ви сказати, що такого особливо безсмертного у вашій теперішній?
Колишні республіканці-ідеалісти засновували демократію, вважаючи, ніби всі люди
однаково розумні. Проте запевняю вас: міцна і здорова демократія базується на тому,
що всі люди — однакові телепні.
«Та людина небезпечніша від усіх, — зауважив старий, не ворухнувшись, — у якої в
голові одне й тільки одне. Я й сам був колись
небезпечним».

лок Холмс — Конан Дойля, Еркюль Пуаро — Агати Крісті, комісар Мегре — Жоржа Сіменона. Серед них — скромний і
мудрий священик отець Браун,
герой Честертона. Письменник
видав низку книг — збірників
оповідань, де героєм виступає
цей детектив-аматор. У творах
панує глибина думки, і весь секрет майстерності Брауна в розкритті заплутаних злочинів та інших загадкових історій — саме
в нестандартності його мислення. Там, де інші мислять банально, трафаретно, а тому й бачать
лише поверхове, священик бачить приховане, несподіване —
й саме тому, що мислить нешаблонно. А ще тому, що добре знає
психологію людей і саме це ста-

Почуття гумору підказує мені, що потрібно б
навпаки — бути блазнем на людях і статечним удома.
Патріот ніколи, за жодних обставин не
хвастає величезними розмірами своєї країни, але натомість похвалиться тим, яка вона
маленька.

Людина, яка була
Четвергом (1908)
Злодій шанує власність. Він просто хоче
її присвоїти, щоб ще сильніше шанувати.
Пригоди можуть бути божевільними, герой їх має бути розумний.

Куля і хрест (1909)
Незважаючи на роки, незважаючи на
пости (точніше, завдяки ним), отець Михайло відрізнявся і силою, і спритністю. Висячи
над безоднею, він зрозумів те, що розуміють
у небезпеці, те, що зветься істинною мужністю. Як і всяка нормальна людина, в таку
хвилину він зрозумів, що головна небезпека — страх, а єдина надія — спокій, що доходить до безпечності, й безпечність, що доходить до безумства. Єдиний шанс залишитися живим полягає в тому, щоб не триматися за життя.
Християнство завжди немодне, бо воно
завжди здраве, а будь-яка мода в кращому
разі — легка форма божевілля.

Перелітний шинок (1914)
У лорда Айвівуда був недолік, властивий
багатьом людям, що пізнали світ із книг, —
він не підозрював, що не лише можна, а й
треба щось пізнати інакше.
Перемога над варварами. Експлуатація варварів. Союз із варварами. Перемога
варварів. Така доля імперії.

вить у центр своїх розслідувань.
«Існує завжди небезпека
сприймати факти, ніби доведені, тоді як насправді вони зовсім
не доведені», — це вже говорить
Еркюль Пуаро в одному з романів Крісті. Але це судження дуже
точно передає і суть методу отця
Брауна, для якого не існує банальних, начебто очевидних істин, а існує глибинна суть подій.
Проза Честертона відзначається психологізмом, влучними
житейськими спостереженнями,
парадоксами, чисто англійським
гумором. Тож у висловлюваннях
письменника, його творах так
багато цікавих цитат, афоризмів. Частину з них пропонуємо
зараз нашим читачам.
Петро АНТОНЕНКО

ло нинішній поворот. По-друге, майже всі
неправильно бачать минуле, і у зміщеній
пам’яті ця деталь здається надзвичайно
важливою.
Печаль — зворотний бік радості.
Люди рідко говорять правду, коли вони,
навіть скромно, говорять про себе; але багато що відкривають, коли говорять про щонебудь інше.

Із різних творів
Одному великому середньовічному філософу належить думка про те, що всі людські біди походять від того, що ми насолоджуємося тим, чим слід користуватися, і користуємося тим, чим слід насолоджуватися.
Саме цим і займається абсолютна більшість
сучасних філософів. У результаті вони готові пожертвувати щастям заради прогресу,
тоді як тільки в щасті й полягає сенс усякого
прогресу.
Зло підкрадається, як хвороба. Добро
прибігає, захекавшись, як лікар.
Кожен хоче, щоб його інформували чесно, неупереджено, правдиво — і в повній
відповідності з його поглядами.
Музика під час обіду — це зневага і до
кухаря, і до скрипаля.
Надія — це здатність сподіватися в безнадійному становищі.
Перша з найдемократичніших доктрин
полягає в тому, що всі люди цікаві.
Той, хто хоче всього, не хоче нічого.
Фанатик — це той, хто сприймає серйозно власну думку.
Гумор складно піддається визначенню,
адже тільки відсутністю гумору можна пояснити спроби визначити його.
Інтелектуали діляться на дві категорії:
одні поклоняються інтелекту, інші ним користуються.

Божевільні — народ серйозний; вони й із
глузду з’їжджають через нестачу гумору.

Повернення Дон Кіхота
(1927)

Ми так загрузли у хворобливих упередженнях, так поважаємо безумство, що розсудлива людина лякає нас, як схиблена.

Ви, здається, вважаєте, що треба поважно триматися на вулицях і на урочистих
обідах, а в себе вдома, біля каміна, смішити
гостей. Так усі й роблять. Візьміть будь-кого
— на людях серйозний, а вдома — гуморист.

Зміни в суспільстві, що називаються
модою, можливі лише тому, що в людях є
дві смішні риси. По-перше, з кожною людиною так багато трапляється, що вона завжди згадає хоч що-небудь, що провіща-

На кожному історичному етапі початок
кінця мав видимість реформ.
Саме тому ідеал потрібен людині, що людина без ідеалів перебуває в постійній небезпеці фанатизму.

Щоб дістатися Павлові Грабовському до місця заслання, йому, як і іншим засланцям, довелося витерпіти більше, ніж у тюрмі й на засланні. Сибірської залізниці тоді ще не було. Починаючи з
Томська, політичні в’язні йшли етапом під солдатською вартою. Дорога ця від Томська до Іркутська
мала 1500 верст, і проходили її за 3 – 4 місяці. Головна неприємність була в тому, що в’язні переходили через руки 30 вартових команд, не встигаючи зжитися зі своїми конвоїрами, через що виникали сутички і конфлікти. Та партія, з якою простував П. Грабовський, йшла з великими й частими
конфліктами.
У пересильній бутирській тюрмі поет зустрівся з політичною ув’язненою Надією Сигидою, яку
вели на каторгу. У серцях поета й Надії відразу
спалахнула любов. Але закохані встигли обмінятися тільки кількома листами. На каторзі начальник образив Надію лихими словами, і вона дала
йому ляпаса. За це дівчину покарали різками. На
знак протесту вона прийняла отруту і померла в
тяжких муках.

Клуб шахістів
Живучи в Тобольську, П. Грабовський як пристрасний шахіст збирав у себе любителів гри, й часто вечори проводили у змаганнях. За цими зібраннями й змаганнями досить нахабно наглядали поліцаї. Тоді одного з учасників змагань викликали з
якогось приводу в жандармське управління.
«Ну, як ідуть шахові змагання у Грабовського?
— запитав начальник управління. — Може, й мені
приїхати до вас позмагатися?»
Викликаний чоловік розгубився і не запросив. Згодом виявилося, що начальник жандармського управління сам був великий любитель
шахів.

Обдурив
Молодий купець Новицький вирішив нашвидку засвоїти основні науки й умовив П. Грабовського вчити його сократівським способом: 2 –
3 години на день під час чаювання. Оплата — 20
крб. на місяць.
«Спочатку це було цікаво,— розказував потім П. Грабовський, — але згодом він набрид мені
пригощаннями й подарунками, солониною та
ікрою. Не витерпів, відмовився».
Сам купець був задоволений навчанням. Він
казав: «Заплатив я за три місяці навчання 60 карбованців, а порозумнішав на тисячу, знаю тепер,
що таке політична економія і звідки в капіталу
ростуть ноги».
При цьому «учень» реготав так голосно й радісно, ніби уклав вигідну угоду чи спритно обдурив
покупця.

Величаве свято
Наприкінці серпня 1903 року з усієї України,
в тому числі із закордонної, рушили до Полтави
делегації на національне свято — мали тут відкривати пам’ятник І. Котляревському. Прибували цілі потяги студентської молоді та інтелігенції,
приходили селяни з навколишніх сіл. Із міністерства внутрішніх справ у зв’язку з цим надійшло
дивовижне розпорядження: під час вшанування
пам’яті засновника нової української літератури
право виголошувати промови рідною мовою надавалося тільки закордонним українцям.
Пристрасті почались увечері на урочистому засіданні думи. Після виступу міського голови Трегубова, фінансового звіту Г. Маркевича і
доповіді про творчість Котляревського першими
говорили гості з Галичини й Буковини. За ними
виступив українською мовою М. Коцюбинський.
Коли ж на трибуну вийшла чернігівська артистка
Андрієвська, голова заборонив їй виступати рідною мовою. Зал завирував. Незабаром на столі
президії виріс стос порожніх папок — привітання
звідти було вийнято. На знак протесту відмовилися читати привітання посланці російських міст.
Зала спорожніла.
Наступного дня йшла «Наталка Полтавка»,
співав знаменитий хор М. Лисенка. Виступали
корифеї української сцени М. Кропивницький,
М. Старицький, брати Тобілевичі, Л. Ліницька та
ін. На згадку про свято всі присутні діячі української культури сфотографувалися — ця фотокартка відбила найчисленніше зібрання українських
письменників, артистів, музикантів і громадських
діячів у дореволюційні роки.
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Несподівані
думки
Порядок придумали
нудні люди.
Якщо хочете змусити жінку змінити її думку, з
нею треба категорично погодитися.
Сила жінки не в тому,
що вона говорить, а в тому,
скільки разів повторює.
Коханець — друге
розчарування
заміжньої
жінки.
Якщо чоловік дарує
дружині квіти без усякої
причини, значить, він тільки що бачився з цією причиною.

Було колись...
Марселя Пруста якось
викликав на дуель письменник, малограмотний і
самовпевнений. Вручаючи
Прусту візитку, він презирливо мовив:
— Я дозволяю вам обрати вид зброї.
— Чудово! — вигукнув
Пруст. — Я обираю орфографію. Вас убито.
***
Якось Альберту Ейнштейну запропонували посаду лідера Ізраїлю. Видатний фізик відмовився, мотивуючи це тим, що в нього
немає додаткової голови
для проблем.
***
Австралієць
Вільям
Морган 1999 року потрапив в автокатастрофу, 12
днів провів у комі, проте
зумів вижити й цілком відновитися. У 2000 році купив лотерейний квиток — і
виграв машину за 17 тисяч
доларів. Вільяма запросили на телебачення, щоб
зняти відеоролик про його
виграш. За сценарієм Морган мав стерти захисний
шар з іншого квитка. Вільям зробив це — і несподівано виграв 170 тисяч.

Куточок
гумору

Жінка в ювелірному
магазині: «Вибачте, що гроші так намокли. Дуже чоловік плакав, коли мені їх віддавав».
☺ ☺ ☺
«Шановний суд, я хочу
розлучитися з чоловіком,
бо він абсолютно не приділяє уваги сім’ї. Він навіть не
батько нашої останньої дитини».
☺ ☺ ☺
— Кажуть, онуки покійного Івана Степановича
продають хату? А що за неї
просять?
— За хату з бабою —
п’ятнадцять тисяч, без баби
— двадцять.
☺ ☺ ☺
— Подай мені, рибонько кохана, будь ласка, піджак.
— А де він, мій котику?
— Мабуть, кізонько, у
вітальні. Я кинув його там,
коли ти, ясонько, дубасила мене шваброю за те,
що я пізно приплентався
додому.

Світ- інфо

Світ домашнього читання
Седнів
повертається
з давніх
кінострічок

Завдяки копіткій роботі працівників
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного (Київ)
створено та викладено на Інтернет-сайті
архіву електронні версії шістьох видань «Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів».
Опрацювавши каталоги, я знайшов деякі сюжети і про села Чернігівського району. Зацікавився сюжетами про Седнів.
Направив листа до керівництва архіву на
замовлення двох кіносюжетів, і невдовзі
вони були надіслані на мою електронну пошту.
На екрані — милі серцю краєвиди, історичні пам’ятки, дитинство, шкільні друзі, а
хтось згадає і діда-поромника. Перший сюжет — 1939 року, другий — 1966 року.
Найближчим часом ці два кіносюжети
будуть презентовані в Седневі. Це подарунок краєзнавчого осередку седнівцям.
Андрій КУРДАНОВ

Звільніться від непотрібного в житті
Радять психологи

Якщо ви зумієте змінити
своє життя і звільнитися від
деяких речей, ваше життя
зміниться тільки на краще.
Припиніть вести із собою негативну розмову. Багато людей, навіть не підозрюючи, завдають собі непоправної шкоди, дозволяючи
негативним емоціям повністю керувати їхнім життям. Не
слід сліпо довіряти тому, що
говорять вам власні логіка й
розум. Повірте, ви набагато
кращі і здатні творити дивовижні речі.
Припиніть виправдовуватися. Якомога швидше виштовхніть усякі виправдовування з вашого життя. Як показує практика, люди самі
себе обмежують, намагаючись знайти безліч виправдань.
Відмовтеся від критики.
Ні в якому разі не критикуйте
людей за їхню особисту думку
або ж за вчинки. Тим більше
не дозволяйте собі критикувати тих, чия думка відмінна
від вашої. Так само не варто
критикувати події, які не виправдали ваших очікувань.
Адже всі люди — різні: скільки людей, стільки й думок.
Відпустіть своє минуле.
Часом це здається просто неймовірним і неможливим. Ще
складніше відмовитися від
минулого, якщо воно подобалося вам набагато більше,
ніж сьогодення. Просто змиріться з фактом: усе, що маєте на цей момент, — ваша реальність.

Не доводьте своєї правоти. Навколо багато людей, не
здатних змиритися з іншою
точкою зору. Люди завдають
один одному біль і доводять
ситуацію до крайнощів. Але
запитайте себе: чи варто так
вчиняти?
Залиште позаду потребу скаржитися. Припиніть
скаржитися на життєві ситуації, події, які вам не до душі,
на людей. Звичайно, іноді все це робить нас нещасними, засмучує і пригнічує.
Але насправді ніхто не в змозі вас засмутити, та й усілякі
ситуації самі по собі не здатні викликати у вас ті чи інші
почуття.
Звільніться від страхів.
Ні за яких обставин не забувайте, що страх — це лише
ілюзія. Його не існує. Він є
тільки у вашій уяві. Як тільки ви зміните ваш внутрішній
стан, тоді й усе навколишнє
стане на свої місця.
Відмовтеся від звички
справляти враження на інших. Перестаньте доводити,
що ви не той. Просто будьте тим, ким ви є насправді.
Досить носити постійну маску. Просто полюбіть себе
справжнього.
Відпустіть почуття чиєїсь
провини. Ніколи не звинувачуйте інших за те, що ви маєте
або не маєте. Не звинувачуйте інших за ваші почуття. Не
варто витрачати своєї енергії. Навчіться самі відповідати
за власні вчинки та рішення.

Не чиніть опору змінам.
Життя не стоїть на місці. Зміни настануть у будь-якому випадку, незалежно від вашого бажання. Зміни — цілком
нормальне явище, і вони просто необхідні людині для розвитку. Вони змінюють не тільки наше життя, а й життя людей, які нас оточують.
Перестаньте жити так,
як того очікують навколишні. Багато людей живуть
життям, яке їм не належить.
Вони зважають на думку тих
людей, які впевнені, що так
вам буде краще. Вони вчиняють так, як того від них очікують рідні, близькі, колеги,
друзі. Такі люди, як правило,
не звертають ніякої уваги на
те, що кричить їм внутрішній
голос. Не знають іншого, ніж
реалізовувати й виправдовувати очікування інших людей. Ось так і виходить, що
втрачають і забувають самих себе.
Не чіпляйте ярликів. Не
варто чіпляти ярлики на певні події або ж на людей, про
яких вам практично нічого невідомо, або ж просто це недоступно вашому розумінню. Не
забувайте відкривати своєї
душі назустріч новому.
Облиште
бажання
контролю. Відмовтеся від
потреби контролювати абсолютно все, що з вами відбувається. Особливо припиніть контролювати людей —
близьких, колег, знайомих —
дайте їм бути такими, якими
вони є.

Клуб «Ерудит»: хочу все знати
Скипидар роблять із
живиці — соснової смоли.
Ссавець, що несе
яйця, — качконіс.
Найстаріший
у
світі музей пива — в
чеському місті Пльзен, що славиться виробництвом цього напою. Гордість музею — бочка,
виготовлена 1400 року.
У Давньому Римі з’явилася така мода
на вбрання з шовку, що якось ціна фунта
тканини зрівнялася з ціною фунта золота.
Звичайно, ця розкіш була доступна далеко
не всім.
Найбільшим постачальником кисню для
атмосфери є водорості.
Листя водної рослини Вікторія регія мож-
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на використовувати як човен. Проте лише молодої рослини, листя якої легше від води. Величезний листок площею 3 квадратні метри із
загнутими краями цілком може витримати на
воді людину.
Найстаріша пляшка для вина виготовлена в IV столітті. У історичному музеї міста Пфальц (Німеччина) зберігається скляна пляшка з-під вина, яка визнана найстарішою в історії. За оцінками фахівців,
вона була виготовлена 325 року. Пляшку
об’ємом близько 1,5 літра знайшли в саркофагу багатого римського подружжя. Її
вміст — маслинова олія і сліди виноградного вина. Вона закоркована воском, завдяки чому олія всередині добре збереглася.
Учені ведуть дебати, чи варто відкорковувати пляшку.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.
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Радіо SVOBODA.FM
транслюється в Чернігові

Його тепер можна слухати не тільки в Інтернеті, а й у відкритому просторі в трьох популярних публічних місцях Чернігова.
Це культурно-мистецький центр «Інтермеццо» (вул. Шевченка,
9), Ремзавод та Кіно-культурний мистецький центр з національно-патріотичного виховання (колишній кінотеатр ім. Щорса).
Ті підприємці та власники кафе, барів і магазинів, які хочуть
радувати своїх відвідувачів стовідсотково українським і стовідсотково якісним музичним та не лише контентом, — звертайтеся на Радіо SVOBODA.FM (на відповідний сайт в Інтернеті).

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Любий транспорт

Будь-який транспорт

Автобус через пару хвилин

Автобус за дві хвилини

Справочне бюро

Довідкове бюро

В десять годин ранку

О десятій ранку

Як проїхати на вокзал

Як доїхати на вокзал

Автобус по замовленню

Автобус на замовлення

У світі цікавого
× Найбільша сухопутна тварина на Землі — самець африканського слона. Ученим вдалося зустріти екземпляр заввишки
3,8 м: довжина слона від кінця хобота до кінчика хвоста становила 10 м, а вага — 10,8 тонни.
× Найменший сухопутний ссавець — етруська землерийка. Її довжина від голови до хвоста становить 6 – 8 см, довжина
хвоста — близько 2,5 см, важить землерийка 1,5 – 2,5 грами.
× Найшвидша тварина у світі — гепард. На коротких відрізках він здатний розвивати швидкість до 110 км/год. На другому
місці — вилоріг антилопа, вона подолала 1,6 км зі швидкістю 67
км/год., а одна з таких антилоп пробігла 183 м зі швидкістю 98
км/год. Замикає трійку кінь-скакун, здатний бігти зі швидкістю
близько 70 км/год.
× Самці жирафів виростають до 5 м, однак є дані про тварин зростом 7 м.
× Пуми й африканські леопарди спритно здійснюють стрибки на дерева заввишки до 5,5 м.
× Кенгуру, рятуючись від погоні, може перестрибнути через
перешкоду до 3 м.

Корисні поради
Цей спосіб відновлення відколотої емалі передбачає
використання сухих білил і клею БФ-2. Поверхню зачищають
наждачним папером, потім знежирюють бензином. Далі наноситься клей і сухі білила, які акуратно розрівнюються. Повторити процедуру потрібно кілька разів через годину-півтори. Остаточно шар затвердіє через 4 дні.
Не залишайте розлиту воду на лінолеумі надовго, тому
що так він швидко псується.
Гарячою водою для миття підлоги з лінолеуму також не
варто зловживати, оскільки покриття стане м’яким і липким,
категоричне «ні» також соді й нашатирному спирту. Оптимальний варіант — тепла вода й господарське мило (60%).
Двічі на рік лінолеум треба покривати лляною олією,
яка наноситься вовняною ганчіркою. Через добу підлогу легко буде натерти до блиску.

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 973629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua. e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу книги, музика, мистецтво, сувеніри, канцтовари, а також туризм, екскурсії, проведення презентацій, пресконференцій, творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація
Суспільної служби України
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.
Вул. Шевченка, 9. Тел. (066) 760-86-83, (0462) 973-628, 973-629.

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