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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:Передплатна ціна — незмінна:
всього 8 гривень на місяць.всього 8 гривень на місяць.

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

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

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

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим 
більше буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» 
в інформаційному просторі області. 

Не забудьте продовжити 
передплату на ІІ квартал

У частини наших читачів передплата на газету «Світ-
інфо» оформлена на І квартал. Тому не забудьте протя-
гом найближчих   днів продовжити передплату на газе-
ту на квітень і наступні місяці.  

Корупція — 
наша «фішка»

В останні три роки, після Майда-
ну, в нашому українському суспіль-
стві найбільш затребуваним «брен-
дом», «фішкою» стала так звана «бо-
ротьба з корупцією», відтак термін 
«корупція» став чи не домінуючим. 
Дивного нічого нема, адже бороть-
ба з корупцією — це боротьба за 
справедливість. А людям завжди хо-
тілося й хочеться справедливості. І 
логічно, що «загострення» цього ба-
жання сталося саме після Майдану, 
Революції гідності, явища, яке зна-
менувало саме боротьбу за спра-
ведливість. 

А яка ж справедливість при ко-
рупції? До речі, не зайве нагадати 
визначення цього популярного нині 
терміну. Отже, за словником: «Ко-
рупція (від латинського corrumpere 
— псувати) — протиправна діяль-
ність, яка полягає у використанні 

службовими особами їхніх прав і по-
садових можливостей для особис-
того збагачення; підкупність і про-
дажність громадських і політичних 
діячів».

Куди ж це годиться для «демо-
кратичної, правової, соціальної» 
(стаття 1 Конституції України) дер-
жави. Хоча, якщо відверто, корупція 
процвітає по всьому світу, така вже 
людська природа. Але хочеться три-
мати її бодай у якихось рамках. От і 
паразитують на «боротьбі з корупці-
єю» всі, кому не лінь, насамперед її 
потенційні суб’єкти — політики й по-
літикани.

Насіров — претендент 
на «корупціонера № 1»

На сьогодні недавній голо-
ва Державної фіскальної служби 
України Роман Насіров — найбіль-
ший «улов» наших правоохоронних 
органів у «боротьбі з корупцією», 

якщо, звісно, дійде колись до судо-
вого вироку. Адже 2 березня Спеці-
альна антикорупційна прокуратура 
пред’явила Насірову звинувачення у 
завданні державі збитків на понад 2 
мільярди гривень.

Наш земляк — 
чернігівець 

Роман Насіров
Біографічна довідка. Насіров 

Роман Михайлович народився 3 бе-
резня 1979 року в Чернігові.  2000 
року закінчив Чернігівський інсти-
тут економіки та управління за спе-
ціальністю «фінанси», 2001 року — 
Київський економічний університет 
за спеціальністю «право». У 2003 
році отримав ступінь MBA за напря-
мом «фінанси і міжнародний менедж-
мент» університету Східного Лондона. 
У 2015 році набув наукового ступеня 
кандидата юридичних наук при Інсти-
туті законодавства Верховної Ради.

Від 2005 по 2012 роки працю-
вав у бізнесі, переважно за кордо-
ном, у Британії. 2013  — 2014 роки 
— заступник голови правління Дер-
жавної продовольчої зернової кор-
порації України. 5 травня 2015 року 
призначений на посаду голови Дер-
жавної фіскальної служби.

Від 27 листопада 2014 року по 
2 вересня 2015 року — народний 
депутат України, до парламенту об-
раний за списком «Блоку Петра По-
рошенка» (№ 51). Від 4 грудня 2014 
року — голова комітету ВРУ з питань 
податкової та митної політики.

Одружений, двоє дітей. 

Що таке Державна 
фіскальна служба? 
Державна фіскальна служба 

(ДФС) — центральний орган ви-
конавчої влади України. Утворена 
постановою Кабінету Міністрів від 

21 травня 2014 р. шляхом реорга-
нізації Міністерства доходів і збо-
рів. Це міністерство було створе-
не в уряді Азарова 24 грудня 2012 
року шляхом об’єднання Держав-
них податкової та митної служб 
України. «Мінздох», як його іроніч-
но називали, стало одним із симво-
лів корупції режиму Януковича. Не 
випадково серед вимог Майдану 
була й реформа міністерства. Вже 
1 березня 2014 року міністерство 
ліквідували рішенням уряду Яце-
нюка. На базі його відновили Дер-
жавну податкову й Державну мит-
ну служби, підпорядковані Мініс-
терству фінансів. А вже 21 травня 
Кабмін сформував із тих структур 
колишнього міністерства Держав-
ну фіскальну службу. Головна функ-
ція — податкова політика держави 
плюс митна політика. Тобто це за 
суттю міністерство в міністерстві 
з колосальними повноваженнями, 
що фактично формує (збирає) бю-
джет держави — сотні мільярдів 
гривень. 

Голова ДФС призначається Каб-
міном. За недовгий час існування 
ДФС це вже другий голова. Перший, 
Ігор Білоус, пробув на посаді менше 
року — від 4 червня 2014 по 23 бе-
резня 2015 року, був звільнений 
після інформації про зло-
вживання в його службі. 

Анексія Кримського півострова ар-
мією Російської Федерації розпочалася 
20 лютого 2014 року. У той час на поса-
ді Президента України перебував Віктор 
Янукович. 

Після усунення від влади Януковича 
сепаратистські настрої в Криму вибухну-
ли з новою силою. 

У ніч на 27 лютого в Сімферополі пар-
ламент та уряд Криму захопили невідо-
мі бойовики й вивісили над ними прапор 
РФ. Це, однак, не завадило зібратися де-
путатам Верховної Ради Криму й ухвали-
ти рішення про призначення референдуму 
щодо статусу Криму. Голосування депутатів 
Верховної Ради АРК за відставку тодішньо-
го прем’єр-міністра Криму Анатолія Моги-
льова та проведення «референдуму» відбу-
валося під прямим тиском російських вій-
ськових та працівників спецслужб.

Того ж дня було захоплено аеропорт 
«Бельбек» у Севастополі, зупинено по-
ромну переправу в Керчі. 

Майже одночасно (28.02 – 02.03.2014) 
російські військові без розпізнавальних 
знаків (т.зв. «зелені чоловічки») почали бло-
кування українських військових частин і 
об’єктів на півострові,  захопили Сімферо-
польський аеропорт. Деякі з військових міс-
течок були захоплені штурмом. 

Українські військові збройного опо-
ру не чинили — в багатьох випадках за-
вдяки позиції своїх командирів, котрі, як 
виявилося пізніше, були заздалегідь за-
вербовані російськими спецслужбами і 
невдовзі прийняті на службу до окупацій-
ної армії. Також на службу до російських 

окупантів перейшли майже всі держав-
ні службовці України: співробітники СБУ, 
міліції, МНС, судді, прокурори та ін.

1 березня самопроголошений «голо-
ва Ради міністрів АР Крим» Сергій Аксьо-
нов звернувся до Путіна посприяти в «за-
безпеченні миру і спокою» на території 
Криму. У відповідь того самого дня росій-
ський президент відправив до Ради Фе-
дерації пропозицію про введення росій-
ських військ у Крим. Обидві палати Дер-
жавної Думи Росії 1 березня о 17.20 про-
голосували за введення російських військ 
на територію України і до Криму зокрема. 

Від 1 березня російські війська по-
чали масштабні силові акції, спрямова-

ні на блокування українських військових 
баз на території Криму, захоплення адмі-
ністративних приміщень, контроль тран-
спортних магістралей та інших стратегіч-
но важливих об’єктів. 

Крім того, російські десантники захо-
плювали об’єкти в Криму у формі україн-
ського «Беркута».

Блокування українських віськових 
частин тривало до 19 – 24 березня, піс-
ля чого вони здалися або були захоплені. 
Міністерство оборони України відрапор-
тувало про 4 000 військовослужбовців, 
які вийшли з окупованого Криму (з 
близько 15 000, які там перебу-
вали в лютому 2014 р.).

Справа Насірова як дзеркало 
«боротьби з корупцією»

Три роки окупації 
Криму Росією

Наступний номер газети вийде 6 квітня
для передплатників квітня і наступних місяців. 
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Бліц-інформ
85-річчя військового 
випробувального центру
У театрі ім. Т. Шевченка відбулися урочис-

ті збори з нагоди 85-річчя Державного нау-
ково-випробувального центру Збройних Сил 
України.

«Головними здобутками центру, — зазна-
чив у виступі начальник центру полковник 
Володимир Башинський, — є випробуван-
ня нових та модернізованих зразків техніки 
для Збройних Сил України. Багато зразків, 
які пройшли в нас випробування, прийнято 
на озброєння, деякі проходять підконтроль-
ну експлуатацію у військах, у тому числі в ході 
АТО».

Понад п’ятдесят військовослужбовців 
центру брали участь в АТО. 

На святі багато військовослужбовців і 
працівників центру були нагороджені дер-
жавними й відомчими відзнаками, подарун-
ками. А голова обласної держадміністра-
ції Валерій Куліч вручив центру сертифікат 
на матеріально-технічне забезпечення на 
100 000 гривень.

Виставка майстрині
з Донецька 
У Чернігівсько-

му музеї-заповіднику 
М. Коцюбинського від-
крилася виставка «Куль-
турний простір Донеч-
чини. Людмила Огнєва: 
українське вишиття. Мо-
люсь за тебе, Україно!».

Людмила Огнєва на-
родилася 1936 року на 
Вінниччині. На Донеччину приїхала 1944 року. 
Від 1966 року мешкала в Донецьку. Радіофі-
зик, громадська діячка, журналістка, дослідни-
ця української вишивки. У 1998 – 2017 роках 
очолювала Донецький відділ Союзу українок. 
Була організатором кількох клубів народної 
творчості в Донецьку. Автор десятків публіка-
цій про несправедливо замовчуваних героїв 
українського минулого.

Виставка триватиме  по 10 квітня.

Відкрився 
фундамент 
дзвіниці 
П’ятницької 
церкви
Біля П’ятницької 

церкви в Чернігові буді-
вельники, що проводять 
реконструкцію скверу 
Хмельницького, натрапили на фундамент дзві-
ниці XVIII ст., зруйнованої за наказом комуніс-
тичних керівників міста 1962 року.

Археологи фіксують вигляд пам’ятки, потім 
фундамент закриють, і триватиме подальша 
реконструкція скверу. 

Із Катерининської церкви 
відправили допомогу 
в АТО 
Із кафедрального собору Чернігівської 

єпархії Київського патріархату на Донбас від-
правили черговий вантаж допомоги нашим 
бійцям. Авто волонтерам надають чернігівці. 
Окрім прихожан, необхідне допомагають зби-
рати учні. Прихожанки церкви взимку плели 
теплі шкарпетки, балаклави, підшоломники 
та інше.

Відвіз допомогу традиційно отець Єв-
ген (Орда). Це вже 90-та така поїздка отця 
Євгена. 

Прихожани Київського патріархату актив-
ні в допомозі бійцям Української армії. Подіб-
ні автівки вирушають із Ніжина, Козельця, ін-
ших райцентрів. 

Священики їдуть на Схід ще й з духовною 
місією. Важлива й моральна, духовна під-
тримка, адже духовенство і прихожани вчер-
гове показують, що за нашими бійцями на 
Сході — вся країна. 

У лютому на адресу навчально-методично-
го центру профспілок області надійшла позо-
вна заява до Господарського суду Чернігівської 
області. Позов поданий Фондом державного 
майна України, який просить суд виселити під-
приємство із займаної будівлі.

Ще 2011 року прокуратура подала пер-
ший позов проти навчального центру. На жаль, 
у 2015 році Вищий господарський суд України 
постановив визнати право власності на будів-
лю, яку використовує НМЦ профспілок, за дер-
жавою. Мотивував він це рішення неоднознач-
ними й суперечливими постановами Верховної 
Ради України, ухваленими ще на початку 1990-
их років.

Профспілки не змирилися з висновками 
вітчизняної Феміди, спрямувавши відповідну 
скаргу до Європейського Суду з прав людини. 
Проте можуть минути роки, поки ця європей-
ська установа ухвалить своє рішення.

А Фонд державного майна України (ФДМУ), 
мабуть, переслідуючи якісь зовсім не державні 
інтереси, вже зараз хоче викинути навчальний 
центр на вулицю. При цьому ФДМУ не пояснює, 
якими державними потребами викликана не-

обхідність звільнення центром власної будівлі.
Ці дії — тиск на профспілковий рух і нама-

гання знищити в зародку процеси модерніза-
ції, омолодження та європеїзації, які розпо-
чалися в профспілковому середовищі.

Навчальний центр розміщується в Черні-
гові за адресою: вул. Шевченка, 105-А, був по-
будований свого часу за рахунок коштів Укра-
їнської республіканської ради профспілок, ко-
штів обласних профспілкових організацій та 
навіть руками членів профспілок.

Від моменту введення в експлуатацію у 
грудні 1987 року будівля центру, яка має у сво-
єму складі навчальні аудиторії, актовий зал, 
готель, кафе, використовується для навчання 
профспілкових кадрів, надання консультацій-
ної, юридичної допомоги людям праці, навчан-
ня з питань охорони праці тощо. Щодня до спе-
ціалістів центру за допомогою звертаються де-
сятки людей, у т.ч. за захистом своїх порушених 
трудових прав, консультаціями з приводу пра-
цевлаштування, оформлення пенсій, соціаль-
них допомог тощо. Діє постійна телефонна «га-
ряча лінія» з питань захисту трудових прав пра-
цівників, послугами якої користуються пред-

ставники профспілок усієї України.
Фактично це єдиний в Україні унікальний 

спеціалізований навчальний комплекс, який 
має статус базового в системі Федерації проф-
спілок України.

Якщо наміри Фонду державного майна 
України реалізуються, то Чернігів назавжди 
втратить: 42 робочих місця та унікальний ко-
лектив фахівців; відповідального платника 
податків; десятки навчальних груп, які при-
їздять до нашого міста з усієї України, країн 
Європи та США, розвиваючи таким чином ту-
ристичний потенціал Чернігова; унікальний 
майданчик для всіх сторін соціального діало-
гу в області (профспілок, роботодавців та ор-
ганів державної влади); найкращий в Україні 
та відомий в Європі профспілковий навчаль-
ний центр.

Нині колектив центру розпочав юридич-
ну роботу та інформаційну кампанію стосовно 
захисту своєї будівлі із залученням профспіл-
кових організацій з усієї України, міжнародних 
партнерів, народних депутатів України, громад-
ськості.

Віталій КОПИШ

«Наїзд» на навчальний центр профспілок

Мова про Канадсько-укра-
їнський бібліотечний центр у 
Чернігові, один із перших таких 
центрів в Україні, відкритих сво-
го часу українською діаспорою 
Канади. 

Історія його така. Наприкін-
ці 1990-их до Чернігова з Торон-
то вчергове приїхала доктор пані 
Марія Фішер-Слиж, одна з відо-
мих діячів української діаспори 
Канади. Як член Ліги українських 
меценатів пані Марія багато до-
помагала українській незалежній 
пресі, нашим ученим, зокрема ар-
хеологічним дослідженням геть-
манської столиці Батурина. Що-
року пані Марія бувала в Україні, 
в тому числі як делегатка Всесвіт-
ніх форумів українців, за першої 
нагоди приїздила і до Чернігова, 
який їй дуже сподобався. 

Того разу пані Марія прибу-
ла до нашого міста від імені То-
вариства приятелів Канади ще з 
одним активістом цієї організа-
ції, письменником Степаном Гор-
лачем. Гості завітали до редак-
ції газети «Сіверщина», видання 
обласної «Просвіти». На той час я 
вже кілька років був редактором 
газети. Ми були знайомі і, смію 
сказати, товаришували з пані 
Марією, аж до її смерті в Торонто  
2012 року, на 90-ому році життя. 
Місія в гостей була того разу не-
звичайною. Вони повідомили, що 
українська діаспора Канади по-
чала цікавий проект — створення 
в Україні Канадсько-українських 
бібліотечних центрів. І чи не пер-
шим містом для такого центру об-
рали Чернігів. Гості запитали, на-
скільки це реально. Звичайно, як 
журналіст і просвітянин я всіляко 
підтримав цю ідею. Вийшов на об-
ласну бібліотеку імені Короленка. 
Передав єдину умову гостей: та-
кий центр має функціонувати як 
окремий заклад, тобто його книж-
ковий фонд не треба розпорошу-
вати по різних бібліотеках. 

На жаль, обласна бібліотека 
була не в змозі виконати цю умо-
ву. Причина в тому, що всім відо-
мий красивий старовинний буди-
нок бібліотеки, на жаль, уже лед-
ве вміщав головну бібліотеку об-
ласті. 

Ми звернулися до централь-
ної міської бібліотеки ім. Коцю-
бинського. Сподівання були на те, 
що вона має по місту понад де-
сяток бібліотек-філій, де й міг би 
розміститися такий центр. Тодіш-
ня директорка Марія Яківна Мос-
това щиро підтримала цю ідею. І  
нинішня директорка Ніна Іванів-

на Власенко, яка на цій посаді 
вже 14-ий рік,  усіляко підтримує 
бібліотечний центр. 

Його розмістили у філії № 4 
міської мережі, на вулиці Одинцо-
ва (нинішня назва — Захисників 
України), 7-В. Нічого, що не в цен-
трі, натомість це густонаселений 
«район Рокоссовського», як його 
називають. Та й не так далеко до 
обох наших університетів.

Доволі швидко Товариство 
приятелів Канади доставило до 
Чернігова весь чималий книжко-
во-журнальний фонд. 24 верес-
ня 1999 року Канадсько-укра-
їнський бібліотечний центр  уро-
чисто відкрили. За участю пред-
ставників Посольства Канади в 
Україні, міської влади й пані Марії 
Фішер-Слиж, яку проголосили по-
чесним фундатором центру. 

Центр розташувався у вели-
кому читальному залі бібліотеки. 
Тут на стелажах були розміщені 
сотні безцінних книг — подару-
нок українців Канади. Це художня 
література, історія, філософія. Ба-
гато діаспорних видань, які в ра-
дянські часи просто не могли були 
опубліковані в Україні, книги за-
боронених авторів — репресова-
них письменників, політемігран-
тів. Це Іван Багряний, Олександр 
Олесь, Олена Теліга, Євген Мала-
нюк, інші видатні письменники. 
Є тут і знаменита Британська ен-
циклопедія (в оригіналі) — цього 
багатотомника нема й в обласній 
бібліотеці. Або багатотомний ен-
циклопедичний словник англій-
ською мовою (видання — Нью-
Йорк, 1959 – 1960 роки), енци-
клопедії і словники українською 
мовою, інші цінні видання. 

Фондом центру постійно ко-
ристувалися учні, студенти, ви-
кладачі,  всі бажаючі. Тут прово-
дили спільно з бібліотекою-філі-
єю № 4 різні заходи для читачів. 
Фонд постійно поповнювався да-
рунками українців діаспори. Дуже 
вагомий такий дарунок — домаш-
ня бібліотека Павла Пришиби, 
відомого діяча діаспори, яку по  
його смерті  родина подарувала 
центру. Кілька років тому міська 
бібліотека завдяки програмі «Бі-
бліоміст» отримала комп’ютерний 
клас. Його також розмістили тут, у 
центрі, до послуг читачів. 

Центр спокійно діяв 17 років. 
Але хмари над ним нависли на-
прикінці минулого року. Річ у тім, 
що цей чималий двоповерховий 
будинок бібліотека (власне, три в 
одній — центр, бібліотеки для до-
рослих і для дітей) ділить зі шко-
лою мистецтв. Здавалося б, мир-

но можуть співіснувати книга, му-
зика, живопис. Але останніми ро-
ками відбувався якийсь «наїзд» 
саме на бібліотеку, щоб її потісни-
ти й «урізати». Мовляв, потрібно 
розширювати школу мистецтв. На-
віщо протиставляти один заклад 
культури іншому? Але у владних 
кабінетах бібліотеки вважали чи-
мось другорядним. Результат — за 
кілька років понад півдесятка при-
міщень бібліотек у цьому будинку 
перейшли до школи мистецтв, у 
тому числі два читальні зали.

Урешті цієї зими Канадсько-
український бібліотечний центр 
вижили із займаного стільки ро-
ків приміщення й «запхнули» в 
бічну, мало освітлену кімнату. До 
речі, тут уже не стало місця і для 
комп’ютерного класу, його дове-
лося «розпорошити» по бібліоте-
ках міста. 

На цьому чиновники від куль-
тури не зупиняються: їм хотілося 
б ще «стиснути» бібліотеку для до-
рослих. Хоча вже нікуди: залиши-
лися кімната-абонемент і невели-
кий читальний зал. Це при тому, 
що при бібліотеці працюють чис-
ленні гуртки, клуби за інтереса-
ми, наприклад з народознавства. 

Взагалі в декого, зокрема у 
владі, доволі спрощене поняття 
про бібліотеки. Адже ці заклади 
давно вже не є лише місцем кни-
гообміну, а й центрами духовнос-
ті, культури. 

А що ж Канадсько-україн-
ський бібліотечний центр? Він 

діє, попри всі «наїзди». Тут новий 
завідувач — молодий письмен-
ник Іван Баран. Ми його знали 
ще змалечку, коли він, учень мо-
лодших класів, видавав свої пер-
ші книжки поезії. Не випадково, 
адже його тато — священик отець 
Мирон, мама — відомий філолог, 
доцент, голова обласної органі-
зації Національної спілки пись-
менників Ганна Арсенич-Баран. 
Іван закінчив університет, гуртує 
довкола бібліотечного центру чи-
тачів і, що особливо радує, своїх 
ровесників, молодь. Наприклад, 
створив тут літературний клуб, 
де  читає лекції про маловідоме в 
нашій українській літературі. Тим 
паче матеріалу довкола — безліч. 
Попри тисняву, весь фонд збе-
режено. Міська бібліотека попо-
внює його новими книгами, є пе-
редплата на періодику (філія № 4 
передплачує і нашу газету «Світ-
інфо»). Дарують сюди книги й чи-
тачі центру. Наприклад, чималу 
бібліотеку подарувала давня чи-
тачка центру, відомий історик, 
кандидат наук Тамара Павлівна 
Демченко. Центр гостинно запро-
шує всіх бажаючих. 

Шкода, звичайно, за всі ті «на-
їзди» на книгу, духовність. Шкода 
й соромно перед українцями за-
кордону. Адже вони допомагали 
й готові далі допомагати Украї-
ні. Проте соромно нехай буде тим 
недалеким чиновникам, які, на 
жаль, представляють цю державу.

* * *
Це фото (вгорі) я зробив ро-

ків з 10 тому в Києві, на фіналі 
Всеукраїнського конкурсу укра-
їнської мови імені Петра Яци-
ка, засновника Ліги українських 
меценатів. Справа — пані Марія 
Фішер-Слиж, у центрі — Іванко 
Баран, зліва — його мама, пані 
Ганна.

А таким є сьогодні молодий 
патріот Іван Баран серед книг 
свого центру. 

Петро АНТОНЕНКО

Канадсько-український центр потіснили
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Повідомляє Служба безпеки України

Потяг «Єднання 
України» прибуде 
до Чернігова 
21 березня
9 березня біля Центрально-

го залізничного вокзалу в Києві 
відбувся урочистий старт 5-ого 
потяга «Єднання України» «Труха-
новська Січ». Від 9 до 24 берез-
ня пасажири потяга — волонте-
ри, студенти, громадські діячі та 
військові зі східних і західних об-
ластей — подорожують містами 
України. Мета заходу — сприяти 
консолідації мешканців різних 
куточків України, підвищенню па-
тріотичного духу, а також популя-
ризація національної культури.

На маршруті потяга — Корос-
тень, Житомир, Умань, Кропив-
ницький, Полтава, Харків, Суми, 
Глухів, Крути (20 березня), Черні-
гів, Славутич, Яготин, Київ.

Де розмістити 
Козелецький музей 
історії ткацтва?
23 лютого рішенням депута-

тів обласної ради пам’ятку архі-
тектури ХІХ століття, Вознесен-
ську церкву Козельця передали 
в користування громаді Україн-
ської православної церкви Київ-
ського патріархату.

Але вже 25 років у примі-
щенні церкви діє музей історії 
ткацтва Чернігівщини. Від 1995 
року музей підпорядкований 
відділу культури і туризму Ко-
зелецької районної державної 
адміністрації. В експозиції му-
зейного закладу були традицій-
ні строї, ткацькі верстати, зна-
ряддя праці для обробки льону, 
кролевецькі рушники, вироби з 
кераміки, соломи та дерева, на-
стільники, рядна, скатертини, 
зразки полотна, а також екс-
понувалися тимчасові вистав-
ки виробів народних умільців. 
Куди саме після передачі церк-
ви перемістять музей, поки не-
відомо. 

«Згідно із законом та рішен-
ням облради музей має бути пе-
ренесений до іншого приміщен-
ня. Я знаю, що в Козельці є кіль-
ка варіантів приміщень для пере-
несення без втрати якості — було 
би бажання. Але досі такого ба-
жання в декого не було, і причина 
була не в любові до старожитнос-
тей чи піклуванні про музей, а в 
тому, щоби не допустити богослу-
жінь громади Київського патрі-
архату», — прокоментував ситуа-
цію керуючий Чернігівської єпар-
хії УПЦ КП архієпископ Євстратій 
(Зоря).

На сьогодні залишилися три 
музеї в культових спорудах Черні-
гова (у складі заповідника «Чер-
нігів стародавній»), в Новгороді-
Сіверському музей «Слова о пол-
ку Ігоревім» знаходиться на тери-
торії Спасо-Преображенського 
монастиря, в Коропі історико-ар-
хеологічний музей перебуває в 
будівлі колишньої Феодосіївської 
церкви. 

«Буревісник» у 
чемпіонаті України 
з волейболу
Чернігівському «Буревісни-

ку» не вдалося потрапити до 
четвірки кращих команд чем-
піонату України з волейболу. 
Після першого етапу турніру 
наша команда зайняла 5 міс-
це. Тепер на наступному етапі 
візьме участь у розіграші місць 
з 5 по 8.

На фестиваль «Сіверські 
музичні вечори», 

присвячений Бетховену, 
приїде і хор з Японії

У Чернігівському філармонійному центрі від 
18 березня по 6 квітня відбудеться ХVІІ Міжна-
родний фестиваль класичної музики «Сіверські 
музичні вечори».

18 березня прозвучить симфонія № 9 Бет-
ховена за участю Національної заслуженої ака-
демічної капели України «Думка» та японського 
камерного хору.

23 березня — вечір камерної музики. Ви-
ступить заслужений ансамбль України квартет 
ім. М. Лисенка.

24 березня — вечір фортепіанної музики. 
Твори Сергія Борткевича виконає уродженка 
Болгарії Надєжда Влаєва, яка вже багато років 
живе у США. 

26 березня — музика Бетховена у виконан-
ні академічного симфонічного оркестру «Філар-
монія». Соліст — Вадим Руденко, піаніст зі сві-
товим ім’ям, лауреат численних міжнародних 
конкурсів. 

2 квітня — вечір з академічним симфоніч-
ним оркестром «Філармонія» за участю скри-
паля Давіда Небеля (Швейцарія). У програмі — 
твори Бетховена.

Закриття фестивалю — 6 квітня. Під орудою 
американського диригента Уїнстона Фогеля ор-
кестр «Філармонія» виконає твори Бетховена.

Архівні установи України забезпечують доступ до документів користу-
вачам від часу їх надходження на зберігання. Найбільшу популярність для 
отримання спадщини й вивчення власних родоводів мають метричні кни-
ги та книги реєстрації актів громадянського (цивільного) стану, тобто реє-
стри, де зазначається інформація про народження (хрещення), шлюб (він-
чання), смерть. На підставі цих документів Державний архів Чернігівської 
області надає громадянам довідки соціально-правового характеру. 

До початку 2000-их років у Державному архіві зберігалися лише метрич-
ні книги, в яких згадані відомості, що реєструвало духовенство. На початку 
2000-их років Державний архів Чернігівської області почав приймати доку-
менти районних відділів реєстрації актів громадянського стану (РАГС), в яких 
містяться відомості про народження, смерть, укладання та розірвання шлю-
бу громадян, які мешкають або мешкали на території Чернігівської області. 

Станом на 1 січня 2017 року у фондах архіву зберігається 3 476 книг 
реєстрації актів громадянського стану включно до 1940 року. 

Нижче — перелік фондів відділів реєстрації актів громадянського ста-
ну (РАГС) районних та міських управлінь юстиції: 

№ 
з/п

Назва фонду (райони і 
міста): Роки Кількість

справ
№ 
фонду

Коропський район 1922 –1940 169 Р-8980

Корюківський район 1923 – 1940 88 Р-8981
Новгород-Сіверський район 1923 – 1940 116 Р-8982

Чернігів, місто 1923 – 1940 125 Р-8983
Ніжин, місто 1923 – 1940 122 Р-8984

Ніжинський район 1923 – 1940 159 Р-8985

Ічнянський район 1923 – 1940 256 Р-8986

Щорський район 1923 – 1940 68 Р-8987

Сосницький район 1923 – 1940 100 Р-8989

Менський район 1923 – 1940 220 Р-8991

Прилуки, місто 1923 – 1940 48 Р-8992
Прилуцький район 1923 – 1940 157 Р-8993
Бобровицький район 1920 – 1940 160 Р-8994

Талалаївський район 1923 – 1940 83 Р-8996

Семенівський район 1923 – 1940 73 Р-8997

Борзнянський район 1923 – 1940 158 Р-8998

Козелецький район 1923 – 1940 382 Р-8999

Варвинський район 1924 – 1940 59 Р-9000
Городнянський район 1923 – 1940 148 Р-9001
Куликівський район 1923 – 1940 81 Р-9002

Срібнянський район 1924 – 1940 81 Р-9003

Бахмацький район 1921 – 1940 154 Р-9004

Ріпкинський район 1923 – 1940 130 Р-9005

Чернігівський район 1923 –  1940 316 Р-9022
Носівський район 1935 – 1939 23 Р-9042

Виставка картин і презентація 
книги Ганни Ломакіної

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка була пред-
ставлена виставка картин та відбулася презентація кни-
ги поезії «Роза под дождём» чернігівської художниці, по-
етеси та композитора з обмеженими фізичними можли-
востями Ганни Ломакіної.

Ганну прийшли привітати рідні, друзі, люди, які сприя-
ли виданню книги поезії. Це провідний спеціаліст облас-
ного Департаменту культури і туризму, національностей 
та релігій Ірина Дерейчук, голова ради міської асоціації 
«Конкордія» Віктор Мозговий, члени цієї організації Оле-
на Летута, Олексій Силиченко, Леся Анака, заслужена 
артистка України Наталія Максименко.

Авторка народилась у Чернігові 1989 року. Хвороба 
не зламала тендітну дівчину. Жага до самовизначення 
спонукала її почати малювати й писати вірші. Ганна з ди-
тинства брала участь у виставках для дітей з обмежени-
ми можливостями від центру реабілітації «Відродження» 
та міського центру об’єднання інвалідів «Шанс».

Проект «Михайло Коцюбинський. 
У колі друзів» триває

Чернігівський музей Михайла Коцюбинського про-
довжує цей новий мистецький проект. Друга зустріч 
присвячена творчим взаєминам Михайла Коцюбин-
ського і Миколи Лисенка. У Чернігові видатний компо-
зитор бував неодноразово, тут зустрів своє кохання — 
чарівну жінку, яка народила йому дітей.

Зустріч відбудеться 17 березня о 17.00.
Попередній запис на участь обов’язковий! Тел.: 

(04622) 4-10-03, (097) 465-70-91; (063) 065-61-49.

Театр ім. Т. Шевченка їде 
на фестиваль у Краків

Міжнародний фестиваль українського те-
атру в Кракові «Схід – Захід» засновано 2014 
року. Його мета — представлення сучасного 
українського театрального мистецтва в Поль-
щі. Фестиваль проводиться серед професій-
них театрів і аматорських студентських, дитя-
чих та молодіжних українських театральних ко-
лективів.

Цього року фестиваль відбудеться з 2 по 9 
квітня, на нього запрошено і Чернігівський ака-
демічний український музично-драматичний те-
атр імені Т. Шевченка. Чернігівці представлять 
«Комедію помилок» Вільяма Шекспіра в поста-
новці художнього керівника – головного режи-
сера театру, заслуженого артиста України Ан-
дрія Бакірова. З успіхом вистава пройшла на 
сценах багатьох українських театрів, була від-
значена на фестивалях.

У заповіднику 
«Чернігів стародавній» — 

виставка «Шевченкова Україна»
Виставка відкрита в Колегіумі на Валу. В 

експозиції з фондів столичного Національного 
музею Тараса Шевченка, яка вперше презен-
тується в Чернігові, 30 робіт. Зокрема, картини 
Сергія Шишка, народного художника СРСР та 
УРСР, лауреата Державної премії ім. Т. Шевчен-
ка. Вони присвячені краєвидам Чернігівщини, 
де бував Кобзар: «Будинок Лизогубів у Седневі» 
(1963 р.), «Качанівка» (1963 р.).

Садибу Лизогубів, загалом Седнів зобрази-
ли і майстри пензля А. Бидношия, Л. Задорож-
на, Є. Болдирєва, Т. Лящук, В. Добржанський.

Є на виставці роботи, присвячені історич-
ним місцям, які згадуються в поезіях Кобза-
ря (О. Карпенко — «По Шевченківських місцях. 
Старий Чернігів»; Н. Атамась — «Церква свято-
го Іллі в Суботові»), та місцям, де народився й 
жив Шевченко, Чернечій горі, де його було по-
ховано.

Документи РАГСів — 
у Державному архіві

Інформація за документами, починаючи з 1941 року, надається 
місцевими органами реєстрації актів цивільного стану. 

 Державний архів Чернігівської області 

Це стало можливим завдяки інно-
ваційній програмі інформування гро-
мадян про реєстрацію заяв та повідом-
лень, розробленій і впровадженій 
Управлінням інформаційної підтримки 
та координації поліції «102» ГУНП у Чер-
нігівській області.

Якщо раніше громадяни скаржили-
ся, що часом не можуть додзвонитися 
в поліцію, то після введення в дію нової 
лінії «102» кожен гарантовано має змо-
гу повідомити оператору про злочин чи 
зробити заяву. 

Також у заявників часто виника-
ли питання, в кого можна уточнити ін-
формацію про стан розгляду поданих 
заяв і повідомлень. Від 23 лютого Голо-
вне управління Національної поліції в 
Чернігівській області впровадило нову 
систему інформування громадян через 

смс-повідомлення. Віднині їм не потріб-
но ламати голову, що сталося з їхньою 
заявою, чи вона дійсно зареєстрована, 
й кому доручено розслідування. 

Якщо на лінію «102» оператору над-
ходить із мобільного телефону повідо-
млення про злочин чи подію, то після 
внесення інформації до єдиного облі-
ку на мобільний телефон заявника на-
дійде смс-повідомлення з логіном і па-
ролем, за допомогою яких він зможе 
отримати інформацію, де зареєстро-
вано його повідомлення, кому доруче-
но розслідування, та контактні теле-
фони на спеціальному інформаційному 
порталі ГУНП у Чернігівській області: 
http://212.1.110.83

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Співробітники Служби безпеки України 
затримали у Прилуках місцевого мешкан-
ця, який через російські соцмережі розпо-
всюджував антиукраїнські матеріали. 

Правоохоронці зафіксували, що чоло-
вік регулярно розміщував на персональ-
них сторінках пропагандистські матеріали, 
які закликали до зміни державного кордо-
ну України та популяризували терористич-
ні організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агі-
татор отримував від куратора з тимчасово 
окупованих бойовиками територій.

Під час обшуку за місцем проживання 
зловмисника співробітники спецслужби 
вилучили комп’ютерну техніку з доказами 
протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження, 
відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодек-
су України, агітатору оголошено про підозру у 
скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

Поліція області  першою в Україні 
впровадила новий інформаційний сервіс 

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або ко-
штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, у 
свою чергу, допомагає Українській армії, родинам 
воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за та-
кими реквізитами:

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

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

Beneficiary: Acc_2600201586536_
CF «DEFEND THE UKRAINE» name Одер-
жувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредо-
банк». Для юридичних осіб – назва одер-
жувача та адреса.

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

На Чернігівщині СБУ 
затримала антиукраїнського 

Інтернет-агітатора
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Бліц-інформ

Передміхурова залоза (простата) 
належить до чоловічої репродуктив-
ної системи. Основні функції залози — 
часткове виробництво сім’яної рідини 
(близько 30% загального обсягу), а та-
кож участь у процесі сім’явиверження. 
Здатність чоловіка утримувати сечу теж 
пов’язана з функцією простати. 

Найчастіше рак простати діагнос-
тують у чоловіків у віці 55 – 60 років і 
старше. У країнах Західної Європи рак 
передміхурової залози посідає третє 
місце серед чоловічих онкологічних хво-
роб, а в Америці  — перше. За захворю-
ваністю в Україні рак простати займає 
четверту позицію. Щороку реєструють 
приблизно 6,5 
тисячі нових ви-
падків.

Г о в о р и т ь 
завідувач аб-
д о м і н а л ь н о -
го відділення  
Чернігівського 
обласного он-
кологічного дис-

пансеру, лікар-уролог онколог Роман 
Цісельський:

— Особливість раку простати по-
лягає в тому, що злоякісне утворення 
розвивається дуже повільно. У початко-
вій стадії захворювання може протіка-
ти без яких-небудь помітних симптомів. 
Тому після 45 років чоловікам потрібно 
обов’язково проходити огляд і регуляр-
но здавати аналізи. Чим раніше буде ви-
явлена хвороба, тим більше шансів на 
успішне лікування.

Діагностика залишається 
складною

Діагноз ставлять на підставі всьо-
го перебігу хвороби, а також шляхом 
обмацування передміхурової залози 
через пряму кишку. Пальцеве ректаль-
не дослідження — основний метод діа-
гностики раку передміхурової залози. 
Диференціальний діагноз проводять 
з аденомою передміхурової залози. 
Упевнений діагноз раку може бути по-
ставлений лише при значних розмірах 
залози, її щільності та горбистості. До 
появи цих виражених ознак раку його 

вкрай важко відрізнити від вікової гі-
пертрофії залози.

— Лише 10% пухлин простати, ви-
явлених при пальцевому дослідженні 
її осередкових ущільнень, піддаються 
ефективному лікуванню. Інші випадки 
складають занедбані  стадії раку, — за-
уважує фахівець.

Часто рак передміхурової залози 
виявляють при клінічному обстеженні 
хворих із метастазами в кістках. Діагноз 
встановлюють при пункційній біопсії 
простати, виконаній через пряму кишку, 
промежину або уретру. Припущення про 
діагноз може бути зроблене на підставі 
ультразвукового дослідження (УЗД). 

Значну роль у скринінгу РПЗ, конт-
ролі за ефективністю лікування і ранній 
діагностиці рецидивів відіграє визна-
чення в сироватці крові рівнів ПСА.

Чоловіки, в яких є рак передміхуро-
вої залози в анамнезі найближчих роди-
чів, мають удвічі вищий ризик розвитку 
цього захворювання. 

Основні причини розвитку хвороби 
— генетична схильність, вплив канце-

рогенних факторів, якість харчування, 
гіперплазія простати (аденома), що про-
гресує. 

Як запобігти раку? 
Необхідне раннє виявлення захво-

рювання. Цьому сприяє профілактичне 
(1 раз на рік) ректальне дослідження, 
яке необхідно проводити кожному чо-
ловіку після 40 років. У всіх сумнівних 
випадках показане проходження уль-
тразвукового дослідження органів ма-
лого тазу.

Це насамперед відмова від шкідли-
вих звичок: паління, зловживання ал-
коголем. Також необхідно підвищити рі-
вень фізичної активності.

Харчування. Особливе значення в 
харчуванні необхідно приділяти ово-
чам і фруктам (томати, капуста бро-
колі, соя, виноград та ін.). Паралель-
но необхідно обмежити споживання 
продуктів, що містять тваринні жири 
й кальцій. 

Уляна КОВАЛЬЧУК
Прес-служба обласного 

онкодиспансеру

Будь мужчиною: пройди медичний огляд
Рак простати: як не захворіти або принаймні якомога раніше виявити хворобу?

Поліція і СБУ 
вилучили 
в чернігівця 
шість гранат
Під час санкціоновано-

го обшуку в рамках опера-
тивно-профілактичної опе-
рації «Зброя та вибухівка» 
поліція спільно зі співро-
бітниками СБУ вилучила в 
помешканні жителя Черні-
гова 5 ручних осколкових 
гранат Ф-1 та одну грана-
ту РГ-42, запали до гранат, 
більше півтисячі набоїв ка-
лібру 5,45 мм та 7,62 мм, та-
кож вилучена мисливська 
зброя, перероблена для 
стрільби чергами.

Відкрито кримінальне 
провадження за частиною 
1 статті 263 Кримінального 
кодексу України (незаконне 
поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами або ви-
буховими речовинами) — 
карається позбавленням 
волі на строк від трьох до 
семи років.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівській області

У Чернігові 
встановлять 
110 камер 
відеоспостереження
Цього року за міською 

програмою «Безпечне міс-
то 2016 – 2017 роки» буде 
встановлено 110 камер ві-
деоспостереження замість 
75, як планувалося. Від-
повідні зміни до програми 
були проголосовані депута-
тами міської ради.

У 2016 році в місті вста-
новили 30 відеокамер. По-
заяк витрати на програм-
не забезпечення, серверну 
і моніторинговий центр — 
те, що вимагало найбільших 
коштів, — уже здійснені то-
рік, ресурси в рамках цієї 
програми у 2017-ому йти-
муть на камери та їх вста-
новлення.

За своїми технічними 
характеристиками кожна з 
відеокамер дозволяє чітко 
розрізняти обличчя та авто-
мобільні номери. 

Усі відеопотоки з цих 
камер у режимі online тран-
слюються в ГУНП Чернігів-
ської області для швидкого 
реагування та прискорення 
розкриття злочинів.

Проліски на 87 
тисяч гривень

Під час проведення рей-
дової перевірки дотримання 
вимог природоохоронного 
законодавства державні ін-
спектори з охорони довкіл-
ля затримали трьох осіб, які 
здійснювали незаконний 
збір пролісків. Ці рослини 
занесені до Червоної кни-
ги, їх заборонено збирати. 
Порушники зібрали понад 
1400 пролісків. 

На браконьєрів складе-
ні адміністративні протоко-
ли, які направлені на роз-
гляд до суду. Збиток, завда-
ний довкіллю, складає біль-
ше 87 тисяч гривень.

Це опитування було проведене в 
райцентрі — селищі Куликівка. Утім, 
картина доволі типова загалом. Отже, 
відповіді на запитання. 

Чи відчули Ви підвищення 
мінімальної зарплати? 

Олександр Дзогий, 32 роки, охо-
ронник:

— Жодного грошового приросту 
на собі я не відчув, адже разом із під-
вищенням мінімалки майже удвічі під-
вищилися й ціни. Я працюю в Києві, а 
тут завжди рівень цін вищий, ніж в ін-
ших містах. Заробітної плати в мене 
не додалося, а от витрат — навпаки. 
До того ж я палю, в мене чимала час-
тина коштів іде на купівлю цигарок.

Юлія Капленок, 22 роки, викла-
дач дитячої музичної школи:

— Суттєвих змін від збільшен-
ня мінімалки я не відчула, зарплата в 
мене лишилася на попередньому рів-
ні. Витрат побільшало, бо ціни одразу 
поповзли вгору. Паралельно я отри-
мую освіту в Одеській національній 
академії, тому грошове питання для 
мене стоїть дуже гостро. Майже всі 
мої кошти сьогодні йдуть на навчання. 

Про те, щоб відкладати кошти на май-
бутнє, мова не йде.

Людмила Андрієнко, 47 років, сіль-
ський голова с. Вершинова Муравійка:

— Ні особисто я, ні працівники 
сільської ради не відчули жодних по-
зитивних змін у фінансовому плані. 
Заробітні плати в усіх залишилися на 
минулорічному рівні. Підвищення мі-
німальної зарплати вплинуло хіба на 
тих, у кого до цього ставка не дотя-
гувала до мінімалки. На жаль, реа-
лії сьогодення такі, що доходи зама-
лі, а витрати — збільшуються. Адже 
невпинно зростають не лише ціни на 
продукти й речі щоденного вжитку, а й 
на комунальні послуги.

Як вплинуло підвищення 
мінімалки на справи місцевих 
роботодавців і підприємців?

Олександр Сковронюк, 31 рік, 
власник кафе-бару «Chicago»:

— Заробітну плату своїм праців-
никам я не підвищував, оскільки до 
нової мінімалки вони отримували 
досить непогану суму. Якщо, напри-
клад, раніше мій працівник отриму-

вав зарплатню 3200 гривень без ви-
рахування податків, то тепер ця сума 
не змінилася, а лише стала назива-
тися «мінімальна зарплата». Від ско-
рочення штату я також відмовився. 
Дехто з підприємців вдавався до пе-
реведення працівників на півставки, 
думаючи, що так скоротить витрати. 
Але такий спосіб не рятує, адже пода-
ток залишається той самий. Лише пра-
цівникові перепадатиме менше ро-
боти. Що ж до купівельної спромож-
ності людей — ситуація стала гіршою. 
Наприклад, у моєму закладі відвідува-
чів не побільшало, а навпаки — стало 
менше. За останні два тижні взагалі 
було мало людей. Кількість замовлень 
лише комплексних обідів зменшилася 
вдвічі. Тому про збільшення прибутку 
нічого й говорити.

Наташа, 27 років:
— Я не хочу, щоб ви записували 

моє прізвище і фотографували. Але 
думку свою скажу. Я працюю в ков-
басному цеху «Ратибор ІІ». І змінилося 
в нас те, що у зв’язку із введенням мі-
німальної зарплати відбулося скоро-
чення працівників. Зарплату я отри-

мую нову, але колись могла більше за-
робити, якщо більше днів працювала. 
А тепер завантаженість збільшилася, 
доводиться працювати за тих, хто зму-
шений був піти. Люди залишилися без 
роботи, краще все було б по-старому.

Тетяна Замула, підприємець:
— Я підприємець першої категорії, 

тобто працюю сама на себе від 2004 
року, реалізатора в мене нема. З по-
чатком виплат збільшеної заробітної 
плати багато чого змінилося, але, на 
жаль, на гірше. Покупців на критому 
ринку не побільшало, а, навпаки, по-
меншало. Уторгуєш чи не вторгуєш, 
а платити збільшений податок треба 
щомісяця. Для підприємців другої ка-
тегорії він досить високий, більше 700 
гривень. Скільки яток по області, по 
Україні закрилося, скільки реалізато-
рів звільнилося! Та й у нас не всі такий 
податковий тиск витримають. А ціни 
на популярні продукти ледве не що-
дня з кожним надходженням зроста-
ють: на 5, 2, 1 гривню… От вам і під-
вищення.

Опитування проводили 
Марина Іваненко, Тетяна Зінько

Підвищену мінімальну зарплату люди відчули «мінімально»
Зростання цін і тарифів усе «з'їдає»

Чернігівщина знову горить: 
палії й далі безкарні

Щойно зійшов сніг, і ледве підсохла земля, як почалося… 
Лише впродовж доби 6 березня підрозділи Управління Держав-

ної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області ліквіду-
вали шість пожеж в екологічних системах.

Причина пожеж — необережність громадян у поводженні з вог-
нем. Загоряння сухої рослинності на відкритих територіях загальною 
площею понад 6,5 га виникли біля сіл Жавинка (двічі), Количівка, 
Стрільники, Марківці відповідно Чернігівського, Бахмацького, Бо-
бровицького районів та райцентру Срібне.

9 березня  на Чернігівщині зафіксовано  ще 12 пожеж на загаль-
ній площі майже 12 га:  в екологічних системах  Бахмацького, Борз-
нянського, Городнянського, Корюківського, Новгород-Сіверського, 
Сновського, Сосницького та Чернігівського районів. Крім того, по-
жежно-рятувальні підрозділи двічі були залучені для ліквідації по-
жеж у житловому секторі громадян, які виникли саме через спалю-
вання сухої рослинності на присадибних ділянках.

Завдяки оперативному втручанню пожежно-рятувальних під-
розділів не допущено поширення вогню на великі площі, лісові маси-
ви, житлові й господарські споруди.

У зв’язку з цим рятувальники вкотре звертаються до населення 
із проханням дотримуватися заходів пожежної безпеки. Спалюван-
ня сухої рослинності та сміття небезпечне для вашого життя. 

Невже й цього року повториться торішнє, коли через під-
пали на природі трапилися сотні чи й тисячі пожеж, гинули 
люди, було завдано величезних збитків? Куди дивляться чис-
ленні державні служби, які покликані не просто «вмовляти» 
паліїв, а виявляти їх і притягувати до відповідальності? А це, 
окрім згаданої ДСНС, також санітарна, екологічна служби, лі-
сова охорона, поліція, прокуратура, в тому числі екологічна. 

Правоохоронці щодня реєструють нові 
випадки шахрайств, які стали можливими 
через довірливість потерпілих. 

Хтось телефонує, що родича затри-
мала поліція або він у лікарні? Термі-
ново вимагають гроші по телефону? 
Не піддавайся на обман, телефонуй 
102!

По допомогу до поліції звернулася меш-
канка Чернігова. Жінка стала жертвою зло-
вмисників, які під виглядом надання допо-
моги її сину, що нібито потребує операції 
після автопригоди, видурили в пенсіонерки 
2000 доларів США. Гроші заявниця віддала 
невідомому чоловіку біля свого будинку.

Поліція радить громадянам не впадати в 
паніку й не поспішати виконувати умови афе-
ристів. Попросіть людину, яка представила-
ся поліцейським, назвати прізвище, ім’я, по 
батькові й дату народження «затриманого» 
або «постраждалого» родича. Уточніть, в яко-
му саме відділі поліції начебто «знаходиться» 
ваш родич, після чого зателефонуйте до чер-
гової частини й перевірте інформацію. Спро-
буйте якнайскоріше передзвонити тому, хто 
«потребує негайної допомоги», або людям, 
які можуть у цей момент бути поруч.

Розраховуйся за товар, придба-
ний в Інтернеті, тільки після його 
отримання! 

До поліції надійшла заява мешканця об-
ласного центру, який планував купити на Ін-
тернет-сайті безкоштовних оголошень ав-
томобіль «Renault Trafic». Псевдопродавець 
переконав чоловіка зробити передопла-
ту й переказати на вказаний рахунок 2900 
доларів США та 6500 гривень. Після цього 
продавець перестав виходити на зв’язок, а 
покупець так і не отримав свого автомобіля.

Поліція радить користуватися тільки пе-
ревіреними Інтернет-магазинами і викорис-
товувати виключно післяплату: отримали то-
вар — заплатили гроші. Жодних передоплат 
чи завдатків!

Питають по телефону термін дії 
картки, код безпеки на зворотному 
боці картки, банківські паролі з смс? 
Не повідомляйте, це шахраї!

На Прилуччині селянці зателефонував 
чоловік, який назвався працівником «Ощад-
банку». Мотивуючи необхідністю проведен-
ня операцій із захисту рахунку, зловмисник 
дізнався реквізити банківської картки, піс-
ля чого заволодів 16000 грн селянки.

Не діліться ні з ким конфіденційною ін-
формацією в телефонному режимі. Усі фі-
нансові питання вирішуйте виключно в бан-
ківській установі.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Обережно: шахраї
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Бліц-інформ
Португалія визнала 
Голодомор геноцидом
Депутати парламенту Португалії підтримали резолюцію 

про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Парламент 
засуджує Голодомор в Україні у 1932 – 1933 роках і визнає 
його геноцидом з боку тоталітарного комуністичного режиму.

Голодомор в Україні 1932 – 1933 років офіційно визнали 
геноцидом українського народу 16 країн: Австралія, Ватикан, 
Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мек-
сика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Угорщина, Україна.

Низка країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор в 
Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним ре-
жимом, або вшанували пам’ять його жертв: це Андорра, Арген-
тина, Бразилія, Іспанія, Італія, Словаччина, США, Чехія, Чилі.

У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної асамблеї 
ООН ухвалила «Спільну заяву з нагоди 70-ої річниці Великого 
голоду 1932 – 1933 років», де він визнавався національною 
трагедією українського народу.

23 жовтня 2008 року Європарламент визнав Голодомор 
в Україні злочином проти людства і висловив співчуття укра-
їнському народу.

Йосип Сліпий 
у фільмі «Справа «Рифи» 
за розсекреченими архівами
Прем’єрний показ документального фільму «Справа «Рифи» 

режисера Олени Мошинської відбувся в Києві. У 33-х томах 
справи «Рифи» задокументовано, як радянська влада нищила 
Греко-католицьку церкву та її Патріарха Йосипа Сліпого.

Фільм охоплює період з 1939 по 1963 роки й розкри-
ває невідомі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення 
та звільнення Йосипа Сліпого. До стрічки ввійшли свідчення 
учасників та очевидців подій, коментарі істориків з України, 
Італії, США, унікальні кадри кінохроніки, які знімальна група 
розшукала в українських та іноземних кіноархівах. Самі ж ар-
хіви були розсекречені й передані церкві 2008 року.

«Я вдячний тим колегам у Службі безпеки України, з якими 
ми розсекретили багато документів про репресії над церков-
нослужителями, зокрема більше 240 документів про стежен-
ня за греко-католицькими священиками», — прокоментував 
вихід стрічки екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

5 депутатів парламенту 
пропустили всі засідання 
Ради у 2017 році 
Відповідну статистику оприлюднив 9 березня Комітет ви-

борців України. На жодному пленарному засіданні не були 
члени «Опозиційного блоку» Євген Бакулін та Дмитро Добкін, 
позафракційний Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та 
Олександр Онищенко, однак цих двох останніх розшукують 
наші правоохоронні органи. 

Загалом у січні – лютому відбулося 18 пленарних засідань 
Ради.

Микита Джигурда змінив 
громадянство України 
на паспорт бойовиків 
«Донецької республіки»
Бойовики «ДНР» видали паспорт ак-

торові Микиті Джигурді.
«Я пишаюся, що став громадяни-

ном Донецької народної республіки», 
— сказав Джигурда журналістам. Він 
ще на кілька днів затримався в «ДНР», 
зокрема відвідав територію Донецько-
го аеропорту і поспілкувався з бойови-
ками.

Епатажний актор, режисер, сценарист, співак народив-
ся в Києві 27 березня 1961 року. Як стверджує він сам, а та-
кож його брати — київський актор і бард Сергій та бард Рус-
лан, їхній рід походить від запорозьких козаків. Джигурда зі 
школи серйозно займався спортом і закінчив перший курс 
Київського інституту культури. Але кинув його і вступив до 
Щукінського театрального училища в Москві. Після закін-
чення став актором театру й кіно. 

У грудні 2013 року Джигурда виступав на сцені Майдану 
в Києві, читав свої вірші й заспівав Гімн України, підтримую-
чи учасників революції. Але вже в 2014 році підтримав так 
звану «Донецьку народну республіку».

Джигурда після більш як трьох десятиліть проживання і 
роботи в Москві залишався громадянином України і заяв-
ляв, що пишається цим. Він просив і громадянство Росії, але 
щоб йому залишитися з українським. Російська влада від-
мовила в подвійному громадянстві. Позаторік Джигурда за-
явив, що сподівається отримати громадянство США, бо має 
намір одружитися на американці. Це був би його четвертий 
шлюб. Відомі також захоплення актора різною містикою. 

14 березня лідер бойовиків «ДНР» Олександр Захар-
ченко позбавив російського актора Микиту Джигурду 
«громадянства» так званої «ДНР». Захарченко пояснив, 
що надання Джигурді  цього громадянства було здійснено 
   помилково.

Підрозділи 
Збройних сил 

Російської Федерації, 
які разом із військами Чорноморсько-
го флоту РФ та під загальним керуван-
ням командувача цього флоту брали 
участь у захопленні Криму:

31-а окрема гвардійська десантно-
штурмова бригада повітряно-десант-
них військ; 

45-й окремий гвардійський полк 
спеціального призначення ПДВ; 

18-а окрема гвардійська мотострі-
лецька бригада;

58-а армія Південного військового 
округу;

98-а гвардійська повітряно-де-
сантна дивізія ПДВ;  

76-а гвардійська десантно-штур-
мова дивізія ПДВ; 

15-а окрема гвардійська мотострі-
лецька бригада.

Проголошення 
«незалежності» Криму 

та «референдум»
16 березня 2014 року за рішенням 

Кримського парламенту був проведе-
ний референдум щодо статусу Криму. 
Призначення референдуму відбулося 
всупереч українському законодавству, 
що не передбачає місцевих референ-
думів, а для питань щодо зміни кордо-
нів України вимагає всеукраїнський 
референдум. Попри закони України і 
позицію Ради Безпеки ООН референ-
дум провели.

В умовах бойкотування «референ-
думу» кримськотатарським народом, 
присутності великої кількості озброє-
них російських військовослужбовців, 
а також фальсифікацій, референдум 
в АРК буцімто «зібрав» понад 1,2 млн 
заповнених бюлетенів (83,10% вибор-
ців), з яких нібито 96,77% засвідчили 
вибір «за возз’єднання Криму з Росі-
єю на правах суб’єкта Російської Фе-
дерації».

Проголошення анексії 
Криму Росією

18 березня 2014 року о 16.00 
у Кремлі Президент Росії В. Путін, 
прем’єр-міністр самопроголошеної 
Республіки Крим С. Аксьонов, голо-
ва новоствореної «Державної Ради» 
самопроголошеної Республіки Крим 
В. Константинов і самозваний «керів-
ник» м. Севастополя, громадянин РФ 
О. Чалий підписали так званий «До-
говір про прийняття Криму до складу 
Росії».

20 березня договір ратифікувала 
Державна Дума Російської Федерації, 
а 21 березня — Рада Федерації.

Росія — «за спиною 
сепаратистів»

Президент Росії В. Путін, 4 бе-
резня 2014 року: «Російських вій-
ськових у Криму нема».

На прес-конференції на запитання 
про присутність російських військових у 
Криму, ще до так званого референдуму 
про його відокремлення, Путін таке кате-
горично заперечив. Тобто жодного росій-
ського солдата в Криму, за межами ба-
зування, визначеного російсько-україн-
ським договором щодо Чорноморського 
флоту (військово-морської бази в Севас-
тополі), нема. 

Путін, 17 квітня 2014 року: 
«Російські військові у Криму були».

17 квітня, нова прес-конференція 
Путіна. Цитуємо в оригіналі відповіді на 
запитання.

Відповідь на запитання про Крим 
перед так званим «референдумом»: 

В. Путін: «Наша задача заключа-
лась не в том, чтобы действовать там, 
в полном смысле, вооружёнными си-
лами, наша задача заключалась в 
том, чтобы обеспечить безопасность 
граждан и благоприятные условия 
для их волеизъявления. Мы это и сде-
лали».

«Я и не скрывал, что наша зада-
ча заключалась в том, чтобы обес-
печить условия для свободного 
волеизъявления крымчан… Поэтому 
за спиной сил самообороны Крыма, 
конечно, встали наши военнослужа-
щие. Они действовали очень коррек-
тно, но, как я уже сказал, решительно и 
профессионально».

Якою була 
українська відповідь 

на агресію Росії? 
Дискусії про можливість реального 

захисту від агресії тривають протягом  
цих трьох років. Згідно з доповіддю мі-
ністра оборони України у 2014 році Іго-
ря ТЕНЮХА, Україна тоді могла зібрати 
для захисту своєї території всього 5 ти-
сяч боєздатних військових: 

«Їх можемо кинути в Крим, але це 
не вирішить проблему Криму. Ми їх там 
просто покладемо. А що робити з тися-
чами кілометрів кордону та підготов-
кою Росії до вторгнення? Коли зайдуть 
зранку з боку Чернігівської області, то 
до вечора вже в Києві будуть».

* * * 
Наводимо й інші позиції.

Микола МАЛОМУЖ, 
голова Служби зовнішньої розвід-
ки України з 2005 по 2010 рр., 
генерал армії: 
— У Росії були плани щодо захо-

плення Криму невійськовим шляхом ще 
на початку 1990-их, коли за допомогою 
російських агентів готувався референ-
дум, а так званий «президент» Криму 
Юрій Мєшков повинен був звернути-
ся до керівництва РФ із проханням про 
приєднання півострова до Росії. Для 
швидкого відвертання цього сценарію 
ми здійснили комплекс потужних за-
ходів. Довелося вночі збирати опера-
тивних співробітників, групу «Альфа», 
піднімати внутрішні війська, підтягува-
ти прикордонників на Керч, залучати й 
інші спецпідрозділи МВС, щоб зупинити 
розвиток подій.

Спроби дестабілізувати ситуацію в 
Криму робилися й надалі. Але особливо 
активно — із приходом до влади Путіна, 
який уявив себе збирачем російських зе-
мель.

…І керівництво України, і спецслуж-
би, і силові структури — всі припустили-
ся цілого ряду стратегічних і тактичних 
помилок. Після Майдану, передбачаю-
чи можливий розвиток ситуації, ми за-
пропонували нашому керівництву ство-
рити центр, до якого увійшли б професі-
онали-силовики високого рівня.

Я доповідав керівництву України 
про можливий сценарій приєднання 
Криму до Росії. Але належна оцінка си-
туації зроблена не була. 

Коли Верховна Рада Криму була за-
хоплена бойовиками, ми пропонували 
ввести надзвичайний стан у Криму, на-
правити з центру внутрішні війська, си-

лами спецпідрозділу СБУ провести опе-
рацію зі звільнення будівлі кримського 
парламенту. На цьому б усе й закінчило-
ся, а лідери «Російського блоку» і «Росій-
ської єдності», які знаходилися в розроб-
ці СБУ, були б затримані — 26 осіб, між 
іншим. І ніякої анексії Криму не було б, як 
і війни на Сході України.

Але з центру ніяких вказівок не над-
силали, місцеві спецслужби розгубили-
ся, загалом була повна дезорганізація. 

Поступово ми втрачали контроль 
над ситуацією, поки в Крим не при-
йшли російські спецслужби, російські 
війська і не був проведений так званий 
референдум.
(З інтерв’ю Інтернет-виданню «Гордон», 

24.02.2015)

Анатолій ГРИЦЕНКО,
міністр оборони (2005 – 2007), 
голова Комітету ВР України 
з питань нацбезпеки і оборони 
(2007 – 2012), голова Координацій-
ної ради партії «Громадянська по-
зиція», доцент Києво-Могилянської 
академії, полковник запасу
Коментар у березні 2014 року: 
«На початку вторгнення близько 100 

людей захопили два приміщення в Сім-
ферополі — Кабінет міністрів та Верхо-
вну Раду Криму. Треба було негайно про-
вести антитерористичну операцію. Коли 
там було 100 чи 200 осіб, у нас були сили 
й засоби це зробити. Ми мали два ба-
тальйони морської піхоти та два центри 
спецназу військово-морських сил. Я вже 
не кажу про те, що тоді ще не був закри-
тий повітряний простір, тож можна було 
швидко доставити на півострів переві-
рений і лояльний до Києва спецпідроз-
діл із материка».

Із заяви 27 березня 2014 року: 
«На момент початку агресії військо-

ве угруповання України в Криму мало 
достатній бойовий потенціал, аби зу-
пинити російську агресію і не допусти-
ти проведення «референдуму». Хибна 
стратегія Вашої владної команди «стоя-
ти мирно, не провокувати Путіна» не до-
зволила військам цього зробити.

Невіддання наказу щодо виведення 
з ладу або знищення нашої зброї в Кри-
му призведе до того, що вся ця зброя 
опиниться в руках ворога, і він потім 
поверне її проти України!

Про що йдеться? Бойові кораблі 
з ракетним, артилерійським, мінним і 
торпедним озброєнням, кораблі управ-
ління і забезпечення, війська берего-
вої оборони, морська піхота, база під-
готовки морського спецназу, морська 
авіація (бойові і транспортні літаки й 
вертольоти, аеродроми), бази, прича-
ли й логістика підтримки морських опе-
рацій, склади й арсенали озброєнь (у 
т.ч. унікальні в горах, на великий гли-
бині, захищені від ядерних ударів), ра-
кетні комплекси берегової оборони, 
навчальні бази й полігони, бойова ви-
нищувальна авіація (літаки, ракети, ае-
родроми), комплекси радіотехнічних 
військ, зенітно-ракетні комплекси про-
типовітряної оборони, командні пунк-
ти авіації і сил ППО, танки, бронетран-
спортери, бойові машини піхоти, арти-
лерійські системи, переносні зенітно-
ракетні комплекси, гранатомети, всіх 
видів стрілецьке озброєння, інженер-
но-саперна техніка, системи зв’язку, 
сили і засоби розвідки, в т.ч. стратегіч-
ного для країни значення, багато-бага-
то чого іншого...

Це втрата воєнного потенці-
алу України на десятки мільярдів 
доларів!»

Три роки окупації 
Криму Росією
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Бліц-інформ
Володимир Івасюк 
вшанований 
у столиці
На Будинку звукозапису в 

Києві встановили меморіальну 
таблицю на честь Володимира 
Івасюка.

Заступник голови КМДА Ган-
на Старостенко повідомила, що 
в Києві цього року буде встанов-
лено 24 меморіальних пам’ятних 
знаки видатним митцям, гро-
мадським діячам.

«Від початку року на вулицях 
Києва вже з’явилися пам’ятні 
знаки, зокрема народній худож-
ниці Тетяні Яблонській, укра-
їнському архітектору Сергію 
Григор’єву, полковнику армії 
УНР Євгену Коновальцю, бай-
карю Євгену Гребінці та іншим 
видатним діячам України. Не-
щодавно ми відкрили пам’ятник 
Олені Телізі», — зазначила Ста-
ростенко.

Раніше постійна комісія Ки-
ївради рекомендувала назвати 
один із проспектів іменем Воло-
димира Івасюка.

Володимир Івасюк народив-
ся 4 березня 1949 року в Кіцма-
ні на Буковині. Один із засновни-
ків української естрадної музи-
ки. Автор 107 пісень, 53 інстру-
ментальних творів, музики до 
кількох вистав. Пісні «Червона 
рута», «Водограй», «Я піду в да-
лекі гори» сперечаються в попу-
лярності з народними.

Володимир Івасюк — профе-
сійний медик, скрипаль, чудово 
грав на фортепіано, віолонче-
лі, гітарі, майстерно виконував 
свої пісні. Неординарний живо-
писець. 

Спілка журналістів 
— проти підняття 
поштових тарифів 
на пресу
Національна спілка журна-

лістів України засуджує дії «Укр-
пошти», яка лобіює різке підви-
щення тарифів на приймання 
та доставку видань за перед-
платою і закликає не допустити 
прийняття наказу про їх затвер-
дження. Відповідний проект до-
кумента оприлюднено на сай-
ті Міністерства інфраструктури. 
Його обговорення триватиме до 
3 квітня.

«НСЖУ виступає категорич-
но проти такого підвищення, 
особливо на фоні неповернення 
газетам коштів за передплату та 
низької якості послуг підприєм-
ства, — наголошує перший се-
кретар НСЖУ Сергій Томіленко. 
— З приводу блокування коштів 
передплатників та недоцільності 
впровадження нових тарифів ми 
вже звернулися до Кабміну».

На літній час — 
26 березня

Цього року перехід на літ-
ній час відбуватиметься в Укра-
їні в ніч на неділю, 26 березня. 
О 3-ій годині ночі стрілки годин-
ників будуть переведені на годи-
ну вперед. 

Що таке НАБУ 
і САП?

Ці абревіатури нині у всіх на 
слуху. Це абсолютно нові право-
охоронні органи держави, утворені 
знов-таки після Майдану в руслі од-
ної з головних вимог революції — 
«боротьби з корупцією».

Національне антикорупційне 
бюро України (НАБУ) — орган із ши-
рокими силовими повноваження-
ми, на який покладено запобігання, 
виявлення й розкриття корупційних 
злочинів. Створено НАБУ на підста-
ві спеціального Закону «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро Укра-
їни», ухваленого парламентом 14 
жовтня 2014 року. Закон набув чин-
ності в січні, а саме Бюро утворено 
Президентом України 1 квітня 2015 
року. НАБУ — цілком автономний 
орган, який діє поза існуючими пра-
воохоронними органами. Директор 
НАБУ — Артем Ситник. 

САП, тобто Спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура, — са-
мостійний структурний підрозділ 
Генеральної прокуратури України. 
Функції — нагляд за додержанням 
законів під час проведення опера-
тивно-розшукової діяльності досу-
дового розслідування Національним 
антикорупційним бюро; підтримання 
державного обвинувачення у відпо-
відних провадженнях; представни-
цтво інтересів громадянина або дер-
жави в суді у випадках, передбаче-
них законом і пов’язаних із корупцій-
ними або пов’язаними з корупцією 
правопорушеннями.

Звернімо увагу на перший пункт: 
це фактично контроль за діяльністю 
могутнього НАБУ. Це при тому, що 
утворення САП, визначення її струк-
тури і штату здійснюються Генераль-
ним прокурором України за пого-
дженням із директором НАБУ. Про-
тиріччя, плутанина? 

Між іншим, створення САП — 
одна з численних умов надання 
Україні безвізового режиму. Бо вза-
галі Євросоюз досить чітко пов’язує 
цей безвіз із боротьбою з корупцією 
в нашій державі. 

САП утворена наказом Генпро-
курора В. Шокіна від 22 вересня 
2015 року. Її керівник — Назар Хо-
лодницький. Керівник САП підпоряд-
ковується безпосередньо Генпроку-
рору, є його заступником.

Отже, НАБУ і САП поповнили 
ряди інших правоохоронних органів 
держави, а основні — це просто про-

куратура, СБУ, поліція. Усі вони теж 
можуть і зобов’язані боротися з ко-
рупцією, адже «використання служ-
бовими особами їхніх прав і поса-
дових можливостей для особистого 
збагачення» (тобто корупція) цілком 
в юрисдикції цих поважних органів.

Продукування нових органів, 
очевидно, мало показати, що це бо-
ротьба не просто зі «зловживання-
ми» та «використанням» (що й так фі-
гурує в Кримінальному кодексі), а су-
перборотьба. У реаліях це вилилося 
в постійні протиріччя, якщо не сказа-
ти — чвари, між Генпрокуратурою і 
її підрозділом САП, між ними і НАБУ. 

Конкуренція — «хто більший бо-
рець із корупцією» — це добре, але 
суспільство чекає на результати. Їх 
негусто. Натомість почастішали ви-
падки, коли навіть упіймані й підо-
зрювані в корупції виходили сухи-
ми з води або взагалі тікали за кор-
дон. Між тим, НАБУ невдовзі випо-
внюється 2 роки, та й САП існує вже 
понад півтора роки. Чи не на цьо-
му тлі суспільного очікування й ви-
бухнула така резонансна справа 
Насірова?

У чому резонанс? 
Гучна ця справа тому, що обви-

нувачується головний податківець 
держави, та ще й у завданні коло-
сальних збитків. 

І політичний підтекст: справа на-
пряму пов’язана з одним доволі теж 
гучним ім’ям — це недавній депутат 
Верховної Ради Олександр Оніщен-
ко, нині втікач (кримінальний чи по-
літичний — покаже час). Поки що 
офіційно правоохоронні органи зви-
нувачують його в криміналі. Настіль-
ки переконливо, що парламент на-
віть проголосував за зняття депутат-
ської недоторканності зі свого коле-
ги — явище доволі рідкісне. Утім, це 
не допомогло слідству — Оніщенко 
встиг утекти за кордон. Більше того: 
там перетворився на політичного 
опонента Президента Порошенка, 
поширює на того, як заявляє, сер-
йозний компромат, у тому числі та-
ємно записане ним особисто в ка-
бінеті Президента. Такі собі новітні 
«плівки» вже не майора Мельничен-
ка, про які дещо забули, а Оніщенка.

Так от, ще з літа минулого року 
Насірова допитували у справі Оні-
щенка як свідка. І поступово він пе-
ретворився на звинуваченого вже у 
власній справі. 

Що ж інкримінували Насірову 

НАБУ і САП? Незаконні пільги, нада-
ні трьом газовидобувним компаніям, 
власником яких є Оніщенко. Пільги в 
оподаткуванні, у сплаті обов’язкових 
платежів за видобування корисних 
копалин. Слідство заявляє, що рі-
шенням очолюваної Насіровим ДФС 
ці компанії отримали незаконне від-
термінування від цих сплат. Пора-
ховано і збитки від недоотриман-
ня державою коштів, у тому числі за 
штрафні санкції, — 2,1 мільярда гри-
вень.

Насіров, звичайно, все це запе-
речує, говорячи, що порушень зако-
нодавства не було.

Судовий цирк
САП могла пред’явити звинува-

чення Насірову ще наприкінці 2016 
року. Але вагалася: чи через брак 
доказів, чи через якісь політичні 
ігри. А далі почався цирк. 

Підозру в кримінальному злочині 
Роману Насірову вручили пізно вве-
чері в четвер, 2 березня. В елітній 
столичній лікарні «Феофанія», куди 
Насіров терміново ліг на лікування 
напередодні. Детективи НАБУ, які й 
мають право на затримання підоз-
рюваних, завели до лікарні слідчих 
САП, і Насірову була зачитана підо-
зра, коли він лежав у ліжку, як за-
являють адвокати, — практично не-
притомний. Далі Насірова возили 
по медичних центрах, добивалися 
діагнозу. Виявилося, що це гіперто-
нічний криз. Урешті головний фіс-
кал країни таки був доставлений 
до Солом’янського суду Києва, який 
мав визначити йому запобіжний за-
хід. Прокуратура, звичайно, вимага-
ла утримання під вартою. На визна-
чення заходу суд мав рівно 3 доби 
від моменту оголошення підозри. Ці 
72 години спливали наприкінці неді-
лі, 5 березня. Рішення судом не було 
ухвалене: спочатку захист (а Насіро-
ва захищають одночасно 10 адвока-
тів!) заявив відведення судді, потім у 
вихідні шукали іншого суддю.

Опівночі термін сплив. Детекти-
ви НАБУ заявили, що Насіров, ко-
трий лежав у суді на ліжку, вільний. 
Але вихід із суду давно вже забло-
кували так звані представники гро-
мадськості — різноманітний натовп 
із депутатів парламенту, просто так 
званих «активістів», любителів попі-
аритися. «Громадськість» вирішила, 
що, по-перше, засіб утримання На-
сірова має бути один — арешт, по-
друге, що він винен і має бути за-
суджений. Ось такий  собі «вирок 
громадськості», з мотивацією, що 
суди у нас втратили всяку довіру. 
І суд буде заблокований, поки На-
сірова не посадять. Інакше втече за 
кордон.

Звільнений Насіров зостався в 
суді. Наступного дня, точніше, в ніч 
на 7 березня, суд  виніс рішення про 
запобіжний захід — 60 днів утриман-
ня під арештом. Насірова помістили 
до столичного слідчого ізолятора (ці-
каво, що в ту саму камеру, де колись 
сидів нинішній Генпрокурор Юрій Лу-
ценко). 

Вийти підозрюваний може, лише 
внісши заставу, — 100 мільйонів 
гривень. Адвокати заявили, що по-
дають апеляцію  на засіб утримання, 
а, значить, і на  заставу. У свою чергу 
прокуратура просить суд встановити 
заставу в 2 мільярди гривень, укра-
їнський рекорд.

Захист пропонує не вносити за-
ставу до розгляду апеляції. Хоч вне-
сти її могли б. Сам Насіров заявив, 
що в нього нема таких коштів. Але в 
нього багатий тесть, батько дружи-
ни Катерини — будівельний магнат 

Олександр Глімбовський. 
До речі, щодо статків Насірова. 

Уперше наприкінці минулого року 
посадовці держави мусили опри-
люднити електронні декларації сво-
їх статків. Наша газета надрукувала 
це в № 91 за 17 листопада 2016 р. 
у статті «Небідна влада бідної краї-
ни». Ось цитата стосовно статків го-
лови Державної фіскальної служби 
України:

«Готівка: 1,160 млн доларів, 450 
тис. євро та 4,350 млн грн. Дружи-
на: готівки — 320 тис. доларів, 240 
тис. євро та 3,1 млн грн. На рахунку 
в банку — 1,677 млн грн, у дружи-
ни — 2,509 тис. грн, 29,180 тис. грн, 
2,852 млн грн. Автомобілі: Toyota 
і Lexus, у дружини — Land Rover і 
Toyota. 5 земельних ділянок у смт Ко-
зині (Київська область), 20 земель-
них ділянок у с. Количівка (Черні-
гівський район) загальною площею 
283 093 кв. м. Квартира в Києві, 
у дружини ще 4 квартири в Києві. 
2 будинки в Київській області — 
414 і 199 кв. м. Дорогі годинники, юве-
лірні, антикварні вироби, витвори мис-
тецтва, зброя. Дружина Насірова має 
корпоративні права в ТОВ «Фонд буді-
вельних ресурсів» на 1,75 млн грн».

На 100 мільйонів гривень, може, 
й набереться, на 2 мільярди — ні, 
але статки чималі. Це й спонукає 
«громадськість» підозрювати Насі-
рова в корупції, точніше, вже й вва-
жати його корупціонером.

Це була декларація за 2015 рік. 
А у звичайній, не призначеній для за-
галу, податковій декларації за 2014 
рік головний податківець країни «за-
був» указати дві квартири в Лондоні. 

Зараз він так само заперечує, 
що має подвійне чи потрійне грома-
дянство — ще й паспорти Велико-
британії та Угорщини, про що заяв-
ляє прокуратура. 

Політичні ігрища
Що означає ця гучна криміналь-

на справа, як вона завершиться, 
покаже час. Як і те, чи це вчергове 
скомпрометує владу, насамперед 
Президента, чи навпаки — покаже 
її рішучість «боротися» з корупцією. 

У понеділок, 6 березня цікаву 
заяву зробив Президент Петро По-
рошенко: його не інформували про 
намір затримати Насірова й притяг-
ти до суду. Мовляв, це свідчить про 
незалежність наших правоохорон-
них органів. Навіть якщо це правда, 
важко сказати, який мізерний від-
соток громадян повірив у таку заяву 
Президента: надто вже в суспільстві 
панує філософія всевладдя влади та 
її представників, які все знають і з 
відома яких усе робиться. 

У свою чергу Насіров заявив, що 
ніколи не обговорював в Адміністра-
ції Президента можливості його за-
тримання. Хоча зазначив щодо По-
рошенка: «Я з ним працюю від почат-
ку 2008 року. Ми перетиналися до-
статньо часто по бізнесу, по роботі».

Як ітиме слідство цієї гучної спра-
ви, на яке в детективів уже менше 
двох місяців? Принаймні з Насіровим 
за ґратами. Як буде, коли він таки ви-
йде під заставу? Чи не втече до Ан-
глії? Чи взагалі справа дійде до суду? 

Цікаву думку висловив днями 
відомий політик Анатолій Гриценко. 
Він заявив, що добре було б, якби 
Насіров дійсно втік за кордон та й 
узагалі уникнув суду — це, мовляв, 
показало б усю гнилість нинішньої 
влади. 

Що ж, найближчий час покаже. 
А поки що «боротьба з корупцією» 
триває…

Петро АНТОНЕНКО

Справа Насірова як дзеркало 
«боротьби з корупцією»
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За кордоном 
працює 5 мільйонів 
українців
Про це повідомила 

Держслужба зайнятості з 
посиланням на дані Мініс-
терства закордонних справ 
України. При цьому багато 
хто з них стикається з не-
добросовісними посеред-
никами на ринку праці, з 
важкими умовами роботи 
та відсутністю будь-яких га-
рантій.

Зазначається, що хви-
лю міграції зупинити важ-
ко, але необхідно вжива-
ти заходів, щоб українці за 
кордоном мали соціальний 
захист і, повернувшись до-
дому, мали подальші гаран-
тії.

У що  довкіллю 
обходиться 
буханець хліба
Учені Великобританії 

підрахували, який вплив на 
довкілля здійснює виготов-
лення одного буханця хлі-
ба — починаючи з вирощу-
вання пшениці й закінчую-
чи доставкою хліба до спо-
живача. 

Дослідники оцінили 
шість категорій дії на до-
вкілля, в тому числі вплив 
на глобальне потепління, 
забруднення річкових вод, 
утворення небезпечних 
для здоров’я людини ток-
синів. З’ясувалося, що най-
більшу шкоду для природи 
завдає вирощування пше-
ниці, одне тільки викорис-
тання нітрату амонію (як до-
брива) складає 40% шкоди. 
Учені пропонують відмови-
тися від таких важких для 
довкілля добрив.

У світі залишилося 
лише 25 слонів із 
великими бивнями

Браконьєри вбили 
отруєною стрілою слона з 
великими бивнями в наці-
ональному парку Цаво (Ке-
нія). Рятувальна група зна-
йшла Сатао II під час регу-
лярної повітряної розвідки. 
Двох браконьєрів спіймали 
з бивнем тварини.

50-річний слон любив 
відвідувачів. Його назва-
ли на честь іншого знаме-
нитого родича, якого вбили 
2014 року.

У світі залишилося 25 
слонів цієї породи. З них 15 
— у Кенії. Ці тварини мають 
довгі бивні, які майже ді-
стають землі, а тому ціну-
ються браконьєрами.

За даними Міжнарод-
ного союзу охорони при-
роди, кількість африкан-
ських слонів зменшилась 
на 111 тисяч за останнє 
десятиліття.

Щороку браконьєри 
вбивають 30 тисяч слонів 
заради слонової кістки. 
Особливий попит бивні ма-
ють на азійському ринку. 

Коли уявляєш собі місто-примару, перед очима постають руїни, будинки без по-
крівлі, брудні розбиті шибки, прогнила підлога. Але в Кітсолті, який знаходиться на пів-
нічному узбережжі Британської Колумбії в Канаді, можна побачити ряди будинків, що 
добре збереглися, супермаркет, ресторан, банк, кінотеатр, спортивний центр, лікар-
ню. Усі будівлі покинуті й порожні, але мають вигляд незайманих та ідеально чистих.

Світло в містечку завжди горить, вулиці прикрашають акуратно підстрижені де-
рева, газони тут доглянуті, але ніхто не називав Кітсолт своїм місцем проживання 
від 1982 року.

Проіснував цей населений пункт недовго. Його історія почалася  1979 року, 
коли тут оселилося співтовариство шахтарів, що працювали на молібденових шах-
тах. Молібден додають до всіляких сплавів для створення твердих і стійких карбі-
дів та використовують для надання сталі властивостей нержавіння. Але якраз тоді, 
коли життя в цій гірській утопії почало налагоджуватися, ринок молібдену обвалив-
ся, і все населення містечка — близько 1200 осіб — покинуло його.

У 2005 році американський підприємець індійського походження Крішнан Сут-
хантіран викупив містечко за 7 мільйонів доларів і почав планувати його відро-
дження. Відтоді мільйонер вклав близько 25 мільйонів доларів у вдосконалення й 
підтримання порядку в Кітсолті. Близько двох десятків доглядачів обходять оселі й 
інші будівлі, перевіряючи їх стан і проводячи ремонтні роботи. Вони стрижуть газо-
ни, підрізають гілки дерев і підмітають вулиці.

Пам’ять захисників України 
вшанували у Вашингтоні

Поминальна церемонія на честь героїв Небесної Сотні, а та-
кож інших полеглих українців у боротьбі за незалежність відбу-
лася у Вашингтоні. Захід у центрі столиці, біля Меморіалу прези-
денту Лінкольну, зібрав сотні людей і привернув увагу багатьох, 
хто перебував поруч.

Учасники заходу — представники української громади, по-
сольства України, священнослужителі, небайдужі американці та 
представники інших країн — вшанували хвилиною мовчання по-
леглих героїв. 

До присутніх звернувся Валерій Чалий, посол України в США, ко-
трий наголосив, «що боротьба за Україну триває і тепер — в умовах ро-
сійської агресії». Він подякував українським організаціям Америки за 
єдність і солідарність з Україною. Зі свого боку представники Фундації 
«Україна – США», United Help Ukraine, Razom підкреслили готовність і 
надалі активно допомагати українцям у боротьбі проти агресії Москви.

Суспільна служба допомагає 
українцям Канади

Суспільна служба українців Канади допомагає українським ро-
динам. Дітям, котрі вчаться в українських школах і садочках, частко-
во оплачує уроки української мови. 

При Суспільній службі діє фонд «Поміч Україні» і Харитативний 
фонд. Інші організації й установи також користають із гостинних 
приміщень Суспільної служби, мають тут свої засідання, збори, ре-
петиції. А саме: хор «Веснівка», Комітет українок Канади, Фундація 
Ольжича, колекціонери, хор церкви св. Миколая, садочок школи ім. 
Кардинала Йосифа Сліпого.

Дуже важливою ділянкою є Бюро порад. Також організова-
ні курси англійської і французької мов, працює кухня. Тут завжди 
можна купити вареники, голубці, інші українські страви. Діють 
комп’ютерні курси, видається журнал «Соняшник». Можна перегля-
дати українські телевізійні програми, використовувати комп’ютер. 
Є загальнодоступна бібліотека, а також маленька крамничка з 
українськими вишиванками, тарілками тощо.

Щороку у вересні Суспільна служба активно долучається до 
Українського фестивалю. Організовують передвеликодній і перед-
різдвяний базари. Відвідують старших, самотніх людей в їхніх осе-
лях, передовсім у домах опіки. А ще влітку організують прогулянки 
до різних цікавих місцевостей в Онтаріо. 

Нещодавно Суспільна служба зорганізувала цикл доповідей 
для старших людей «Жити з гідністю». Доповідали лікарі, юристи, со-
ціальні працівники,  інші фахівці. 

Діяльністю Суспільної служби керує Рада директорів під прово-
дом Гані Семотюк. У Суспільній службі працюють добровольці. 

Студія «Резонанс» у Торонто
Завершився п’ятий щорічний різдвяний фестиваль «Ой, колядко-

колядочко!», організований студією «Резонанс» у Торонто (Канада). 
Було проведено ряд концертів колядок, дві презентації вертепу-мю-
зиклу «Вифлеємська ніч». Фестиваль відбувся завдяки чудовим дітям 
студії «Резонанс», їхнім батькам, музичному керівникові Володими-
рові Кохановському та художньому керівникові Ірині Кохановській.

Щиросердечна подяка спонсорам і доброчинцям: корпорації 
«Міст», кредитовій спілці «Будучність», Українській кредитовій спілці, 
компанії Sipco і п. Анні Кисіль. Велика подяка телеканалу «Контакт», 
радіопрограмам «Пісня з України», «Контакт» і «Міст» за медіапідтримку.

До України повертається 
архів Ольжича

Особистий архів українського поета й політичного діяча 
Олега Ольжича, який нині зберігається в Канаді, буде передано 
Україні. Про це повідомила невістка Олега Ольжича Ольга Кан-
диба, яка розпоряджається архівом. 

«Я подарувала архів Україні з тим, аби вона його зберігала. 
Там є багато неопублікованого, є листування, особисті речі Оль-
жича, є його наукові праці — дуже багато різних речей, які, як я 
вважаю, належать українському народові та мусять бути експо-
новані», — сказала Ольга Кандиба.

Вона зазначила, що сподівається на розміщення архіву в Ін-
ституті літератури в Києві.

Союз українок Амери-
ки, його 56-ий відділ, щороку 
вшановує жінок-героїнь мину-
лих років, які будили україн-
ський народ, готові були і від-
давали своє життя за Батьків-
щину-Україну.

Цього року вирішили вша-
нувати сучасних героїнь Укра-
їни — жінок Майдану, які три 
роки тому вийшли на Майдан 
у Києві захищати своїх дітей та 
виборювати право стати час-
тиною Європи, а не вертатися 
до Російського Союзу. Цей про-
тест був жорстоко покараний, 
але вистояв через відвагу на-
роду й посвяту життям Небес-
ної Сотні!

Фотожурналіст Ольга Ониш -
ко, яка працювала у Львові й 
Києві, в листопаді 2013 року 
перебувала в США. Але, коли 
їй повідомили з Києва про де-
монстрацію студентів за вступ 
України до Євросоюзу, вона 
відразу полетіла до Києва і була 
свідком демонстрації і протес-
ту, які набирали загострення на 
Майдані. У результаті з’явився 
її фільм «Жінки Майдану», де 
охоплено перебіг дій від 30 лис-
топада 2013 року до 20 лютого 
2014 року. Цей документаль-
ний фільм показали нещодавно 
в українському осередку ім. св. 
Андрія у Флориді.

У програмі взяв участь хор 
56-ого відділу СУА під дириген-
турою Люби Інгрем, який вико-
нав «Молитву» на початку про-
грами та пісні «Лебеді мате-
ринства» Василя Симоненка і 
«О Україно, о люба Ненько» на 
закінчення.

Несподіванкою вечора був 
виступ новоствореного чоло-

вічого тріо у складі диригента 
й композитора Михайла Цапа-
ра, бандуриста Ореста Грици-
ка та соліста Василя Феся, які 
виконали три пісні на честь жі-
нок-героїнь: «Не забувай», сл. 
Богдана Лепкого, муз. Михай-
ла Цапара; «Молитва за рідний 
край», сл. Михайла Каменюка, 
муз. Володимира Гадзінсько-
го; «Моя Україна», сл. Михайла 
Бойка, муз. Миколи Свідюка. 
Прекрасний спів тріо зачару-
вав публіку.

Прибуток від вечора був 
призначений на розголос 
фільму англійською мовою 

«Women of Maidan» в Америці 
та в інших країнах світу. Цей 
фільм здобув підтримку групи 
«Women in Film and Video» і був 
показаний на фестивалі філь-
мів у місті Форт-Маєрс (штат 
Флорида) 9 березня, за при-
сутності режисера фільму Оль-
ги Онишко.

Великим успіхом вечір за-
вдячує членам 56-ого відділу 
СУА, особливо голові Анні Ма-
рії Суслі та Анні Мацілинській.

Віра БОДНАРУК,
56-ий відділ СУА

Фото Христини Чайковської

Уродженця Полтавщини, учасника Другої 
світової війни Федора Габелка, як і мільйони 
українців, доля закинула далеко від рідної зем-
лі. Ще в повоєнні роки він опинився в еміграції 
в Австралії, що стала його другою батьківщи-
ною. На далекому континенті Федір Павлович 
активно працював на ниві культури, творив, 
став одним із активістів української громади 
країни, яким є й донині. Федір Павлович бере 
найактивнішу участь в усіх заходах української 
громади континенту, підтримує Україну в не-
простий для неї час. Зокрема, разом із това-
ришами-українцями надав фінансову допомо-
гу Українській армії. А ще видає спільно з одно-
думцями цікавий журнал української діаспори 
Австралії «Прозріння». 

Кілька років Федір Павлович Габелко — 
активний читач і передплатник нашої газети 
«Світ-інфо», отримує її в Австралії, поширює се-
ред українців. Також є автором газети, не раз 
друкувався на її сторінках. 

Цими березневими днями Федір Пав-
лович Габелко відзначив своє 99-річчя. 
Шлемо йому вітання і найкращі поба-
жання з України! 

У Канаді є ідеальне місто-примара

«Свято героїнь» у Норт-Порті 

Чоловіче тріо й організатори вечора Віра Боднарук 
та Анна Марія Сусла.

Хор 56-ого відділу СУА.

Федір Габелко з Австралії, найстаріший читач і автор 
нашої газети «Світ-інфо», відзначив своє 99-річчя

Федір Габелко зі своєю дружиною 
і вірною соратницею пані Філонілою. 
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Цікаві факти про Китай

Голлівуд — район міста 
Лос-Анджелес, штат Каліфор-
нія, США. Традиційно Голлівуд 
асоціюється з американською 
кіноіндустрією, тому що в цьо-
му районі є багато кіностудій, 
мешкає багато відомих кіноак-
торів.

1853 року на місці, що 
пізніше стало Голлівудом, був 
лише один глиняний будинок. 
До 1870 року в цій області про-
цвітало сільське господар-
ство — вирощування зернових 
культур. 

Голлівуд зареєстрували 
як муніципалітет 1903 року. У 
статусі міста був пункт, що за-
бороняв продаж лікеру, окрім 
фармацевтів, а також пункт, 
який забороняв проганяти ве-
лику рогату худобу вулицями, 
понад 200 голів у стаді. 1904 
року запустили тролейбусний 
вагончик із Лос-Анджелеса до 
Голлівуда. До 1910 року задля 
нормального водопостачання 
мешканці міста проголосували 
за те, щоб Голлівуд приєднався 
до міста Лос-Анджелеса. Дру-
гою причиною приєднання було 
те, що в Голлівуда з’явився до-
ступ до дренажної системи ка-
налізації Лос-Анджелеса. 

Компанія «Біограф» зня-
ла 1906 року в Лос-Анджелесі 
короткометражний фільм «Смі-
ливе пограбування в південній 
Каліфорнії». Перша студія на 
території Лос-Анджелеса була 
заснована «Selig Polyscope 
Company» в Едіндейлі, з по-
чатком будівництва в серпні 
1909-ого. Перший повноме-
тражний художній фільм, зро-
блений 1914 року безпосеред-
ньо в студії Голлівуда, — «Чоло-
вік індіанки». 

До 1920 року Голлівуд став 
всесвітньовідомим як центр 
кінематографа США. 22 січня 
1947 року тут почала свою ро-
боту перша комерційна телеві-
зійна станція на Заході.

Голлівудська Алея Слави 
була заснована 1958 року на 
честь акторів, які працювали в 
розважальній індустрії. Люди, 
яких нагороджують, отриму-
ють зірку на основі досягнень 
кар’єри в кіноіндустрії, теа-
тральному мистецтві, радіо, те-
лебаченні та в музиці, а також 
їхніх внесків у благодійність.

2002 року жителі Голліву-
да почали кампанію за відо-
кремлення району від Лос-
Анджелеса і отримання, як 
це було сто років тому, стату-
су об’єднаного муніципалітету. 
Але два референдуми, які від-
булися в листопаді того ж року, 
не дали більшості голосів за це.

У Голлівуді велика кількість 
фешенебельних барів, нічних 
клубів і торгових центрів, і він 
є центром нічного життя Лос-
Анджелеса. 

Голлівуд: 
світова імперія кіно

Деякі цікаві факти про Голлівуд.
Томас Едісон винайшов перше 

пристосування для показу рухомих 
картинок, які можна було дивитися, 
зазираючи в коробку. Спочатку він 
був проти того, щоб такі картинки по-
казували на великому екрані, бо вва-
жав, що перегляд їх на самоті більш 
корисний.

Коли подружжя Вілкокс 1887 
року засновувало Голлівуд,  споді-
валося, що він стане місцем прожи-
вання релігійної громади. Вілкокси 
були затятими прихильниками «су-
хого закону» і пропонували безко-
штовну землю в містечку будь-кому, 
хто побудував би там церкву.

Найбільш часто в Голлівуді зні-
мали фільми за творами Шекспіра, 
включаючи прямі версії, адапта-
ції під сучасність і пародії на твори 
Шекспіра.

Першим фільмом, в якому була 
зображена сцена непорнографіч-
ного сексу, став «Екстаз» (1933) із 
Хедвіг Кислер у головній ролі (1913 
– 2000). Її героїня тікає від чолові-
ка-імпотента, біжить оголена через 
ліс, купається в озері, а потім займа-
ється сексом у хатині з молодим ін-
женером.

Першим афроамериканцем, 
що зіграв головну роль у художньо-
му фільмі, став Сем Лукас (1850 – 
1916), який знявся в ролі старого 
раба в «Хатині дядька Тома» (1914). 

Перша афроамериканка, що 
отримала «Оскар», — Хатті Макдані-
ел, яка була нагороджена 1939 року 
за кращу роль другого плану, зіграну 
в фільмі «Віднесені вітром». 

Другий «Оскар» дістався афро-
американцеві тільки через 24 роки: 
Сідні Пуатьє отримав цю нагороду 
за роль у фільмі «Польові лілії», який 
був знятий всього за чотирнадцять 
днів.

Бюджет зйомок фільму «Аватар» 
склав 280 мільйонів доларів, що 
зробило його одним із найдорожчих 
фільмів усіх часів. 

Фільмом, що зібрав 100 мільйо-
нів доларів виторгу від перегляду за 
найкоротший термін, стала сага «Су-
тінки. Молодий місяць».

Після серйозних суперечок із 
цензорами фільму «Хто боїться Вір-
джинії Вулф» (1966) був допущений 
у прокат з умовою, що ніхто у віці 
до 18 років не дивитиметься цього 
фільму в кінотеатрах. Таке обмежен-
ня для голлівудського фільму було 
поставлено вперше.

Першою картиною, що взяла 
всі п’ять головних нагород амери-
канської кіноакадемії, — за кращий 
фільм, кращу чоловічу роль, кращу 
жіночу роль, кращу режисуру і кра-
щий сценарій — став фільм «Це тра-
пилося одного разу вночі» (1934) із 
Кларком Гейблом і Клодетт Колбер 
у головних ролях. Другий фільм, що 
досяг такого самого успіху, став «По-
літ над гніздом зозулі», знятий 1975 
року.

Справжній міст із потягом, що 
його переїжджав, був висаджений 
у повітря 1957 року під час зйомок 
фільму «Міст через річку Квай».

Кларк Гейбл і Вів’єн Лі у фільмі «Віднесені вітром», 
за романом Маргарет Мітчелл.

Люди за останнє 
століття стали 

вищими й дурнішими

Китай разом з Індією та Єгиптом є 
найдавнішими державами світу. Країна 
зробила величезний внесок у розвиток 
світового мистецтва, науки і культури.

Саме в Китаї вперше з’явилися папір, 
компас, шовк, друк, фарфор, парашут, ме-
ханічний годинник — і це далеко не все.

Територія країни — 9 598 952 ква-
дратних кілометри, третє місце у світі. 
Столиця — Пекін. 

Населення — 1 мільярд 380 мільйо-
нів осіб, найбільше у світі. 

У Китаї — десятки міст-мільйонників. 
20 міст мають понад 2 мільйони населен-
ня. Найбільші за населенням міста (вка-
зана чисельність): Шанхай — 9 496 000, 
Пекін — 7 297 000, Гонконг — 7 163 000, 
Ченьду — 7 123 000, Ухань — 6 660 000. 

Офіційною мовою є китайська манда-
ринська, але країну населяють 55 народ-
ностей, які спілкуються 206 мовами.

У Китаї, крім традиційних для цієї кра-
їни релігій, таких як буддизм, даосизм 
і конфуціанство, непогано прижилися 
християнство та іслам.

Територія Китаю розташовується в 5 
часових поясах, але всі живуть за одним 
часом через так звану економічну необ-
хідність.

Дуже багато американських та євро-
пейських підприємств перенесені до Ки-
таю через велику швидкість випуску про-
дукції і менші витрати на виробництво. 
Тепер напис «Зроблено в Китаї» зустріча-
ється повсюдно.

Лі і Ванг — найпоширеніші прізви-
ща в Китаї, а загалом їх більше 3000. 
Але варто зауважити, що близько 
80% населення вклалися лише в со-
тню прізвищ.

Їжа в Китаї на любителя. Крім 
того, що готують усе, що бачать, їсти 
буде складно, якщо не вмієте корис-
туватися паличками.

У Китаї не прийнято давати чайо-
ві, можуть образитися.

У країні великі проблеми з жит-

лом. Дозволити собі купити повноцінну 
квартиру може не кожен, тому велике по-
ширення одержали кімнати-капсули: кім-
ната метр на два з ліжком і все.

Велика Китайська стіна — найбільша 
пам’ятка архітектури, має довжину 8851 
км. Її створювали для захисту території 
від войовничих кочових племен.

До смертної кари в Китаї засуджують 
частіше, ніж у будь-якій іншій країні. 

Природний газ як паливо вперше по-
чали використовувати саме китайці.

Колір жалоби в Китаї білий. А черво-
ний колір є символом щастя. Тому тек-
стиль саме такого кольору прикрашає 
весілля, дні народження, фестивалі та 
інші торжества.

Усе найцікавіше з’являється випад-
ково, так сталося і з морозивом. У Китаї 
приблизно 5000 років тому хтось зали-
шив рисову кашу на снігу, і з’явилося мо-
розиво.

У Китаї найбільше різновидів бойо-
вих мистецтв у світі, найвідоміші — ушу і 
кунг-фу.

Китайці постійно порушують правила 
дорожнього руху, тому в державі найви-
ща смертність на дорогах.

Каліграфія в Китаї займає провідне 
місце серед усіх видів мистецтв, що не 
дивно, адже всього налічується більше 
87000 ієрогліфів.

У китайській армії служить більше 
2,2 мільйона осіб, і це найбільша армія 

у світі. За умови масштабних військових 
дій КНР може виставити близько 400 
мільйонів солдатів.

Вирощувати й заварювати чай при-
думали саме китайці. Чай з’явився в Ки-
таї в ІІІ столітті до нашої ери, і через де-
який час напій набув поширення по всьо-
му світу.

Китай є потужною спортивною дер-
жавою, коженого року уряд витрачає на 
спорт більше 500 мільйонів доларів, а пе-
реможцям Олімпіад дарує кілограм чи-
стого золота і значну суму грошей.

Китай з кожним роком втрачає більше 
1000 км2 корисної території через розши-
рення пустель, ними охоплена майже 1/3 
країни. Тому від 1970 р. діє проект «Зеле-
на китайська стіна», суть якого полягає в 
тому, щоб вибудувати на шляху пустелі ма-
сові загородження з дерев і чагарників.

Смертна кара за законодавством 
країни чекає на того, хто вбив амурсько-
го тигра.

У Китаї нарахували близько 100 видів 
тварин, які не зустрічаються більше ніде. 
Найбільш відомі з них — ірбіс і панда.

Спосіб ідентифікації особи — відбит-
ки пальців — у Китаї використовували 
вже в 700 році нашої ери.

Найпоширеніше хобі китайців — ко-
лекціонування марок.

Символ удачі в Китаї — кажан. Його 
зображення можна бачити на домашньо-
му текстилі, фарфорових виробах.

У Китаї був винайдений не лише зви-
чайний, а й туалетний папір, однак ко-
ристувалися ним лише представники 
імператорської сім’ї.

Найдавніший аркуш паперу, зна-
йдений у Китаї, датується першим сто-
літтям до нашої ери. Він був настільки 
міцним, що свого часу використовував-
ся як тонкий бронежилет чи одяг.

Колись чоловіки й жінки Китаю мали 
дуже довгі нігті, які вважалися ознакою їх 
шляхетного походження. Щоб така «гор-
дість» не поламалася, на нігтях носили 
спеціальні накладки із золота або срібла.

Каллейдоскоп
99-річний бігун 

обігнав 92-річного 
на американському чемпіонаті 

На чемпіонаті з бігу серед літніх лю-
дей у США ветеран Другої світової війни 
Орвіл Роджерс випередив свого літнього 
суперника Діксона Хемфілла на дистанції 
60 метрів. На двох їм 191 рік. Перемож-
ця зміг визначити лише фотофініш. Вони 
пробігли 60 метрів за 18.00 і 18.05 се-
кунди відповідно (швидкість 12 км/год.).

Атлети вже кілька разів зустрічалися 
один з одним. 4 роки тому Роджерс пере-
магав Хемфілла на дистанції 60 метрів. 
Але Хемфілл перемагав його на більш до-
вгих дистанціях — 200, 400, 800, 1600 
метрів.

Пізніше дідусь, який програв, заявив, 
що бажає наступного року поліпшити свій 
результат.

42 кілометри до річниці весілля: 
80-річна пара — на марафоні

Кей і Джо О’Рейган, 80-річна сімейна 
пара з Ірландії, разом пробігли Корк Сіті ма-
рафон і фінішували, тримаючись за руки. Та-
ким чином вони відзначили 57-му річницю 
весілля. Пара пробігла 42 кілометри за 5 го-
дин 23 хвилини.

Свого часу подружжя фінішувало разом і 
на Лондонському марафоні 1986 року.

Кей і Джо почали бігати у віці 49 років 
завдяки своєму синові Сінтану, якому зараз 
56. 1985 року вони мешкали в Лондоні. Сін-
тан займався регбі та постійно скаржився, 
що йому доводиться тренуватися під дощем. 
Кей відповіла, що дощ не повинен його зу-
пиняти, і стала бігати разом із сином.

Дослідники з Великобританії 
з’ясували, що за останнє століт-
тя людина змінилася зовні й ін-
телектуально. За останні 100 ро-
ків рівень інтелекту — IQ людини 
— знизився на 14 пунктів. Уче-
ні припускають, що виною є тех-
нічний прогрес, у результаті яко-
го люди стали жити в більш ком-
фортному середовищі. Поліп-
шення умов життя призвело до 
того, що люди втратили бажання 
і здатність до чогось нового. Але 
частина населення все ж розви-
вається інтелектуально й донині.

Крім цього, фахівці вста-
новили, що за цей час люди 
стали вищими за своїх предків 
у середньому на 11 сантиме-
трів. Тривалість життя також 
збільшилася — завдяки ком-
форту й розвиненій медицині.
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Уїнстон Леонард Спенсер-Чер-
чилль (30.11.1874 – 24.01.1965) 
— державний діяч Великої Брита-
нії, найбільше відомий як прем’єр-
міністр цієї країни в роки Другої сві-
тової війни. 

Походив із династії герцогів 
Мальборо, був сином англійського 
лорда Рендолфа Черчилля й амери-
канки Дженні. Навчався у приватних 
школах і продовжив освіту в Коро-
лівській військовій академії в Санд-
герсті.

Він був не просто двічі прем’єр-
міністром Великобританії, а ще й 
письменником, військовим корес-
пондентом, канцлером казначей-
ства, кращим оратором свого часу і 
навіть лауреатом Нобелівської премії 
з літератури 1953 року (за мемуари).

Дідусь Уїнстона Черчилля був ро-
дичем (хоч і не близьким)  Джорджа 
Вашингтона, а мати — дочкою відо-
мого американського бізнесмена, 
акціонера «Нью-Йорк Таймс» Лео-
нардо Джерома.

Майбутньому впливовому діяче-
ві навчання давалося важко. Юнак 
не розумів і не любив математики, 
погано вчив класичні мови, а батько 
вважав його нездарою. 

Ще перед початком Другої світо-
вої війни, 1938 року, видатний полі-
тик завбачливо розпорядився про 
будівництво бункера. Під час боїв 
він використовував ці кімнати тільки 
для роботи. Нині бункер можуть по-

бачити всі бажаючі, тепер він є му-
зеєм.

Незважаючи на справжній потяг 
до військового мистецтва, Черчилля 
дуже тягло і до малювання. За життя 
він написав понад 500 робіт. 

Британський діяч був не тільки 
визначним оратором, а й гострим на 
слово. Одного разу Бессі Бреддок, 
дама з Лейбористської партії, ска-
зала Черчиллю: «Ви п’яний, Уїнсто-
не!» На що отримала відповідь: «А ви 
страшна. І вся річ у тому, що вранці я 
буду тверезий, а ви так і залишитеся 
страшною». Ця цитата досі визнана 
як найбільш уїдлива образа.

Геніальний політик своєї епохи 
як типовий трудоголік був настільки 
зайнятий політичними справами, що 
зовсім забував про особисте життя. 
Його родичі й друзі думали, що він ні-
коли не одружиться. Однак Уїнстон 
Черчилль зі скромними зовнішніми 
даними взяв за дружину справжню 
красуню — Клементину Хозьє, дочку 
драгунського полковника. Вінчання 
відбулося у Вестмінстерській церк-
ві св. Маргарити 12 вересня 1908 
року.

Британський парламент 2002 
року визнав Уїнстона Черчилля най-
видатнішим діячем у британській іс-
торії. Але прем’єр-міністр був зви-
чайною людиною, зі своїми недоліка-
ми й слабкостями. Проте це зовсім 
не завадило йому відіграти дуже ве-
лику роль у Другій світовій війні.  

Видатні особиВидатні особи  
світової історіїсвітової історії

Мудрий, дотепний Уїнстон Чер-
чилль є автором численних цитат 
— з його творів, публічних виступів. 
Ось деякі. 

Час дружить тільки сам із собою. 
У істини багато сторін, зате у 

брехні — багато голосів. 
Добре бути в курсі всіх новин, 

але краще бути автором цих новин. 
Хочеш бути великим — приго-

туйся тримати відповідь за все. 
Дивитися телевізор — доля не-

здар і невдах. 
Військові завжди знають, як пе-

ремагати у війнах уже закінчених. 
У мене не ті вже роки, щоб відво-

лікатися на своє самопочуття. 
Не варто зазирати далеко в май-

бутнє: надто розмите зображення. 
Коли йде війна, так мало зали-

шається правди, що доводиться обе-
рігати її заслонами брехні. 

У англійців завжди своя лінія по-
ведінки, але не пряма. 

Легше керувати нацією, ніж ви-
ховувати чотирьох дітей. 

У молодості я взяв собі за пра-
вило не пити ні краплі спиртного до 
обіду. Тепер, коли я вже немолодий, 
дотримуюся правила — не пити ні 
краплі спиртного до сніданку. 

У відриві від істини совість — не 
більше ніж дурість, вона гідна жалю, 
але ніяк не поваги. 

Влада — це наркотик. Хто спро-
бував її хоч раз — отруєний нею на-
завжди. 

Війна — це здебільшого каталог 
грубих помилок. 

Війна — надто серйозна справа, 
щоб довіряти її генералам. 

Час і гроші здебільшого взаємо-
замінні. 

Завжди перевіряй цитати: свої 
— перед тим, як сказати, чужі — піс-
ля того, як вони сказані. 

Усяка медаль не тільки блищить, 
а й відкидає тінь. 

Ви завжди можете розрахову-
вати, що американці зроблять пра-
вильно — після того, як вони пере-
пробують усі інші варіанти. 

Генерали завжди готуються до 
минулої війни. 

Головний недолік капіталізму — 
нерівний розподіл благ; головна пе-
ревага соціалізму — рівний розпо-
діл поневірянь. 

Девіз британців — бізнес, не-
зважаючи ні на що. 

Дипломат — це людина, яка дві-
чі подумає, перш ніж нічого не ска-
зати. 

Затіявши суперечку сьогодення 
з минулим, ми виявимо, що втрати-
ли майбутнє. 

Коли в обох сторін закінчують-
ся аргументи, починають гуркотіти 
бомби. 

Консультація — це коли людину 
запитують: «Ви не проти, якщо вам 
завтра відрубають голову?» — і, ді-
знавшись, що вона проти, наступно-
го дня голову відрубують. 

Збирати гроші — річ корисна, 
особливо якщо це вже зробили ваші 
батьки. 

Хто з усіма згоден, з тим не зго-
ден ніхто.

Історія деяких міст починається ще кілька тисячо-
літь тому. Вони ваблять своїми загадками.

Стамбул, Туреччина
Стамбул розташований одразу на двох континентах — 

в Європі та в Азії. У центрі міста знаходиться собор Святої 
Софії — головний палац Османської імперії.

Однак відтоді Стамбул сильно змінився. Тепер його вва-
жають одним із найважливіших культурних центрів у світі.

Паган, М’янма
Дві тисячі буддистських храмів уздовж річки Іраваді 

роблять це місто таким унікальним.
Незважаючи на очевидну культурно-історичну значи-

мість, ЮНЕСКО не змогло оголосити Паган об’єктом все-
світньої спадщини з політичних причин.

Новий просвітницький проект газети

А тепер починаємо розпові-
ді про кожне із семи чудес світу.

Піраміда Хеопса
Найбільша з-поміж єгипетських пі-

рамід. Входить до трійки найвідоміших 
пірамід на плато Гіза — Хеопса, Хефре-
на й Мікерина.

Піраміда знаходиться на західно-
му березі Нілу, в некрополі міста Гіза і 
є комплексом стародавніх пам’ятників, 
які в часи єгипетських фараонів були 
частиною стародавнього міста Мемфіс 
(сьогодні частина Великого Каїра). За 
монументальністю і обробкою вона пе-
ревершує всі інші піраміди на території 
Єгипту.

Більшість єгиптологів вважають, 
що піраміда була і є гробницею єгипет-
ського фараона IV династії Хуфу (Хеоп-
са). Збудували піраміду близько 2645 
– 2613 до н. е., тобто в роки царюван-
ня Хуфу (2649 – 2599). Проте не вда-
лося знайти жодного напису відносно 
дати створення цієї грандіозної спору-
ди, тому існують й інші теорії щодо дату-
вання і призначення Великої піраміди. 

За геометрією споруда є чотири-
гранною рівносторонньою пірамідою. 
Грані піраміди чітко зорієнтовані на 
сторони світу. Піраміда складена з 2,3 
млн кам’яних блоків загальною вагою 
близько 7 млн тонн. Висота — 146,6 м, 
довжина основи — 233 м. Об’єм пірамі-
ди — 2,6 млн м3. 

До проектування і будівництва та-
кої грандіозної споруди були залучені 
найкращі архітектори й каменярі Ста-
родавнього Єгипту.

Піраміда стоїть на спеціально ви-
рівняній з великою точністю скельній 
площині, яка по горизонталі дає відхи-
лення менше двох сантиметрів. 

Для будівництва використали бло-
ки глинястого вапняку, укладені в 210 
ярусів (нині 203). Середня вага одного 
блоку становить 2,5 тонни. Найважчий 
— 7,5 тонни. 

Вхід до піраміди розташований на 
висоті 15,63 м. Він був закладений гра-
нітною заглушкою ще в часи античності.

Усередині споруди є три камери, 
низхідний і висхідний коридори, шахти 
невідомого призначення і майже вер-
тикальна шахта з гротом посередині.

Стосовно призначення підземної 
камери єгиптологи вважають, що спо-
чатку її будували як поховальну каме-
ру для фараона 4-ої династії Хуфу. Про-
те, за нез’ясованих обставин, архітек-
тор Хеміун вирішив збудувати в піраміді 
іншу усипальницю, розташовану вище.

Камера фараона. У серці пірамі-
ди розташована «камера фараона», 
повністю виконана з монолітних полі-
рованих блоків рожевого асуанського 
граніту. Біля західної стіни поховаль-
ної камери знаходиться царський сар-
кофаг, в якому колись могло лежати 
тіло Хуфу, хоча немає доказів цього, як 
і того, що тут колись було поховання. 

Саркофаг висічений із цільного шматка 
червоного асуанського граніту. 

Шахти. Найбільшою загадкою та 
унікальною особливістю піраміди є її 
шахти. Дві з них, виходячи з камер царя 
й цариці, піднімаються під нахилом на 
поверхню. Припускають, що це були 
вентиляційні канали, хоча сучасні до-
слідники впевнені, що ці вузькі проходи 
могли мати релігійне значення, оскіль-
ки вдалося довести, що шахти будували 
з урахуванням розташування астроно-
мічних тіл. Вірогідно, це було пов’язане 
з віруванням єгиптян у богів і душі мерт-
вих, що мешкають на зоряному небі.

Призначення піраміди. Багато су-
часних дослідників ставлять під сумнів 
загальноприйняту версію, що це була 
дійсно гробниця для фараона Хуфу. У 
Великій піраміді вбачають астрономіч-
ну обсерваторію, мегалітичну культову 
споруду, космодром інопланетних при-
бульців, стародавню енергетичну уста-
новку, храм посвячення або спадок 
надраси, яка прибула з Атлантиди.

Будівництво. Однією з найбільших 
загадок Великої піраміди є питання про 
проектування і будівництво настільки 
грандіозної споруди. Яким чином великі 
кам’яні блоки доставляли на місце будів-
ництва, піднімали й так акуратно вклада-
ли один на одний? Учені висунули числен-
ні теорії щодо грандіозного будівництва, 
але й досі тривають дискусії на цю тему. 

Орієнтовно піраміду будували 32 
роки.

Об’єкт Час 
створення

Місце, сучасна 
країна Творці Руйнування

Піраміда Хеопса 2550 р. до 
н. е.

 Гіза, 
 Єгипет єгиптяни  Збережена

Висячі сади 
Семіраміди

600 р. до 
н.е.

 Вавилон, 
 Ірак вавилоняни Після I століття до н.е., внаслідок 

землетрусу
Статуя Зевса в 
Олімпії 435 р. до н.е.

 
 Олімпія, 
 Греція

греки — 
скульптор 
Фідій

V століття, згоріла в пожежі в 
Константинополі

Храм Артеміди в 
Ефесі

550 р. до 
н.е. Ефес, Туреччина лідійці, греки, 

перси

Спалений Геростратом близько 
360 до н.е.
Або 262 р. н.е. (готами)

Мавзолей у 
Галікарнасі 351 р. до н.е. Галікарнас, 

Туреччина
карійці, перси, 
греки

1494 р. унаслідок землетрусу, 
зберігся фундамент, фрагменти

Колос Родоський
між 292 і 
280 рр. до 
н.е.

Родос, Греція греки 224  р. (або 226 р.) до н.е., 
внаслідок землетрусу

Александрійський 
маяк III ст. до н.е. Александрія, 

Єгипет
династія 
Птолемеїв

303 р. до н.е. — 148 р. до н.е., 
внаслідок землетрусу

Перелік об’єктів

Сім чудес світу 
Список найуславленіших пам’яток античної 

культури, з якого до наших часів збереглася 
лише піраміда Хеопса. 

Цифра 7 вважалася священним чис-
лом бога Аполлона. Згадки про сім чудес 

з’являються у творах грецьких авторів, почи-
наючи з епохи еллінізму. «Відбір» чудес від-
бувався поступово, й одні чудеса змінюва-
ли інші. Остаточно список утвердився лише у 
ХVIII столітті.

Уїнстон Черчилль

Цитати Черчилля
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Георгій Жжонов 
Народний ар-

тист СРСР. Під час 
зйомок фільму 
« К о м с о м о л ь с ь к » 
(1938) Георгій Жжо-
нов виїхав на потягу 
до Комсомольська-
на-Амурі. У потязі 
познайомився з американським диплома-
том, що їхав до Владивостока.

Це знайомство помітили працівники 
кіно, що послужило приводом для звину-
вачення актора у шпигунській діяльності. 4 
липня 1938 року актора заарештували за 
звинуваченням у шпигунстві й засудили на 
5 років виправно-трудових таборів. Етапу-
вали на Колиму 5 листопада 1939 року.

1949 року Жжонова знову заарешту-
вали й заслали до Норильського виправ-
но-трудового табору. Лише 1954 року він 
повернувся до Ленінграда, 1955 року був 
повністю реабілітований.

Осип Мандельштам
Один із видатних 

поетів XX століття в лис-
топаді 1933 року напи-
сав антисталінський 
вірш «Мы живём, под 
собою не чуя страны» 
(«Кремлёвский горец»), 
який прочитав перед 
півтора десятками при-

сутніх. Хтось зі слухачів доніс на Мандель-
штама, й у ніч на 14 травня 1934 року його 
заарештували, згодом відправили на за-
слання в Чердинь (Пермський край).

Після недовгого звільнення в ніч на 2 
травня 1938 року поет був заарештова-
ний повторно і доставлений у Бутирську 
в’язницю. 2 серпня Особлива нарада при 
НКВС СРСР засудила Мандельштама до 
п’яти років ув’язнення у виправно-трудово-
му таборі. 8 вересня його відправили ета-
пом на Далекий Схід. 27 грудня 1938 року 
поет помер у пересильному таборі.

Всеволод Мейєрхольд
Видатний режи-

сер, творець актор-
ської системи «біо-
механіка» теж став 
жертвою репре-
сій. 20 червня 1939 
року Мейєрхольда 
заарештували в Ле-
нінграді, одночасно 

в його квартирі в Москві здійснили обшук. 
У протоколі обшуку зафіксована скарга 
його дружини 3інаїди Райх, що протесту-
вала проти методів одного з агентів НКВС. 
Незабаром (15 липня) вона була вбита не-
встановленими особами.

Після трьох тижнів допитів, які супро-
воджувалися тортурами, Мейєрхольд під-
писав потрібні слідству свідчення, і колегія 
засудила режисера до розстрілу. 2 лютого 
1940 року вирок був виконаний.

 

Микола Гумільов
Відомий росій-

ський поет «Срібної 
доби», творець шко-
ли акмеїзму, проза-
їк, перекладач і лі-
тературний критик 
не приховував своїх 
релігійних і політич-
них поглядів. Так, на 
одному з поетичних вечорів він на запи-
тання із залу «Які ваші політичні переко-
нання?» відповів: «Я переконаний монар-
хіст».

3 серпня 1921 року Гумільов був за-
арештований за звинуваченням в участі 
у змові «Петроградської бойової органі-
зації В. Таганцева». Невдовзі поета роз-
стріляли.

26 лютого 1913 року в місті 
Кіцмань на Буковині народилася 
Дарія Омелянівна Ребет — ви-
значна політична і громадська 
діячка, публіцист, член Проводу 
ОУНЗ. Дружина відомого діяча 
ОУН Лева Ребета.

Походить із священницької 
сім’ї. Навчалася на юридичних 
факультетах Львівського та Лю-
блінського університетів, ма-
гістр права. За активну участь в 
українському націоналістичному 
русі її кілька разів заарештову-
вала польська влада. 

Завжди була в гущі подій ви-
звольної боротьби. Єдина з жі-
нок входила до вищого керів-
ництва національного руху — 
як член Проводу ОУН на Укра-
їнських Землях (від 1943 р.) та 
член І Президії Української Го-
ловної Визвольної Ради (від 
1944 р.). 

Після війни мешкала в Ні-
меччині. У 1979 – 1991 роках 
очолювала Політичну раду ОУН 
за кордоном (ОУНЗ). Активно 
розбудовувала жіночий рух в 
еміграції. За її співпраці створе-
но Лігу жінок в екзилі. 

Активно співпрацювала з 
українською еміграційною пе-
ріодикою. Входила до редколе-
гій часописів «Сучасна Україна», 
«Сучасність», «Український само-
стійник». Авторка багатьох ста-
тей про ідеологію ОУН та україн-
ський визвольний рух.

Як згадувала Ірина Ко-
зак, довголітній ветеран ОУН, 
«…життя Дарії Ребет не було 
легке. У відносно молодому 
віці [1957 р.] вона втратила чо-
ловіка… Вона мусила сама ви-
ховувати дітей і власною пра-
цею забезпечити екзистен-
цію для дітей і для себе. Проте 
вона не покинула ні політич-
ної, ні громадської праці. Да-
рія Ребет належала до неба-
гатьох політичних діячів, які не 
цуралися громадської праці… 
Дарія Ребет займалася про-
блемами України, студіювала 
її дійсність в усіх ділянках жит-
тя народу, старалася пізнати 
і зрозуміти, в яких страшних 
умовах наш нарід боровся за 
своє біологічне і національне 
існування під російсько-боль-
шевицьким режимом. Вона 

боліла тим, що денаціоналіза-
ція і русифікація набрали зна-
чних розмірів, але, попри все 
те, її віра в українську людину 
і український нарід, в його здо-
рові нерви і непереможну силу 
будуть несхитні».

Померла 5 січня 1992 року 
в Мюнхені (Німеччина). 2010-го  
року разом із чоловіком урочис-
то перепоховані у Львові на Ли-
чаківському цвинтарі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

75 років від часу створення Української Повстанської Армії

10 лютого 1944 року в селі 
Верхнє Синьовидне на Львівщи-
ні народився Костянтин Цмоць 
(псевдо «Модест», «Град», «Стрі-
лець», «Юра»).

Навчався в Стрийській гім-
назії, був членом «Пласту». Член 
ОУН від 1932 р. За підпільну ро-
боту засуджений поляками на 5 
років.

У 1939 – 1941 роках окруж-
ний провідник ОУН Стрийщини, 
працівник референтури СБ кра-
йового проводу ОУН у Галичині 
(1942 – 1944). Двічі був зааре-
штований НКВС і двічі втікав із 
тюрем Стрия та Дрогобича.

Командир особливої групи 
СБ Р-33. Відзначився при про-
веденні операції з визволен-
ня з німецької в’язниці у Львові 
Дмитра Грицая і Ярослава Ста-
руха (грудень 1942 р.). «Цмоць 

просто одягнув німецьку форму і 
прийшов із супроводом, щоб ви-
красти провідників із в’язниці. 
Оскільки він дуже добре володів 
німецькою, то цю акцію провів 
спокійно, без жодного пострі-
лу», — пояснює історик Ярослав 
Сватко. Подібним чином вдало-
ся визволити з тюрми в Дрого-
бичі Олексу Гасина в 1943-ому. 
Про дивовижну холоднокров-
ність і витримку Костянтина 
Цмоця ходили легенди, його на-
зивали природженим конспіра-
тором.

Відповідав за безпеку під-
пільної радіостанції «Вільна 
Україна», закодованої як «Афро-
дита» (1943 – 1944). 

У 1944-ому одержав наказ 
виїхати на Захід, однак зали-
шився в Україні. Відправив лише 
дружину Марію Білас із сином.

Героїчно загинув 22 грудня 
1944 року, коли його група з 9 
осіб, яка йшла на зустріч із Ро-
маном Шухевичем, у лісі натра-
пила на облаву загону НКВС чи-
сельністю до 300 військових. 
Похований у братській могилі 
на кладовищі села Юшківка на 
Львівщині.

8 лютого 1949 року в бою 
зі спецгрупою МДБ загинув Ми-
кола Васильович Козак (псевдо 
«Смок», «Богдан», «Вівчар», «Куч-
ма», «Лука», «Петро», «Сергій Хор-
тиця»).

Народився 1914 року в селі 
Рахиня на Івано-Франківщині. 
Закінчив гімназію, навчався в 
Львівській політехніці.

В ОУН — від 1934-ого. Був 
заарештований поляками за 
революційну діяльність у 1937-
ому, засуджений на 3 роки 
ув’язнення. Звільнився після 
окупації Польщі Німеччиною.

Повітовий провідник ОУН 
на Лемківщині (1940 – 1941), 

член похідних груп ОУН улітку 
1941-ого. Обласний провідник 
Кам’янець-Подільської (1941 – 
1942) та Вінницької областей 
(1942 – 1943), крайовий рефе-
рент СБ ОСУЗ від 1944 р. У бе-
резні – грудні 1945-ого викону-
вав обов’язки командира УПА-
Північ, провідник ОУН Північ-
но-західних українських земель 
(1945 – 1948).

Нагороджений Золотим 
Хрестом Заслуги (1945).

Виніс на своїх плечах увесь 
тягар боротьби з агентурою 
НКВС. За допомогою підпільни-
ці Людмили Фої ліквідував трьох 
високопрофесійних агентів ра-

дянських спецслужб.
8 лютого 1949 року, потра-

пивши в засідку біля села Пітуш-
ків на Рівненщині, Козак покін-
чив життя самогубством.

24 лютого 1910 року в селі 
Спасів на Львівщині народився 
Василь Дмитрович Сидор (псев-
до «Шелест», «Конрад», «Кравс») 
— полковник УПА, командир 
оперативної групи УПА-Захід.

Навчався в Львівському уні-
верситеті, закінчив школу підхо-
рунжих польської армії. Актив-
ний член «Пласту», розбудовував 
мережу ОУН на Волині та Холм-
щині, організатор бойових груп 
ОУН «Вовки» (1937). За націона-
лістичну діяльність його двічі за-
арештовували поляки (1935 – 
1936, 1937 – 1939).

Брав участь у роботі Друго-
го Великого збору ОУН у Крако-
ві (1941), командир 2-ої сотні ба-
тальйону «Нахтігаль». Один із ак-
тивних творців і організаторів 
УПА. 

Член Головного військового 
штабу УПА, крайовий командир 
УПА-Захід (1944 – 1949), про-
відник Карпатського крайового 
проводу ОУН, член Проводу ОУН 
(від 1947 р.), заступник головно-
го командира УПА.

Нагороджений Срібним 
Хрестом бойової заслуги (1945).

Загинув 14 квітня 1949 року 

разом із дружиною Надією Ро-
манів у бою з військами МДБ 
біля села Осмолода на Івано-
Франківщині.

Знаменитості, 
репресовані в СРСР

У Радянському Союзі під репресії потрапляли як пересічні громадяни, так і видатні 
діячі науки й мистецтва. Політичні арешти були нормою, сфабриковані справи ґрунту-
валися на доносах, не маючи під собою інших доказів. Ось деякі з радянських знамени-
тостей, репресовані комуністичним режимом. 

Сергій Корольов
27 червня 1938 року 

Корольова заарештували 
за звинуваченням у шкід-
ництві. Майбутнього кон-
структора засудили до 10 
років таборів. Його засла-
ли на Колиму, на золоту ко-
пальню. Ні голод, ні цинга, ні 

нестерпні умови існування не змогли зламати 
Корольова — свою першу керовану по радіо 
ракету він накреслив на стіні барака.

У травні 1940 року Сергій Корольов по-
вернувся до Москви. 

Через 4 місяці конструктора знову засу-
дили до 8 років і направили до спеціальної 
в’язниці, де він працював під керівництвом 
Андрія Туполєва.

У в’язниці авіаконструктор пробув рік, 
оскільки СРСР треба було в передвоєнний 
час нарощувати військову потужність.

Андрій Туполєв
Видатний авіакон-

структор, що розробив 
понад сто типів літаків, 
на яких встановили 78 
світових рекордів, 21 
жовтня 1937 року був 
заарештований. Його 
звинуватили в шкід-
ництві, належності до 
контрреволюційної ор-
ганізації та в передачі креслень радянських 
літаків іноземній розвідці. Андрія Микола-
йовича засудили до 15 років таборів.

Туполєва звільнили в липні 1941 року. Він 
створив і очолив одну з головних «шарашок» (на-
укових установ, де працювали засуджені вчені) 
того часу — ЦКБ-29 у Москві. Повністю реабілі-
тований 9 квітня 1955 року. Помер 1972 року. 

Микола Ліхачов
Знаменитий істо-

рик, палеограф, мисте-
цтвознавець на власні 
кошти створив унікаль-
ний історико-культур-
ний музей, який потім 
передав державі.

Академіка Ліхачова 
заарештували 28 січня 

1930 року. Вирок — заслання на 5 років до 
Астрахані. У вироку не було сказано ні слова 
про конфіскацію, але ОДПУ вивезло абсолют-
но всі цінності, що належали сім’ї академіка, 
включно з книгами й рукописами.

У Астрахані сім’я помирала з голоду. 1933 
року Ліхачови повернулися до Ленінграда. На 
роботу Миколу Петровича не брали нікуди.

Микола Вавілов
На момент свого 

арешту в серпні 1940 
року визначний біолог 
був членом Академій 
наук у Празі, Единбурзі, 
Галле і, звичайно, в СРСР. 
1942 року, коли Вавілов, 
що мріяв нагодувати всю 
країну, помирав від го-
лоду у в’язниці, його заочно прийняли в члени 
Лондонського королівського товариства.

Слідство по справі Миколи Івановича 
тривало 11 місяців. Йому довелося пережити 
близько 400 допитів.

У перервах між допитами учений написав 
книгу «Історія розвитку землеробства» («Сві-
тові ресурси землеробства і їх використан-
ня»), але все, написане Вавіловим у в’язниці, 
було знищено слідчим — лейтенантом НКВС 
— як таке, що «не має цінності».

За «антирадянську діяльність» Вавілова 
засудили до розстрілу. Останньої миті вирок 
пом’якшили — 20 років позбавлення волі.

Помер видатний учений від голоду в са-
ратовській в’язниці 26 січня 1943 року. Точне 
місце поховання невідоме.

Сайт «Аргумент», 22.10.2016

Костянтин Цмоць 

Микола Козак 

Полковник УПА Василь Сидор

Василь Сидор 
із дружиною Надією Романів. 

Дарія Ребет



№99   16 березня 2017 року№99   16 березня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

ППаанорамааППаанорамаа

435 років тому 
Папа Римський Григо-
рій ХІІІ своєю буллою 
(указом) ввів новий кален-
дар, що отримав його ім’я, 
хоча був розроблений двома 
італійськими астрономами.

На той час, тобто до 1582 
р., більше 16 століть діяв Юліан-
ський календар, уведений Юлі-
єм Цезарем у 45 р. до н.е. Рік, 
тобто час обертання Землі до-
вкола Сонця, має 365 днів. Але, 
якщо точніше, то 365 «з гаком», 
«гак» складає 6 годин. Це знали 
астрономи  давнини, тому і ка-
лендар Юлія Цезаря це врахо-
вував. Згідно з ним, кожен чет-
вертий рік (кратний 4-м) ставав 
на добу більшим, високосним, 
цей день додавався до найко-
ротшого місяця — лютого — як 
29 число.

 Проте пізніші точніші вимі-
рювання показали, що насправ-
ді отой «гак» трішечки менший. 
Період обертання Землі навколо Сонця 
(хоча таке формулювання в XVI столітті 
вважалося єрессю) складає 365 днів 5 
годин 49 хвилин і 12 секунд.

У межах доби різниці практично не 
видно, але за 400 років набігають зайві 
три доби, й тоді різниця стає помітною. 
Тобто астрономічний рік був коротшим, 
«швидшим» від Юліанського. Це стало 
помітним під час весняного рівноден-
ня. Датою, коли день «наздоганяє» за 
тривалістю ніч, вважається 21 березня. 
Але в XVI столітті за календарем рівно-
дення наставало вже 11 березня. 

Між тим, для церкви весняне рівно-
дення було особливо важливим. Адже 
саме від нього вираховувалася дата го-
ловного християнського свята — Пасхи, 
а від неї — пов’язані з Пасхою свята, на-
приклад, Трійця. Формула визначення 
Пасхи досить складна: це «перша неді-
ля після першого повного Місяця після 
весняного рівнодення». Оскільки місяч-
ний цикл, 4 його фази, становить 4 тиж-
ні, то дата Пасхи «кочує» по календарю 
— від перших днів квітня до перших днів 
травня. 

Отже, Папа Римський Григорій ХІІІ 
вирішив встановити новий календар, 
щоб «наздогнати» астрономічний рік.

Суть уточнень зводилася до того, що 
один раз на століття роки, кратні чоти-
рьом, не повинні були вважатися висо-
косними. Для зручності такими назвали 
роки, кратні 100, тобто 1700-ий, 1800-
ий і 1900-ий. Завдяки цьому зайві три 

доби, що накопичилися за 400 років, 
зникали. Роки, що діляться на 400, були 
залишені як високосні: тобто 1600 і 
2000. 

Залишалося ліквідувати розрив у 10 
днів, що накопичився від часів Юлія Це-
заря. Цей недолік виправили в жовтні 
того ж 1582 року: після 4 жовтня наста-
ло не 5-те, а одразу 15-те. 

Католицькі країни перейшли на но-
вий календар відразу, тоді як право-
славні та нехристиянські держави при-
йняли нововведення зовсім не швидко, 
а різниця продовжувала накопичувати-
ся. У Росії та на її територіях, що згодом 
увійшли до складу СРСР, Григоріанський 
календар набув офіційного статусу в 
лютому 1918-ого. 

У мирському житті Української На-
родної Республіки Григоріанський ка-
лендар почав діяти, коли 16 лютого 
1918 року за тодішнім старим стилем 
стали вважати 1 березня за новим. Не-
задовго до того Григоріанський кален-
дар було запроваджено в Радянській 
Росії: згідно з декретом Раднаркому піс-
ля 31 січня 1918 року йшло 14 лютого. 

Як бачимо, довелося надолужувати 
розбіжність стилів, що становила вже 
13 діб. У XVIII столітті розбіжність стано-
вила 11, у XIX столітті — 12. Про це ін-
коли забувають, переводячи дати тодіш-
нього старого стилю цих двох століть у 
нові й додаючи також 13 днів. 

У XXI столітті різниця між календа-
рями (старим і новим стилем) залиши-
лася в ті самі 13 днів, що і в ХХ, оскільки 

2000 рік був високосним.
Російська православ-

на церква продовжує на 
практиці дотримуватися 
Юліанського календаря, 
оскільки Григоріанський 
був введений католиць-
кою церквою. Відтак на 
церковних календарях ми 
побачимо подвійні дати — 
за старим стилем (Юліан-
ським календарем) і но-
вим (Григоріанським).

Звідси й різні дати ка-
толицького та православ-
ного Різдва. Вважається, 
що Ісус Христос народив-
ся 25 грудня. Цього дня і 
святкує Різдво католиць-
ка церква, водночас від-
значаючи завершення 
Різдвяного посту. І після 
цього можна весело, без 
посту святкувати Новий 
рік. 

У православній церк-
ві Різдво відзначається 7 

січня. Утім, за Юліанським календарем 
це теж 25 грудня. Але ж ми відзначає-
мо Новий рік за світським календарем. 
Тобто на тиждень раніше. Звідси і про-
блема: наш Новий рік припадає на пра-
вославний Різдвяний піст, коли право-
славні не мали б веселитися, зокрема 
наїдатися й напиватися. Не випадково 
все частіше лунають пропозиції пере-
нести наше православне Різдво на 25 
грудня. Але це б означало перейти і пра-
вославній церкві на новий стиль, Гри-
горіанський календар. Однак загалом 
православ’я, відоме своїми канонами і 
традиціями, поки що не готове до цього. 
Хоч більшість незалежних православ-
них церков ще 1923 року перейшла на 
новий стиль, який, проте, назвали як Но-
воюліанський календар. 

Особливий календар існує в хрис-
тиянській Ефіопії: він на сім років роз-
ходиться з нашим — там нині 2010 рік. 
Доба починається о 6-ій годині ранку.

Поки що останньою країною, яка ви-
знала Григоріанський календар (1967 
року), став В’єтнам, де переважає буд-
дизм. 

У більшості мусульманських кра-
їн звикли до подвійної системи: в ци-
вільному житті, як правило, час обчис-
люється за сонячним роком і збігаєть-
ся з Григоріанським календарем, а ре-
лігійні свята обчислюються відповідно 
до місячного календаря, згідно з яким 
рік триває — за фазами Місяця — 354 
доби.

Знайдено усипальню 
останнього імператора інків
У густих лісах Амазонки археологи виявили унікальне похо-

вання імператора давніх інків Атауальпи, споруджене у вигляді 
кам’яної будови.

Кам’яна будова має форму куба заввишки 80 метрів, роз-
ташована в Національному парку Еквадору в горах Анди.

За повір’ями інків, Атауальпу полонили іспанці. Імператор обіцяв 
щедро нагородити визволителів, наповнивши свою камеру скарбами. 
Тому археологи вважають, що джунглі ховають золото й коштовності, 
зібрані на звільнення Атауальпи, які досі ніким не знайдені.

 

В Ізраїлі знайшли 
унікальний 1800-річний камінь 

із цитатами з Тори
Нещодавно в ізраїльському поселенні Пкіїн дослідники на-

трапили на унікальний давній камінь, який має старовинні на-
писи на івриті. Згідно з попередніми відомостями, вік знахідки 
— 1800 років.

Виявлений камінь, на думку фахівців, свідчить про те, що 
18 століть тому тут була синагога й мешкали євреї, хоча нині в 
поселенні мешкають переважно араби і друзи. 

Ця знахідка містить дві цитати з Тори і нагадує камені з ле-
гендарної Єрусалимської стіни.

Де шукати 
скарби України

По всій Україні в різні часи були сховані всілякі скар-
би, які досі не дають спокою мисливцям за ними. 

Золото давніх скіфів
Землероби і войовничі кочівники скіфи за-

лишили після себе велику кількість курганів, 
де були поховані представники знаті, а ра-

зом із ними — безліч золотих прикрас, 
особистих речей і навіть коні, слуги, дру-
жини знатних покійників, яких убивали 
для ритуалу поховання. Спонукала скі-

фів до цього віра в потойбічне життя, і вони 
прагнули забезпечити покійників усім необ-

хідним на тому світі.
Упродовж віків завжди вистачало мисливців за скарбами, 

тому на сьогодні більшість курганів розграбовані. Проте археоло-
гам вдається відшукати вцілілі цінності, які згодом займають міс-
ця в музеях. Це прикраси, кубки, гребені й інші предмети із золота.

Найбільшою знахідкою стала знаменита пектораль — нагруд-
на прикраса вагою більше кілограма, яку виявили під час розко-
пок кургану Товста Могила в Дніпропетровській області.

Варязькі скарби Лаври
Печери Києво-Печерської 

лаври викопали ченці, що по-
бажали віддалитися від мир-
ської метушні і провести жит-
тя в служінні Богу. Згодом не-
великі підземні ходи й пече-
ри були об’єднані в пов’язані 
між собою лабіринти. Так 

з’явилися Дальні печери, через які теоретично можна потрапити 
до печер Варязьких.

Коли за часів Київської Русі загін розбійників-варягів грабу-
вав торгові судна в цих краях, усе награбоване золото й інші цін-
ності звозили до однієї з печер. 

Пізніше ченці відшукали скарби й, розділивши незліченні ба-
гатства на чотири частини, сховали їх у різних місцях. Один скарб 
було виявлено за наказом Петра І. Інші залишалися невідомими. 

Лише на початку ХХ століття, коли проводили ремонтні роботи 
в Лаврі, випадково виявили нішу з монетами й золотим начинням. 
А після київського землетрусу 1975 року в печері на дні розлому 
виявили дві великі ковані скрині. Це були ті самі варязькі скар-
би, сховані ченцями від очей пожадливих володарів. Подейкують, 
останній (четвертий) скарб досі знаходиться в глибинах лаврських 
печер.

Цінності кримського хана
Кримський півострів 

упродовж віків був місцем, де 
татарські хани зберігали гро-
ші й коштовності. За легенда-
ми, в околицях Ханського па-
лацу в Бахчисараї зарито зо-
лото й цінності, що належали 
Шагин-Гирею — останньому з 

династії ханів. Спочатку віднайти скарб намагалися любителі — шу-
качі пригод, потім — археологи. Але безрезультатно. 

Скарби Нестора Махна
Революційний діяч, селянський полководець Нестор Іванович 

Махно оточив своє життя завісою таємниць. Одна з них — неймо-
вірне багатство, яке дозволяло тримати військо в повній бойовій 
готовності. 

Активи махновців були у вигляді золотих царських червінців, 
які потрапляли до них у результаті грабежів багатих поміщиків і 
банків.

Решту життя Нестор Махно провів у Франції, в передмісті Па-
рижа, перебиваючись скромними сумами від Союзу анархістів.

Усі гроші, коштовності свого часу склали у відра і сховали в 
різних куточках України, починаючи від лісів Гуляйполя Запорізь-
кої області, де народився й виріс Махно, і закінчуючи Старобіль-
ськом Луганської області, де був заритий великий ящик із золотом. 
У село Гаврилівка, за даними НКВС, навідувалися посланці Махна, 
щоб забрати скарби із собою, але були схоплені. У них вилучили 
два відра із золотом. Місцезнаходження інших скарбів на сьогод-
ні невідоме.

Золото з пароплава «Чорний принц»
У розпал Кримської війни, в листопаді 1854 року, на зовніш-

ньому рейді Балаклавської бухти біля Севастополя затонуло ан-
глійське судно «Чорний принц». Причиною був небачений шторм. 
«Чорний принц» віз боєприпаси, теплий одяг і медикаменти, але 
після закінчення Кримської війни з’явилися відомості, що на ко-
раблі були й золоті соверени — зарплата для англійських солда-
тів. Пізніше з’явилися конкретніші відомості: було 30 барилець із 
золотом.

У середині 20-их років ХХ століття водолази провели тривалі 
пошукові роботи, проте, окрім окремих предметів і декількох золо-
тих монет, жодних ознак барилець із золотом не виявили. Можли-
во, море й досі зберігає цей скарб.

Сайт «Аргумент», 05.09.2015
Закінчення — в наступному номері 

Річниця 
Григоріанського календаря 

У центрі Лондона виявили 
величезний склад 

старовинного взуття
Це взуття, виготовлене близько 450 років тому. Незважа-

ючи на вік, вироби дуже схожі на сучасні черевики.
Британські археологи уточнили, що вдалося виявити 22 

пари взуття. 450-річні черевики були виготовлені з товстої 
шкіри великої рогатої худоби.

Разом із взуттям були виявлені скарбнички, кулінарні й 
керамічні вироби, а також кінська збруя.
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100-річчя Української національної революції
Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

2. Реорганізація 
органів влади

Стан загальної ейфорії виявив-
ся скороминущим. Розпочиналися 
будні державотворення. Тимчасовий 
уряд не планував, принаймні на по-
чатку, зламу державної машини, що 
дісталася у спадок від попереднього 
режиму, але революційна хвиля ви-
магала рішучих дій. На місцях дер-
жавну владу представляли губерн-
ські комісари, які прийшли на зміну 
губернаторам. Насамперед йдеться 
про посаду губернського комісара, 
яка мала замінити звичного губер-
натора й символізувала революцій-
ні перетворення. Сучасні дослідники 
зазначають, що цей інститут посідав 
«центральне місце» у зносинах уряду 
з провінцією.

Як уже згадувалося, від почат-
ку революції цю посаду обіймав 
О. Бакуринський — тодішній голова 
губернської земської управи, а від 
26 березня до виконання обов’язків 
приступив М. Іскрицький. Відповідно 
до інструкцій, що надходили від Мініс-
терства внутрішніх справ у Петрогра-
ді, він мав керувати губернією, спи-
раючись на «губернські, повітові, 
волосні, міські й селищні комітети, 
утворені зі складу громадських ор-
ганізацій».

Новопризначений «губернатор» 
прагнув відновити дещо порушений 
революційними подіями владний 
механізм, діючи відповідно до наста-
нов центральної влади та спільно з 
органами місцевого самоврядуван-
ня. До українського руху ставився 
стримано, але не вороже. Від влади 
його усунули селяни. На II Селянсько-
му з’їзді, що відбувся в губернсько-
му центрі 10 – 12 червня, делегати 
ухвалили відповідну резолюцію. У 
документі, віддаючи належне «всім 
гарним якостям і особистим досто-
їнствам» М. Іскрицького, йому заки-
дали, що в політичному минулому він 
— октябрист, до того ж не українець 
(насправді належав до старовинно-
го українського роду), а відтак «по-
вністю не відповідає тим вимогам, 
які в революційну епоху можуть бути 
виставлені до глави губернської ад-
міністрації». Дізнавшись про це, ко-
місар негайно подав у відставку. Як 
свідчив Д. Дорошенко, увагу учас-
ників з’їзду до особи губернського 
керівника, а точніше — його май-
нового стану, привернув «один із лі-
дерів російських есерів на Чернігів-
щині Кулябко-Корецький (сам по-
міщик із Чернігівщини, стара вже 
людина, давній соціаліст)», а селя-
ни були вкрай чутливі до таких про-
блем і прореагували відповідним чи-
ном. Сповнений гідності крок М. Іс-
крицького не означав, що його від-
разу звільнили. Службові обов’язки 
йому довелося виконувати ще май-
же два з половиною місяці, поки не 
знайшли іншого керівника. 

Постійне бюро губернського ви-
конавчого комітету заходилося шу-
кати нову кандидатуру на посаду гу-
бернського комісара і зупинило свій 
вибір на Д. Дорошенкові. Тут зіграли 
роль декілька факторів: 35-річного 
Дмитра Івановича добре знали чер-
нігівські діячі особисто і завдяки ро-
дичам (його дядько П.Дорошенко — 
шанована в місті людина). Автори-
тет керівника й дорогоцінний досвід 
Д. Дорошенко набув, працюючи по-
мічником київського губернського 
комісара, а потім комісаром Тимча-
сового уряду в Галичині та Північній 
Буковині. 

Д. Дорошенко погодився на про-
позицію чернігівців і після того, як 
його затвердив Тимчасовий уряд, 
наприкінці серпня 1917 р. приїхав 
до губернського центру. Це призна-

чення тоді розцінювали як перемогу 
українського руху: чернігівців віта-
ли з «українським комісаром». У ві-
домій книзі спогадів Д. Дорошенко 
сам описав своє перебування в Чер-
нігові на посаді вищого губернсько-
го урядовця. Хочемо звернути ува-
гу читачів на цікаві характеристики 
двох його заступників — Р. Ганжі та 
П. Савича, враження від ніжинсько-
го повітового керівництва, ще деякі 
маловідомі факти. Сам Д. Дорошен-
ко вважав, що у вересні – жовтні 
найбільше турбот йому як вищій по-
садовій особі завдавали «неврожай 
у північній частині губернії й справа 
з так званим 13-им запасним піхот-
ним полком...». 

Але в Чернігівському обласному 
архіві зберігаються документи, які 
незаперечно з’ясовують причину ще 
одного головного болю новопризна-
ченого комісара. Йдеться про відсут-
ність належних коштів. Їх мав виді-
ляти Тимчасовий уряд, але з якихось 
причин губернська влада грошей не 
отримувала. Проблему перед Мініс-
терством внутрішніх справ порушу-
вав ще М. Іскрицький. 3 липня він те-
леграфував: «Вкрай важке станови-
ще всіх комісаріатів губернії змушує 
мене клопотатися [про] термінове 
розпорядження [на] переказ креди-
ту, який просили відповідною теле-
грамою від 22 червня». І хоча повіто-
ві комісаріати дійсно потерпали від 
безгрошів’я, але з Петрограда до-
чекалися лише запевнень, що «уряд 
асигнував на утримання повітових 
комісарських канцелярій 1 450 руб. 
щомісячно» і рекомендації: до надхо-
дження цих коштів позичати з інших 
кредитів, які призначені для оплати 
деяких інших витрат губернських та 
повітових виконавчих комітетів. За-
йве говорити, що це — лише відпис-
ка. 

Д. Дорошенко був змушений на-
слідувати практику попереднього 
комісара: засипати Петроград теле-
грамами. Протягом короткого термі-
ну від 23 вересня по 19 жовтня він 
підписав чотири (насправді, мож-
ливо, більше, але збереглися копії 
лише цих) телеграми до Міністер-
ства внутрішніх справ. Зміст їх одно-
типний. 11 жовтня Д. Дорошенко по-
відомив, що 47 тис. руб., які він мав у 
розпорядженні, витрачені, кредитів 
більше немає, повітові комісаріати 
перебувають у вкрай важкому ста-
новищі, і просить авансувати 75 тис. 
руб. Даремно просить, бо з Петро-
града надходить ще одне запевнен-
ня товариша міністра п. Хижнякова, 
що всі конкретні витрати, зроблені 
від 1 квітня 1917 р., будуть оплаче-
ні, а до того їх треба покривати шля-
хом позик. До самого падіння Тим-
часового уряду Міністерство так і не 
розрахувалося з чернігівцями. Уже 
1 листопада 1917 р. П.Савич (за-
ступник губернського комісара) по-
яснював козелецькому повітовому 
комісарові, що «з часу перевороту 
державного ладу Міністерством на 
утримання комісаріатів ніяких кре-
дитів до теперішнього часу не від-
пущено». Ця тривала телеграміа-
да означала лише одне: нормальна 
робота органів місцевої влади ви-
явилася неможлива через баналь-
ну, але чи не найважливішу причину 
— брак коштів, майже повну відсут-
ність матеріального забезпечення. 
А влада без фінансових ресурсів, як 
відомо, не існує.

Між тим, інститут повітових ко-
місарів, на утримання якого насам-
перед не вистачало коштів, вимагав 
посиленої уваги. Крім 15 повітів, в 
окремий район виділялося селище 
Клинці Новозибківського повіту (те-
пер — Росія). Отже, всього було 16 
комісарів. Д. Дорошенко, щоправда, 

оцінював своїх безпосередніх під-
леглих як людей випадкових і різ-
номанітних, бо «на таку неспокійну 
і непевну посаду мало хто охотив-
ся». Але серед них траплялися й не-
пересічні особистості. П. Курилен-
ко очолював владу в Стародубсько-
му, Л. Остроносов — у Суразькому, а 
П. Трофименко — в Глухівському по-
вітах. Керівники з них вийшли енер-
гійні та розпорядливі, однак до укра-
їнського руху особливого інтересу 
вони не виявляли, що, очевидно, по-
яснювалося браком умов у північних 
повітах.

Навпаки, ніжинський повіто-
вий комісар Іполит Ковалевський 
був палким українським патріо-
том. Службові документи, написа-
ні українською мовою, приверну-
ли увагу Д. Дорошенка. Коли випа-
ла нагода познайомитися, виявило-
ся, що І. Ковалевський — ще зовсім 
юнак (на той час), студент другого 
курсу Ніжинського історико-філоло-
гічного інституту. Д. Дорошенку він 
запам’ятався як «людина щира й до-
брий українець». Проте його моло-
дість, недосвідченість, надто демо-
кратична манера одягатися, а також 
фізична вада призвели до того, що 
він мало нагадував «представника 
влади, найстаршу особу в повіті». У 
будь-якому разі І. Ковалевський — 
єдиний із кола повітових комісарів, 
про кого до наших днів дійшла більш-
менш детальна інформація. До того 
ж його постаттю та й узагалі рево-
люційними подіями в Ніжині заціка-
вилися й сучасні історики — О. Рос-
товська та С. Родін. Вони вказали 
на значний внесок, зроблений цією 
молодою людиною в «українізацію» 
громадського життя в місті. І. Кова-
левський був причетний до видання 
друкованого органу «Известия Не-
жинского общественного комитета» 
і навіть підготував до друку брошуру 
«Хто ми, що ми і чого нам треба» (Ні-
жин, 1917), написану, ймовірно, під 
впливом знаменитої праці М. Гру-
шевського «Хто такі українці і чого 
вони хочуть». 

На жаль, від решти повітових ко-
місарів лишилися тільки прізвища й 
телеграми із проханнями про надан-
ня коштів.

На початку своєї діяльності Тим-
часовий уряд покладав на інститу-
цію повітових комісарів великі спо-
дівання. Коло їх компетенції засвід-

чують матеріали наради, яку склика-
ли в Чернігові 13 червня. На розгляд 
виносилися такі питання:

1. Кошторис та утримання комі-
саріатів.

2. Про стан справ з організаці-
єю міліції.

3. Про заходи по охороні спирту.
4. Про боротьбу з дезертир-

ством.
5. Про діяльність повітових ви-

конавчих комітетів, заснування про-
довольчих і земельних комітетів, їхні 
взаємовідносини з повітовими ко-
місарами і ступінь їхнього впливу на 
життя повітів, приблизна вартість 
утримання.

6. Про запровадження волосно-
го земства і у зв’язку з цим питання 
про волосні виконавчі комітети.

7. Про вибори до міських дум.
8. Про головування повітових 

комісарів у тих установах, де воно 
законом покладено на предводите-
лів дворянства.

9. Про використання збройних 
сил на випадок виникнення завору-
шень.

10. Про рівень впливу повітових 
комісарів на життя повіту (ступінь 
звернення населення до повітового 
комісара і т.п.).

11. Про помічників і заступників 
повітових комісарів.

12. Про передачу продоволь-
чої справи від повітових з’їздів до 
управління продовольчих комітетів.

13. Застосування закону про 
пресу.

14. Про організацію можливо 
ширшого інформування населення 
про розпорядження і заходи Тимча-
сового уряду.

15. Про сприяння Займу Сво-
боди.

Уже сам перелік обов’язків і 
контролю за станом справ, що по-
кладалися на повітових комісарів, 
свідчить, по-перше, про етап станов-
лення, на якому знаходилося дер-
жавне будівництво на місцях; по-
друге, про спроби налагодити нор-
мальні стосунки з іншими громад-
ськими інституціями й очолити їх; 
по-третє, про широке коло практич-
ної діяльності; по-четверте, про про-
блеми, які неминуче мали постати 
перед комісаріатами у зв’язку з очі-
куваними «заворушеннями» та не-
обхідністю використовувати зброй-
ну силу. А це, в свою чергу, вимагало 

відповідного фінансового забезпе-
чення різноманітної діяльності.

Згідно з поданими кошториса-
ми повітові комісари від 1 квітня до 
кінця грудня 1917 р. пропонували 
витратити на утримання своїх кан-
целярій 366 тис. рублів. Це не над-
то дорога плата, з огляду на ту роль, 
яку мали зіграти комісаріати на-
віть в елементарному підтриманні 
порядку в губернії. Тим більше не 
зрозуміло, чому центральна влада 
вчасно не подбала про матеріаль-
не забезпечення органів, без функ-
ціонування яких її вплив на перифе-
рії зводився нанівець. Напрошуєть-
ся загальний висновок, що значний 
потенціал, який закладався в інсти-
тут губернських та повітових комі-
сарів було майже не реалізовано, 
а це, в свою чергу, згубно позначи-
лося на становищі на місцях. Відсут-
ність належного фінансового утри-
мання фактично паралізував діяль-
ність революційних органів влади у 
1917 р.

Губернські та повітові коміса-
ри мали тісно співпрацювати з ко-
мітетами громадських організацій. 
Представники російської історіогра-
фії, де розпочалося інтенсивне до-
слідження феномена, твердять: «За 
масовістю і універсальністю з ними 
не могла тоді зрівнятися жодна сус-
пільно-політична сила... Саме цьому 
інституту судилося стати адекватним 
вираженням демократичного потен-
ціалу російського суспільства і най-
повніше відобразити народний ха-
рактер Лютневої революції». Такі ко-
мітети різних рівнів — пряме поро-
дження революції. «Вони виникали 
стихійно, часом навіть «вічевим» по-
рядком на мітингах і зборах», — за-
значає В. Булдаков.

Водночас центральна влада на-
магалася хоча б постфактум впли-
вати на їх діяльність. 14 березня 
Міністерство внутрішніх справ за-
пропонувало своїм губернським 
комісарам формувати на місцях гу-
бернські, повітові, волосні, міські й 
селищні комітети з особового скла-
ду громадських організацій. Невдо-
взі, 22 березня, юридична нарада 
заявила про необхідність передати 
вищеназваним органам «всю повно-
ту державної влади на місцях».

Продовження. Поч. у № 97, 98.
Далі буде

1917 рік, весна. 1917 рік, весна. 
Мітинг на Красній площі Чернігова. Мітинг на Красній площі Чернігова. 
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У когорті видатних українців другої 
половини ХІХ ст. поважне місце займає 
постать Олександра Олександровича 
Русова (19.02.1847 – 21.10.1915). Філо-
лог та історик, етнограф і фольклорист, 
він був одним із фундаторів української 
статистичної науки.

Одружений з нашою відомою землячкою 
Софією Федорівною Ліндфорс, він дуже полю-

бив Чернігів і зробив багато для його культур-
ного й літературного розвитку. Подружжя Ру-
сових було серед тих справжніх українських 
патріотів, що складали словник української 
мови, видавали українські журнали, збірники, 
альманахи, писали українські підручники, зби-
рали народну творчість. 

Протягом 1876 – 1879 років Русови пер-
ший раз мешкали в Чернігові, й одразу їхня 
оселя стала осередком культурного життя. 
«…Часто збирались у нас, співали хором, під-
готовляли українські концерти. Олександр за-
вжди співав з моїм супроводом на фортепі-
ано», — згадувала Софія Русова у книзі «Мої 
спомини». 

Своєрідним культурним центром Черніго-
ва в 1870-ті роки було статистичне бюро гу-
бернського земства, де працював Олександр 
Русов. Під його керівництвом здійснили ста-
тистичний опис Чернігівської губернії. Русова 
обрали повітовим і губернським гласним, він 
очолив комісію з питань народної освіти.

З теплотою і любов’ю відгукувався про по-
дружжя Русових Ілля Шраг — знакова постать 
тогочасного Чернігова, без якого жодне добре 
діло не починалося. «Надзвичайну гармонію 
виявляло подружжя Русових: перейняті одна-
ковими пориваннями, одними думками, одна-
ковою любов’ю до людини та щирим бажанням 

працювати на користь громадянства, гуманні, 
з широкою освітою, вони мали особливу зді-
бність гуртувати людей коло корисної праці».

Русови були ініціаторами створення пер-
шої громадської бібліотеки в Чернігові, яка 
стала потужним просвітницьким центром, 
об’єднала навколо себе все культурне гро-
мадянство. Щоб зібрати кошти для бібліоте-
ки, влаштовували українські вистави, публічні 
лекції, концерти класичної музики. Софія Фе-
дорівна була упорядником концертів, а Олек-
сандр Олександрович виконував сольні пар-
тії, бо мав гарний голос, артистично виконував 
роль Мартина Борулі у відомій українській ви-
ставі. 

У другий період свого проживання в Черні-
гові, в 1894 – 1899 роках, Русови близько зі-
йшлися з такими відомими родинами, як Борис 
Грінченко і Марія Загірня, Михайло і Віра Ко-
цюбинські, що об’єднували навколо себе в той 
час письменницькі сили: це Володимир Самій-
ленко, Микола Чернявський, Григорій Кова-
ленко, Микола Вороний та інші. Русови актив-
но взялися до видання українських книжок для 
народу. У меморіальній бібліотеці М. Коцюбин-
ського збереглися підручники С. Русової «Бук-
вар» і «Початкова географія», популярні пере-
кладні видання для дітей про життя художника 
Рафаеля «Божа іскра».

Доля веліла подружжю Русових переїздити 
з одного місця на інше у зв’язку з особливостя-
ми статистичної роботи Олександра Олексан-
дровича, але зв’язки з Черніговом ніколи не 
переривалися. Русови були в курсі всіх куль-
турних новин міста, писали листи, обмінювали-
ся книгами, були членами Чернігівської «Про-
світи».

У 1907 році в листі до Михайла Коцюбин-
ського Олександр Русов писав: «Оце був тіль-
ки що у нас Ілля Людвигович, та так Чернігів-
щиною запахло, що й до Вас писати схотіло-
ся… Пришліть жінці уповноваження од Вашої 
«Просвіти» на збори народних університетів, 
бо вона там про націоналізацію університетів 
річ заведе».

Десятки праць з різних галузей науки, 
культури й освіти залишили нам у спадок 
Русови.

«Раз добром налите серце вік не прохоло-
не» — ці пророчі Шевченкові слова викарбува-
ні на могилах О. Русова в Києві та С.Русової в 
Празі. Краще не скажеш. Бо дарувати добро лю-
дям і милій Україні було кредом їхнього життя.

 
Марія МОСКАЛЕНКО,

завідувачка відділу Чернігівського 
літературно-меморіального 

музею-заповідника М. Коцюбинського

Олександр Русов

Серед документів фонду Черні-
гівського губернського правління, 
що зберігаються в Державному ар-
хіві Чернігівської області, є, на пер-
ший погляд, звичайна справа про 
призначення допомоги Софії Іванів-
ні Ашиновій за 1899 рік. Про неї в 
клопотанні про призначення допо-
моги йдеться: 

«1. Прохачці 38 років.
2. Вона страждає на пухлину ніг 

після пологів, що не дає їй змоги за-
робляти на життя власною працею.

3. Має хворого чоловіка та ді-
тей: Софію, 9 років, Боремира, 8 ро-
ків, Варвару, 6 років, Катерину, 5 ро-
ків. Усі вони знаходяться під нагля-
дом прохачки і в ніяких навчальних 
закладах не виховуються…».

Софія Іванівна походила з дво-
рянського роду Ханенків, відомих 
державних діячів та меценатів, тіс-
но пов’язаних із Чернігівщиною. 

Однак цікавою виявилася ін-
формація про її чоловіка — Миколу 
Івановича Ашинова. У 1880-их ро-
ках він заснував разом із пересе-
ленцями та козаками з різних місць 
Миколаївську станицю на Кавка-
зі, поблизу Сухума на Чорномор-
ському узбережжі, й був обраний 
отаманом Миколаївської станиці. 
Згодом, після того, як козаки зали-
шили станицю, займався облашту-
ванням полтавських переселенців. 
Потім вирушив до Абіссинії (Ефіопії), 
звідки повернувся 1887 року і при-
віз до Санкт-Петербурга та Києва з 
Абіссинії духовну місію. У 1889 році 
Микола Ашинов очолював загін, що 
супроводжував російську місію до 
Абіссинії з благословення Святій-
шого Синоду й митрополита Ісидора. 
Після повернення з Абіссинії йому 
наказали безвиїзно жити в селі зі 
збереженням інших прав.

Зазначимо, що експедиція Ми-
коли Івановича Ашинова ніколи не 
була предметом серйозних науко-
вих досліджень, незважаючи на те, 
що свого часу вона отримала ве-
ликий розголос. Численні газети 
й журнали відгукнулися на цю по-
дію. Відразу вийшло дві книги, на-
писані учасником експедиції Л. Ні-
колаєвим та прихильником Аши-

нова у Франції Жаном-Робером 
де Константеном. За часів СРСР 
факт вищезгаданої експедиції до 
Африки взагалі ставили під сум-
нів. І лише сучасному досліднику 
В. Кривцову вдалося зібрати цікавий 
матеріал щодо цього в архівах Росії.

Як відомо, Північно-Східна Аф-
рика була тією частиною континен-
ту, до якої Росія проявляла підви-
щений інтерес. Перш за все ваби-
ла Абіссинія — найдавніша христи-
янська держава, оточена землями, 
заселеними мусульманами та язич-
никами. Росія проводила активну мі-
сіонерську діяльність ще від XVIII ст. 
(місії на Аляску, в Китай, Палести-
ну, Іран), допомагала православним 
церквам Сербії, Чорногорії та Болга-
рії. Були й «приземлені» причини за-
цікавленості в Африці. Це пов’язано 
з проходженням морського торго-
вого шляху з Одеси до Владивосто-
ка через Червоне море повз абіс-
синські та сомалійські береги. Сво-
го часу С. Вітте писав: «Ми дуже хоті-
ли оголосити своє заступництво над 
Абіссинією, а при нагоді й з’їсти її». 
Саме тут 1889 року висадився загін 
у кількості 150 козаків під команду-
ванням М.І. Ашинова, що намагався 
заснувати поселення Московська 
станція, або Нова Москва.

Хто ж це такий — отаман Аши-
нов? Почнемо з того, що описи його 
зовнішності різняться. Жан-Робер 
де Константен писав про Миколу 
Ашинова: «Високий, широкогрудий, 
добре обличчя, блакитні очі, світлі 
вуса, ніжні жіночі руки». Такий са-
мий опис дав і журналіст Бороздін: 
«Блондин, із золотим кольором во-
лосся, з невеликою пухнастою бо-
рідкою, з блакитними, розумними 
очима». А в письменника М. Лєс-
кова знаходимо протилежний пор-
трет: «Кремезний, чубатий, рудий, з 
очима, що бігають…». Досить супе-
речливі й біографічні дані. Але фак-
том є те, що він походив із купецької 
родини міста Царицина, 17-річним 
юнаком пішов із дому козакувати. 
Його вільне життя почалося з учас-
ті у військових і торгових походах до 
Туреччини та Персії. Змолоду про-
явив риси лідера. 18-річного Мико-

лу в Туреччині призначили началь-
ником каравану. Під час подорожі 
Закавказзям мандрівник познайо-
мився з контрабандистами й неле-
гально перейшов із ними кордон.

Оскільки Микола Ашинов був не 
лише загадковою, а й яскравою, не-
однозначною особистістю, його за-
вжди супроводжували недомовки, 
небилиці, навіть явні вигадки. На-
приклад, існує легенда про те, що 
Микола Іванович після повернення 
з Кавказу якийсь час заробляв собі 
на життя приватною адвокатською 
практикою у Царицині. Однак при-
страсть до пригод завадила юри-
дичній кар’єрі. Ашинов знову подав-
ся на південь.

Від 1883 року Микола Ашинов 
почав виношувати плани створення 
мережі козачих станиць у Сухумсько-
му окрузі для охорони чорноморських 
та кавказьких кордонів Російської 
імперії. Ця ідея знайшла підтримку у 
впливових слов’янофільських колах. 
Генерал-губернатор округу Донду-
ков-Корсаков виділив землі в Кута-
їській губернії, на яких Ашинов засну-
вав станицю Миколаївську. Але під 
виглядом переселенців із російських 
та малоросійських губерній у стани-
ці почали збиратися «вільні козаки» з 
Туреччини. У зв’язку з цим ставлення 
влади до цієї ідеї змінилося. Козаць-
ка вольниця в станиці Миколаївській 
проіснувала лише рік. Микола Івано-
вич знову вирушив шукати щастя до 
Туреччини.

У Константинополі від черкесів, 
які повернулися з Єгипту, Ашинов ді-
знався про країну «чорних християн» 
— Абіссинію. Це розпалило його ці-
кавість, і Микола Ашинов, уже ма-
ючи звання осавула, вирушив до 
Єгипту, а звідти, 1885 року, — в 
порт Массауа на Червоному морі. 
Після зустрічі з правителем Абісси-
нії негусом Іоанном Ашинов напра-
вив докладний звіт імператору. Не-
забаром Микола Іванович прибув 
до Санкт-Петербурга, де звернувся 
по допомогу до Синоду. Митрополит 
Ісидор, глава зарубіжної місії Росій-
ської православної церкви, заціка-
вився повідомленням Ашинова, а 
імператор Олександр ІІІ прийняв і 

самого мандрівника, й подарунки, 
ним привезені.

У лютому 1888 року Микола 
Ашинов разом зі своєю дружиною 
Софією Іванівною та кількома по-
слідовниками вирушив із Констан-
тинополя на російському кораблі 
«Кострома» до берегів Абіссинії. У 
той час у Росії тривала активна під-
готовка до створення Нової Москви 
в Африці. Отець Паїсій мав очолити 
релігійну місію. У газетах були від-
криті підписні листи. Глава Святій-
шого Синоду порівнював засновни-
ка «Московської станиці» із Хрис-
тофором Колумбом. М. І. Ашинов 
отримав допомогу флоту для до-
ставки козаків на сомалійський бе-
рег, а одеський губернатор забез-
печив вояків зброєю. На проводи 
10 грудня 1888 р. експедиції з Оде-
си до Олександрії зібралося 20 ти-
сяч осіб. Звідти експедиція пряму-
вала до Порт-Саїда й Таджура, де 
висадилася 6 січня 1889 р., і вже 
14 січня козаки розташувалися в 
старому колишньому єгипетському 
форті Сагалло, проголосивши ство-
рення Нової Москви. Над фортом, 
де була заснована церква святого 
Миколая, підняли торговий прапор 
і прапор релігійної місії. Для будів-
ництва ашинівці привезли із собою 
ліс, на земельних ділянках посади-
ли саджанці з Росії й 15 тисяч чубу-
ків винограду найкращих кримських 
сортів. Добре прижилися вишні й че-
решні. Ще в Олександрії були заку-
плені оливкові, лимонні та апельси-
нові дерева. На городах посадили 
огірки, дині, помідори, кавуни. Жит-
тя поступово налагоджувалося.

Але козацьке поселення зане-
покоїло Францію, яка претендува-
ла на райони, що прилягали до Джи-
буті, й боялася виникнення в цьому 
стратегічно важливому районі мо-
гутнього супротивника в особі Росії. 
Захвилювалися Велика Британія та 
Німеччина. Задля заспокоєння іно-
земців російський уряд вирішив по-
жертвувати російською місією:  за-
явив, що не має жодного стосунку 
до Ашинова, а експедиція — це його 
приватна справа.

5 лютого 1889 р. французька 

ескадра розпочала артилерійський 
обстріл Сагалло. Загинуло кілька 
осіб, шестеро було поранені. Фран-
цузькі снаряди знищили всі сади. 
Поселенці були вимушені покинути 
берег. У фортеці залишилося близь-
ко 70 осіб, серед них Микола Аши-
нов, його дружина Софія Іванівна 
та отець Паїсій. Але й вони скоро 
капітулювали. Після всіх злигоднів 
у березні 1889 р. російські кора-
блі «Чихачов» та «Забіяка» доста-
вили ашинівців на батьківщину. 
Представники офіційної влади від-
разу поспішили відхреститися від 
Ашинова та Паїсія. Ще до прибут-
тя учасників експедиції до Росії ім-
ператор Олександр ІІІ вирішив їхню 
долю. Ашинов був звинувачений у 
намірі посварити Францію з Росі-
єю, а міністр закордонних справ 
М. Гірс збирався вислати отама-
на на п’ять років до Сибіру. Де який 
час самого Ашинова утримували 
під арештом на військовому ко-
раблі в Севастополі. Дружині до-
зволили виїхати до свого маєтку в 
Чернігівській губернії, але замість 
цього Софія Іванівна приїхала до 
Петербурга, де почала клопота-
ти за свого чоловіка. Урешті-решт 
Миколу Ашинова спочатку засла-
ли до Саратовської губернії, але 
в жовтні 1889 р., після того, як за 
нього клопотав граф М. Ігнатьєв, 
Ашинова помилували й дозволили 
виїхати до маєтку дружини в Чер-
нігівській губернії. У квітні 1890 р. 
з нього був знятий гласний нагляд 
поліції, але встановлений неглас-
ний нагляд.

Про подальшу долю Миколи 
Івановича відомо небагато. Одні 
дослідники вважали, що він помер 
у себе на батьківщині в Сара-
товській губернії, інші — в 
маєтку дружини. 

Неймовірні пригоди, авантюри, повороти долі

Абіссинська експедиція 
Миколи Ашинова
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Батурин — геетьманська сстоллицця

За повідомленням 
Ч. Есмана, 1891 року Ми-

кола Ашинов запропонував 
італійцям очолити нову експеди-

цію до Абіссинії з метою розвідки 
земель в італійській Еритреї. Після 
того, як італійці відмовилися від по-
слуг Ашинова, він у лютому того ж 
1891 року з’явився в Парижі, де здо-
був прихильність окремих представ-
ників французької аристократії, з їх-
ньою допомогою сподівався на під-
тримку у владних колах і збирався 
знову вирушити до Африки. Але про 
нові авантюрні плани Миколи Івано-

вича дізналися в Петербурзі, й було 
зроблено все можливе, щоб зму-
сити його повернутися до Росії, де 
на нього чекав арешт і заслання до 
Якутська. Не одержавши підтримки 
від французької влади, Ашинов ви-
рушив до Британії, про перебуван-
ня там відомостей майже немає. 

Але звідси він знову направив лист 
до російського імператора, в якому 
змалював перспективи й переваги 
придбання земель в Африці та про-
сив дозволу знову вирушити на за-
воювання нових земель.

Нічого з цього задуму в Мико-
ли Ашинова не вийшло, й через три 

роки він жив у маєтку дружини в с. 
Кременчуківці Суразького повіту 
Чернігівської губернії, де з ним зу-
стрівся кореспондент петербурзької 
газети «Неделя». Наш герой не лише 
займався власним господарством, а 
й організував пожежну дружину й на 
кожну пожежу в найближчих селах 

виїжджав на власному пожежному 
обозі з бочками та насосами. У селі 
коштом Ашинова відкрили школу для 
селянських дітей. 

Подальша доля М. І. Ашинова 
невідома, але у згаданій справі за 
1899 рік зазначено, що «чоловік 
прохачки — в лікарні для божевіль-
них у м. Києві». Зважаючи на скрут-
не матеріальне становище прохач-
ки, 11 серпня 1899 р. Софії Іванівні 
Ашиновій було пожалувано від імені 
імператора 100 рублів.

Анна МОРОЗОВА,
Державний архів 

Чернігівської області

Абіссинська експедиція 
Миколи Ашинова

Литовський статут 1588 р. ліг в 
основу судочинства як України — Геть-
манщини, так і сусідніх з нею держав. 
Генеральний військовий суд був найви-
щою судовою установою. 

Такий адміністративний заклад 
знаходився і в Батурині з 1669 по 1708 
роки. До нашого часу збереглося надто 
мало справ, за якими ми могли б про-
аналізувати процес судочинства та ви-
несення вироків, які мали місце в того-
часному суспільстві.

Інколи позивачем до суду був сам 
гетьман. Так, 17 грудня 1688 р. Ге-
неральний військовий суд у Батури-
ні розглядав справу бенкартів (по-
зашлюбних дітей, тобто байстрюків). 
У тогочасному українському суспіль-
стві серйозними вважалися злочи-
ни проти сім’ї, моралі, тому в судочин-
стві велике значення мало зміцнення 
суспільного життя. Велику увагу при-
діляли покаранню за образу честі та 
гідності людини, образу словом, обзи-
вання бенкартом (байстрюком). І коли 
І. Мазепа як володар держави дізна-
вся про негаразди між відомими ро-
динами, справу надіслав до суду: «…
от боку самого ясновельможного Його 
милости пана Іоанна Мазепи Гетьма-
на…», що, безсумнівно, вказувало на 
її важливість.

Сварка, яка призвела до розгля-
ду справи в суді, була родинною обра-
зою Федора Сулими. Федір Іванович 
Сулима походив зі старовинного шля-
хетського роду гетьмана Івана Сулими. 
Саме Івану Сулимі польський гетьман 
Станіслав Жолкєвський надав село Су-
лимівку в Бориспільській сотні. У по-
дальшому Федір Іванович Сулима, пе-
реяславський полковник, став її госпо-

дарем. У родині він 
мав сина Івана, яко-
го ображав борис-
пільський отаман 
Лук’ян Гриненко, на-
зиваючи: «…тя бен-
картом и нечистого 
ложа сыном…». 

Колотнеча між 
родинами тривала 
два роки. Край ви-
рішив покласти сам 
гетьман, тому по-
дав «супліку» до Ге-
нерального військо-
вого суду, яку роз-
глядав генеральний 
суддя Михайло Ву-
яхевич. Вислухав-
ши обидві сторони, 
суд ухвалив: Лук’яна 
Гриненка, що пору-
шив 18-ий артикул, 
тобто образив гід-
ність людини, обзи-
ваючи її бенкартом, 
що і записано в да-
ному артикулі ста-
туту Литовського, 
визнати «яко чес-
ти людской ругате-
ля…». Та присудив 
публічно вибачи-
тись у суді перед ро-
диною Сулимів. 

Але бориспільський отаман сто-
яв на своєму і відмовився вибачатися. 
Тоді генеральному судді довелося ви-
носити інше рішення: «Теды подан ест 
до вязеня, в котором так довго має си-
діти, аж тими словы як написано в ар-
тикулі, отмовить». Тобто, вже сидячи у 
в’язниці, він повинен обміркувати свій 
вчинок та вибачитися перед родиною 
Федора Сулими, крім того, ще й сорок 
кіп сповна заплатити (1 копа = 50 ко-
пійок). 

Покарання бориспільський отаман 
відбував у в’язниці Переяславського 
полку під пильним наглядом переяс-
лавського полковника Леонтія Полу-
ботка.

Однак справа на цьому не завер-
шилася. Івану Степановичу Мазепі ще 
раз довелося в неї втрутитися. Після 
винесеного вироку дружина Лук’яна 
Гриненка Софія почала писати слізні 
листи до гетьмана, просячи звільнити 
чоловіка з-під арешту, який просидів 
у в’язниці майже рік і цим спокутував 
свій негідний вчинок. Тож за розпо-
рядженням гетьмана, який урахував 
стан злочину та «… яко прозбу іи (Со-
фії) плачливую принявши», розпоря-
дився звільнити 1 листопада 1689 р. 
Лук’яна Гриненка. Ув’язненого звіль-
нили, проте разом зі звільненням він 
втратив і посаду отамана бориспіль-
ського.

Тож історія цієї справи показує, як у 
XVII ст. українці оберігали вірність шлю-
бу й шанували мораль суспільства.

Наталія ДРОБ’ЯЗКО,
науковий співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Чернігівці 
в Українській 

Повстанській Армії 
Під час Другої світової війни і в повоєнний час Українська 

Повстанська Армія воювала за незалежність України проти 
всіх поневолювачів. Дослідники встановили, що в її лавах на-
лічувалося 106 воїнів із Чернігівської області.

Саме стільки наших земляків виявили дослідники за 
останні роки, вказують Я.В. Коретчук, С.Д. Каспрук, В.В. Тим-
ків, В.Ю. Гук — автори-упорядники книги «Вояки Української 
Повстанської Армії, родом з Наддніпрянської України» (Івано-
Франківськ, 2015, 182 стор.).

Щоб зрозуміти внесок уродженців Чернігівщини в бо-
ротьбі соборницької УПА, покажемо це порівняно з іншими 
областями (без Західної України) — всього 571 особа (ще 129 
воїнів із Наддніпрянщини поки що не можна віднести до яко-
їсь конкретної області):

Календар 
Чернігівщини

13 березня 1900 р. у Чернігові наро-
дився Василь Сердюк — сотник Армії УНР. 

18 березня 
1894 р. у с. Вере-
соч Ніжинського 
повіту народив-
ся Василь Мураш-
ко — льотчик, ко-
мандир Київсько-
го авіаційного за-
гону повітряного 
флоту УНР. 

20 березня 1874 р. у Новгороді-Сі-
верському народився Яків Величков-
ський — старшина Дієвої Армії УНР. 

21 березня 1858 р. у с. Баба Со-
сницького повіту народився Яків Імше-
нецький — статист, член І Державної 
Думи, редактор. 

2 квітня 1897 р. у Новозибківському 
повіті Чернігівської 
губернії народив-
ся Дмитро Галайда 
(Поляков) — підпол-
ковник Армії УНР.

5 квітня 1894 
р. у Ніжині на-
родився Роман 
Бжеський — публі-
цист, літератор.

7 квітня 1887 
р. на Чернігів-
щині народився 
Юрій Ластівченко 
— командир 1-го 
Українського ко-
зацького полку ім. 
Богдана Хмель-
ницького військ 
Центральної Ради. 

9 квітня 1898 
р. у містечку Со-
сниця народився 
Василь Потієнко 

— діяч Української  автокефальної пра-
вославної церкви.

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

5 березня 1827 року в селі 
Веселий Поділ на Полтавщині 
народився Леонід Іванович Глі-
бов. Закінчив Ніжинський лі-
цей вищих наук. Викладав гео-
графію в Чернігівській чолові-
чій гімназії. Редагував двотиж-
невик «Чернігівський листок» 
(1861 – 1863), де порушував 
теми викладання рідною мовою, 
жіночої освіти, писав про гострі 
соціальні проблеми. 

1863 року його позбавили 
права вчителювати за зв’язки 
із членом організації «Земля і 
воля» Іваном Андрущенком, пе-
ребував під поліцейським на-
глядом. Тоді майже втратив зір. 
Два роки провів у Ніжині в бать-
ків дружини. 1867 року, після 
смерті дружини, повернувся до 
Чернігова. Надалі працював 
управителем земської друкарні, 
багато друкувався. Став душею 
літературно-мистецького жит-
тя міста. Брав активну участь у 

діяльності аматорського театру.
В українській літературі здо-

був широке визнання як бай-
кар. Створив понад 100 байок, 
у яких засуджував кріпосництво 
та інші вади тогочасного сус-
пільства. Майже весь наклад 
першої збірки «Байки Леоніда 
Глібова» (1863 р.) був знище-
ний згідно з Валуєвським цир-
куляром. За життя вийшли ще 
дві збірки байок (1872 р., 1882 
р.), надрукувати інші заважала 
цензура.

В останні роки життя став ві-
домий як дитячий письменник. 
Хоча через проблеми із зором 
писав під лінійку з лупою.

Помер 10 листопада 1893 
року в Чернігові. Похований на 
території Троїцького монастиря.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Письменник, видавець, 
громадський діяч Леонід Глібов

Пам’ятник Леоніду Глібову в 
Седневі. Тут письменник бував 

багато разів, саме в Седневі 
написав знаменитий вірш 

«Журба» («Стоїть гора високая»), 
що став відомою піснею. 

Честь родини — 
понад усе

Портрет Івана Федоровича Сулими.
І пол. ХVIII ст. Невідомий художник.

Сумська область — 127 осіб;
ЧЕРНІГІВСЬКА — 106;
Вінницька — 53;
Дніпропетровська — 49; 
Київська — 39; 
Полтавська — 39 осіб, 
Житомирська — 34; 
Кіровоградська — 17; 
Хмельницька — 17; 
Черкаська — 17; 
Харківська — 16; 

Одеська — 15; 
Донецька — 13; 
Луганська — 13; 
Запорізька — 9; 
Миколаївська — 5; 
Херсонська — 2.

 
Сергій БУТКО, 

представник Інституту 
національної пам’яті 

в області

Василь Мурашко

Роман Бжеський

Юрій Ластівченко
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Цікаве про українських 
письменників 
Валерій ШЕВЧУК    

 Із книги «Із вершин та низин» 

Панорама

Химерна доля поета
Поет Мусій Кононенко був 

сином кріпака з Полтавської гу-
бернії. Навчався в сільській шко-
лі всього дві зими й ледве вмів 
читати і писати. Ще в школі по-
чав складати вірші каліченою ро-
сійською мовою. Якось був свід-
ком, коли циган скривдив чо-
ловіка. Мусію стало шкода того 
чоловіка, і 12-річний хлопець 
описав ту пригоду віршами, по-
казав старшому братові, що був 
письменніший за нього. Брат ска-
зав, що наче кінця не вистачає, 
і приписав од себе кінець по-
українському. Це дуже здивувало 
юного поета, бо ніколи не дово-
дилося йому бачити українських 
віршів, і він спитав брата:

— Хіба можна скласти вірші 
мужичою мовою?

— А чому ж не можна, — від-
казав брат, — адже в нас співа-
ють пісні, а пісня — то однаково, 
що і вірші.

Розмова ця запала хлопцеві 
в серце, він почав складати вірші 
на зразок народних пісень.

Незабаром помер батько, і 
треба було Мусієві допомагати 
старшому братові в господарстві, 
хоч сам він був кволий і хвороб-
ливий. Через два-три роки по-
мер і поетів брат, становище 
М. Кононенка стало нестерпне — 
до сільської роботи був нездат-
ний. Переконавшись у цьому, 
дядько відвіз 16-річного хлоп-
ця (1860 року) до Києва і від-
дав його на службу до професо-
ра Шкляревського. Тут уперше 
побачив він українські книжки, 
що продавалися на столиках на 
Хрещатику, і купив собі «Тополю» 
й «Наймичку» Т. Шевченка. Над 
«Наймичкою» плакав, як дитина. 
Це знову привернуло хлопця до 
віршування, оскільки лакейська 
служба давала вільний час. Про 
це дізнався професор Шклярев-
ський і оповів знайомим, які за-
цікавилися долею талановитого 
самородка. 1883 року було над-
руковано на кошти тих людей 
поему М. Кононенка «Нещасне 
кохання», а сам поет почав го-
туватися з допомогою своїх до-
бродіїв до іспиту на сільського 
вчителя. Однак підійшов йому час 
іти в солдати, і, тільки пробувши 
в солдатах чотири роки, зміг Ко-
ноненко знову взятися за перо 
— став у 90-их роках XIX століття 
діяльним співробітником часопи-
сів «Зоря», «Правда», «Буковина», 
«Дзвінок», «Літературно-науко-
вий вісник», вміщував там вірші, 
прозу та критичні статті. 

Згодом М. Кононенко зі-
йшов із літературної арени, але в 
1917 – 1918 роках видав у Пол-
таві п’ять томів власних поетич-
них творів під загальною назвою 
«Хвилі».

Турок і козак
Серед українських поетів XIX 

ст. був справжній турок. Його 
ім’я — Крижан-паша. Народився 
на Київщині, але предки були ту-
рецького роду. Друкував поезії 
в альманасі «Складка» (1897 р.) 
та в періодиці. Не забував і своєї 
першої батьківщини, маючи по-
стійні зносини з Туреччиною.

У селі свого імені 
Один із письменників жив у 

селі свого імені. Це Тимофій Бор-
дуляк, який мешкав у с. Бордуля-
ки. Село заснував далекий пре-
док письменника.

Михайло Слабо-
шпицький і Михайлина 
Коцюбинська (справа) з 
чернігівцями. Вересень 
1996 р. Музей М. Коцю-
бинського. 

Фото 
Володимира Ятченка.

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона

Новий проект 
«Михайло Коцюбинський. 

У колі друзів»
У Чернігівському літературно-

меморіальному музеї-заповіднику 
М. Коцюбинського відбулася пре-
зентація нового мистецького про-
екту «Михайло Коцюбинський. У колі 
друзів». Перша зустріч була присвя-
чена видатному українському пись-
меннику, видавцеві Леоніду Глібо-
ву. До речі, 5 березня відзначено 
190-річчя від дня його народження. 

Автор і ведуча проекту Наталія 
Коцюбинська звернула увагу гос-
тей, що цього року під час тради-
ційних щомісячних зустрічей розмо-
ва піде про однодумців, соратників 
письменника. 

Хоча Коцюбинський і Глібов не 
були особисто знайомі, проте є чи-
мало ниточок, що пов’язують цих 
двох талановитих людей, котрі в різ-
ний час жили в Чернігові. Саме про 
ці зв’язки, а ще про особисту і твор-
чу долю Л. Глібова та його нащадків 
говорили того вечора в затишній му-

зейній залі.
Нова зустріч — 17 березня. Вона 

буде присвячена Миколі Лисенку.

Валерій Інютін: 
фотохудожник, 

журналіст
В об-

ласній бі-
бліотеці ім. 
В. Королен-
ка відбу-
лась година 
пам’яті відо-
мого черні-
гівського фотохудожника, журналіс-
та Валерія Інютіна — до 75-річчя від 
дня його народження.

Робота в газетах «Комсомолець 
Чернігівщини» та «Деснянська прав-
да» стали для Валерія трудовою шко-
лою майстерності. Фото Інютіна дру-
кували на шпальтах багатьох газет і 
журналів. У його біографії — золоті 
медалі на фотоконкурсах в Іспанії, 
престижні персональні виставки в 
Бельгії, Швейцарії, ряді інших країн. 

Більше ніж за тридцять років праці в 
журналістиці Валерій Інютін створив 
велику фотогалерею. 

Тепле слово про Валерія Інютіна 
сказали його колеги — журналісти й 
фотохудожники Віктор Величко, Лі-
дія Кузьменко, Сергій Дзюба, Юрій 
Хромушин, Олександр Тасиць, Сер-
гій Павленко, Олександр Олійник. 
Вдова Вероніка й дочка Леся роз-
повіли цікаві історії з життя фото-
майстра.

Виставка світлин Валерія Інюті-
на експонується в бібліотеці протя-
гом березня.

Виставка 
Ірини Василюк

В обласній 
бібліотеці ім. 
В. Короленка 
відкрилася пер-
ша персональ-
на виставка 
картин, виши-
тих стрічками, 
«Танок стрічки і 

полотна» — талановитої ніжинської 
майстрині Ірини Василюк. Вона за-
хоплювалася різними видами мис-
тецтва: макраме, лозоплетіння, 
ляльки-мотанки. А тепер захопилася 
вишивкою стрічками. 

На виставці — 19 картин, ви-
конаних у жанрі пейзажу та натюр-
морту.

Книга 
Вадима Бойка про 

переселення українців 
на Далекий Схід

В обласній бібліотеці ім. В. Коро-
ленка презентовано книгу чернігів-
ського дослідника, кандидата істо-
ричних наук Вадима Бойка «На край 
землі. Переселення селян Лівобе-
режної України в Південно-Уссурій-
ський край (1883 – 1894 рр.)».

Про причини, що змушували на-
ших земляків шукати кращої долі, 
умови переселення, облаштуван-
ня селян на нових місцях та їхню по-
дальшу долю розповів автор книги.

Цитати з виступів, інтерв’ю Габріеля Гарсіа 
Маркеса, а також фрази з його творів.  Не будемо  
розрізняти, де саме говорить особисто письмен-
ник, а де  — його герої, і він сам, може, й не поді-
ляє таких думок. Усе це — світ Маркеса,  цікавий, 
барвистий, несподіваний, мудрий.

Умій цінувати того, хто без тебе не може, і не га-
няйся за тим, хто щасливий без тебе!

Люди настільки не праві, думаючи, що, коли вони 
старіють, перестають любити: навпаки, вони старі-
ють тому, що перестають любити.

Як шкода, що ми зустрічаємо «не тих» задовго до 
того, як зустрічаємо «тих».

Минуле — брехня, для пам’яті немає доріг назад.

Кожна мить життя — це можливість.

Я не ношу капелюха, щоб ні перед ким його не 
знімати.

Знання і мудрість приходять до нас тоді, коли 
вони вже не потрібні.

Він зробив для неї, здається, все, що можна, за 
винятком одного — забув запитати: чи здатні всі ці 
його старання зробити її щасливою?

Не обманюйтеся, не думайте, начебто щось, чого 
чекаєте і на що сподіваєтеся, буде тривати довше, 
ніж це бачать ваші очі.

Нема таких ліків, здатних вилікувати те, що може 
вилікувати щастя.

Стань кращим і сам зрозумій, хто ти, перш ніж 
зустрінеш людину, стосовно якої будеш сподіватися, 
що вона тебе зрозуміє.

Немає нічого більш схожого на самотність влади, 
ніж самотність слави.

Щоразу відривався від занять і телефонував ці-
лими днями, день за днем, поки не зрозумів, що в 
цього телефону немає серця.

У кохання і в чуми симптоми однакові.

Він говорив так, ніби серце тримав на відкритій 
долоні.

Люди живуть і носять однакові імена — і різні, 
майже карнавальні, маски. Хто відрізнить героя від 
зрадника, а повію від святої?

Вона володіла рідкісним даром не існувати доти, 
поки в ній не з’явиться необхідність.

У сімейному житті легше ухилитися від ката-
строф, ніж від прикрих дрібниць.

Головне в житті суспільства — вміти справля-
тися зі страхом, головне в житті подружжя — вміти 
справлятися з нудьгою.

Навіть у ті повні сум’яття і туги дні, коли він, не-
видимий, стежив за нею і чекав відповіді на перший 
лист, вона завжди поставала йому в сяйві ясного 
дня, де, немов облите рожевим дощем, цвіло миг-
далеве дерево і де завжди, будь-якої пори року, був 
квітень.

У біді кохання знаходить велич і благородство.

Завжди знайдуться люди, які заподіють тобі біль. 
Треба продовжувати вірити людям, просто бути тро-
хи обережнішим.

Дивна властивість — здатність думати про мину-
лі радощі без гіркоти і каяття.

Для цілого світу ти можеш бути лише людиною, 
але для однієї людини ти можеш бути цілим світом!

Краще прийти невчасно, ніж чекати запрошень.

Мудрішого від життя нічого не придумаєш.

Справжній друг — це той, хто триматиме тебе за 
руку і відчуватиме твоє серце.

Не плач від того, що це закінчилося. Усміхнися 
від того, що це було.

Не витрачай стільки зусиль, усе найкраще тра-
пляється несподівано.

Жодна людина не варта твоїх сліз, а ті, хто варті, 
не змусять тебе плакати.

Один із найви-
датніших письменни-
ків світу —  колумбі-
єць Габріель Хосе де 
ла Конкордія Гарсіа 
Маркес  (народився 
6 березня 1927 р., 
Аракатака, Колумбія  
— помер 17 квітня 
2014 р., Мехіко, Мек-
сика). 

Навчався у національному  університеті Боготи 
на юридичному  факультеті. Від 1954 року працю-
вав у газеті «Ель Еспектадор». Як кореспондент га-
зети побував в Італії, Польщі, Франції, Венесуелі та 
США. 1959 року в Нью-Йорку в нього і його дружи-
ни Мерседес, з якою письменник прожив усе життя, 
народився син. 

Поряд із кореспондентською діяльністю Маркес 
почав писати оповідання і кіносценарії. 1955 року 
опублікував роман «Сухе листя», 1961 року — по-
вість «Полковнику ніхто не пише», 1962 року — ро-
ман «Лиха година». Світове визнання колумбійсько-
му письменнику приніс роман «Сто років самотнос-
ті» («Cien anos de soledad», 1967). Дуже відомі також 
романи  «Осінь патріарха» , «Кохання під час холери» 
(за цим романом знято чудовий фільм).  

У 1982 році Маркесу було  присуджено Нобе-
лівську премію з літератури — «за романи і опо-
відання, в яких фантазія і реалізм поєднані у сві-
ті уяви, що віддзеркалює життя і конфлікти цілого 
континенту».

Габріель Гарсіа Маркес: 
90-річчя від  дня народження

Фільм «Кохання під час холери» 
за романом Маркеса

Маркес і його герої говорять до нас
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Чорнильні плями, в тому числі від кулькових ручок, ви-

вести часом дуже важко. Прибрати їх із килима допоможе 
щітка, якщо змочити її в гарячому молоці, а з лінолеуму — 
пемза або наждачний папір. Після цього лінолеум необхідно 
протерти лляною олією і відполірувати.

 Коли між дошками паркету утворюються щілини, їх не-
обхідно насамперед прочистити за допомогою тонкого дро-
ту, а потім акуратно замазати, використовуючи замазку, яку 
готують із дрібної березової або дубової тирси, змішуючи зі 
столярним клеєм.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Кожна людина по-
своєму має рацію, а по-
моєму — ні. 

 Шлюб — це подія, піс-
ля якої чоловік перестає ку-
пувати квіти й починає ку-
пувати овочі. 

 Порядні гроші рідко 
водяться в порядних людей. 

 Крім чужих невдач, у 
житті є й інші радощі. 

 Немає нічого більш 
вічного, ніж те, що обмота-
не ізоляційною стрічкою.

 Черга — це люди, які 
бояться втратити один одного. 

 Запам’ятати легко, 
згадати важко. 

Було колись...
 Микола Гоголь не ви-

різнявся особливими успі-
хами в школі, а твори вза-
галі писав досить посеред-
ньо.

 Нотним листом май-
бутній видатний компози-
тор Вагнер оволодів тільки 
в 20-річному віці.

 Уже після 50 років 
Йоган Ґете написав свої 
найкращі твори.

 Зигмунд Фрейд пи-
сав практично щодня впро-
довж усього життя. Після 
його смерті залишилося 
близько 4000 тисяч листів, 
не рахуючи тих, які він зни-
щив ще за життя. На свій 
архів Фрейд наклав табу, 
заповівши оприлюднити 
листи у два етапи: частину 
— після 2000 року, решту 
— 2102 року.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Абраме Мойсєйови-
чу, ви випадково нє шах-
тьор?

— Нє-є! Я спецiально нє 
шахтьор.

☺ ☺ ☺ 
Роза Марківна стоїть 

перед входом до супермар-
кету і тихо шепоче: «Госпо-
ди, допоможи мені купити 
тільки те, за чим прийшла».

☺ ☺ ☺
— Саро, ми з тобою 

одружені перший день, а 
вже сваримося.

— Так я два роки чека-
ла цього дня!

☺ ☺ ☺
— Цилю, в тебе хоч кра-

пля совісті є?
— Тобі шо, накапати?

☺ ☺ ☺
— Скажіть, і шо я таки 

матиму за свою безкорис-
ливість?

☺ ☺ ☺
— Я Вас поважаю, хоча 

вже забув, за що.
☺ ☺ ☺

— Абраме, не розумію, 
чому всі кричать: «Паварот-
ті — талант! Ах, який голос! 
Він же фальшивить і гарка-
вить.

— А ти шо, був на його 
концерті?

— Та ні, мені вчора 
Моня наспівав.

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 У ХVII столітті в Туреччині було забороне-
но пити каву.

 Яблучна горілка називається кальвадос.
 Максимально можлива міцність спирту 

— 96 градусів (медичний спирт). Це обумов-
лено тим, що 100-відсотковий спирт усотує в 
себе вологу з повітря і саморозбавляється.

 У пляшці шампанського — близько 49 
мільйонів бульбашок вуглекислого газу.

 Мускат, у перекладі з італійської, — вино з мухами.
 Біле вино неможливо отримати з червоних сортів ви-

нограду.
 До рибних страв подають біле вино, а до м’ясних — 

червоне.
 Сухе вино називається сухим тому, що в ньому повніс-

тю «зброджений» цукор.
 Жителі деяких частин Індії та Китаю замість цукру в 

чай кладуть сіль.

Машина часу. Так називається роман 
відомого письменника Герберта Уеллса. Герой твору 

винайшов машину, яка переносить його на століття чи й ти-
сячоліття в часі. У переносному значенні — спроба перейти 
в інші часи.

Зоряна година. 1927 року відомий австрійський пись-
менник Стефан Цвейг видав книгу новел «Зоряні години люд-
ства». Значення виразу — вирішальний момент для якоїсь події. 

Синій птах. Це символ невловимого щастя. Походить 
вислів від назви п’єси-казки бельгійського письменника 
М. Метерлінка. Герої її шукають загадкового синього птаха, 
що уособлює таємниці природи і щастя. 

Людина — це звучить гордо. Афоризм походить із 
п’єси Максима Горького «На дні»: це фраза одного з героїв 
твору. 

У світі крилатих слів

Неправильно Правильно
Смачне пирожене Смачне тістечко

Два кілограма Два кілограми

Ставрида в маслі Ставрида в олії

Курине яйце Куряче яйце

Бутилка укусу Пляшка оцту

По чому кілограм? Скільки коштує кілограм?

Чудна блузка Чудова блузка

Найвищою час-
тиною світу є Азія. 

Середня висота її над 
рівнем моря — 950 ме-

трів. Це втричі більше, 
ніж у Європи. На сотні 
й тисячі кілометрів в 
Азії тягнуться гірські 

хребти. На континенті розташована найбільша 
гірська система планети — Гімалаї.

Найстаріша у світі шахта з видобутку золо-
та знаходиться в пустелі, на південь від столиці 
Єгипту Каїру. Вона існує 5 тисяч років. Останні 
півтора тисячоліття не експлуатувалася. Але в 

середині ХХ століття шахту відновили, й вона 
знову дає коштовний метал. 

Метал гольмій названий на честь давньої 
столиці Швеції — Гольміа. А метал лютецій — 
на честь давньої назви Парижа, саме так ко-
лись називалася столиця Франції. 

«Борисфен» — так називали цю річку дав-
ні греки, «Данапаріс» — звали її римляни, «Узу» 
— турки, «Славутич» — слов’яни. Звичайно, це 
наш Дніпро. 

Давні греки називали цю ріку «Ра», що озна-
чає «щедра», давні фіни — ріка «світла», «блиску-
ча», араби в середньовіччя — «Ітиль», що озна-
чає «ріка рік». Це все колишні назви Волги. 

Дорослі люди сміються в середньому при-
близно 15 разів за день, діти — приблизно 400 
разів.

Перше кохання закінчується весіллям тіль-
ки у двох осіб із п’яти.

Люди за все життя витрачають на поцілун-
ки в середньому півмісяця, або 20160 хвилин.

Паркувати автомобіль найкраще вміють 
жінки, а не чоловіки.

Жінка за 5 років використовує стільки по-
мади, що, якби цю кількість уявити у вигляді 
тюбика, він зрівнявся б з її зростом.

Протягом життя кожен із нас виробляє 
стільки слини, що її вистачило б заповнити два 
басейни середнього розміру.

Чоловіки за своє життя збривають 8,4 ме-
тра щетини, витрачаючи на це заняття 3350 
годин.

Хоча б раз на місяць жахи сняться 47% лю-
дей.

Людина за своє життя «намотує» відстань, 
яка дорівнює п’яти земним екваторам.

Плачуть без сліз переважно діти 1 – 3 мі-
сяців.

Більше 90% рухів людини визначається не-
свідомими рефлексами.

Пара ніг має 50000 потових залоз.

Зубна емаль — найтвердіша тканина, ви-
роблена організмом людини.

У людей, котрі курять, зморщок на обличчі 
в 10 разів більше, ніж у тих, хто не курить. 

У новонароджених дітей кісток більше 
(300), ніж у дорослих (206). Пізніше вони зрос-
таються.

У людському тілі близько 650 м’язів.

Найбільш активні м’язи розташовані в на-
ших очах.

Людина починає відчувати спрагу, коли ор-
ганізм втрачає 1% води.

Кожна людина має унікальний відбиток не 
лише пальців, а й язика.

Череп людини складається з 22 кісток.

Стегнова кістка міцніша за бетон.

Найвищими людьми (якщо брати в серед-
ньому) вважаються жителі Голландії. Найниж-
чими (в середньому) є жителі Японії.

У Шотландії найбільше рудоволосих людей.

Вказівний палець — найбільш чутливий.

У середньому людина за все життя витра-
чає 25 років на сон.

Мозок людини споживає 20 – 25% кисню, 
який ви вдихаєте.

Нога людини складається з 26 кісток.

Найменша кістка в тілі міститься у вусі.

11% людей є лівшами.

У середньому людина засинає за 7 хвилин.

Це все про нас, людей

Наївні запитання
 Що ти востаннє робив уперше? 

 Що краще — перенедопити чи недо-
перепити? 

 Чому зубні пасти стають  усе кращи-
ми, а мої зуби — все гіршими?

 Чому, коли чекаєш тролейбуса № 2, 
приходить № 4, і навпаки?

 Чому на мене гавкають собаки? 

 Чи я погано бачу цінники на товарах, 
чи не розумію нових цін? 

 Що б такого з’їсти, аби схуднути? 


