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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. 

Анатомія поборів: 
що скажуть політики-економісти? 

Цими днями три роки тому 
на Донбасі сталися драматич-
ні події, які спричинили початок 
бойових дій і призвели до заги-
белі 10 тисяч людей.

6 квітня сталося захоплення об-
ласної державної адміністрації в До-
нецьку і будівлі СБУ в Луганську. 12 
квітня до Слов’янська увійшло угру-
повання російських диверсантів під 
керівництвом Ігоря Гіркіна. Цьо-
му передувала ретельна підготов-
ка і розгойдування ситуації на міс-
цях, яка здійснювалася місцевими 
чиновниками і політиками з Партії 
регіонів, КПУ та різних дрібних мар-
гінальних організацій. Наступно-
го дня після вторгнення росіян до 
Слов’янська Олександр Турчинов 

оголосив про початок АТО.
Три роки — солідний термін. 

Трьох років цілком вистачає, щоб по-
думати над причинами трагедії 2014 
року і вжити всіх необхідних захо-
дів для того, щоб ця трагедія ніколи 
більше не повторилася. Цього термі-
ну також цілком достатньо для того, 
аби визначити й покарати винних у 
загибелі тисяч українських грома-
дян. Адже не буває так, що гине 10 
тисяч осіб, але при цьому ніхто не ви-
нен, правда?

Навесні 2014 року відповідь на 
запитання «Хто винен?» була очевид-
ною. Усі ми на власні очі бачили, як 
розгорався конфлікт. Бачили, як ціл-
ком конкретні люди роблять усе, щоб 
завести натовп, накачати його агре-
сією і ненавистю, а потім скерувати 

маси в потрібному напрямі. Біля ви-
токів війни стояли цілком конкретні 
люди, прізвища яких я ніколи не со-
ромився називати.

Це колишній секретар Донецької 
міськради Сергій Богачов, який ще в 
лютому брехав дончанам про те, що 
в місто їдуть автобуси з бойовиками 
«Правого сектора», які хочуть вла-
штувати масові заворушення.

Це колишній губернатор Доне-
цької області Андрій Шишацький, 
який напередодні «російської вес-
ни» збирав у себе мерів міст області 
й давав їм вказівку створювати «бо-
йові дружини» з людей, що мають за-
реєстровану мисливську зброю (ні-
бито для захисту від «Правого сек-
тора»).

Це народні депутати від Партії 

регіонів, які дали вказівки своїм лю-
дям готувати масові заворушення і 
брати в них участь. Тут йдеться пе-
редусім про Миколу Левченка, який 
28 лютого привів у Донецьку міськ-
раду свого знайомого Павла Губарє-
ва і попросив дати йому слово для 
виступу. За самим Левченком здав-
на стояли Рінат Ахметов і Борис Ко-
лесников.

Це начальник Донецької міліції 
Роман Романов, який погодився не 
заважати Губарєву і його людям за-
хопити будівлю Донецької ОДА і дав 
вказівку міліції не чинити опору.

Це мери міст Донецької і Луган-
ської областей, які займалися спо-
чатку організацією заворушень у 
своїх містах, виступали на мітингах 
під прапорами Росії і ДНР, а потім 

проводили незаконний референдум 
11 травня. Юрій Хотлубей (Маріу-
поль), Валерій Гнатенко (Дружківка), 
Андрій Аксьонов (нині мер Добропіл-
ля, раніше селищний голова), Сергій 
Кравченко (Луганськ), Валентин Ка-
заков (Сєвєродонецьк), Сергій Хор-
тів (Рубіжне) — всі ці люди так і не 
були покарані за заклики до розко-
лу України та розпалювання воєнно-
го конфлікту.

Більше того, майже всі вони 
сьогодні залишаються на своїх по-
садах. Влада знову віддала Донбас 
на відкуп відвертим ворогам дер-
жави, які в глибині душі ненавидять 
Україну й готові домовлятися з краї-
ною-агресором, якщо вона зно-
ву буде зацікавлена в їхніх 
послугах.

Моє переконання: саме 
з Харківських угод був запу-
щений механізм анексії Кри-
му. Ними 2010 року Янукович 
і підконтрольний йому пар-
ламент дозволили мати росі-
янам 24 тисячі військових у 
Криму. Цими угодами скасу-
вали механізм обов’язкового 
погодження пересування 
військ РФ територією Криму. 
Залишився тільки механізм, і 
то не обов’язковий, а дозвіль-
ний — інформувати в разі за-
лишення території України і 
входження додаткових або 
інших підрозділів до україн-
ського Криму.

Крім того, 2010 року Яну-
кович і Хорошковський по-
вернули в Крим російську 
ФСБ.

…Ось що під ранок 23 лю-
того вдалося з’ясувати безпо-
середньо мені та Авакову.

Так ось, коли ми їздили 
по Криму в пошуках Януко-
вича від Бельбека до Ялти, — 
на дорогах, на перехрестях 
уже стояли російські війська 
на своїх БТРах. 

А я, вже коли повернув-
ся, з трибуни ВР заявляв, що 
це ніякі не переодягнені сили 
самооборони — це регулярні 
російські війська РФ на вули-
цях Криму, на дорогах.

24 лютого 2014 року 
близько 18 години парла-
мент призначив мене голо-
вою СБУ. У будівлю на Воло-
димирській я зайшов пізно 
ввечері. Вона була порож-
ньою. На подвір’ї згарище — 
спалені матеріали. Тоді де-
зертирство було на рівні від 
голови СБУ Якименка до ке-
рівника департаменту за-

хисту національної держав-
ності Ганжі. Тепер я знаю, що 
22 лютого Якименко приват-
ним вертольотом із Трухано-
вого острова летів на Крим. 
Ганжа також утік на півост-
рів. Тепер ми розуміємо, 
чому на Крим. Тому, що там 
був підготовлений плац-
дарм для реальної анексії 
та подальшої агресії на пів-
день України.

Уся «альфівська» зброя, 
яку закупили до Євро-2012, 
була вивезена в Крим ще до 
Майдану. Усі особові справи 
СБУ, агентурні теж були виве-
зені до Сімферополя за нака-
зом Якименка.

Мої перші накази в СБУ 
були — затримувати росій-
ські спецслужби в Криму, 
виставляти «Альфу», брати 

під охорону органи влади. 
Але марно — керівник Се-
вастопольського управлін-
ня СБУ Петро Зима та інші ке-
рівники давали протилежні 
накази.

Генерали ФСБ уже сиді-
ли в приміщеннях СБУ і пра-
цювали як єдине ФСБ на те-
риторії Криму. І це насправ-
ді було найруйнівнішим мо-
ментом на 23 – 25 лютого. 

Київська «Альфа» в цей 
час була вся на допитах через 
Майдан, стволи в них забрані, 
бо йде експертиза — чи стрі-
ляли з них в активістів, чи ні.

Інформації про підготов-
ку захоплення будівлі парла-
менту, яке відбулося в ніч з 
26 на 27 лютого, ми не мали. 
Можливостей її отримати в 
нас не було.

Це було не захоплення, 
а здача будівлі парламен-
ту. Нам вдалося отримати ві-
део того, як усе розвивалося 
в приміщенні парламенту. На 
ньому видно, як кримська мі-
ліція, що мала охороняти пар-
ламент, передає зброю росій-
ському спецназу, який захо-
дить до парламенту з кулеме-
тами й автоматами.

Віктор МУЖЕНКО, 
тоді — заступник 
начальника Генштабу

1 березня ми разом із за-
ступником начальника Голов-
ного оперативного управлін-
ня генералом Віктором Наза-
ровим запропонували варіант 
реагування на ситуацію в Кри-
му. Тоді я підписав у начальни-
ка Генштабу (Куцин  — «Укра-
їнська правда») ряд розпоря-
джень щодо наших дій.

Передбачалося провести 
десантну операцію: висади-
тися на півострові й захопи-
ти аеродроми в АР Крим, по-
силити там наші угруповання 
і провести певні дії, які б не 
дозволили російським вій-
ськовим просунутися по від-
повідних напрямках.

Планувалося перехопити 
вузький перешийок між самим 
Кримом і Керченським півост-
ровом силами підрозділів 95-ої 
бригади. Передбачалося поси-
лити це ж угруповання 1-им ба-
тальйоном морської піхоти, який 
розміщувався в Феодосії, і пере-
вести туди ж 501-ий батальйон, 
який тоді дислокувався в Керчі. 
Підрозділи 95 ОАеМБр передба-
чалося перекинути літаками на 
аеродром Кіровський.

Ми планували також завес-
ти техніку. Через Арабатську 
стрілку мала зайти техніка 
95-ої бригади і вийти в 
район Феодосії.

Як ми втрачали Крим. 
Свідчення перших осіб України

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, 
голова СБУ (24 лютого 2014 
– 18 червня 2015)

Мова про таку прозу 
життя, з якою стикається 
майже все населення, окрім, 
звісно, «обраних». Про різ-
ні стягнення коштів із лю-
дей, часом доволі сумнівні. 
Де які, звісно, і є поборами, 
але інколи безглузді речі в 
суспільстві «існують тому, що 
вони існують», як сказано в 
одному романі. Хоча, якщо 
придивитися, — повний аб-
сурд. І дуже прикро, що ніко-
му роз’яснити людям, що це 
— грабунок. 

Слово «нікому» адресо-
ване нашим економістам, 
політикам, особливо тим, хто 
називає себе опозицією. Бо 
з владою зрозуміло: все, що 
вона робить, у її поясненнях 
має вигляд необхідності, а то 
й блага для людей. 

Що ж, з порогу не будемо 
відкидати цієї позиції влади, її 
пояснень. Просто хочеться на-
решті розібратися з деякими 
дивними явищами, до яких 
нас привчили. Ось кон-
кретні приклади. 

Так починалася війна на Донбасі
Три роки безкарності. Чому ніхто так і не відповів за події 2014 року на Донбасі?
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Бліц-інформ
Студенти — у столиці 
Студенти Чернігова й Ніжина за програмою семінару 

«Державна служба та служба в органах місцевого самовря-
дування: правовий статус, стиль і методи роботи» 7 квітня від-
відали Національне агентство України з питань державної 
служби та Верховну Раду України.

Заступник голови Нацдержслужби Андрій Заболотний 
розповів про вимоги до професійної діяльності державного 
службовця. 

У Верховній Раді голова підкомітету з питань розвитку ту-
ризму, курортів та рекреаційної діяльності, наша землячка Анна 
Романова звернула увагу на перспективи туристичної галузі в 
Україні. Заступник голови комітету з питань сім’ї, молодіжної по-
літики, спорту та туризму Денис Силантьєв розповів про виді-
лення коштів на облаштування спортивної інфраструктури.

Цікавою була і екскурсія по будинку Верховної Ради. 
Чернігівський центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів

Робочі професії — 
у професійно-технічних 
навчальних закладах
До Чернігівського вищого професійного училища завітали 

учні міських шкіл № 4 та № 18, до будівельного ліцею — випуск-
ники школи № 33, до професійного ліцею залізничного тран-
спорту — шкіл № 2 та № 9. Мета — познайомитися з цими на-
вчальними закладами і, можливо, вступити туди на навчання. 

Школярі переконалися, що заклади мають сучасне облад-
нання, устаткування.

У Чернігівському будівельному ліцеї можна здобути такі про-
фесії: штукатур, монтажник, маляр, електромонтер, електрога-
зозварник, лицювальник-плиточник, столяр, різьбяр, муляр.

Вище професійне училище готує таких фахівців: верстатник, 
слюсар, токар, фрезерувальник, оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення.

Ліцей залізничного транспорту навчає таких професій: по-
мічник машиніста електровоза, слюсар, монтер, провідник, ку-
хар, кондитер, електромонтажник, штукатур, маляр, електрога-
зозварник.

Здобувши одну з цих професій, можна не тільки знайти гідну 
роботу, а й започаткувати власний бізнес. 

Відновлено харчування дітей
У навчальних закладах, розташованих на радіоактивно 

забруднених територіях області, відновлено харчування ді-
тей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Це Савинківська щкола Корюківського району, Тимо-
новицька — Семенівського, Дніпровська, Пакульська та 
Мньовська — Чернігівського району. У Тужарській школі Ко-
зелецького району з харчуванням дітей від початку року про-
блем не виникало. Усього в цих закладах харчується 380 по-
терпілих дітей.

Не забезпечуються харчуванням 25 дітей цієї категорії в 
Неданчицькій школі Ріпкинського району, оскільки минуло-
річний надавач послуг з харчування відмовився від подаль-
шої співпраці. А через невеликий обсяг робіт важко знайти 
іншого.

За час, упродовж якого харчування не здійснювалося, 
батькам потерпілих дітей виплачується компенсація. Її роз-
міри — від 180 до 190 гривень на місяць залежно від віко-
вої категорії.

Зараз Міністерство соціальної політики України розгля-
дає питання збільшення розмірів цих коштів.

Департамент соціального 
захисту населення Чернігівської ОДА

Печатки та герби Гетьманщини 
Печатки, герби, емблеми та знаки часів Гетьманщини. 

Цю тему чернігівський історик Ігор Ситий досліджував від 
1990-их років. Понад двадцять років копіткої роботи з музей-
ними та історичними матеріалами. І як результат — моногра-
фія на майже тисячу сторінок «Козацька Україна: печатки, гер-
би, знаки та емблеми (кінця ХVІ – ХVІІІ століть)». Історик пре-
зентував її широкому загалу в обласному історичному музеї.

Автор дослідив 845 печаток, 1832 відбитки та штемпе-
лі, що знаходяться в колекції обласного історичного музею, 
в архівах Національного музею коштовностей та Києво-Пе-
черського заповідника. А також понад 600 печаток з архів-
них і музейних колекцій України, Росії, Білорусі, Польщі, Шве-
ції, матеріали приватних колекцій.

У книзі — державна печатка Гетьманщини, печатки 
державних інституцій, полкової та сотенної старшин, укра-
їнських міст і селищ, українського міщанства, раніше не 
  досліджувані печатки рядового козацтва.

4 квітня Господарський суд Чернігівської області ухвалив 
рішення в позові Фонду державного майна України проти На-
вчально-методичного центру (НМЦ) профспілок щодо висе-
лення останнього з його приміщення. Суд повністю відмовив 
Фонду в задоволенні позовних вимог.

Таким чином, Центр довів законність своєї роботи у примі-
щенні, яке займає від часу побудови 1987 року. Протягом цих 
років НМЦ надає членам профспілок безкоштовну юридичну 
допомогу та підвищує кваліфікацію профспілкових лідерів усі-
єї України.

Представники Центру продовжать захист права колективу 
на свою роботу вже в разі апеляції. 

На адресу Центру продовжують надходити численні звер-
нення й листи підтримки від профспілкових організацій та зви-
чайних працівників, які свого часу отримали тут правову та ін-
формаційну допомогу.

Нагадаємо, що справа про знищення Навчально-методич-
ного центру профспілок тягнеться ще від 2011 року, коли тодіш-
ній Генеральний прокурор Пшонка подав перший позов проти 
Центру. На жаль, нова демократична влада продовжує тиск на 
профспілки, які є однією з найважливіших інституцій в країнах 
Європейського Союзу.

Суттєве збільшення над-
ходжень до бюджету грома-
ди, нова якість надання адмі-
ністративних і соціальних по-
слуг, збереження та розвиток 
інфраструктури навіть у відда-
лених селах — ці здобутки да-
ють підставу мешканцям Па-
рафіївської об’єднаної тери-
торіальної громади впевнено 
дивитися в майбутнє. Як три-
ває процес децентралізації на 
Ічнянщині, побачили чернігів-
ські журналісти під час прес-
туру медіа-центру «Моє місто», 
за сприяння Центру розвитку 
місцевого самоврядування в 
Чернігівській області (керів-
ник — Ірина Кудрик). 

Як розповіла під час зустрі-
чі з представниками ЗМІ пара-
фіївський селищний голова Ва-
лентина Карпенко, у квітні 2014 
року селищна рада ухвалила рі-
шення про участь у пілотному 
проекті з об’єднання територі-
альних громад. А в 2015-ому 
відбулося приєднання до Пара-
фіївської селищної ради ще чо-
тирьох сільських рад: Іваниць-
кої, Петрушівської, Южненської 
і Мартинівської. Центром ОТГ 
обрали смт Парафіївку. Нині на 
цій території проживають 6023 
особи. ОТГ охоплює 18 насе-
лених пунктів, тут діють 11 під-
приємств — сільськогосподар-
ських виробників, три школи, 
п’ять дитячих садочків, музич-
на школа, п’ять будинків культу-
ри, дві лікарські амбулаторії, чо-
тири ФАПи. А ще — Національ-
ний історико-культурний запо-
відник «Качанівка», відомий в 
Україні та за її межами.

— Рік роботи в нових умо-
вах доводить, що в фінансово-
му плані ОТГ перебуває в наба-
гато кращих умовах, ніж ті сіль-
ські й селищні громади, які не 
об’єдналися, — говорить Ва-
лентина Федорівна, яка багато 
років очолювала селищну раду 

і яку односельці шанобливо на-
зивають «наша Маргарет Тет-
чер». — Якщо 2015 року сумар-
ний дохід усіх п’яти громад ста-
новив близько 5,5 млн грн, то в 
2016-ому до Парафіївської ОТГ 
надійшло близько 33 млн грн. 
Це завдяки тому, що до ОТГ над-
ходить 60% податку на доходи 
фізичних осіб. Цього виду подат-
ку не отримують сільські та се-
лищні ради, які не об’єдналися. 
Ще близько 6 млн ми отримали 
як державну субвенцію на роз-
виток ОТГ.

Торік проведено капіталь-
ний ремонт приміщень Іваниць-
кої та Парафіївської шкіл, Іва-
ницького та Парафіївського (№ 
1) дитсадків. Комфортніше й те-
пліше стало дітям після заміни 
вікон, дверей, утеплення фа-
садів. Коштом селищної ради 
здійснено капітальний ремонт 
Парафіївського дитсадка №2, 
закуплено обладнання, зручні 
меблі, інвентар, посуд, іграшки 
для дітей. Додатково обладна-
но й відкрито ще одну ясельну 
групу, адже в Парафіївці до цьо-
го моменту на черзі до садочків 
перебувало понад 70 дітей. За-
вершується капітальний ремонт 
приміщення Южненського дит-
садка.

За рік усі навчальні заклади 
значно покращили свою матері-
ально-технічну базу. Два шкільні 
автобуси підвозять учнів до Па-
рафіївської та Іваницької шкіл із 
навколишніх сіл. Придбано но-
вий автобус, причому 700 тисяч 

виділила держава, а 700 тисяч 
за програмою «Шкільний авто-
бус» — селищна рада. Перекри-
ли дах Парафіївського будин-
ку культури. Приділяють увагу і 
невеликим селам. Так, у Петру-
шівку виділили 36 тис. грн на ву-
личне освітлення, 28 тис. грн — 
на придбання твердопаливно-
го котла, провели поточний ре-
монт дитсадка.

У найвіддаленішому селі 
Мартинівка (20 км від центру 
ОТГ) у ФАПі працював один ме-
дичний працівник. На прохання 
людей вирішено виділити кошти 
із селищного бюджету, і тепер 
Мартинівку обслуговують два 
медичних працівники, яким на-
дали ще й автомобіль.

Валентина Карпенко: «Се-
ред п’яти ОТГ на Чернігівщині 
ми перші утворили центр пер-
винної медико-санітарної до-
помоги, якому підпорядковані 
всі медичні заклади ОТГ. Якщо 
звертаються до наших амбула-
торій з інших громад, не відмов-
ляємо. Відкрили денний стаціо-
нар у Парафіївці на 15 ліжок, а в 
Іваницькій — на 10 ліжок».

2015 року в смт Парафіїв-
ка ще діяла районна лікарня. 
Утім, незважаючи на протес-
ти місцевих мешканців, Ічнян-
ська районна рада вирішила її 
ліквідувати. Триповерхова бу-
дівля стояла порожньою. Депу-
тати ОТГ ухвалили відкрити на 
цій базі згаданий центр. Днями 
створили ще й територіальний 
центр з надання соціальних по-
слуг населенню, для тимчасо-
вого і постійного перебування 
самотніх стареньких людей, ін-
валідів, людей, що потрапили в 
скрутне становище. А 11 соці-
альних працівників надавати-
муть соціальні послуги грома-
дянам удома. 

Під час прес-туру ми озна-
йомилися зі структурою ви-
конкому Парафіївської селищ-

ної ради. Зокрема, тут створе-
ні відділ освіти, відділ бухгал-
терського обліку та звітності, 
фінансово-економічний відділ, 
центр надання адміністратив-
них послуг, загальний відділ, 
відділ земельних відносин, ар-
хітектури, благоустрою та кому-
нальної власності. Є свій юрист, 
державний реєстратор, спеціа-
ліст у справах сім’ї, дітей та мо-
лоді, у справах культури. Серед 
фахівців багато молоді, деякі 
з них навіть переїхали працю-
вати з Ічні. Старостам сіл нада-
но повноваження видавати до-
відки та проводити нотаріальні 
дії. У колишніх сільських радах 
є посади адміністраторів. Вони 
приймають пакети документів 
на призначення субсидій, пільг, 
виплати по народженню дитини 
тощо. Тому мешканцям не треба 
їхати в Парафіївку чи райцентр у 
цих справах. 

«Чекають розв’язання про-
блеми щодо збору та утилізації 
сміття, ремонту вуличного освіт-
лення, ритуальних послуг, — ді-
литься планами Валентина Кар-
пенко. — Тому вирішили органі-
зувати своє комунальне підпри-
ємство. На цей рік запланували 
реконструкцію і ремонт бага-
тьох будівель, доріг, вуличного 
освітлення. Розроблена програ-
ма з розвитку туризму «Качанів-
ка — козацьке коло». 

Валентина Карпенко — го-
лова Чернігівського обласного 
відділення Всеукраїнської асо-
ціації сільських та селищних 
рад. 

Під час прес-туру чернігів-
ські журналісти побували також 
у садибі «Соколиний хутір» (с. 
Петрушівка) та поспілкувалися 
з його колоритним господарем 
Миколою Черепом, а ще відвіда-
ли одне з семи чудес України — 
Національний історико-культур-
ний заповідник «Качанівка».

Медіа-центр «Моє місто»

В області діє регіональна програма 
«Власний дім». За нею видають пільговий 
кредит на суму до 300 тисяч гривень під 3% 
річних на строк до 30 років. Надається кре-
дит мешканцям сільської місцевості та малих 
міст для поліпшення житлових умов і розви-
тку особистого селянського господарства.

У новій програмі на 2016 – 2020 роки 
чимало нововведень: стали давати кредити 
на капремонт житла, вдвічі збільшено розмі-
ри пільгових кредитів, а також надано дозвіл 
на кредитування мешканців малих міст (їх в 
області — 16). 

Майже 18 років ця програма діє на тере-
нах Чернігівщини. За цей час люди отрима-
ли 6800 таких кредитів на суму майже 100 
мільйонів гривень.

Говорить Олександр Буцко, директор 
обласного Фонду підтримки індивідуаль-

ного житлового будівництва на селі:
— Основні умови кредитування — це 

жити і працювати в сільській місцевості.
З початком дії нової програми на 2016 

– 2020 роки сума пільгового кредитування 
збільшилась удвічі. Тепер максимум — 300 ти-
сяч гривень. Це зокрема на нове будівництво 
житла. 150 тисяч — на добудову, реконструк-
цію або капітальний ремонт вже існуючого 
житла, 200 тисяч — на придбання будинку або 
квартири. Також 50 тисяч — на обладнання 
домівки газом, водою, електроенергією або 
котлами. Можна отримати 100 – 150 тисяч 
гривень на розвиток особистого селянського 
господарства, наприклад, купівлю худоби, об-
лаштування господарських приміщень.

Переважно беруть кредити на рекон-
струкцію. А останнім часом ми ввели і вне-
сли до правил капітальний ремонт. Свого 

часу, коли газ був дешевий, кредити брали 
в нас на інженерні мережі. Це газифікація 
села, водопостачання. Але беруть як на бу-
дівництво житла, так і на купівлю.

На селі в області проживає понад 600 
тисяч осіб — потенційних користувачів тако-
го кредиту. Такі пільгові кредити доступні ба-
гатьом мешканцям. Першочергові пільгові 
категорії — учасники АТО й багатодітні роди-
ни. Комунікувати з фондом людина, яка хоче 
отримати пільговий кредит, має через місце-
ві органи влади. Це звернення до районної 
адміністрації або сільської, селищної ради.

Торік на програму «Власний дім» в облас-
ті використано 9 мільйонів 400 тисяч гри-
вень із бюджетів різних рівнів. У 2017 році 
планується залучити 8 мільйонів 600 тисяч. 
У фонді сподіваються, що протягом року цю 
суму вдасться збільшити, адже бажаючих 
отримати пільговий кредит чимало. Зараз у 
фонді на розгляді знаходиться понад півтори 
сотні клопотань від жителів області на суму 
понад 15 мільйонів гривень.

Децентралізація по-парафіївськи

Валентина Карпенко
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Навчально-методичний центр профспілок 
захистився в суді

Кредити для селян
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Повідомляє Служба безпеки України

«Гетьманська столиця» 
на Асеналі ідей
Від 5 по 9 квітня в «Мистецькому Арсеналі» (Київ) відбув-

ся ІІІ освітній фестиваль «Арсенал ідей», що в ігровій формі 
презентував відвідувачам найкращі освітні програми україн-
ських музеїв.

У «Майстерні історії» були представлені 12 музейних за-
кладів, серед яких і Національний історико-культурний запо-
відник «Гетьманська столиця» (Батурин), єдиний із музейних 
закладів Чернігівщини.

«Гетьманська столиця» є учасником кожного «Освітнього 
Арсеналу», адже робота з дітьми, формування освіченого па-
тріота — один із пріоритетів роботи колективу заповідника. І 
цьогоріч захопила відвідувачів арсеналу програма «Мазепи-
нець Пилип Орлик», розроблена та презентована завідувач-
кою науково-просвітницького відділу Мариною Герасько й 
завідувачкою відділу археології Наталією Саєнко. 

Давньоруське поселення 
розкопали в Чернігові
Його виявлено на місці майбутньої новобудови на вулиці 

Гончій (раніше — Горького). Як розповів заступник начальни-
ка Лівобережної експедиції Інституту археології НАН України 
Андрій Казаков, археологи почали проводити розкопки перед 
початком будівництва багатоповерхівки. «У давні часи цей ра-
йон належав до передгороддя і був зведений, починаючи з ХІ 
століття. Зараз ми досліджуємо різні господарські споруди, які 
стосуються якраз ХІ – ХІІ століть», — розповідає А. Казаков.

Разом із господарськими приміщеннями виявили житло-
ве приміщення та дерев’яну огорожу. За словами науковця, 
тут жили чернігівці середнього класу.

Скарб польських монет
У школі № 24 Чернігова учні копали землю для клумб і 

біля старого дуба на пагорбі, повз який у XVII столітті проходи-
ла велика дорога на Київ, знайшли глек із польськими моне-
тами. Згідно із законом, викликали поліцію та представників 
історичного музею.

Почалося дослідження скарбу. Учені нарахували близько 
1400 монет різного номіналу. На той час це була чимала сума 
— приблизно два річних доходи середнього шляхтича. 

Говорить Сергій Лаєвський, директор Чернігівського об-
ласного історичного музею імені В. Тарновського: «На ці гро-
ші можна було купити непогану садибу із землею та селянами 
і вести приватне господарство».

Олександр Бондар, старший науковий співробітник му-
зею: «Це один із найбільших скарбів цього періоду — першої 
половини XVII століття, знайдений у Чернігові».

Книжка запрошує
на Семенівщину 
Днями фотокнигу «Welcome to Semenivka» представили 

в райцентрі Семенівка її автори — Едуард Асмаковський та 
Михайло Волк. У ній двома мовами — українською та англій-
ською — представлені цікаві факти про Семенівщину. Благо-
дійний фонд «Майбутнє Чернігівщини» надав грант, завдяки 
якому  видали книжку. 

У виданні міститься кілька десятків сучасних та архівних 
фото — передавали їх із місцевих колекцій, Києва й навіть 
Америки. Книжка буде цікава українським та іноземним чита-
чам, туристам, інвесторам.

Примірники видання передадуть школам та бібліотекам ра-
йону, місцевим радам, підприємствам та установам Семенівщи-
ни. Невдовзі книжка також буде розміщена в мережі Інтернет.

Митниця передала 
конфісковані цінності 
Монети, марки, книги, платівки, ордени та кишеньковий 

годинник — Чернігівська митниця передає ці історичні цін-
ності до музеїв та бібліотек. Серед нових власників старо-
житностей — заповідники «Чернігів стародавній», «Переяс-
лав» і «Чигирин», музеї — Історії України, Тараса Шевченка та 
Ніжинський краєзнавчий.

Митниця передає цінності, вилучені на кордоні при спро-
бах їх незаконного переміщення. Митні протоколи розгляну-
ли суди, які ухвалили рішення про конфіскацію в дохід держа-
ви вилучених предметів старовини.

Маршрутки «Чернігів  — Київ»
уже по 100 гривень 
Від 14 квітня «маршрутники», що возять із Чернігова до Киє-

ва, підняли ціну перевезення до 100 гривень. Досі проїзд кошту-
вав 80 грн. Отже, він подорожчав на чверть, або одразу на 25%. 

Для студентів та школярів нова ціна — 60 гривень.

«Фан-зона» для перегляду 
чемпіонату світу з хокею 
22 – 29 квітня в ресторанному комплексі «Чардаш» (м. 

Чернігів, вул. Толстого, 147а) працюватиме «фан-зона» для 
перегляду матчів чемпіонату світу з хокею серед чоловіків.

Матчі збірної України відбудуться: 22 квітня — о 13.00; 
23, 25, 26 та 28 квітня — о 20.30.

Контактна особа — Микола Васков, телефон: 
     (063) 58-10-774.

СБУ затримала 
«телефонного терориста»

Співробітники Служби безпеки України спіль-
но з працівниками Управління патрульної поліції 
м. Чернігова та міськвідділу Головного управління 
Національної поліції в області затримали чоловіка, 
який телефоном повідомив про мінування одного з 
чернігівських гуртожитків.

Уночі 12 квітня на телефонну лінію «101» наді-
йшов дзвінок від невідомого чоловіка, який повідо-
мив про замінування п’ятиповерхового гуртожитку в 
обласному центрі. У результаті обстеження місця по-
дії правоохоронці не виявили вибухових пристроїв.

Протягом короткого терміну «аноніма» встано-
вили й затримали. З’ясувалося, що фейкове замі-
нування з хуліганських мотивів здійснив непрацю-
ючий раніше судимий 28-річний чернігівець, пере-
буваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 
259 Кримінального кодексу України. Триває досу-
дове розслідування.

За скоєння вказаного злочину Кримінальним 
кодексом України передбачено покарання у вигля-
ді позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

З великим успіхом пройшов виступ 
Чернігівського обласного академічного 
українського музично-драматичного те-
атру ім. Т. Шевченка на ІV Міжнародно-
му фестивалі українського театру «Схід – 
Захід» у польському місті Кракові. У наси-
ченій цьогорічній програмі брали участь 
професійні та аматорські колективи з 
багатьох регіонів України, зокрема з Ки-
єва, Одеси, Харкова, Сумщини.

Чернігівці представляли «Комедію 
помилок» Вільяма Шекспіра в постановці 
художнього керівника – головного режи-
сера театру, заслуженого артиста Укра-
їни Андрія Бакірова. Вистава вже була 
відзначена як краща на фестивалі «Зо-
лоті оплески Буковини»-2015, а на XVIII 
Міжнародному театральному фестивалі 
«Мельпомена Таврії» (Херсон, 2016) здо-
була гран-прі.

У Кракові робота шевченківців ви-
кликала бурхливі оплески захоплених 
польських глядачів і була відзначена у 
двох номінаціях фестивалю: диплом ла-
уреата серед кращих вистав у категорії 

професійних театрів; диплом за кращу 
режисерську роботу Андрію Бакірову.

Наш театр отримав запрошення на 
п’ятий Краківський фестиваль на наступ-
ний рік. 

Чернігівці також представили свою 
роботу у Варшаві на сцені театру «Дру-
га зона», співпраця з яким була запо-
чаткована на Чернігівському фестивалі 
«Слов’янські театральні зустрічі».

Театральний фестиваль 
«Чернігівське 
відлуння-2»

Від 22 по 26 квітня на базі Чернігівсько-
го обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені Т. Шев-
ченка проводитиметься Міжнародний теа-
тральний фестиваль моновистав «Чернігів-
ське відлуння-2».

За 18 років існування у фестивалі взя-
ли участь близько двох сотень кращих ви-
конавців з Австрії, Албанії, Англії, Білорусі, 
Болгарії, Вірменії, Греції, Литви, Латвії, Ма-
кедонії, Мексики, Німеччини, Польщі, США, 
Росії, України та інших країн.

Торік Міжнародний фестиваль «Відлун-
ня» вперше завітав до Чернігова, і відтепер 
цей мистецький проект буде втілюватися на 
постійній основі. 

Цього року на сцені театру імені Т. Шев-
ченка буде представлено 9 робіт таланови-
тих акторів з театрів Білорусі, Вірменії, Лит-
ви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, 
України, Хорватії. 

Продаж квитків уже почався в касі теа-
тру й на порталі concert.ua. Контактні теле-
фони: 675-280, 936-180, 095-419-28-01. 

Чернігівський драмтеатр — 
лауреат Краківського фестивалю

Чернігівські актори 
в центрі Кракова

20-річчя хору 
ім. Д. Бортнянського

Цими днями свій ювілей відзначає ака-
демічний колектив обласної філармонії, 
який свого часу створював і очолював до 
кінця життя відомий диригент Любомир Ми-
рославович Боднарук. 

До ювілею хор підготував концерт-пре-
зентацію.

Говорить Іван Богданов, художній ке-
рівник та головний диригент хору:

— На ювілейному концерті ми презен-
туватимемо музику від Баха до «Океану 
Ельзи». Тобто це буде музична панорама де-
кількох століть. Більшість творів виконаємо 
вперше. Частиною концерту буде старовин-
на музика, на виконання якої нас надихну-
ла атмосфера художнього музею ім. Григо-
рія Галагана.

Окрім хору ім. Бортнянського, на кон-
церті представлять по одному номеру два 
колективи: хор Чернігівського музично-
го училища ім. Ревуцького (той, з якого ви-
йшли я та мої артисти) і український народ-
ний хор філармонійного центру.

Ще у мене з’явилась ідея зробити впер-
ше в Україні проект, орієнтований на автен-
тичне виконання ранньої музики, — це му-
зика до XVIІ століття. Основним майданчи-
ком проекту стане Галаганівська зала ху-
дожнього музею.

Крім ювілейного концерту, 22 квітня в 
Борисоглібському соборі пройде концерт 
за участю хору хлопчиків, вони будуть ви-
конувати складні твори Бортнянського, Ве-
деля. 

Отже, ювілейний концерт відбудеться 
20 квітня о 19.00 в обласному філармоній-
ному центрі фестивалів та концертних про-
грам.

Шерстянка святкує
У натовпі перехожих — клоуни й 

міми, люди на ходулях, а ледь настали 
сутінки — почалося вогняне шоу. Усе 
це відбувалося в Чернігові на Шер-
стянці у зв’язку зі звітним концертом 
місцевого будинку культури, який орга-
нізовують з таким розмахом три роки 
поспіль.

У фойє працювала студія образо-
творчого мистецтва. А музичні студії, 
вокальні й танцювальні колективи про-
явили себе на концерті. Вільних місць 
у залі не було, напевне, тому що тут у 
гуртках та студіях займаються з дітьми 
майже з кожної родини.

Оскільки інтерес до закладу зрос-
тає, вдалося добитися виділення цього 
року довгоочікуваних коштів на ремонт.

Звітний концерт став підготовкою 
до спільного концерту художніх колек-
тивів Чернігова, який відбудеться 22 
квітня.

Великдень неможливо уявити без пи-
санки. Колись їх називали «листами до 
Бога», тому кожна деталь має значення, 
несе певне повідомлення.

Напередодні Великодня у Прилуцькій 
районній бібліотеці викладач школи мис-
тецтв Сергій Ратинський провів для ді-
ток Прилуцької школи-інтернату майстер-
клас із розпису яєць. 

Гість розповів про писанкарство, 
звичаї нашого краю та продемон-
стрував, як потрібно розмальовувати 
писанку. 

Сергій Анатолійович розповів про 

своїх вихованців, про те, що 2011 року 
зайняв з ученицею Анею Маценко перше 
місце в обласному конкурсі — в техніці 
«художня кераміка». 

Вікторія НЕХАЙ, 
бібліотекар Прилуцької районної бібліотеки

Фестиваль 
патріотичної 
пісні та поезії 

Обласний фестиваль-конкурс україн-
ської патріотичної пісні та поезії часів Рево-
люції Гідності та АТО «Янголи Світла» відбу-
деться 28 квітня в Чернігові, в Кіно-культур-
ному мистецькому центрі з національно-па-
тріотичного виховання дітей та молоді, вул. 
Магістратська, 3 (колишній кінотеатр ім. 
Щорса).

О 10.00 — конкурсне прослуховування 
в Блакитній залі.

У холі будуть розгорнуті виставки на 
кращу живописну, графічну композицію, з 
декоративно-прикладного мистецтва, фо-
товиставка «Україна переможе» (на основі 
робіт з АТО).

Потім відбудеться гала-концерт, в яко-
му візьмуть участь провідні артисти й ко-
лективи Чернігова, спортивні клуби, гості 
заходу.

Писанки — листи до Бога

Засуджено 
проросійського 
пропагандиста

Прилуцький міськрайонний суд 
Чернігівської області виніс вирок 
місцевому мешканцю, який поши-
рював через російські соцмережі 
матеріали сепаратистського змісту. 

Встановлено, що чоловік викладав 
на персональній сторінці пропаган-
дистську інформацію, в якій містилися 
заклики до зміни державного кордону 
України та популяризувалися терорис-
тичні бандформування «ДНР/ЛНР». 

За місцем проживання зло-
вмисника співробітники спецслуж-
би вилучили комп’ютерну техніку з 
доказами протиправної діяльності.

Вироком суду проросійського про-
пагандиста визнано винним у ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
110 Кримінального кодексу України 
та призначено покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на чотири 
роки зі встановленням іспитового тер-
міну — три роки.

СБУ вилучила боєприпаси, 
завезені із зони АТО

Співробітники Служби безпеки Украї-
ни спільно з поліцією викрили та затрима-
ли мешканця м. Чернігова, який зберігав 
боєприпаси, завезені із зони проведення 
антитерористичної операції.

Непрацюючий чернігівець від 2014 
року перебував у розшуку за скоєння тяж-
ких злочинів (ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 ККУ). 
Переховуючись від правоохоронних орга-
нів в одному з дачних масивів, чоловік у 
лісопосадці обладнав схрон, де зберігав 
боєприпаси. 

Під час проведення слідчих дій зі схро-
ну було вилучено 9 гранат до підствольного 
гранатомета, патрони до пістолетів ПМ, ТТ 
та Флобер, а також документи на іншу особу.

За попередньою інформацією, вказані 
засоби ураження чоловік отримав від зна-
йомих, які перебували в зоні проведення 
антитерористичної операції.

Вилучені боєприпаси направлені для 
проведення експертиз.

Відкрито кримінальне провадження 
за ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Фотофактии

Бліц-інформ
Обережно: шахраї!
Лише за тиждень по допомогу до поліції 

звернулося дев’ятеро постраждалих мешкан-
ців області, семеро з яких — із Чернігова. 

Найбільші суми втратили дві чернігівки 
1948 року народження, які повірили вигадкам 
шахраїв про нещастя з сином та наведену по-
рчу. На порятунок сина жінка віддала «прияте-
лю сина» все, що в неї було (гривні, долари, зо-
лоті прикраси), — на суму понад 25 тисяч гри-
вень. А інша жіночка піддалася навіюванню 
про нібито наведену на її родину порчу і, щоб 
«позбутися нещастя», віддала аферисткам 800 
доларів, 800 євро та гривні — загалом на по-
над 50 тисяч гривень.

Ще одна афера — через Інтернет, стосовно 
«купівлі автомобіля», за який «продавець» за-
просив 14 тисяч гривень передоплати. Звісно 
ж, після перерахування вказаної суми телефон 
продавця став «поза зоною досяжності». Ана-
логічно постраждав ще один чернігівець, який 
перерахував наперед 10 тисяч гривень для ку-
півлі автозапчастин.

Нестандартним видом шахрайства виявив-
ся випадок у Прилуках. Тут потенційній жерт-
ві запропонували стати учасницею акції розі-
грашу знижок від відомих у місті торговельних 
мереж. У результаті «розіграшу акції» шахраї 
забрали 50 євро та майже тисячу доларів. За 
тиждень до цього в Прилуках уже був такий са-
мий випадок. 

За всіма випадками правоохоронці від-
крили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 
Кримінального кодексу України (шахрайство), 
що передбачає покарання до обмеження волі 
на строк до трьох років. Поліція шукає зловмис-
ників, але попереджає і громадян бути дуже 
уважними та обережними.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Відлуння світової війни
7 – 9 квітня група піротехнічних робіт ава-

рійно-рятувального загону спецпризначення 
УДСНС України у Чернігівській області знищила 
46 вибухонебезпечних предметів часів Другої 
світової війни.

Артилерійський снаряд калібром 122 мм 
виявили на відкритій території в с. Дніпровське 
Чернігівського району.

А біля приватного житлового будинку в с. 
Берестовець Борзнянського району під час 
розчищення та прибирання території господарі 
виявили міну. Викликані фахівці — ще 43 міни 
калібром 82 мм. Усі боєприпаси фахівці зне-
шкодили. Як і ручну гранату Ф-1, виявлену біля 
одного з приватних будинків у с. Мньов Черні-
гівського району.

Рятувальники звертаються до громадян із за-
стереженням дотримуватися заходів безпеки в 
разі виявлення підозрілих предметів. Не чіпайте 
їх, а негайно повідомте рятувальникам за номе-
ром «101» або правоохоронцям за номером «102».

УДСНС України у Чернігівській області

Допоможіть дитині 
почути голос мами 
Маленькій Маргариті Чернобай 4 роки. По-

любляє гратися, танцювати. От тільки досі ді-
вчинка не чула голосу мами.

Чернігівські лікарі зробили диво — вихо-
дили дитину вагою 690 грамів. Щастя батьків 
не знало меж, аж поки дівчинці не виповнився 
рік. Лікарі поставили тяжкий діагноз — двобіч-
на сенсоневральна глухота 4 ступеня.

Родина мешкає в місті Бобровиці. Єдина 
можливість для дівчинки почати чути й розмов-
ляти — кохлеарна імплантація. Батьки стали в 
чергу, аби отримати вартісний імплант від дер-
жави. Нині вони за № 131 у списку. Скільки до-
ведеться чекати (можливо, роками) — невідомо. 
А встановити імплант необхідно якомога скорі-
ше, поки дитина ще може навчитися говорити.

Протягом двох років рідні намагалися зна-
йти кошти на лікування, проте вдалося назби-
рати лише 65 тисяч гривень. На купівлю одного 
імпланта необхідно 30 тисяч євро, а це майже 
900 тисяч гривень. Така сума недосяжна для 
родини Чернобаїв.

Тож батьки звертаються до всіх небайду-
жих із проханням допомогти вилікувати їхню 
доньку. Якщо ви маєте можливість і бажаєте 
допомогти родині Чернобаїв, реквізити банків-
ського рахунку: 4149 4378 5977 5197.

Код ЄДРПОУ: 14360570. МФО: 305299.
Одержувач: Чернобай Юрій Анатолійович.

Скалічені 
«оздоровлені» дерева

Це вулиця Хлібопекарська (донедавна —  Воровського)  
в Чернігові. Центр міста, якихось сто метрів від міської ради. 
Красива, затишна вулиця, що з’єднує проспект Перемоги і ву-
лицю Князя Чорного, з виходом до Єлецького монастиря.

Два ряди скалічених, обрізаних далі нікуди каштанів — це 
результат недавньої роботи комунальних служб. 

Дерева в місті обрізають переважно дві такі служби — 
«Чернігівобленерго» (щоб убезпечити електролінії від потра-
пляння в них гілок дерев) і «Зеленбуд» (з метою санітарного до-
гляду за деревами). «Догляд» вилився в ось таке. 

І обидві служби запевняють, що, мовляв, усе гаразд. Елек-
трики кажуть, що вони вирізають лише зайві гілки, які «лізуть» 
у дроти. Правда, при цьому можуть обчухрати красиве дерево 
лише з одного боку від дротів і залишити після себе якусь ка-
лічку. До того ж обрізування треба робити до руху по дереву 
соку, бажано навскіс, а не впоперек гілки, а також змащува-
ти зрізи спеціальною речовиною. До всіх цих премудростей у 
електриків руки не доходять, ріжуть, як їм зручніше.

Зверніть увагу: електродроти — лише на лівому боці вули-
ці (фото зроблено в напрямі проспекту Перемоги). Справа — 
жодного дроту. Це вже до електриків «підпрягаються» зеленбу-
дівці. У цих свої пояснення. Заявляють, що цей сорт каштанів 
(кінський) чомусь почав у місті хворіти. Тому крону треба обрі-
зувати якнайбільше, практично всю. Вона начебто швидко від-
росте. І взагалі це «омолодження» дерева, воно йому корисне. 

Питання доволі спірне. Мабуть, не варто отак різати, ро-
бити з дерев обрубки. Далеко не в усіх видів дерев відростає 
нова крона, наприклад, у берези — ні. Двом згаданим служ-
бам варто б узгоджувати свої дії. Можна «оздоровлювати» де-
рева почергово, через одне. Так чи інакше, зелена затишна ву-
лиця стала лисою, в літню спеку зовсім не буде затінку. 

…Чернігів — одне з найзеленіших міст України. Це кажуть 
усі приїжджі, захоплюючись нашими парками, скверами, вули-
цями. Шкода, що цю зелень так затято ріжуть: де незаконно, де 
напівзаконно, а де — ось так «узаконено».

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Від початку квітня стартувала урядова про-
грама «Доступні ліки», в рамках якої пацієнти 
зможуть отримати ліки від серцево-судинних за-
хворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми 
безкоштовно або з незначною доплатою.

Для мешканців Чернігова на реалізацію за-
значеної Програми передбачено 3 млн 729 тис. 
грн. На компенсацію вартості медичних препа-
ратів у Чернігівській області держава виділила 
понад 13 млн грн. Загалом уряд виділив 500 
млн грн на рік.

Ось список аптек та аптечних пунктів, які 
здійснюють відпуск ліків у рамках програми 
«Доступні ліки» на території Чернігова.

Мережа аптек комунального 
підприємства «Ліки України»:

Аптека «Надія», просп. Миру, 89. 
Аптека № 210, просп. Миру, 217.
Аптека «Красносільська», 

вул. Красносільського, 73.
Аптека № 77, вул. Бєлова, 8.
Аптека № 99, вул. І. Мазепи, 55.
Аптека № 191, вул. Пирогова, 16.
Міжлікарняна аптека № 206, аптечний 

пункт, вул. І. Мазепи, 55-А.
Аптека № 208, просп. Миру, 211.

Аптечні пункти:
вул. 1 Травня, 172;
вул. В. Чорновола, 24;
вул. І. Мазепи, 3;
просп. Миру, 44;
вул. 1 Травня, 168;
вул. 1 Травня, 170;
вул. Захисників України, 22; 
вул. Шевченка, 160;
вул. Шевченка, 114;
 вул. Рокоссовського, 47;
вул. Волковича, 25.

Мережа аптек ТОВ «Фірми «СНГ»:
Аптека № 1, вул. 1 Травня, 163;
Аптечні пункти:
№1, просп. Миру, 44;
вул. Волковича, 25 (палатний корпус №1);
№5, вул. Волковича, 25 

(поліклінічний корпус).

Про розширення мережі буде повідомлено 
додатково.

Щоб отримати безкоштовні ліки, потрібно 
звернутися до лікаря та отримати рецепт. По-
тім завітати до аптеки й отримати ліки за ре-
цептом (вартість ліків повністю або частково 
оплачує держава). 

З усіх питань мешканці Чернігова можуть 
звертатися на урядову «гарячу лінію»: 15-45. 
Крім того, можуть ознайомитися з механізмом 
відшкодування на сайті Міністерства охорони 
здоров’я України.

Прес-служба Чернігівської міської ради

Прокуратура
поновила справу 

щодо вбивць 
ніжинських лосів

Поліція поновила розслідування 
факту вбивства родини лосів після публі-
кацій у ЗМІ, в яких вказувалося, що бра-
коньєри можуть уникнути покарання. 

31 березня слідчий Ніжинського 
відділу поліції без з’ясування всіх об-
ставин правопорушення прийняв рі-
шення про закриття кримінально-
го провадження у зв’язку з відсутніс-
тю складу злочину. Ніжинська місцева 
прокуратура постанову про закриття 
кримінального провадження скасува-
ла у зв’язку з неповнотою слідства.

Після проведення всіх слідчих дій 
буде вирішено питання кримінальної 
або адміністративної відповідальності 
(залежно від наслідків заподіяної шко-
ди екології). Нині слідство триває, хід 
його перебуває на контролі прокурату-
ри області.

У січні цього року браконьєри в Ні-
жинському районі розстріляли зграю 
лосів, убивши самця й вагітну самку, 
четверо молодих тварин було поране-
но. Цей випадок став одним із чинників 
введення мораторію щодо заборони 
полювання на лосів в Україні, що набув 
чинності на початку лютого цього року.

На початку квітня начальник ГУ Нац-
поліції в області Едуард Альохін повідо-
мив, що поліція не може притягнути вин-
них саме до кримінальної, а не адміністра-
тивної відповідальності, хоча їхні особи 
встановлені, оскільки збиток оцінено в 60 
тисяч гривень, а кримінальна відповідаль-
ність настає від 200 тисяч гривень. 

Йде четвертий рік після перемо-
ги Майдану, Революції Гідності, три 
роки точиться війна проти агресо-
ра. Поволі, але зрушила з місця ідея 
встановити в Чернігові пам’ятник, 
точніше — відкрити меморіал За-
хисникам України. Ідея зовсім неод-
нозначна, адже точилися дискусії 
загалом про те, наскільки нагальна 
потреба в таких пам’ятниках, яки-
ми вони мають бути, де встановлю-
вати. При тому, що досі в Чернігові 
нема пам’ятника жертвам Голодо-
мору, які ще десять років тому були 
встановлені, більші чи менші, мало 
не в кожному селі. Доволі убогий 
пам’ятник Борцям за волю України, 
що біля Катерининської церкви. Що 
далі?

Півроку тому оголосили конкурс 
проектів меморіалу. З цим нині не-
визначеність, адже і до проекту, що 
визнаний кращим, є ряд претензій. 
Тож обговорення, узгодження, вдо-
сконалення його триває. 

Але зараз про інше. Натомість 
міська влада, представники гро-
мадськості заявили, що визна-
чилися з місцем для меморіалу. І 
воно викликає великі запитання. 

Це місце майже там, де стояв 
пам’ятник Леніну. Здавалося б, 
центр міста, перетин двох основних 
магістралей — проспектів Миру і 
Перемоги, навпроти головпоштам-
ту. Але — перед  Леніним?!

Пам’ятник очільнику тоталітар-
ного комуністичного режиму був 
знесений патріотами, активістами 
на фініші Майдану, більш як за рік 
до ухвалення парламентом законів 
про декомунізацію. Як і пам’ятники 
діячам комуністичного режиму на 
Алеї Героїв.

Але чомусь  за понад три роки, 
і до декомунізації, і після неї, в 
Чернігові досі взагалі не зне-
сено п’єдесталів тоталітарних 
пам’ятників? Адже пам’ятник — 
це і статуя, погруддя, але також і 
п’єдестал, постамент, навіть під-
ніжжя п’єдесталу. І стоять ці одоро-
бла, щодня нагадуючи про ту нелюд-
ську епоху. Толку, що на п’єдесталі 
пам’ятника Леніну, старанно збе-
реженому і навіть відремонтовано-
му за бюджетні кошти, нині такі па-
тріотичні написи. Усе одно це місце 
комуністичного ідола, осквернене 
так, що лише всемогутня природа 
може його очистити. 

До речі, так багато де і робить-
ся. Скажімо, в райцентрі Куликів-
ка патріоти знесли Леніна на цен-
тральній площі ще в лютому 2014 
року і одночасно — п’єдестал. Вес-
ною це місце засіяли травою, а зго-
дом посадили молоду ялину як сим-
вол очищення після скверни. Щодо 
місця пам’ятника чернігівського 
Леніна, його  треба просто зарів-
няти, заасфальтувати чи виклас-
ти тою самою плиткою, що й алея 
скверу.

Усе сказане стосується і досі 
не знесених чомусь п’єдесталів ко-
муністичних ідолів на Алеї Героїв. 
У місті відбуваються численні ба-
гатомільйонні реконструкції — не-
вже цей демонтаж такий уже вар-
тісний? Бракує коштів чи чогось 
іншого?

Пам’ятники захисникам України 
— на місці ідолів?

Адреси чернігівських аптек, 
учасників програми 

«Доступні ліки»
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Бліц-інформ
Жертви 
комуністичних 
репресій 
зможуть отримати 
компенсацію за всі 
роки неволі
Парламент ухвалив у першо-

му читанні зміни до Закону «Про 
реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні». Законо-
проект передбачає встановити 
виплати за кожен місяць усього 
періоду незаконного ув’язнення 
або примусового лікування в 
розмірі однієї мінімальної зар-
плати (на день виплати компен-
сації).

Також реабілітовані грома-
дяни зможуть подавати заяви 
про компенсацію та повернення 
майна без обмеження будь-яким 
строком.

Підвищення пенсій реабілі-
тованих осіб і членів їхніх родин 
планується уніфікувати та вста-
новити до всіх пенсій (або інших 
соціальних виплат, які виплачу-
ються замість пенсії) так, як і всім 
іншим категоріям пільговиків.

Відповідно до нинішнього 
чинного закону реабілітованим 
особам виплачується грошова 
компенсація лише за 75 місяців 
(6 років 3 місяці) незаконного по-
збавлення волі. 

Автори нового законопроек-
ту зауважують, що ця стаття су-
перечить Конституції України. Є 
й інші норми, які вже застаріли, 
оскільки чинний закон ухвалили 
ще 17 квітня 1991 року — за ча-
сів СРСР.

Нагадаємо: у квітні 2015 року 
Верховна Рада України ухвали-
ла чотири закони, які називають 
«декомунізаційними». Це зако-
ни «Про правовий статус і вшану-
вання пам’яті борців за незалеж-
ність України у ХХ столітті», «Про 
засудження комуністичного і на-
ціонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів», 
«Про доступ до архівів репресив-
них органів комуністичного тота-
літарного режиму 1917 – 1991 
років» та «Про увічнення перемо-
ги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939 – 1945».

Бондарчук 
звільнений 
під заставу
У Лондоні в рамках екстра-

диційного процесу був узятий під 
арешт екс-керівник «Укрспецекс-
порту» Сергій Бондарчук. Утім, він 
був звільнений під заставу, за-
плативши її в розмірі близько 75 
тисяч фунтів, що дорівнює 2,48 
млн гривень.

Українські правоохоронці 
звинувачують Сергія Бондарчука 
в розкраданні державного майна 
в сумі 7,5 мільйона доларів. Бон-
дарчук заявляє, що обвинувачен-
ня проти нього сфальсифіковані. 
У травні 2016 року Бондарчук по-
відомив, що попросив у Британії 
політичний притулок.

Бондарчук у минулому — офі-
цер СБУ, бізнесмен, народний де-
путат України, член керівництва 
партії Віктора Ющенка «Наша 
Україна» й ініціатор її розпуску.

Від 2005 до 2010 років Сер-
гій Бондарчук був генеральним 
директором державної компанії 
з імпорту й експорту продукції і 
послуг військового та спеціаль-
ного призначення «Укрспецекс-
порт». Наприкінці своєї каденції 
Президент Віктор Ющенко при-
своїв Бондарчуку звання Героя 
 України.

Росіяни нарощували 
свої сили від Севастополя до 

Керчі. На той час частина підроз-
ділів нашої 36-ої бригади берегової 

оборони вже вийшла під Сімферополь 
на Ангарський полігон. Туди ми плану-
вали перекинути два батальйони: тан-
ковий механізований мав перекрити 
напрямок по автостраді Севастополь – 
Сімферополь, а гірсько-піхотний баталь-
йон мав перекрити трасу Ялта – Сімфе-
рополь якраз на Ангарському перевалі.

Таким чином ми повністю забло-
ковували б доступ російських підрозді-
лів до степового Криму. Це був шанс, 
ми вважали. Бо всі військові об’єкти 
на південному узбережжі були вже за-
блоковані військовими РФ.

Того ж дня, 1 березня ввечері, від-
бувалося засідання РНБО, на яке поїха-
ли начальник Генерального штабу і ви-
конувач обов’язків міністра оборони.

А ми в одному із приміщень Голов-
ного оперативного управління готу-
вали реалізацію нашого задуму. Уже 
віддали відповідне розпорядження 
командувачу Повітряних сил на за-
безпечення перельотів та авіаційної 
підтримки. Пізно ввечері, після 22 го-
дини, з наради повернулися міністр 
оборони та НГШ (Ігор Тенюх та Михай-
ло Куцин — «Українська правда»). Мене 
і ще кількох генералів у приймальні 
перед своїм кабінетом зібрав тодіш-
ній перший заступник начальника Ген-
штабу генерал-полковник Воробйов і 
каже: «Всім усе стій».

Чому так сталося? Я не знаю. 
Можливо, на засіданні РНБО було 
прийняте відповідне рішення. Якщо 
немає політичного рішення, військо-
ві таких рішень не приймають.

Хоча підрозділи, визначені для на-
шого задуму, були повністю з боєкомп-
лектом і готові до виконання завдання.

Якби ми виконали ці сплановані 
заходи, в нас був шанс тримати під 
контролем степовий Крим. Це не да-
вало б можливості провести Крим-
ський, як вони називають, «референ-
дум». А як би далі розвивалися події, 
зараз дуже важко передбачити... Але 
був шанс.

Наступного дня Росія відправила 
на Крим 8 – 9 транспортних літаків типу 
Іл-76 і до 12 вертольотів над Кримом.

Олександр ТУРЧИНОВ, 
Голова ВР, в.о. Президента 
(23 лютого 2014 – 7 червня 
2014 року)

— Коли вперше Вам доповіли 
про події в Криму? Які були ухвалені 
рішення?

— 27 лютого, коли ми в Києві тіль-
ки розпочали формування нового уря-
ду, російський спецназ захопив будівлі 
кримського парламенту і Ради Міністрів.

Отримавши інформацію з Кри-
му, я негайно скомандував підрозді-
лам Внутрішніх військ, розташованим 
у Сімферополі, оточити й підготувати 
штурм захоплених будівель. Внутріш-
ні війська змогли оточити будівлі, але, 
не протримавшись і кількох годин, ро-
зійшлися під тиском великої кількості 
проросійськи налаштованих кримчан, 
які там зібралися. Мені доповіли, що в 
умовах, які склалися, вони не в змо-
зі виконувати команди.

Одразу після захоплення парла-
менту й уряду АРК Росія перейшла до 
відкритої фази окупації Криму. На пів-
острів військово-транспортними літа-
ками й кораблями ВМС РФ почали ін-
тенсивно перекидати кращі штурмові 
підрозділи десантних військ і морської 
піхоти, озброєння і військову техніку. 
Російські війська взяли під контроль 
стратегічні об’єкти й комунікації, ото-
чили наші основні військові частини.

— Чи отримували Ви хоч якісь по-
відомлення з Криму до цього? 

— Коли я 22 лютого очолив пар-

ламент, то доповідати про події як у 
Криму, так і в інших регіонах, було 
практично нікому. Не було ні місце-
вих адміністрацій, ні керівників си-
лових структур та розвідки. Усе це 
необхідно було створювати фактич-
но з нуля. 

— Чи обговорювалися якісь 
спец операції в Криму?

— 1 березня Рада Федерації РФ 
дозволила Путіну ввести війська на те-
риторію України. Політичним прикрит-
тям для такого рішення стало звер-
нення Януковича. Швидко нарощуєть-
ся 80-тисячне угруповання російських 
військ біля нашого кордону. Танки, арти-
лерія, системи залпового вогню, штур-
мова авіація. Наша розвідка доповідає 
про повну готовність РФ до вторгнення. 
За інформацією Міністерства оборони 
України, цьому ми могли протиставити 
лише дві батальйонно-тактичні групи та 
ще кілька зведених підрозділів загаль-
ною чисельністю до 5 тисяч осіб, здатних 
хоч якось виконувати бойові завдання.

Усе, що можливо, в нашій армії було 
приведено в повну бойову готовність. 
Починаємо оперативне перекидання 
військ до північного кордону і на схід.

Особливо вразливим був чернігів-
сько-київський напрямок. Якби росій-
ські танки зайшли з боку Чернігівської 
області, то за півдня могли бути вже в 
Києві з Януковичем в обозі. 

Однак, щоб розв’язати собі руки 
й зосередитися на захопленні мате-
рикової України, росіянам треба було 

завершити окупацію Кримського пів-
острова.

Увечері 1 березня до мене приїха-
ли керівники Міноборони й Генштабу. 
Кажуть, що ГШ РФ передав ультима-
тум: до 24.00 усім українським військо-
вим у Криму скласти зброю і здати-
ся, інакше вони починають штурм усіх 
місць дислокації наших в/ч у Криму.

Позиція оборонного відомства: ро-
біть що завгодно, але не допустіть цьо-
го штурму. Росіяни набагато переважа-
ють нас за чисельністю, озброєнням і під-
готовкою, при цьому їх активно підтримує 
значна частина задуреного російською 
пропагандою населення Криму.

Пізно вночі телефоную до Крем-
ля. З Путіним не з’єднують, тільки з На-
ришкіним.

«Передайте Путіну: ми не прийма-
ємо вашого ультиматуму, а в разі штур-
му я віддав наказ стріляти на уражен-
ня, — кажу йому я. — Уся кров буде на 
вас як на агресорах, і ви для всього 
світу будете військовими злочинцями, 
які відповідальні за тисячі смертей».

Я розумів, що мою команду вико-
нають далеко не всі. Але інших варіан-
тів у мене не було. Тоді штурму не від-
булось, і ми отримали життєво важли-
вий для нас додатковий час.

— Чи доповідав Вам 1 березня 
начальник Генштабу Куцин про спец-
операцію, яку спланували в штабі з 
метою взяти під контроль степову 
частину Криму? 

— Генштаб і Міноборони не нада-
ли мені відповідного плану дій щодо 
Криму. Пояснення були такі: найбіль-
ша небезпека для територіальної ці-
лісності та незалежності України — це 
вторгнення збройних сил РФ на мате-
рикову частину нашої країни.

Жодних окремих пропозицій 
щодо степового, гірського Криму 
або інших операцій на півострові від 
Генштабу я не отримував.

— Чи не вважаєте Ви, що з ситуа-
цією в Криму було втрачено час? 

— Час було втрачено значно рані-
ше, коли підписували Харківські угоди, 
коли руйнували армію, замість того, 
щоб відновлювати її потенціал, коли 
зняли будь-які обмеження щодо діяль-
ності проросійських, пропутінських 
партій і організацій, коли не створи-
ли альтернативу масштабній проро-
сійській інформаційній пропаганді та 
зомбуванню населення.  І те, що від-
бувалося протягом лютого – берез-
ня 2014 року, — це були наслідки 
втраченого часу.

— Коли стало зрозуміло, що ми 

втратили Крим?
— Для мене стало зрозумілим, що 

Україна може втратити Крим у момент 
підписання та ратифікації Харківських 
угод, які передбачали продовження 
перебування Чорноморського флоту в 
Криму ще на 25 років. У майбутньому 
саме це стало головною базою для ре-
алізації операції з окупації Криму.

…Окрім того, окупації Криму 
сприяла пасивна позиція наших со-
юзників, на очах яких руйнувалася 
система колективної безпеки та змі-
нювались європейські кордони, а та-
кож повна девальвація гарантій, які 
отримала Україна відповідно до Буда-
пештського меморандуму.

— Чи є речі, про які раніше не 
можна було говорити про ті події, а 
тепер можна? Якщо так, розкажіть.

— Зараз можна говорити про по-
вну неготовність наших військ до від-
січі агресії та про ту кількість зрадни-
ків, які продалися росіянам. Країна 
не мала армії, здатної її захистити.

Тоді я не міг цього говорити, це б 
деморалізувало мільйони громадян, 
могла виникнути паніка та повна де-
стабілізація ситуації в країні.

Для розуміння ситуації — серед 
усіх силовиків, які перебували у Кри-
му, не зрадили свою країну:

— з 13 468 солдатів і офіцерів 
Збройних сил — лише 3990 (29,6%);

— з 10 936 працівників МВС 
не стали зрадниками лише 88 осіб 
(0,8%!); 

— з 1 870 прикордонників до Укра-
їни повернулося лише 519 (29,7%); 

— з 2 240 працівників СБУ — 
лише 242 (10,8%);

— з 527 офіцерів і прапорщиків 
Управління держохорони не зрадили 
Україну лише 20 осіб!

Але це були не всі проблеми. По 
всьому південному сходу країни в Хар-
ківській, Донецькій, Луганській, Запо-
різькій, Дніпропетровській, Микола-
ївській, Херсонській і Одеській облас-
тях почалися підготовлені російською 
агентурою сепаратистські заколоти  
(«Русская весна»).

Було організовано багатотисячні 
мітинги з російською символікою і се-
паратистськими гаслами, захоплено 
адміністративні будівлі, перекрито до-
роги. У багатьох регіонах силовики не 
тільки не протидіяли цим виступам, а й 
активно сприяли їх проведенню.

…У цьому комплексі заходів, який 
я підписав разом з указом про вве-
дення в дію рішення РНБО, я наказу-
вав військам, які залишилися в ото-
ченні в Криму, залишилися вірними 
присязі, захищати свої позиції в міс-
цях розташування (військові частини, 
аеродроми, кораблі), за необхідності 
застосовувати зброю.

…Кримський бліцкриг російсько-
го генштабу зазнав поразки.

Наші солдати й офіцери, які за-
лишилися вірними присязі, — мен-
ше 4-х тисяч — місяць обороняли свої 
частини в повному оточенні, прак-
тично без зв’язку, скувавши багато в 
чому переважаючі сили противника, 
не давши розпочати другий — основ-
ний — акт агресії проти України.

Оксана КОВАЛЕНКО,
«Українська правда», 10.04.2017 р.

pravda.com.ua

30 своїх видань Український інститут націо-
нальної пам’яті безкоштовно передав Чернігів-
ській обласній універсальній науковій бібліоте-
ці імені В. Короленка, яка нині святкує 140-річчя. 
Такі самі комплекти видань отримали 22 районні 
бібліотеки, а також бібліотеки міст обласного зна-
чення — Ніжина, Прилук, Новгорода-Сіверського.

Це, зокрема, такі книги: «Усна історія росій-
сько-української війни (2014 – 2016)» (Видання 
спогадів про події АТО, випуск 2); «Воїни. Історія 

українського війська»; «Майдан від першої особи. 
Мистецтво на барикадах» (випуск 2); «Голодомор 
не зламав»; «Щоб не забули. Пам’ять про тоталіта-
ризм в Європі»; «Матеріали дискусій з питань Дру-
гої світової війни» (випуск № 1 – 4); збірники «На-
ціональна та історична пам’ять» (випуски 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 10), «Запорізька Січ та українське козацтво»; 
«Як перейменувати вулицю»; «Holodomor 1932 – 
1933. Communist Genocide in Ukraine»; «Україна в 
Другій світовій війні» (англійською мовою); Мате-

ріали конференції «Українська Друга світова»; Ма-
теріали конференції «Війна. Окупація. Пам’ять»; 
«Українське козацтво в національній пам’яті. Чер-
нігівський полк» томи 1 – 2; «Володимир Винни-
ченко»; Сергійчук В. «Трагедія Волині»; Матеріали 
конференції «Битва за Дніпро»; «Наш Крим: неро-
сійські історії українського півострова»; «Симон 
Петлюра».

Сергій БУТКО, 
представник УІНП в області

Як ми втрачали Крим. 
Свідчення перших осіб України

До свого 140-річчя головна бібліотека області 
отримала нові книги

При всіх можливих помилках нової української влади 
 все-таки це була груба, нахабна агресія Росії проти України.  

Російський затоплений корабель блокує вихід українських суден з озера Донузлав.
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Бліц-інформ
Борці з корупцією 
влаштувалися непогано: 
зарплата — 100 тисяч, 
премії — 200 тисяч 
В Україні плодиться все більше державних 

структур, що заявлені як борці з корупцією. І все 
частіше доходить до непорозумінь, а то й чвар 
між ними. 

Один із таких органів — Національне агент-
ство із запобігання корупції. Нещодавно його 
голова Наталія Корчак мусила прозвітувати 
Верховній Раді про діяльність агентства. Народ-
ні депутати засипали її запитаннями про високі 
премії, які вона виписувала собі та колегам, — 
по 200 тисяч на людину.

Однак Корчак на всі питання відповідала, 
що в цьому не було ніяких порушень, усе відбу-
валося в рамках закону. «Премії нараховува-
лися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гри-
вень була премія, але ці премії отримували за 
роботу», — заявила Корчак. Вона зазначила, що 
багато чого зробила на своїй посаді. «За свою 
роботу запущено процес електронного декла-
рування, запущено механізм перевірки фінан-
сування партій, здійснюється постійна робота, 
пов’язана із запобіганням корупції», — зазна-
чила Корчак.

Зарплата Корчак у лютому 2017 року, згідно 
з інформацією НАЗК, склала: посадовий оклад 
— 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу ро-
ків — 20,280 тис. гривень, надбавка за інтен-
сивність праці — 40,560 тис. гривень. Тобто ра-
зом понад 100 тисяч гривень.

У жовтні 2016 року журналісти програми 
«Схеми» повідомили, що чотири члени агент-
ства щомісяця отримували до свого основного 
окладу дві надбавки та премію в розмірі місяч-
ної зарплати. У результаті цього замість одного 
стандартного окладу члени НАЗК отримували 
по чотири.

У метро за квартал 
вилучили 81 детонатор, 
54 тротилові шашки, 
7 гранат
За перший квартал поліція Києва вилучи-

ла в пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 
тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, 
порох, димові шашки та холодну зброю. Одні-
єї тротилової шашки вистачить, щоби підірвати 
автомобіль,

На 52 станціях постійно стежать за право-
порядком близько 100 поліцейських. У святко-
ві дні й напередодні важливих заходів охорону 
метро посилюють.

Білорусь ввела 
безвізовий режим на в’їзд   
для  держав ЄС та США
Набув чинності указ президента Білорусі 

Олександра Лукашенка про встановлення без-
візового порядку в’їзду та виїзду для громадян 
80 держав, серед яких США та країни ЄС, на тер-
мін не більше 5 діб.

Указ поширюється на 39 країн Європи, 
включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, 
Індонезію, США, Японію та інші держави.

Для в’їзду в безвізовому режимі необхідно 
мати при собі дійсний паспорт або інший доку-
мент, який його заміняє, для виїзду за кордон, 
грошові кошти з розрахунку не менше 25 євро 
на особу, медичний страховий поліс на суму не 
менше 10 тисяч євро, що діє в Білорусі.

Встановлений порядок безвізового пересу-
вання не поширюється на осіб, які прибувають 
до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають 
намір здійснити виліт в аеропорти Росії. Указ та-
кож не поширюється на іноземців, які здійсню-
ють офіційні поїздки.

Нагадаємо: 1 лютого директор ФСБ Росії 
розпорядився встановити прикордонну зону на 
кордонах Смоленської, Псковської і Брянської 
областей з Білоруссю. У документах наголошу-
ється, що прикордонна зона запроваджується 
«для створення необхідних умов охорони дер-
жавного кордону РФ».

Цей крок став відповіддю на введення Мін-
ськом безвізового режиму строком на 5 днів 
  для громадян ЄС і США.

Знецінення 
гривні

Три роки тому відбулося без-
прецедентне за всі два десятиліт-
тя існування нашої національної 
валюти гривні її падіння — втри-
чі! Менш ніж за рік, за 2014-ий, 
якраз після Майдану, тобто прихо-
ду нової влади. Торік і нині падіння 
тривало і досягло майже 3,5 разу: 
з 8 гривень за долар у 2014-ому до 
27, а часом і 28 гривень. 

Цей обвал ударив по всіх лю-
дях, навіть по якійсь сільській ба-
бусі, котра долара в очі не бачи-
ла. Бо коли вона приходить в ап-
теку купувати ліки й бачить нові 
ціни, то зайве хапається за серце. 
Адже майже всі ліки, як і безліч ін-
ших товарів, — імпортні, завезе-
ні з-за кордону, а значить, куплені 
за валюту. 

Обвал гривні — яскравий при-
клад того, що інколи «безглуздя іс-
нує тому, що воно існує». Дивує на-
віть не те, що влада не придумала 
на цей обвал гривні бодай якогось 
брехливого пояснення. А те, що 
вже три роки ніхто навіть не нама-
гається щось пояснити, в тому чис-
лі наші економісти, політики. «Таке 
є, тому що воно є». 

Пограбування 
працюючих 
пенсіонерів

Йдеться про затію, придуману 
2 роки тому урядом Яценюка. Утім, 
це затвердив своїм законом пар-
ламент, потім закон підписав Пре-
зидент. Так що долучилися всі гіл-
ки влади. Видно, влаштовує все це 
і нинішній уряд. 

Отже, з квітня позаминулого 
року держава почала недоплачу-
вати працюючим пенсіонерам, у 
яких пенсія перевищувала півто-
ри мінімальні, цілих 15% пенсії. 
Це просто безсовісне пограбу-
вання. Мотивація і бідкання вла-
ди про «бідний бюджет, економіч-
ну кризу» — проблеми цієї влади 
й запитання до неї. Головне — 
було грубо порушено норми Кон-
ституції, ряд законів. І елементар-
ну справедливість. Бо, якщо пен-
сіонер працює, він заробив свою 
зарплату, а пенсію заробив усім 
трудовим життям. Ні з першої, ні 
з другої не можна отак відбирати 
ані копійки. Тим паче в країні, де 
є гостра потреба в праці пенсіо-
нерів. В Україні — понад 13 міль-
йонів пенсіонерів, з них понад 2,5 
мільйона працюють. Виходить, є 
потреба в їхній праці, а в людей 
— потреба заробити додатково 
до злиденної пенсії якусь копій-
ку. Про потребу в праці пенсіоне-
рів свідчить простий факт: 5 міль-
йонів українців виїхали за кордон 
на заробітки. Виїхали, звісно ж, 
не пенсіонери, а переважно люди 
працездатні, щоб заробити нор-
мальну, а не жебрацьку зарплату. 
Якщо вибуло 5 мільйонів працюю-
чих, хтось же має їх замінити. 

Відбирання 15-відсоткової 
пенсії торкнулося майже мільйона 
працюючих пенсіонерів. Це зайве 
свідчить, що решта — понад пів-
тора мільйона працюючих пенсіо-
нерів — мають пенсію нижчу, ніж 
півтори мінімальних. Це лише се-
ред працюючих, а скільки загалом 
отримує «мінімалку»?

До речі, ще одне запитання: 
чому, збільшивши від початку року 
мінімальну зарплату вдвічі, дер-
жава так само не збільшила міні-
мальну пенсію? 

Відсотки з відсотків
Ще одна затія уряду Яценюка, 

який постійно згадуємо. Істини ради 
треба сказати, що згадані затії зо-
всім не скасував, а успішно продо-
вжує нинішній уряд Гройсмана.

Тут мова про депозитні вклади 
населення. Попри те, що банки пе-
ріодично «лопаються», люди таки 
кладуть кошти на депозитні рахун-
ки. Мотивація зрозуміла: якась ко-
пійка набіжить.

І ось бабця поклала на депо-
зит «аж» тисячу гривень. Під гар-
ний відсоток — 18% річних. За рік 
на вкладі наросло 180 гривень. Це 
по 15 гривень на місяць, майже на 
два буханці хліба. Але позаторік 
уряд придумав податок на депози-
ти — 15 відсотків. Це означає, що 
з отих 180 гривень, які набігли на 
вкладі за рік, у бабці забирають 27 
гривень, а виплатять тільки 153. 

Вдумаймося: є два суб’єкти від-
носин — банк і людина, яка покла-
ла свої гроші на депозит. Тобто по-
зичила їх банку, який користувати-
меться цими грішми, теж надавати-
ме їх комусь у борг і, звісно ж, не під 
18%, а більше. За оце користуван-
ня людськими грішми банк і платить 
людині відсотки за депозитом. До 
чого тут у цих стосунках держава, 
яка накладає лапу на чужі кошти?

 

«Зайві» підприємці? 
Наприкінці минулого року ти-

сячами закривалися підприєм-
ницькі структури, ліквідовували 
свою юридичну реєстрацію ФОП, 
фізичні особи-підприємці. Причи-
ною стало нововведення, що ці 
ФОП мають від початку року пла-
тити єдиний соціальний внесок, 
навіть якщо реально не ведуть під-
приємницької діяльності. 

Одною з головних мотивацій 
влади було виведення бізнесу з 
«тіні». Говорилося, що багато під-
приємців, мовляв, насправді ве-
дуть бізнес, але не оформляють 
працівників і зарплату їм видають 
«у конвертах». Або інше: офіційно 
платять необхідну мінімальну зар-
плату, торік це було 1600 гривень, 
а ще стільки видають у  «конвертах». 

Нововведення з ЄСВ украй не-
однозначне. Тому хотілося б аргу-
ментованих пояснень. Бо лунало 
й чимало критики. Скажімо, це збі-
глося з подвійним підвищенням мі-
німальної зарплати — до 3200 гри-
вень. Виходить, що підприємець, 
який платить людині, скажімо, оцю 
зарплату 3200 гривень, торік офі-
ційно показував лише половину 
її і недоплачував податки. Але ж 
тепер він змушений буде платити 
3200 гривень повністю офіційно, 
відтак платити з них податки. Опо-
даткування підприємництва вко-
тре зросло, то чи варто було вчер-
гове «наїжджати» на нього? 

Справа — «труба» 
Свіжий приклад — недав-

нє скандальне рішення НКРЕ про 
введення абонплати за доставку 
газу споживачам. НКРЕ — це Наці-
ональна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері енер-
гетики. Саме на неї чомусь покла-
дено таке вкрай важливе повно-
важення, як визначати тарифи 
практично для всього населення 
й бізнесу. 

І ось комісія постановила бра-
ти плату «за трубу». Вибухнув скан-
дал, на якому зразу попіарилися 
деякі політсили. Урешті, новацію 
відклали на якийсь час. Але цікава 
мотивація ініціаторів затії. Пред-
ставники влади знову згадували 
про начебто вимоги зарубіжних 
кредиторів, виправдовуючи черго-
ві побори задля старцювання чер-
гових кредитів і влізання ще глиб-
ше в боргову яму. А дехто з вла-
ди почав торочити, що плата «за 
трубу» — це взагалі благо і це по-
європейськи. 

Чи не часто в нас кивають на 
цю «європейську практику», коли 
йдеться про побори? І чомусь за-
бувають про інше «європейське» 
— рівень тамтешнього життя лю-
дей. Про це — наступна замітка.

 

Дешеві ліки 
 з дешевої зарплати

Широко анонсована з 1 січня, 
відкладена на 1 квітня, таки стар-
тувала державна програма «До-
ступні ліки». Згідно з нею люди, в 
яких серцево-судинні захворю-
вання, діабет ІІ типу та бронхіаль-
на астма, отримуватимуть в апте-
ках ліки безкоштовно або з незна-
чною доплатою. Визначено аптеки, 
їм держава виділяє кошти для ком-
пенсації втрат, які вони зазнають 
через таку реалізацію ліків. 

Кошти невеликі, реально на-
віть цим хворим припаде не так 
багато дешевших чи безкоштов-
них ліків. Зазначені хвороби — 
хронічні, й людям усе одно дове-
деться докуповувати ліки. 

Але зараз мова навіть про 
інше. Гучно рекламуючи нововве-
дення, уряд заявив, що він «вирів-
нює» ціни до європейських. Тобто 
ціни вирівнюються, щоб були не 
вищими, ніж, наприклад, у сусід-
ніх країнах — Польщі, Чехії, Угор-
щині. 

Дивовижно! Виходить, що до 
«вирівнювання» ціни були в нас 
вищими. Але навіть після «вирів-
нювання» чому це сприймати як 
велике благо, коли ціни треба по-
рівнювати із зарплатами? Примі-
ром, у Польщі зарплата в серед-
ньому в 4 рази більша, ніж у нас в 
Україні. 

«Документальні» 
побори

З цим стикається практично 
все населення. Мова про отри-
мання в державних службах різ-
них документів. Починаючи від го-
ловного — паспорта (звичайно-
го, закордонного, біометричного), 
продовжуючи свідоцтвами про на-
родження, одруження, смерть, ак-
тами на право власності на землю, 
житло. І завершуючи іншими чис-
ленними паперами — довідками.

За все ми платимо, часто нема-
лі суми. І, як правило, вартість та-
ких документів, довідок дуже зави-
щена — порівняно з вартістю їх ви-
готовлення й видачі. Є таке понят-
тя — собівартість. Урешті, можна ж 
порахувати, в яку суму обходиться 
цей документ, — від вартості його 
виробництва до утримання держа-
вою відповідних служб, включно із 
зарплатою чиновників. Можна до-
дати ще, як заведено в бізнесі, від-
соток на прибуток, «торгову націн-
ку». У нормальному світі добрим 
є прибуток уже в 10 – 20%. Тобто, 
якщо собівартість папірця — 10 
гривень, з людини варто брати мак-
симум 12 гривень. Але якщо з вас, 
ні сіло ні впало, «луплять» за папір 
50 чи 100 гривень, оце і є побори. 

Тоді владі треба чесно сказати 
громадянам: цей «навар», а йдеть-
ся про мільйони «зборів» щодня, — 
ще один швидкий і дешевий спосіб 
наповнення бюджету. Як цигарки 
чи горілка. 

* * *
Повторю: деякі зі згаданих і по-

дібних явищ неоднозначні. Допус-
каю, що у влади є вагомі причини 
робити ці «збори», і це не є побори. 
Але мені й таким самим мільйонам 
простих людей хотілося б почути 
нормальну аргументацію цих «збо-
рів». І не лише від влади, яка заві-
домо не може бути об’єктивною. У 
демократичному суспільстві про це 
говорить нормальна опозиція, не 
така, як наша. Або просто нормаль-
ні, незаангажовані політики. 

Назву лише двох, роз’яснення 
котрих про сказане вище хотілося 
б почути. Це Віктор Пинзеник і Во-
лодимир Лановий. Чому вони мов-
чать? Нехтують ці проблеми, вва-
жаючи їх «прозою життя»? А це ж 
стосується мільйонів людей. 

Сказати вони могли б. Як не є, 
Пинзеник — заслужений економіст 
України, 5 разів був членом уряду — 
міністром, у тому числі 4 рази (укра-
їнський рекорд) — віце-прем’єр-
міністром (один раз навіть першим 
віце-прем’єром). Багаторазовий 
депутат парламенту. Але останнім 
часом Віктор Михайлович воліє ба-
гато не висловлюватися стосовно 
того, що є в нашій економіці.

Володимир Лановий теж кіль-
ка разів був міністром, у тому числі 
економіки, віце-прем’єром, не один 
раз — депутатом парламенту. На-
віть балотувався на посаду прези-
дента і зайняв одне з перших місць 
у цих перегонах. Володимир Тимофі-
йович — академік, і нині активний 
у політичному, громадському житті. 
Побував у кількох партіях, прибив-
ся був і до Народного Руху України. 
Здається, і зараз у цій нещасній пар-
тії, ще й є там головою економічної 
ради. 

Час від часу Володимир Лано-
вий виступає в пресі на економічні 
теми, але ці великі наукові тракта-
ти важко збагнути рядовому україн-
цю, який просто хотів би знати, чому 
щодня стикається з поборами. 

Політичні партії згадано не ви-
падково. Вони (серед яких — і так 
звані національно-демократичні) 
теж мовчать на ці теми. Гребують за-
йматися «прозою життя»? А марно…

Петро АНТОНЕНКО 

Анатомія поборів: 
що скажуть політики-економісти?
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Новий спосіб 
перетворити 
морську воду 
на питну

Британським ученим 
вдалося розробити новий 
спосіб для очищення мор-
ської води. Технологія пе-
редбачає використання 
інноваційного матеріалу 
— графену, створеного на 
основі вуглецю 2004 року 
вченими Костянтином Но-
воселовим та Андрієм 
Геймом, які отримали Но-
белівську премію з фізики 
за свій винахід.

Сьогодні у світі засто-
совується декілька спо-
собів очищення морської 
води від солей, проте 
практично всі вони енер-
гетично витратні, мало-
ефективні й дороговар-
тісні, а опріснювальні 
установки, засмічуючись, 
швидко виходять із ладу.

Суть нової методики 
полягає в тому, що графен 
дозволяє створити своє-
рідне атомне «сито», здат-
не пропускати молекули 
води, але затримувати ве-
ликі за розміром іони маг-
нію, натрію, калію, літію та 
інших елементів.

Під загрозою 
зникнення 
тисячі видів 
дерев

Про це свідчать дані пер-
шої у світі глобальної бази 
даних про дерева. Якщо 
точніше, то йдеться про 9,6 
тис. видів з усіх 60 065, які 
існують на планеті.

Бразилія — країна з 
найбільшою різноманіт-
ністю дерев: їх тут росте 
8715. Колумбія є другою 
країною — 5776 видів, за 
нею йде Індонезія з 5142 
видами.

У Бразилії також най-
більша кількість різно-
видів дерев — 4333, які 
ростуть тільки в цій кра-
їні. У цілому 58% дерев 
є так званими ендеміка-
ми, тобто ростуть лише в 
якійсь певній країні. 2991 
вид зустрічається тільки 
на Мадагаскарі, 2584 — 
тільки в Австралії.

База даних постій-
но оновлюватиметься, 
оскільки щороку відкри-
вають і описують близько 
  2000 нових видів.

Товариство української мови в 
США (ТУМ) від 1990 року тісно спів-
працює з обласними «Просвітами» в 
Україні.

Важлива ділянка — вихован-
ня підростаючого покоління. Львів-
ська «Просвіта» впродовж 15 років 
проводить дитячо-юнацький конкурс 
малюнка «Тарасовими стежками». У 
ньому щороку беруть участь до 1000 
осіб. Цьогорічний конкурс отримав 
статус міжнародного і запрошує мо-
лодь українських громад узяти участь. 
Тематичне спрямування конкурсу 
— проілюструвати улюблені твори 
Т. Шевченка, відобразити події з його 
життя, а також сучасну Україну. 

«Просвіта» в Самборі провела 
Шевченківські читання, брали участь 
26 педагогів із сільських шкіл району 
й 13 — із міста Самбора. Просвітяни 
також організували вечір до 130-річ-
чя Леся Курбаса, який народився в 
Самборі. За фінансової підтримки 

ТУМ Самбір-
ська «Про-
світа» вида-
ла книжки: 
Д. Василик 
«Наш хор», 
«Твори укра-
їнських ком-
п о з и т о р і в 
для жіночо-
го хору» та 
Б. Фільц «Шу-
кай добра, 

краси шукай» 

(хори і солоспіви на слова І. Франка).
«Просвіта» Запоріжжя видала ан-

тологію письменників Запорізького 
краю «Не мліють джерела Дніпрові» за 
підтримки ТУМ. А 25 березня вітала 
театральний фестиваль дитячої твор-
чості «Березіль». Ініціатор фестивалю 
— Запорізький осередок Союзу украї-
нок. Участь у фестивалі взяли 11 шкіл. 

«Просвіта» в Хмельницькому вида-
ла за фінансової підтримки ТУМ гарно 
ілюстровані дитячі книжки колишньої 
голови Ніни Гаврилюк.

Рівненська обласна «Просвіта» 

провела 8-ий конкурс читців та юних 
поетів «Живи, Кобзаре, в пам’яті люд-
ській». Захід проводиться серед учнів 
навчальних закладів з метою популя-
ризувати твори Т. Шевченка й задля 
розвитку дитячої та юнацької май-
стерності. У Рівненській обласній бі-
бліотеці під гаслом «Об’єднаймося 
ж, брати мої» відбулися урочистос-
ті, присвячені переможцям III етапу 
XVI Всеукраїнського конкурсу учнів-
ської творчості та їх учителів, з наго-
ди 100-річчя утворення Української 
Центральної Ради та проголошення 

Української Народної Республіки. У 
Рівненському обласному інституті піс-
лядипломної педагогічної освіти від-
булася презентація книги «Братня» 
навала. Війни Росії проти України ХІІ 
– ХХІ ст.». «Просвіта» за допомоги ТУМ 
видала «Екзод Тараса Шевченка» Ле-
оніда Плюща.

«Просвіта» Полтавщини невтом-
но працює під проводом довголітньо-
го голови, колишнього депутата Вер-
ховної Ради Миколи Кульчинського. 
Торік нарешті вдалося відкрити вели-
чавий пам’ятник гетьманові Мазепі в 
центрі міста, перевидати й розповсю-
дити книжку «1709» Леоніда Полтави 
про гетьмана Мазепу (за підтримки 
ТУМ). Також було видано на честь Іва-
на Франка збірник оповідань «Сойчи-
не крило». Ці дві книжки передали на 
фронт — для воїнів на Донбасі. Плану-
ється видати деякі праці Симона Пет-
люри і спогади про нього та україн-
сько-російську війну 1918 – 1922 рр. 
Фестиваль «Мазепа-фест» почнеть-
ся показом українського кіно й закін-
читься Днями академічного хорового 
співу. 

Товариство української мови радо 
спілкується з усіма обласними «Про-
світами» в Україні і старається допо-
магати їм чи фінансово, чи матеріа-
лами. Праця «Просвіт» дуже потрібна 
на утвердження української мови та 
сильної Української держави.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США).

Фото Богдана Боднарука

Матеріали, що свід-
чать про діяльність місцевої 

влади Донеччини й Луганщини 
2014 року, знаходяться в широкому 

доступі. Збереглися відеозаписи ви-
ступів мерів і депутатів місцевих рад 
від ПР і КПУ на антиукраїнських мі-
тингах під прапорами окупантів. Їхню 
провину підтверджують також числен-
ні свідки. Сліпі тільки правоохоронці, 
які впритул не бачать складу злочину 
в діях цих людей.

Чого вартий один лише виступ Ва-
лентина Казакова, який відкрито го-
ворив на мітингу в березні 2014, що 
створює в Сєвєродонецьку «народні 
дружини» — прообраз так званого «на-
родного ополчення»! І ця людина досі є 
у своєму місті мером! У 2015 році вла-
да вважала за краще домовитися з 
ним і дозволити йому знову перемогти 
на виборах, замість того, щоб запита-
ти з усією суворістю закону.

На сьогодні проблеми із зако-
ном мають лише декілька організато-
рів антиукраїнського заколоту 2014 
року. Це Неля Штепа (Слов’янськ), Во-
лодимир Слєпцов (Дзержинськ, нині 
Торецьк), Юрій Борисов (Стаханов), 
Олександр Єфремов (Луганськ). Але і 
з ними все далеко не однозначно. За 
три роки ніхто з них так і не почув ви-
року суду. Усі ці люди просто перебу-
вають у СІЗО, й далеко не факт, що в 
результаті отримають звинувачуваль-
ний вирок. Адже ряд резонансних 
справ стосовно організаторів війни 
на Донбасі влада вже розвалила.

Колишнього мера Дебальцевого 
Володимира Проценка, який разом із 
козаком Козіциним засідав у міській 
раді, виправдали. Одного із розпалю-
вачів війни в Луганську Арсена Клін-
чаєва СБУ випустила в Росію. Дозво-
лили втекти голові Луганської облра-
ди Валерію Голенку, що закликав до 
Луганська російські війська в березні 
2014. Продовжувати цей список мож-
на довго...

Замість того, щоб зачистити Дон-
бас від злочинців і державних зрад-
ників, влада просто вирішила зрозу-
міти і пробачити організаторів війни. 
Звільнені від бойовиків території До-

нецької і Луганської областей знову 
віддали в руки людям, які запроси-
ли бойовиків і підбурювали людей на 
участь у конфлікті. Звільнений Донбас 
знову здали місцевим злочинним кла-
нам, які ще на початку 1990-их вста-
новили над ним контроль. Як не при-
кро це визнавати, черговий договор-
няк між владою в Києві й донецькими 
кланами відбувся.

Усе це ми вже проходили 2005 
року, коли Донбас здали регіоналам 
уперше. Сьогодні я відчуваю абсолют-
не «дежа вю». Замість того, щоб ка-
рати справжніх організаторів неза-
конного референдуму і розпалювачів 
війни, карають переважно якихось 
стрілочників. Ось класичний приклад 
такого абсурду. У Дружківці суд дав 5 
років умовного терміну пенсіонерці, 
яка займалася організацією «рефе-
рендуму» 11 травня. Засудили якусь 
стару, водночас до влади міста не-
має питань! Ну, така активна трапила-
ся пенсіонерка — сама на свій страх і 
ризик, без усяких вказівок згори ор-
ганізувала референдум, знайшла при-
міщення, домовилася з власниками, 
встановила виборчі урни, а мер Гна-
тенко абсолютно тут ні до чого. Пові-
рити в таке може тільки повний ідіот. 
Шкода, що влада тримає нас за таких 
ідіотів.

Таку політику не можна назвати 
ніяк інакше, окрім як зрадою україн-
ського населення Донбасу й усього 
південного сходу. Сьогодні в країні ви-
никла мода — підозрювати всіх меш-
канців Донбасу в сепаратизмі. Виник 
стереотип: вихідець із Донецька — 
значить, сепаратист. Але що робити 
мешканцям Донбасу, якщо держава 
не захищає їхніх інтересів? Куди звер-
татися? Кому телефонувати?

Припустимо, якась частина цих 
людей дійсно голосує за Опоблок та 
інші проросійські сили. На них ще мож-
на злитися. Але як бути з тими, хто за 
Україну? Хто живе законослухняно, 
платить податки і сподівається, що 
Батьківщина його захистить?

Приміром, на останніх місцевих 
виборах у Слов’янську Опоблок на-
брав 55% голосів. А інші голоси ді-

сталися проукраїнським партіям: БПП, 
Самопоміч, РПЛ. Хто захистить інте-
реси людей? Чому ті люди, які голосу-
вали за партію імені Президента, не 
отримують захисту від Президента?

Мене важко назвати кровожер-
ною людиною. Я не вимагаю запрото-
рювати когось до в’язниці просто за-
ради морального задоволення яко-
їсь групи людей. Покарати злочин-
ців і колабораціоністів необхідно для 
того, щоб зберегти країну і гарантува-
ти безпеку нашим громадянам. Адже, 
допоки зрадники контролюють Дон-
бас, немає ніякої гарантії, що події 
весни 2014 року там не повторяться 
знову. Невже хтось думає, що люди, 
які одного разу зрадили Україну, не 
зроблять цього знову, коли їм випаде 
така можливість?

Хіба не для того придумали закон, 
щоб захищати інтереси людей? Так 
чому ж на Донбасі закон не працює і 
українці знову залишені наодинці зі 
злочинцями, які готові зруйнувати їхні 
будинки та їхнє життя, якщо надійде 
такий наказ?

Так, дійсно, значна частина насе-
лення Донбасу дивиться в бік Росії і не 
відчуває великої любові до України. 
Але давайте розберемося, чому так 
відбувається. Чи не тому, що цих лю-
дей роками накачують агресією пев-
ні політичні сили? Антиукраїнські на-
строї не беруться нізвідки. Хтось по-
винен їх культивувати, прищеплювати, 
щоб вони вкорінилися і стали ідеоло-
гічним мейнстрімом. І всі ми знаємо 
імена тих, хто це робив. Тільки влада 
не хоче помічати проблеми.

Замість того, щоб діяти в націо-
нальних інтересах України, послаблю-
вати угруповання, орієнтовані на Ро-
сію, та посилювати проукраїнські елі-
ти Луганської і Донецької областей, 
Порошенко діє на Донбасі якраз на-
впаки. Люди, які 2014 року намага-
лися проводити на Донбасі проукра-
їнську політику, були просто кинуті й 
залишилися без підтримки. Зате не-
гласним «смотрящим» по Донецькій 
області є людина Іванющенка — Олег 
Недава.

Цій ганьбі не може бути жодного 

виправдання.
Виходить, що мешканців Донба-

су спочатку віддають колабораціоніс-
там, як кріпаків, а потім звинувачують 
у тому, що регіон є сепаратистським. 
А чи може бути інакше з таким підхо-
дом? Нам держава взагалі для чого 
треба? Хіба не для того, щоб давити в 
зародку всі деструктивні сили і поси-
лювати конструктивні?

Що показав своїм громадянам за 
три роки Петро Порошенко? Що при-
бічники України на сході в будь-який 
момент можуть втратити рідних, біз-
нес, нерухомість і не отримати нічого 
натомість, зате вороги держави мо-
жуть витворяти що завгодно, і за це 
їм нічого не буде. Виходить, що воро-
гом України й колаборантом у цій кра-
їні бути вигідніше, ніж патріотом? Хіба 
не до такого висновку підштовхують 
мешканців Маріуполя, Сєвєродонець-
ка, Добропілля?

Чесно кажучи, в мене більше не 
вистачає ні сил, ні нервів, щоб спосте-
рігати за цією ситуацією і писати в по-
рожнечу пости й запити. Людей охо-
плює відчай і апатія, і якщо нічого не 
робити, ми втратимо південний схід. 
Це не просто слова. Ще 2013 року ні-
хто не вірив, що в 2014-ому почнеться 
війна. Зараз війна триває. І така кіль-
кість представників влади, які ще не-
щодавно працювали на ворога, на на-
шій території відверто лякає.

Ми говоримо не про абстрактні 
речі. Загинули люди. Багато людей. 
Серед них були мої знайомі — молоді, 
здорові, чесні люди, які щиро любили 
свою країну. І за це повинні відповісти 
конкретні злочинці. Не «відбувайли», а 
організатори, що керували процесом.

Єгор ФІРСОВ, 
народний 
депутат VII – 
VIII скликань, 
координатор 
у «Товаристві 
22 лютого»

«Українська 
правда», 
07.04.2017.
pravda.com.ua
(Переклад із російської) 

Так починалася війна на Донбасі
Три роки безкарності. Чому ніхто так і не відповів за події 2014 року на Донбасі?

ТУМ  підтримує  «Просвіту» в Україні 

Самбірські учні біля пам’ятника Л.Курбасу.

Книжка Н. Гаврилюк 
«Лорілея».
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Газета 
«Нова рада»

7 квітня (25 березня) 
1917 року в Києві почала ви-
ходити «Нова рада», україн-
ська щоденна газета.

Видання започатковано як 
орган Товариства підмоги літе-
ратурі й науці, мало стати про-
довженням газети «Рада» (1906 
– 1914), закритої урядом улітку 
1914 року. Фінансову підтрим-
ку надав Євген Чикаленко, до 
організації видання долучилися 
Сергій Єфремов, Михайло Гру-
шевський, а першим редакто-
ром став Андрій Ніковський.

Серед матеріалів першого 
номера — програмова стаття 
Михайла Грушевського «Вели-
ка хвиля», відозва ради Товари-
ства українських поступовців, 
ухвалена ще 21(8) березня.

«Історія Росії за імператор-
ський, петербурзький період — 
була суцільною історією гніту, 
поневолення народів, експлуа-
тацій трудящих мас, боротьби з 
вільною думкою, з пробами ви-
йти на битий шлях вселюдсько-
го розвитку, — писав Сергій Єф-
ремов у статті «На порозі май-
бутності». — Бюрократизація 
і централізація всіх форм дер-
жавного життя зробилась од-
ною політикою урядових сфер; 
знаменита триєдина формула 
— «православие, самодержа-
вие и народность» — єдиним 
гаслом і міркою придатности до 
життя. Все, що з цією міркою не 
сходилось, що не вкладалося на 
Прокрустовім ліжку офиціяльної 
Росії, — без жалю стиналося й 
одкидалось геть… Микола ІІ за-
платив троном за уперте неба-
жання зрозуміти потреби часу й 
зректися прерогатив азіятсько-
го деспота.

Вільна, широка дорога сте-
леться тепер перед Росією, пе-
ред всіма її народами. За цих 
три тижні, відколи засяяло сон-
це волі, зроблено величезну ор-
ганізаційну роботу, зібрано роз-
порошену людську масу в міцні 
лави борців за основи вільного 
ладу... 

Не можна й не повинно буду-
вати нове з старих зразків. Цен-
тралізована республіка була б 
величезним лихом для держа-
ви, яке воскресило б не одну 
рису з централізованої само-
державної монархії. Отже щирі 
прихильники нового ладу му-
сять перейти до ідеї федератив-
ної республіки, що забезпечила 
б автономію і вільний розвиток 
усім народам і краям держави». 

Сергій Єфремов був одним 
із провідних публіцистів видан-
ня, він у подальшому змінив Ан-
дрія Ніковського на посаді го-
ловного редактора. Газета ши-
роко висвітлювала суспіль-
но-політичні події, друкувала 
важливі законодавчі рішення.

«Нова рада» припинила існу-
вання 9 лютого 1919 року піс-
ля захоплення Києва більшови-
ками. Повні комплекти газети 
збереглися в Науково-довідко-
вій бібліотеці центральних дер-
жавних архівів України в Києві.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

На Вінниччині виявили 
давнє поселення 

Під час капітального ремонту магістрального газогону в Ли-
повецькому районі працівники натрапили на унікальне посе-
лення часів Черняхівської культури.

На глибині декількох метрів знайшли ціле село, якому біль-
ше як 2000 років. Надзвичайну знахідку нині досліджують ар-
хеологи. Уже розкопали помешкання людей, рештки льохів. Це 
поселення розтяглося на кілька сотень метрів. Воно стало од-
нією з наймасштабніших знахідок. Поруч археологи розкопали 
двадцять два поховання.

Тодішнє населення займалося землеробством, скотар-
ством. Також серед них були гончарі, ливарі, склодуви та ювелі-
ри. Це підтверджують предмети, знайдені під час розкопок.

Французькі археологи знайшли 
невідоме давньоримське місто 

Дослідники Національного інституту археологічних дослі-
джень Франції знайшли залишки давньоримського міста.

Першими знахідками стали дві мозаїки на підлозі грандіоз-
ної будівлі римської архітектури в містечку Узес на півдні Фран-
ції. Археологи відшукали 2000-літній комплекс споруд, стіни й 
підлога яких також містять розпис.

«Ця мозаїка дуже вражає через свій великий розмір, схо-
ронність і мотиви, які поєднують у собі класичні геометричні 
форми із зображеннями тварин. Цей вид складної мозаїчної 
бруківки часто зустрічається в римському світі в І та ІІ століт-
тях нашої ери, але наша мозаїка була створена приблизно за 
200 років до цього, так що це дивно», — пояснюють дослідники.

Історія: таємниці, відкриття, гіпотези

Історія деяких міст почи-
нається ще кілька тисячо-
літь тому. Вони так і ваблять 
своїми загадками.

Тікаль, Гватемала
Це найбільше зі зруйнова-

них міст стародавнього племені 
майя. Воно заховане в джунглях 
Гватемали й відоме своїми пала-
цами, храмами, площами, які на-
звали одними з найвизначніших 
досягнень людства.

За переказами, одне із семи чудес світу — 
давньогрецька статуя Зевса роботи Фідія — була 
встановлена в центрі храму Зевса в Олімпії на 
півострові Пелопоннес у Давній Греції.

Первісно сама Олімпія являла собою терито-
рію, що належала храму. Цій квітучій місцевості 
був дарований вічний мир, озброєне військо не 
могло перейти його меж, тому що вся Еліда ста-
ла присвяченою верховному олімпійському богу 
Зевсові.

За переказами, саме тут Зевс вступив у бо-
ротьбу зі своїм батьком, кровожерливим і ві-
роломним Кроносом, який пожирав своїх дітей, 
оскільки оракул передбачив йому загибель від 
руки сина. Врятований матір’ю, змужнілий Зевс 
переміг і примусив Кроноса відригнути своїх бра-
тів і сестер. На честь цієї перемоги встановили 
Олімпійські ігри, що вперше відбулися 776 року 
до н. е.

Відтоді минуло більше двох століть, і у 456 р. 
до н. е. в Олімпії елідський архітектор Лібон почав 
будувати храм Зевса, який став головною святи-
нею міста. 

440 р. до н. е. над створенням центральної 
статуї Зевса почав працювати Фідій. Роком рані-
ше він розробив і підготував техніку, щоб дістати 
достатню кількість золота і слонової кістки. Фідій 
вирізав і ліпив частини статуї, перш ніж вони мо-
гли бути зібрані в єдине ціле в самому храмі.

Велич і краса скульптури настільки вражали 
сучасників, що її визнали новим чудом світу. Як 
свідчить Павсаній, з першого погляду здавалося 
неймовірним, що храм міг вмістити цю статую. 

Нащадки високо цінили витвір Фідія. Знаме-
нитий оратор і політичний діяч Риму Цицерон (І 

століття до н. е.) назвав Зевса Олімпійського вті-
ленням краси. Упродовж багатьох років храм Зев-
са приваблював відвідувачів і шанувальників з 
усього світу. 

Після того, як на 10-ому році правління імпе-
ратор Феодосій Великий 394 року нашої ери за-
боронив Олімпійські ігри, храм був закритий. 406 
року імператор Феодосій II наказав зруйнувати 
всі храми і споруди в Олімпії як свідчення язич-
ницької традиції. Знищення вцілілих залишків 
храму довершили потужні землетруси 522 і 551 
років.

Але статую дещо раніше заможні греки пе-
ревезли до палацу в Константинополь. Там вона 
зберігалася, поки не була знищена пожежею 462 
року. 

Статуя Зевса не збереглася донині, проте чис-
ленні описи у творах давніх істориків, археологічні 
знахідки (невеликі копії, зображення на монетах) 
донесли до нас скульптурний образ давньогрець-
кого бога. 

Статуя сягала 12 м 40 см заввишки. Масив-
ний п’єдестал статуї (близько 3,5 м заввишки) 
прикрашали позолочені фігури, що зображували 
олімпійських богів. На цьому п’єдесталі, який яв-
ляв собою подобу Олімпу, розташовувався трон, 
створений із золота й коштовного каміння з без-
ліччю всіляких прикрас зі слонової кістки й чор-
ного дерева.

Зевс — втілення могутності, що править сві-
том, й водночас батьківської ніжності — пред-
ставлений сидячи на троні. Оливковий вінок при-
крашав голову Громовержця, борода хвилястими 
пасмами обрамовувала його обличчя. У лівій руці 
бог тримав скіпетр, увінчаний орлом, а на про-

стягнутій правій руці стояла богиня перемоги Ніка 
із золота й слонової кістки. 

Фігура Зевса була виконана з дерева, і на цю 
основу за допомогою бронзових і залізних цвя-
хів, спеціальних гачків кріпилися деталі зі слоно-
вої кістки й золота. Обличчя, руки й інші оголені 
частини тіла виконані зі слонової кістки, волосся 
й борода, вінок, плащ і сандалі — із золота, очі — 
з коштовних каменів.

Трон виготовили, за одними джерелами, з ке-
дра, за іншими — з чорного дерева й покрили зо-
лотом і слоновою кісткою. Ніжки трону прикраша-
ли фігурки танцюючої Ніки. Ручки трону підтриму-
вали сфінкси, а його спинку прикрашали Харити 
— богині краси, дочки Зевса й Гери.

Перед п’єдесталом із зображенням сцени на-
родження Афродіти був влаштований невеликий 
басейн, викладений блакитним елевсинським ка-
менем і білим мармуром. Зі слів давньогрецького 
письменника Павсанія (ІІ ст. н.е.), він служив для 
стоку залишків оливкової олії, якою регулярно 
змащували статую (олія запобігала розсиханню 
слонової кістки). Світло, що проникало крізь двері 
темного храму, відбиваючись від водної поверхні 
в басейні, падало на золото одягу Зевса й освіт-
лювало його голову. Мандрівникам, що входили 
до храму, здавалося, наче сяє лик божества.

Скарби 
«Жовтого тигра» 

із затонулого корабля 
Китайські археологи при дослідженні річ-

ки Миньцзян у провінції Сичуань виявили на 
борту затонулого 1646 року корабля скарб 
командувача повстанської армії XVII століт-
тя Чжан Сяньчжуна (на прізвисько «Жовтий 
тигр»). Більше десяти тисяч золотих, срібних 
і бронзових монет, вироби із золота, зброя 
були знайдені в чудовому стані. На зливках 
золота можна прочитати титул Чжан Сянь-
чжуна.

Спочатку місцевий мешканець вирішив 
перевірити легенду про затонулий скарб 
«Жовтого тигра». Коштовності були виявлені 
на глибині трьох метрів. 

Після того, як артефакти стали з’являтися 
на чорному ринку, ними зацікавилися поліція 
та археологи. 

Історики вважають, що перед наступом 
армії імператора династії Цин командувач 
повстанців вирішив вивезти свою скарбни-
цю, але корабель зазнав аварії і потонув.

Селянська армія, яку очолював Чжан 
Сяньчжун, діяла на півдні Китаю. У 1644 році 
Сяньчжун створив на підконтрольній йому 
території нову державу Дасиго, зробивши її 
столицею місто Ченду. Сяньчжун був убитий 
лучником армії династії Цин, що підійшла до 
Дасиго.

Сірникам — 190 років
7 квітня 1827 року англійський фарма-

цевт Джон Вокер винайшов сірники. Голо-
вки в сірниках складалися із суміші суль-
фіду сурми, бертолетової солі й гуміарабіку 
— в’язкої речовини, яку виділяє акація (її 
ще називають камедь). При терті сірника по 
наждачному паперу або іншій шорсткій по-
верхні його головка легко запалювалася.

Сірники Вокера, згорівши, залишали 
дим неприємного сірчаного газу й розси-
пали навсібіч при загорянні хмари іскор за-
вдовжки до 90 см.

Ні слави, ні багатства сірники Вокеру не 
принесли. Патентувати свій винахід він не 
захотів. А от підприємець Семюель Джонс 
оцінив ринкову вартість винаходу. Він став 
продавати сірники тоннами — вони мали 
попит.

1890 року 19-річний хімік Шарль Соріа-
но став винахідником фосфорних сірників. 
Вони легко запалювалися при терті по будь-
якій поверхні. Недолік цих сірників — отруй-
ний білий фосфор. Пізніше вирішили вико-
ристовувати замість білого червоний фос-
фор. Сірники почали запалюватися від тер-
тя по спеціальній поверхні.

1853 року з’явилися безпечні, або 
шведські, сірники, якими ми користуємося 
й сьогодні. Вони не шкодили здоров’ю, лег-
ко запалювалися і практично не самозай-
малися. 

Древнi мiста планети
Персеполь, Іран

Це місто заснував 518 
року до н.е. цар Дарій. Вже 
через два століття Персеполь 
захопив Олександр Маке-
донський. А ще через певний 
час місто зруйнувала велика 
пожежа.

Незважаючи на таку 
долю, в місті — неймовірна 
архітектура того часу, адже 
там збереглися руїни бага-
тьох споруд.

Новий просвітницький проект газети

Сім чудес світу 
Статуя Зевса Олімпійського
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Українська революція 1917 – 
1921 років була вершиною націо-
нально-визвольної боротьби, відро-
дженням української нації.

Сьогоднішня Україна є спадкоє-
мицею державницьких традицій, за-
кладених тією революцією. 

Що таке 
Українська 
революція?

Українська революція почала-
ся в умовах революційних потрясінь, 
які охопили Російську імперію в бе-
резні 1917 року. Під час революції 
український народ уперше в ХХ сто-
річчі створив незалежну національну 
державу, яка у формі різних утворень 
мала всі ознаки незалежної дер-
жави: територію, кордони, символи, 
органи влади, військо, гроші, мову. 
Уперше після століть бездержавності 
відбулось об’єднання в одній собор-
ній державі східних і західних україн-
ських земель.

Термін «Українська революція» 
був уведений в обіг самими учасни-
ками подій. Радянська історіогра-
фія викорінювала цю дефініцію, й на 
події в Україні поширювала поняття 
«Велика Жовтнева соціалістична ре-
волюція» та «Громадянська війна». 

Етапи революції 
Доба Української Центральної 

Ради (березень 1917 –  квітень 1918)
Відразу після перемоги росій-

ської Лютневої революції в Петро-
граді у Києві було створено націо-
нальний представницький орган — 

Українську Центральну Раду. Після 
Всеукраїнського національного кон-
гресу вона з київської організації пе-
ретворилася на загальноукраїнську. 

І Універсалом (23 червня 1917 
р.) УЦР заявила про політичну мету 
— здобуття української автономії у 
складі демократичної федеративної 
Російської республіки. Автономна 
Україна мала охоплювати території, 
де українці становлять більшість на-
селення.

ІІ Універсалом Центральної Ради 
(16 липня 1917 р.) утворено виконав-
чий орган влади — Генеральний Се-
кретаріат. 

Після захоплення в Петрогра-
ді влади більшовиками надії на де-
мократичний устрій Росії поступово 
розвіялися. 

ІІІ Універсалом УЦР (20 листопа-
да 1917 р.) проголосила Українську 
Народну Республіку. Майже відразу 
вона зазнала більшовицької агресії 
з боку Росії. 

У розпалі бойових дій УЦР прого-
лосила незалежність УНР (ІV Універ-
сал — 22 січня 1918 р.). Незважаю-
чи на героїзм під Крутами та в інших 
нерівних боях, українські війська від-
ступили. УНР уклала перший у новіт-
ній історії України міжнародний дого-
вір у Бресті. Дипломатичне визнання 
та військова допомога Центральних 
держав зміцнили УНР і дали змогу 
відвоювати окуповані більшовиками 
території.

Доба Гетьманату 
(квітень – грудень 1918)

Здобувши владу, гетьман Павло 
Скоропадський скористався нетри-

валим мирним періодом для зміц-
нення основ української державнос-
ті. У період Гетьманату була розбудо-
вана дієва регіональна адміністра-
ція. Вона контролювала найбільшу 
за весь час Української революції те-
риторію, а також вела перемовини 
про входження до складу Української 
Держави Криму та Кубані. Українську 
Державу визнали 30 країн.

За гетьмана в Україні було від-
крито Кам’янець-Подільський уні-
верситет, засновано Академію наук, 
закладено основи Української ав-
токефальної православної церкви, 
здійснено інші важливі починання. 
Амбітну військову реформу не завер-
шили через несприятливу зовніш-
ню та внутрішньополітичну ситуацію. 
Здобутками державотворення пері-
оду Гетьманату скористалася віднов-
лена УНР.

Доба Директорії 
(грудень 1918 — листопад 1921)

Директорія відновила республі-
канський лад і демократичне прав-
ління в Україні. Акт Злуки Української 
Народної Республіки із Західно-Укра-
їнською Народною Республікою (22 
січня 1919 р.) засвідчив волю укра-
їнського народу до Соборності. Скли-
каний Директорією Трудовий конгрес 
забезпечив широку представницьку 
основу української влади. 

Увесь цей період УНР вела важ-
кі бої за незалежність і територі-
альну цілісність. Разом із Галиць-
кою армією Армія УНР демонстру-
вала героїзм і не капітулювала 
навіть тоді, коли під українським 
прапором залишалися кілька не-

великих повітів. Контрнаступи бе-
резня 1919-ого, наступ на Київ – 
Одесу, Перший Зимовий похід за-
свідчили волю до боротьби. До лис-
топада 1921 року тривав масовий 
повстанський рух. 

Західно-Українська 
Народна Республіка 

(листопад 1918  – липень 1919)
Розпад Австро-Угорської монар-

хії відкрив шлях до незалежності її 
народів. Галичина — східна части-
на австрійського коронного краю — 
від початку стала ареною суперни-
цтва українського та польського на-
ціонально-визвольних рухів. Українці 
Закарпаття та Північної Буковини тя-
жіли до своїх братів-галичан, але їхні 
землі також були об’єктом зазіхання 
сусідніх народів і держав.

Змагання за першість у Львові 
виграли українці, які швидко й рішуче 
встановили контроль над краєм. Тим-
часовий основний закон про держав-
ну самостійність українських земель 
колишньої Австро-Угорської монархії 
запроваджував назву нової держави 
— Західно-Українська Народна Рес-
публіка. Однак закріпити успіх гали-
чани не змогли. Після місяця затятих 
боїв із поляками українці були зму-
шені залишити свою столицю Львів. 
Утворився протяжний українсько-
польський фронт. 

Допомога Києва, на яку розрахо-
вували державні мужі ЗУНР, підпису-
ючи Акт Злуки 22 січня 1919 року, не 
допомогла виграти війну з Польщею. 
Зміцнілі польські війська за підтрим-
ки переможної Антанти окупували 
майже всю Східну Галичину. Урешті 

уряд і армія ЗУНР були змушені пере-
тнути Збруч та об’єднатися із силами 
Директорії на Поділлі.

* * *
1921 року після кількох воєн 

радянської Росії з УНР майже 
вся територія України опини-
лася під контролем російських 
окупантів. Ризький мир, підписа-
ний у березні того ж року між радян-
ськими урядами Росії й України та 
Польщею, фактично поховав само-
стійницькі плани урядів УНР і ЗУНР. 
Раніше, 1918 року, Румунія окупува-
ла Буковину, 1919 року до Чехо-Сло-
ваччини відійшло Закарпаття. Долю 
Східної Галичини було вирішено 1923 
pоку на Паризькій конференції — її 
приєднали до Польщі.

Попри те, що до середини 
1920-их років усі землі сучасної 
України опинилися під владою чоти-
рьох держав, питання єдності укра-
їнської нації вже ніколи не ставило-
ся під сумнів. 

Українській політичній еліті не 
вдалося втілити ідею відродження 
державності. Це обумовлено не лише 
зовнішніми геополітичними чинника-
ми, небажанням держав-перемож-
ниць у І світовій війні бачити Україну 
самостійною, а й проблемами вну-
трішнього характеру. Йдеться про 
недостатню консолідацію суспільних 
верств, гострі ідейні протиріччя по-
літичної еліти, недооцінку значення 
збройних сил у захисті держави, про-
рахунки у виборі стратегічних союз-
ників.

Український інститут 
національної пам’яті

Одним із найщиріших дру-
зів України в Європі є Литва. 
Незабаром минає 100 років, 
як обидві держави вперше 
проголосили незалежність. У 
різні історичні періоди ця не-
залежність втрачалася і знову 
відновлювалася. Нині Литва 
— повноправний член євро-
пейської спільноти й докладає 
багато зусиль, щоб до ЄС уві-
йшла й Україна.

Найкращим шляхом до вза-
єморозуміння народів є не лише 
спілкування політиків на дер-
жавному рівні. Набагато цінніші 
широкі людські контакти. Можу 
вважати себе одним із тих, кому 
в цьому поталанило. Незабаром 
мине півстоліття, як 15-річні під-
літки Сергій із Ніжина й Людас із 
литовського Каунаса познайо-
милися й потоваришували в пі-
онерському таборі «Орльонок», 
що на березі Чорного моря.

Я не прагну зараз носталь-
гічних спогадів. Наша дружба 
стала знаковою подією всього 
життя, мірилом світогляду і гро-
мадянської зрілості. Ми були 
свідками другого відродження 
Литовської держави, починаю-
чи від кінця 80-их років минуло-
го сторіччя, спостерігали трагіч-
ні наслідки захоплення радян-
ськими військами Вільнюської 
телевежі ранньою весною 1991 
року, бачили мужніх захисників 
Литовського парламенту. Після 
цього події в Україні були мені 
дуже зрозумілі й оцінювалися 
однозначно. 

Певний час ми йшли з Лю-
дасом майже однаковими, тоб-
то журналістськими стежками, 
хоч на їх початку один був сіль-
ським учителем, а другий — 
кандидатом хімічних наук. Ціка-
вий час! У певний його відрізок, 

коли Литва рішуче заявила про 
свої євроінтеграційні амбіції, 
Людас розпочав політичну, му-
ніципальну кар’єру і навіть здій-
снив спробу балотування до Єв-
ропарламенту. Нині Людас Ма-
жиліс — професор університе-
ту Вітовта Великого (м. Каунас) 
і автор ряду монографій на тему 
євроінтеграції. Це знання і жи-
вий досвід науковця, який по-
бував практично в кожній євро-
пейській країні та постійно має 
професійний інтерес до подій, 
що відбуваються в Україні. Про-
фесор відвідав уже не одне міс-
то нашої держави, і скрізь його 
виступи, лекції мали великий 
резонанс в академічних колах.

І ось учергове Л.Мажиліса 
запросили до Запорізького дер-
жавного університету. Серед 
запрошених пощастило бути й 
мені як члену Національної спіл-
ки журналістів України. На базі 
факультету соціології та управ-
ління відбулася VII міжнародна 
науково-практична конферен-
ція «Соціальне прогнозування 
та проектування майбутнього 
країни: ідеї миру та ненасиль-
ства».

На думку учасників конфе-
ренції, ми є свідками глобаль-
них змін світового порядку, на-
пруження відносин як на регіо-
нальному, так і на глобальному 
рівні. Тому найактуальнішим пи-
танням для всіх нас є проблема 
встановлення та збереження 
миру в умовах гібридних війн і 
регіональних конфліктів.

Перед присутніми виступи-
ли закордонні гості, серед яких 
і професор Людас Мажиліс. Він 
звернув увагу присутніх на істо-
ричний період напередодні роз-
паду СРСР і початку руху за віль-
ну Литву, говорив про соціаль-

но-політичний механізм відсто-
ювання незалежності та роль 
громадянського суспільства в 
цьому процесі.

Унікальну можливість до-
повнити виступ пана Мажилі-
са розповіддю і демонстрацією 
мав я. 1991 року ми зробили і 
зберегли чималу кількість світ-
лин. Вони сприймаються зараз 
дуже актуально на терені патрі-
отичного і трохи тривожного За-
поріжжя, звідки до лінії зіткнен-

ня з російськими терористични-
ми військами всього 140 кіло-
метрів. 

Два дні тривала конферен-
ція. Вражень було багато, але, 
здається, ніщо не віщувало сен-
сації, пов’язаної з іменем само-
го пана Мажиліса. Ні, сам він по-
дію передбачав, але до часу по-
мовчував. Лише написав мені 
коротке смс: «Я в дорозі на Бер-
лін». Ну, подумав я із дружньою 
легкою заздрістю, ти ж і жабка-
мандрівниця! 

А далі сталося те, про що 
вже повідомили багато ЗМІ, в 
тому числі українські. У дипло-
матичному архіві Німеччини 29 
березня 2017 року був виявле-
ний оригінал Акта про незалеж-
ність Литви литовською мовою. 
І саме професор Мажиліс його 
знайшов!

Цей історичний документ 
був складений і підписаний Ра-
дою Литви під головуванням Йо-
наса Басанавічюса 16 лютого 
1918 року у Вільнюсі. Документ 
опублікували у пресі, але про 
місцезнаходження оригінала 
нічого не було відомо від 1940 
року, коли Литва була окупова-
на СРСР.

Мажиліс повідомив, що за-
йнятися пошуками акта його 
спонукало наближення сторіч-
чя від цієї події, але мені Людас 
уже давно казав, що цікавить-
ся цим питанням і шукає зразки 
автентичних підписів, вислов-
лював різні версії. Подібну за-
яву зробив він і для ЗМІ: «Усер-
йоз і послідовно литовські на-
уковці, ймовірно, недостатньо 
цікавилися німецькою лінією. Я 
вирішив з’ясувати, які в Німеч-
чині є архіви, наскільки вони 
доступні. З’ясувалося, що жод-
них обмежень немає. Я напи-

сав електрон ний лист до Дер-
жавного архіву Німеччини, на-
писав, що мене цікавить цей пе-
ріод і що саме мене цікавить. Я 
отримав список справ, у які вар-
то зазирнути, що я й зробив. На 
це потрібно було лише два дні». І 
ось вона — історична знахідка! 

Як повідомляє DELFI з поси-
ланням на Baltic News Service: 
«Поруч із німецьким варіантом 
у справі був литовський варіант 
постанови з усіма 20-ма явно 
оригінальними підписами», — 
сказав у коментарі BNS профе-
сор університету ім. Вітовта Ве-
ликого Людас Мажиліс. За його 
словами, аркуш був складений, 
це підтверджує, що його присла-
ли поштою. Акт був підшитий у 
справу».

30 березня професор ви-
словив порталу DELFI думку, що 
не сумнівається в тому, що зна-
йдено саме оригінал акта. Він 
бачив в архіві ідентичні доку-
менти німецькою й литовською 
мовами. Дійсність і автентич-
ність доводять чорнила, підписи 
різної товщини.

Прем’єр-міністр Литви Сау-
люс Скверняліс заявив, що Лит-
ва сподівається повернути ви-
явлений у Німеччині оригінал 
акта про проголошення неза-
лежності Литви й не сумніваєть-
ся в доброзичливості Німеччини.

Президент Литви Даля Гри-
баускайте 30 березня повідо-
мила, що її команда зв’язалася 
з офісом Ангели Меркель і поча-
ла вивчати можливість повер-
нення документа до Литви.

 
 Сергій ГОРБЕНКО, 

член Національної спілки 
журналістів України,

м. Ніжин.
Фото автора та з Інтернету

100-річчя Української революції

Сенсаційна знахідка литовського друга України
Знайдено оригінал Акта про незалежність Литви

Професора Мажиліса радо вітають 
із перемогою на рідній землі.

Друзі дитинства Сергій Горбенко й Людас Мажиліс.

Акт про незалежність 
Литви 1918 року.
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19 березня 1877 року в 
селі Колодисте на Черкащині 
народився Василь Миколайо-
вич Доманицький. 

Походив із родини свяще-
ника. Закінчив історико-філо-
логічний факультет Київсько-
го університету, був одним із 
кращих учнів Володимира Ан-
тоновича. Учителював в одній 
із київських гімназій. У 1905-
ому ініціював заснування 
Всеукраїнської учительської 
спілки.

Автор багатьох праць з іс-
торії України, зокрема: «Дру-
карська справа у Малоросії на 
початку ХІХ ст.» (1900), «Козач-
чина на переломі ХVІ – ХVІІ ст.» 
(1905), «Життя Тараса Шев-
ченка» (1918). Постійно спів-
робітничав із такими видання-
ми, як «Записки НТШ», «Літера-
турно-науковий вісник», «Гро-
мадська думка», «Рада». На 
сторінках часопису «Київська 
старовина» розпочав бібліо-
графічний облік української 
друкованої продукції.

Василь Доманицький в од-
ній зі статей писав: «Треба од 
часу й до часу «подавати раху-
нок» нашої творчості. Треба, 
щоб про цю творчість знали і 
свої, і чужі. Як знатимемо, на 

що ми спромоглися за певний 
час, то може прикладатимемо 
більш енергії до нашої праці, 
щоб не топтатися на одному 
місці…».

Вирізнявся надзвичай-
ною працьовитістю та енер-
гією. «То була звичайнісінь-
ка річ, що Василь по 12 – 14 
годин на день сидів коло сто-
лу… Навіть у театр, куди ми 
ходили звичайно теж гуртом, 
приносив він свої паки і в ан-
трактах довбався в них. Хви-
лини він не хотів змарнувати», 
— згадував Сергій Єфремов. 
При цьому «завжди приходив 
на наші товариські зібрання 
чи до театру страшенно втом-
лений, виснажений, голод-
ний і сонний, — доповнює 
Ф. Матушевський. — Не дої-
дав і не досипляв він система-
тично й хронічно… У всякій ро-
боті, аби вона тільки йшла на 
користь українству, знаходив 
він інтерес і задоволення».

Активна громадянська по-
зиція спричинила пересліду-
вання поліції, тож деякий час 
перебував на нелегальному 
становищі. У 1906-ому під чу-
жим паспортом оселився в 
Петербурзі. Тоді ж підготував 
фундаментальну літературоз-

навчу працю «Критичний роз-
слід над творами «Кобзаря» 
Шевченка» (1907) і вперше ви-
дав найпов ніший варіант «Коб-
заря». Автор ретельно дослідив 
усі прижиттєві й посмертні ви-
дання поета, а також його 270 
автографів, упорядкував хро-
нологію, вперше опублікував 
ряд невідомих віршів Тараса 
Шевченка і спростував його 
авторство щодо деяких творів, 
які тому приписували.

За рік був висланий на 
північ, згодом заслання замі-
нили на трирічне перебуван-
ня за кордоном. Наприкінці 
1907-ого емігрував до Поль-
щі. Редагував «Історію Украї-
ни-Русі» Миколи Аркаса. По-
при важку хворобу легенів, 
до останнього працював над 
купою проектів. Помер 10 ве-
ресня 1910 року в місті Арка-
шон (Франція), де лікувався. 
Похований у рідному селі.

4 березня 1952 року за-
гинув Ніл Антонович Хасе-
вич — художник і графік, член 
Української Головної Визволь-
ної Ради, громадський і полі-
тичний діяч.

Ніл Хасевич народився 25 
листопада 1905 року в селі 
Дюксин на Рівненщині в сім’ї 
псаломника. Навчався в ду-
ховній семінарії, з дитинства 
мав хист до малювання.

1918 року на підводі ра-
зом із матір’ю потрапив під 
потяг — мати загинула, Ніл 
втратив ногу. Сам собі змай-
стрував дерев’яний протез. 
Працював іконописцем. За-
кінчив Варшавську академію 
красних мистецтв. Виставляв-

ся в художніх салонах Львова, 
Праги, Берліна, Рима, Нью-
Йорка, Вашингтона, Чикаго, 
Лос-Анджелеса.

Мав активну громадян-
ську позицію. Входив до цен-
трального і крайового прово-
дів ОУН, член Української Го-
ловної Визвольної Ради. Від 
осені 1942-ого долучився до 
підпільної роботи, входив до 
загону УПА «Клима Савура» 
(Дмитра Клячківського). Керу-
вав друкарнею, готував ілю-
страції до сатиричних журна-
лів, випускав різні агітацій-
ні матеріали. Створив ескізи 
Хреста заслуги, Хреста бойо-
вої заслуги, медалі «За бороть-
бу в особливо важких умовах». 

Автор понад 150 графічних 
композицій. Його називають 
головним художником УПА.

1951 року гравюри Хасеви-
ча (альбоми «Волинь у боротьбі» 
та «Графіка в бункерах УПА») по-
трапили до делегатів Генераль-
ної Асамблеї ООН та іноземних 
дипломатів, через що радян-
ські спецслужби ретельно по-
лювали на митця. Спеціально 
створена міжобласна опергру-
па МДБ вирахувала схрон. Кри-
ївку оточили, а коли Ніл Хасевич 
та двоє охоронців відмовилися 
здаватися, гебісти кинули все-
редину гранати. 

«Державна безпека вже 
знає, хто криється за псев-
до «Бей-Зот», а мої земляки-
селяни не знають… Я хочу, 
щоб знали вони і знав увесь 
світ. У своєму житті я, здаєть-
ся, втратив майже все, але як 
довго залишатися бодай одна 
краплина моєї крові, я буду 
битися з ворогами свого на-
роду. Я не можу битися збро-
єю, але б’юся різцем і доло-
том. Я, каліка, б’юся в той час, 
коли багато сильних і здоро-
вих людей в світі навіть не ві-
рять, що така боротьба взага-
лі можлива… Я хочу, щоб світ 
знав, що визвольна боротьба 
триває, що українці б’ються» 
(Ніл Хасевич).

Матеріали сторінки 
підготував  

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

17 березня 1847 року в селі 
Крячківка на Полтавщині наро-
дився Федір (Хведір) Кіндрато-
вич Вовк.

Походив із козацької роди-
ни. Навчався в Ніжинській гім-
назії, Новоросійському універ-
ситеті в Одесі, на фізико-мате-
матичному факультеті Київсько-
го університету св. Володимира.

З юних років зацікавився 
українським фольклором. Вхо-
див до Київської «Старої Грома-
ди», де тісно спілкувався з Ми-
хайлом Драгомановим, Павлом 
Чубинським, Володимиром Ан-
тоновичем. Брав участь в орга-
нізації недільних шкіл, виданні 
літератури українською мовою, 
збиранні етнографічних мате-
ріалів. Великий шанувальник 
творчості Тараса Шевченка. 
1876 року брав участь у виданні 
в Празі «Кобзаря», куди увійшли 

безцензурні твори поета.
Через переслідування 1879 

року надовго виїхав за кордон. 
Мешкав у Румунії, Женеві, Пари-
жі. Захистив докторську дисерта-
цію з порівняльної антропології. 
Активно популяризував україн-
ську культуру в Європі, друкуючи 
відповідні матеріали на шпальтах 
французьких часописів.

1906 року отримав дозвіл 
повернутися до Російської ім-
перії, але із забороною мешка-
ти в Україні. Відтак оселився в 
Санкт-Петербурзі.

Член Російського географіч-
ного товариства, Історичного й 
Антропологічного товариств у 
Парижі, професор Петербурзь-
кого університету. 

Організатор і учасник етно-
графічних експедицій та архео-
логічних розкопок у багатьох ра-
йонах України. Першовідкривач 
всесвітньовідомої Мізинської 
палеолітичної стоянки на Черні-
гівщині. Доповідь про неї спри-
чинила тріумф на Міжнародно-
му археологічному з’їзді в Же-
неві. Досліджував Трипільську 
культуру, критикував висновки 
Вікентія Хвойки і доводив, що її 

носії не були предками україн-
ців, а прийшли з території Бал-
кан і Подунав’я.

Зібрав значний етнографіч-
ний матеріал про обряди та зви-
чаї різних народів Землі. Науко-
ва спадщина вченого налічує 
понад 600 праць.

У таких роботах, як «Етно-
графічні особливості україн-
ського народу» (1916) та «Ан-
тропологічні особливості укра-
їнського народу» (1916) дово-
див, що українці відрізняються 
від росіян і білорусів, становля-
чи окремий слов’янський народ, 
тяжіючи до південних та захід-
них слов’ян. Вважав, що антро-
пологічний тип українців визна-
чається темним кольором во-
лосся та очей, високим зростом, 
круглоголовістю, вузьким об-
личчям із прямою формою носа. 

У листопаді 1916-ого наго-
роджений орденом Почесного 
легіону Французької Республіки.

Постійно мріяв повернутися 
в Україну. Але по дорозі на бать-
ківщину захворів на «іспанку» 
(пандемія грипу) й за два тижні, 
30 червня 1918 року, помер у 
місті Жлобині (Білорусь).

Антрополог, етнограф, 
археолог Федір Вовк

Філолог, історик, фольклорист 
Василь Доманицький

10 березня 1867 року в 
Полтаві народився Василь Ле-
онідович Омелянський.

Навчався на фізико-мате-
матичному факультеті Санкт-
Петербурзького університету. 
Ще під час навчання опубліку-
вав свою першу працю «До пи-
тання про вплив розведення 
на швидкість хімічних реакцій».

Працював в Інституті екс-
периментальної медицини. 
Його підручник «Основи мікро-
біології» (1909) був визнаний у 
всьому світі й перевидавався 
більше десяти разів.

Член-кореспондент Ту-
ринської медичної академії 

(1909), Санкт-Петербурзької 
академії наук (1916). У 1917-
ому отримав ступінь доктора 
ботаніки.

Академік Академії 
наук СРСР (1925), член-
кореспондент Ломбардської 
академії наук (1926). Редагу-
вав журнали «Архів біологіч-
них наук», «Успіхи біологічної 
хімії».

Першим указав на мож-
ливість вживання мікроорга-
нізмів як хімічних індикаторів. 
Його твори сприяли форму-
ванню декількох поколінь ра-
дянських мікробіологів.

На рубежі ХІХ – ХХ століть 

зарекомендував себе як один 
із кращих шахістів Російської 
імперії. Зокрема, переміг у пе-
тербурзьких гандикап-турні-
рах (1894, 1902), узяв участь 
у ІV Всеросійському шаховому 
турнірі (1905). Автор кількох 
шахових композицій.

Помер 21 квітня 1928 
року в Гаграх (Грузія). 

Мікробіолог 
Василь Омелянський

75 років від часу створення Української Повстанської Армії

27 березня 1911 року в 
селі Гнилиці на Тернопільщи-
ні народився Михайло Ми-
хайлович Сорока — член 
Крайової екзекутиви ОУН, 
багаторічний політв’язень.

Від 1926 року мешкав у 
Чехословаччині. Закінчив ар-
хітектурний факультет Празь-
кої політехніки (1936 р.).

Член «Пласту», «Соколу», 
ОУН. Після хвилі арештів най-
активніших оунівців у 1934-
ому став провідником Крайо-
вої екзекутиви ОУН на захід-
ноукраїнських землях. Його 
направили в Західну Україну 
для підготовки нових кадрів.

Заарештований у січні 
1937 року, перебував у тюр-
мах Чорткова, Станіслава 
(Івано-Франківська) і Гродно, 
в концтаборі в Березі Кар-
тузькій (Білорусь). Звільнив-
ся з початком Другої світової 
війни.

У січні 1940 року вступив 
на математичний факультет 
Львівської політехніки, уві-
йшов до Крайового проводу 
ОУН. Одружився з Катериною 
Зарицькою. А вже в березні 
1940 року був заарештова-
ний радянськими спецслуж-
бами як активний діяч ОУН.

Провів вісім років у табо-
рах Владивостока й Ворку-
ти, де створив підпільну ор-
ганізацію «ОУН-Північ» для 
боротьби за права україн-
ських політв’язнів та їх вижи-
вання. «…Ми були перекона-

ні, що ніхто не йшов і не при-
йде на наші землі, щоб дару-
вати волю і щастя народові. 
Усі переслідували свої інте-
реси. Отже, перед нами вини-
кло питання, як забезпечи-
ти і зберегти українців, щоб 
повернути на українську те-
риторію, від знищення на ви-
падок конфлікту. Так вини-
кла організація, яка повинна 
була подбати про реалізацію 
життєвих потреб», — писав 
Михайло Сорока в листі на 
волю.

Весною 1949 року по-
вернувся до Львова. За кіль-
ка місяців його схопили й за-
слали на поселення до Крас-
ноярського краю. Там 1952 
року заарештували, коли 
МДБ дізналося про «ОУН-Пів-
ніч». Михайла Сороку засуди-
ли до смертної кари, яку піз-
ніше замінили на 25 років 
ув’язнення.

В іншому листі він писав: 
«У своїх виступах усі ми за-
явили, що злочинцями себе 
не вважаємо. Можемо одне 
ствердити. Що оскільки є такі 
в ляграх, які попали прихиль-
никами сов. устрою, то в ля-
грах стали переконаними во-
рогами, тому що лягери є на-
очним прикладом того, що 
в Сов. Союзі панує неспра-
ведливість, розгул диких при-
страстей і все, про що спові-
щено цілому світові, що яв-
ляє собою останньої марки 
«фашизм».

Один із керівників Кен-
гірського повстання (1954 
р.), автор гімну повсталих «У 
гарячих степах Казахстану». 
На початку 1960-их праців-
ники КДБ привозили його в 
Київ, Львів, Тернопіль, аби 
показати «щасливе життя ра-
дянської України», влаштува-
ли побачення із сином та ро-
дичами («Мене водять наче 
одного із екземплярів зоо-
парку», — згадував у листах), 
однак своїх поглядів так і не 
змінив. Був переведений до 
Мордовії, де знову відзна-
чався ідейністю та активніс-
тю: керував культурним жит-
тям (проводив вечори пам’яті 
Тараса Шевченка, Лесі Укра-
їнки тощо), підтримував інших 
в’язнів.

Більшу частину свого 
життя провів у в’язницях.

Помер від інфаркту під 
час прогулянки 16 червня 
1971 року в таборі в Мордовії 
(Росія). 1991 року його прах 
перепоховали на Личаків-
ському кладовищі у Львові.

Михайло Сорока 

Художник і графік 
Ніл Хасевич

Ніл Хасевич. Ніл Хасевич. 
Автопортрет. 1945. Автопортрет. 1945. 

Плакат Плакат 
Ніла Хасевича. Ніла Хасевича. 
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Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 70-річчя 
від часу проведення польською владою акції «Вісла» (28 квітня – 12 серпня 1947 року)
«За 20 років сліду 
вашого не буде»

Акція «Вісла» — військово-полі-
тична операція польської комуніс-
тичної влади, що стала інструментом 
етнічної чистки та полягала в депор-
тації всього українського населення 
з південно-східних регіонів Польщі 
(Лемківщина, Холмщина, Надсяння 
й Підляшшя) до її північно-західних 
земель.

Мовою фактів
Вигнання нацистів із теренів 

Східної Європи в 1944 – 1945 ро-
ках супроводжувалося встанов-
ленням у цьому регіоні радянської 
влади чи комуністичних прокрем-
лівських урядів. Місцеві комуністи 
відразу приступили до масштабних 
репресій з метою упокорення на-
селення. Одним із інструментів, які 
вони використовували, стали масо-
ві депортації. 

9 вересня 1944 року маріонет-
кові Комітет національного визво-
лення Польщі й уряд УРСР уклали 
угоду про «взаємний обмін насе-
ленням»: українського — з території 
Польщі до УРСР і польського — з те-
риторії України до Польщі.

На виконання цієї угоди у 1944 
– 1946 роках із Польщі до УРСР 
було переміщено понад 480 тисяч 
етнічних українців. Використовува-
ли різні методи впливу на людей — 
від психологічного тиску (через про-
пагандистську агітацію, шантаж, 
залякування тощо) до фізичної сили 
із залученням війська. 

Після закінчення терміну угоди 
на теренах Східної Польщі ще за-
лишалося близько 150 тисяч укра-
їнців. Радянська влада відмовила-
ся приймати їх на терени УРСР. Тому 
виник задум переселяти українців 
углиб Польщі на малозаселені за-
хідні та північні її землі, які до за-
вершення Другої світової належали 
до Німеччини.

Підготовка виселення почалася 
вже у другій половині 1946 року. У 
серпні Відомство інформації та про-
паганди в Любліні повідомило, що 
«…загальна думка поляків із тере-
нів [охоплених діями УПА] домага-
ється виселення українського еле-
менту повністю — чи в Радянський 
Союз, чи на Західні землі…».

Восени повітові відділення ін-
формації та пропаганди мали 
скласти максимально вичерпні 
списки українських сімей, які за-
лишилися після переселення, роз-
початого 1944 року, або вже всти-
гли самовільно повернутися з УРСР, 
працівників повітових відділень 
безпеки українського походження.

 «[У 1944 – 1946 роках] бага-
то одиниць і навіть родин сховало-
ся у лісах або прикордонних місце-
востях на території Чехословаччини 
і потім прямісінько (через кордон) 
повернулись до своїх осель, стаючи 
базою для банд УПА та небезпекою 
для нас на майбутнє. У зв’язку з тим, 
що Радянський Союз вже не при-
ймає назад цих родин, необхідно 
навесні дійсно провести енергійну 
акцію переселення цих людей окре-
мими родинами в розпорошенні по 
цілих землях, де вони швидко аси-
мілюються», — йшлося у звіті за-
ступника начальника генерального 
штабу Стефана Моссора голові дер-
жавної комісії безпеки, міністрові 
національної оборони Міхалу Ролі-
Жимерському. 

28 березня 1947 року укра-

їнські повстанці з лісової засідки 
вбили віце-міністра оборони Поль-
щі Кароля Свєрчевського. Ця подія 
була використана як привід для по-
чатку депортації. Наступного дня зі-
бралося Політбюро Центрального 
комітету Польської робітничої пар-
тії. «Переселення українців є на-
слідком вбивства популярного ге-
нерала сотнею «Хріна» і здійснюєть-
ся в ім’я боротьби з українськими 
збройними силами…», — зазнача-
лося в рішенні про негайне пересе-
лення «української людности» на за-
хідні та північні землі Польщі. 

Спочатку план називався «спе-
ціальною операцією «Схід» і охо-

плював одночасне проведення де-
портації та бойових дій проти УПА. 
Згодом його перейменовано на 
«Вісла». Для практичної реалізації 
створили спеціальну оперативну 
групу «Вісла», до складу якої входи-
ло близько 21 тисячі військових. 

Комуністична влада намагала-
ся виправдати проведення цієї ак-
ції, представляючи її виключно як 
антиповстанську операцію. Цією 
тезою досі послуговуються деякі 
польські історики та політики. На-
справді ж головною метою було 
цілковите виселення українсько-
го населення, а не лише ліквідація 
відділів УПА. Оскільки, по-перше, 
на той момент чисельність україн-
ського підпілля складала близько 
2 тисяч осіб, що в 10 разів менше 
за кількість військових ОГ «Вісла», 
по-друге, війська оперативної гру-
пи прив’язувалися саме до населе-
них пунктів, а не до повстанських 
відділів, головною мішенню опера-
ції було саме цивільне населення. У 
планах із підготовки операції вка-
зувалося, що її метою є «остаточне 
вирішення української проблеми в 
Польщі».

Щоб не повторити помилок де-
портацій 1944 – 1946 років, коли 
українці через чехословацький 
кордон поверталися додому, до уря-
дів СРСР і Чехословаччини були ви-
слані ноти з проханням закрити на 
період акції кордони з Польщею. 
Ймовірно, що рішення про початок 
акції ухвалювалося за участі керів-
ництва СРСР чи принаймні узгоджу-
валося з ним.

До кінця квітня 1947 року схід-

ну територію Польщі поділили на 
райони. Туди спрямували військо-
вих ОГ «Вісла» з розрахунку від 20 
до 50 солдатів на одне село. Окрім 
цього, 13 602 вояки чехословаць-
кої армії заблокували кордон, а 17 
літаків-розвідників контролювали 
у прикордонній смузі ліси й гори. 
Родини українців поділили на три 
категорії: «А» — хто навмисно ухи-
лився від виселення у 1944 – 1946 
роках; «В» — сім’ї з військовослуж-
бовцями; «С» — всі інші. На підтрим-
ку політики «асимілятивного роз-
порошення» видали додаткову ін-
струкцію про заборону розміщення 
в одному селі більше однієї родини 

з категорії «А» або «В» та до п’яти ро-
дин категорії «С». Сім’ї одразу трьох 
категорій не могли бути разом. У 
випадку, коли забракне індивіду-
альних господарств, дозволялося 
доселяти до польських колоністів у 
фільварках. 

24 квітня 1947 року Президія 
Ради Міністрів Польщі прийняла 
ухвалу в справі акції «Вісла». О 4-ій 
годині 28 квітня оперативна група 
приступила до виконання. Діяли 
за такою схемою: на світанку вій-
ськові щільним кільцем оточували 
села й наказували мешканцям «зі 
списку» готуватися в дорогу. Тим 
часом солдати проводили обшуки 
в хатах, господарських приміщен-
нях і дворах, а то й підпалювали 
дім і обійстя. Щоб спакувати май-
но, давалося 2 години (інколи 15 
–20 хвилин). Забирати дозволяли 
особисті речі, харчі, худобу, запа-
си збіжжя та картоплі. Через поспіх 
і брак транспорту переселенцям 
вдавалося «вхопити» тільки найне-
обхідніше. Нерідко встановлювали 
обмеження щодо ваги багажу — до 
25 кілограмів на особу. Після за-
вантаження майна колона людей 
під збройним наглядом вируша-
ла до збірного пункту. Такі «марші» 
подекуди тривали понад 20 годин. 
На одному пункті збиралися люди з 
кількох місцевостей і очікували на 
перевезення до завантажувальної 
залізничної станції. Пункти були пе-
реповнені. Інколи переселенцям 
вдавалося втекти звідти й повер-
нутися до своїх домівок. 

На завантажувальних станціях, 
що охоронялися військовими, укра-

їнців розміщували в товарняках. За 
нормами в одному вагоні мали пе-
ревозити дві родини. Однак реалії 
були іншими. Наприклад, у Сяноці в 
31 вагоні розмістили, крім 897 лю-
дей, ще 24 коней, 120 корів, 45 кіз, 
7 телят і 2 лошат. 

Потяги прямували до пунк-
тів переадресації — в Катовіце, 
Освенцимі й Любліні, а звідти вже 
до розподільних пунктів у Щецині, 
Ольштині, Вроцлаві та Познані. Цю 
відстань долали в середньому за 
тиждень, іноді — протягом 20 – 30 
днів через часті зупинки, плутани-
ну зі списками або великі затори на 
станціях, коли замість 6 ешелонів 

прибувало від 15 до 20. 
На пунктах переадресації теж 

доводилося чекати, інколи по 20 
днів, поки вирушать до залізничних 
станцій у відповідних повітах. Звід-
ти прибулих розвозили по селах, що 
також відбувалося не відразу. Відо-
мий випадок, коли 22 утриманці бу-
динку для людей похилого віку при-
були в повіт 19 червня 1947 року, а 
в село потрапили в січні 1948 року.

На «нових» місцях переселен-
цям діставалися залишені, часто 
понівечені колишніми власника-
ми-німцями господарства. Україн-
ців було позбавлено церкви, шко-
ли й інших можливостей розвивати 
власне суспільно-культурне життя. 
Польська влада переслідувала на-
віть найменші прояви побутового 
культивування українських націо-
нально-культурних традицій. 

Акція нерідко супроводжува-
лася насиллям: українські домів-
ки спалювали, старовинні церк-
ви руйнували, представників 
української інтелігенції та селян-
ства за підозрою у сприянні УПА 
ув’язнювали в концтаборі в Явож-
ні Краківського воєводства, ство-
реного спеціально для «підозрілих» 
українців на території колишнього 
гітлерівського концтабору «Аушвіц 
– Біркенау». 

29 липня 1947 року ОГ «Вісла» 
припинила діяльність, передавши 
повноваження оперативній групі 
Краківської округи. Депортаційна 
акція тривала три місяці. Унаслі-
док цих подій польська комуніс-
тична влада позбулася українсько-
го населення в південно-східних 

воє водствах країни, розкидавши 
західною та північною Польщею 
140 575 українців і поляків, які були 
у шлюбі з українцями (близько 14 
тисяч). Заарештували й засудили 
315 осіб, із яких розстріляли — 173. 
До кінця 1947 року спіймали й ви-
везли ще понад 10 тисяч осіб. Щоб 
повністю унеможливити повернен-
ня українців на рідні землі, їм за-
боронили змінювати місце прожи-
вання. 

Улітку 1947 року командування 
УПА на Закерзонні переконалося в 
безперспективності продовження 
боротьби й віддало наказ вирушити 
в пропагандистські рейди до Захід-
ної Європи або пробиватися на те-
риторію УРСР. 

27 серпня 1949 року в Польщі 
урядовим декретом переселенців 
позбавили прав на колишні госпо-
дарства та залишене майно. 

У середині 1950-их років Поль-
ща на політичному рівні вперше ви-
словила негативне ставлення до 
методів проведення акції, але не до 
самої операції. У 1956 році пересе-
ленці отримали можливість за по-
переднім дозволом змінювати міс-
це проживання. 

3 серпня 1990 року Сенат Поль-
ської Республіки засудив акцію «Ві-
сла».

У лютому 2007 року Президент 
Польщі Лех Качинський і Президент 
України Віктор Ющенко в спільній 
заяві засудили акцію «Вісла». 5 квіт-
ня 2007 року Віктор Ющенко підпи-
сав указ № 274 «Про заходи до 60-х 
роковин операції «Вісла», де приму-
сове переселення етнічних україн-
ців названо страшними подіями в 
історії України. 

Мовою чисел
Три етапи акції «Вісла». 
28 квітня — кінець травня: де-

портовано українців із Сяноцького, 
Ліського, Перемишльського, Ясель-
ського, Кросненського, Горлицько-
го, Бжозувського і частково Люба-
чівського повітів;

червень — «зачистка» Любачів-
ського, Ярославського і Томашув-
Любельського, Горлицького, Ново-
сонцького і Новотарзького повітів; 

жовтень — виловлювання 
українців, які втікали під час пере-
везень або самостійно повертали-
ся на попереднє місце проживання, 
відхід загонів УПА із Закерзоння.

19500 квадратних кілометрів 
охоплювала територія, з якої були 
виселені українці. 

137 – 150 тисяч українців і чле-
нів змішаних сімей переміщено з 
22 повітів, що входили до складу 3 
воєводств, і розселено в 71 повіті 9 
північно-західних воєводств.

357 бойових акцій провела 
оперативна група «Вісла» з квіт-
ня до липня 1947 року. Ліквідова-
но 1509 повстанців, знищено 1178 
бункерів і криївок, заарештовано 
майже 2800 осіб із цивільної мере-
жі ОУН та УПА в Закерзонні. 

3936 осіб, підозрюваних у 
співпраці з УПА, було ув’язнено 
в концтаборі Явожно. З них: 823 
жінки, 27 священиків. Унаслідок 
катувань загинуло близько 200 
бранців.

Не ближче 50 кілометрів від 
сухопутного, 30 кілометрів — від 
морського кордонів, 30 кілометрів 
від воєводських міст — такими були 
межі територій, де дозволили сели-
тися українцям.

Закінчення у наступному номері

Акція «Вісла»: трагедія депортації 
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Розуміючи це, від перших днів 
свого існування Тимчасовий уряд 
готував широкомасштабну рефор-
му місцевого самоврядування на 
демократичних засадах. А пара-
лельно з цим відбувався процес де-
мократизації, де вирішальну роль 
відіграли комітети громадських ор-
ганізацій. У загальних рисах він зво-
дився до поповнення складу цензо-
вих дум та земств представниками 
цих комітетів. Водночас документи 
тієї доби свідчать:  у низці невелич-
ких містечок Чернігівщини звістку 
про Лютневу революцію сприйняли 
як наказ переобрати органи місце-
вого самоврядування, причому за 
своїми правилами.

Так, 8 березня за пропозицією 
голови Чернігівської думи А. Вер-
зилова до її складу кооптували го-
лову Чернігівського громадського 
комiтету I. Шрага. У квітні думу ре-
організовано суттєвіше: до її скла-
ду ввели двадцять вісім членiв ви-
конкому громадських органiзацiй 
Чернiгова. У Глухові 5 квітня до скла-
ду думи гласні внесли п’ятнадцять 
членів виконкому громадських ор-
ганізацій. Інакше справу вирішили 
в Борзні. Там до складу думи вві-
йшли представники від усіх церков-
них парафій, різних організацій і то-
вариств, навіть провели вибори се-
ред дрібних власників міста. Відо-
мі й окремі випадки повної заміни 
громадськими комітетами складу 
старих дум або земств. Так, в Острі 
13 березня думу поповнили члена-
ми виконкому громадських органі-
зацій. Але через місяць уже новий 
виконком поставив питання про ро-
тацію гласних. Конфлікт, що виник 
унаслідок цієї вимоги, завершився 
розгоном думи. Але в цілому може-
мо стверджувати, що весною 1917 
р. комітети громадських організацій 
фактично врятували існуючі органи 
місцевого самоврядування. 

Щодо земського руху, то, як ві-
домо, Тимчасовий уряд прагнув не 
просто його реанімувати, а пере-
творити на опору російської демо-
кратії шляхом формування волосно-
го земства та деяких інших реформ. 
Коли 12 травня 1917 р. відновилася 
робота призупиненої 2 березня се-
сії губернського земського зібран-
ня, то його вітав губернський комі-
сар М. Іскрицький. У промові він, 
зокрема, підкреслив, що «успішною 
перемогою революція зобов’язана 
й малопомітній громадській роботі 
з підготовки народу». На сесії була 
оприлюднена резолюція губерн-
ського виконавчого комітету від 14 
квітня, яка передбачала входження 
його в повному складі до земства. 
Гласні погодилися, а головувати на 
зібранні доручили І. Шрагу. Земські 
діячі підтримали революцію. А якщо 
зважити, що у зборах брало участь 
чимало представників новоство-
рених революційних комітетів, то 
не дивно, що лунали й досить ради-
кальні заклики. Так, скажімо, вини-
кло питання про перенесення праху 
генерала Рудова, який у роки пер-
шої революції «палив оселі й роз-
стрілював людей», з почесного міс-
ця «біля собору» на «найганебніше 
місце». Щоправда, помірковані діячі 
відразу пригасили такі палкі пори-
ви, ухваливши рішення, що подібні 
питання поза компетенцією зем-
ських зборів.

У травні новим головою гу-
бернської земської управи обрали 
О. Свєчина. Нового голову, який у 
той час перебував далеко від Чер-
нігова, очевидно, вкрай зворушило 
обрання, й він відгукнувся на запро-
шення телеграмою. Її текст — ціка-
вий зразок не лише тогочасної ри-

торики, а й світосприйняття людей: 
«У перехідну добу будівництва дер-
жавного життя на нових засадах, 
— писав цей 52-річний чоловік, — у 
рамках своїх сил і розуміння поста-
раюсь виконати завдання, покла-
дене на мене земським зібранням 
рідної Чернігівщини. Вірю, що здо-
рові зачатки земської справи, так 
тяжко виконувані в безпросвітно-
му, органічно їй чужому минулому, 
знайдуть для себе в майбутньому, в 
умовах рівності й свободи той ґрунт, 
який дасть новий розвиток засадам 
місцевого самоуправління — цьому 
фундаменту дійсно виборної демо-
кратії». 

Ми бачимо, що революція роби-
ла поетів навіть із немолодих, тве-
резомислячих людей. 15 червня 
О. Свєчин очолив управу, а вже че-
рез півтора місяця телеграфував до 
Петрограда про вихід із партії На-
родної свободи через вороже став-
лення її керівників до українсько-
го питання, яке «йде врозріз із мо-
їми основними політичними погля-
дами». Демонстративний розрив із 
партією, з якою О.Свєчин пов’язав 
свою долю ще від часу її утворен-
ня, є важливим кроком. Він засвід-
чив рішучість у сприйнятті нових ре-
алій, зокрема ідеї автономії України 
у складі федеративної демократич-
ної Росії серед чернігівських зем-
ців. Коли Центральний комітет пар-
тії чітко висловив своє позитивне 
ставлення до цієї тези, О. Свєчин по-
просив розглянути питання про по-
вернення до лав партії. Упродовж 
1917 р. він добросовісно виконував 
обов’язки керівника губернського 
земства, головуючи на різних на-
радах, відкриваючи з’їзди тощо. І в 
1918 р. він ще обіймав цю посаду. 

Трагедія таких, безумовно, об-
дарованих, наділених волею і енер-
гією освічених людей старшого віку 
полягає в тому, що їхній потенціал 
не спромоглися використати ні Тим-
часовий уряд, ні Центральна Рада. 
Вони виявилися непотрібними но-
вій добі, хоча гарячково намагали-
ся утриматися на поверхні. Разом 
з тим людська доля О. Свєчина див-
ним чином поєдналася з історією 
інституції, яку йому довелося очо-
лювати в 1917 – 1918 рр. Губерн-
ське земство, як і місцеве самовря-
дування в цілому та демократична 
система управління, теж не змогли 
вписатися в бурхливий ритм рево-
люційних перемін. 

Практична діяльність досить ак-
тивних повітових земств тієї доби 
являла собою напрочуд розмаї-
ту картину. Можна твердити, що 
в цілому вони переключилися на 
розв’язання актуальних політич-
них проблем, причому палітра їх-

ніх уподобань, симпатій і підтримки 
залежала від гостроти земельного 
та продовольчого питання в повіті, 
його національного обличчя, реаль-
ного співвідношення політичних сил 
та партійних переконань людей, що 
входили до складу земських глас-
них. Усі вони, природно, підтримали 
Тимчасовий уряд. Але деякі із зем-
ських управ активно стали на бік 
українських політико-державниць-
ких сил. Чи не першими це зроби-
ли земці Борзнянського (найбільш 
українського, якщо зважати на гу-
бернську пресу) повіту. 18 червня 
надзвичайні земські збори тут за-
слухали Універсал УЦР, який зачи-

тав голова управи Ф.П. Саєнко, і 
визнали Центральну Раду «вищою 
українською урядовою установою». 
На її підтримку збори асигнували 
3 тис. руб. У приватному листі до І. 
Шрага повідомляли ще декілька по-
дробиць цього революційного пере-
вороту повітового масштабу: «Був-
ший голова Земської управи Тов-
столес «ушився» — категорично від-
мовився від посади голови... На 25 
червня скликати повітовий Селян-
ський з’їзд у справі організації Се-
лянської спілки. Одже навіть у най-
глухіших повітах організація росте». 

Керівні органи інших повітів 
стриманіше поставилися до цієї до-
сить актуальної на тоді проблеми, 
але повністю обійти її не наважили-
ся. Так, на надзвичайному повітово-
му земському зібранні в Городні, де 
теж відбулося входження місцево-
го виконавчого комітету з правом 
ухвального голосу, багато «теплих 
слів» присвятили пам’яті «щирого 
друга народу», депутата І Державної 
Думи Миклашевського, до складу 
управи збори обрали Іллю Гладкого, 
в минулому члена Української ради-
кальної партії.

Тактика дум назагал подібна 
— з цього приводу вони вислов-
лювалися нечасто. Певним винят-
ком став Чернігів. 25 червня дума, 
розглянувши І Універсал УЦР, ви-
знала необхiднiсть нацiонально-
територiальної автономiї для Украї-
ни та її право «на цiлком самостiйне 
культурне будiвництво». Міське са-
моврядування вiтало Централь-
ну Раду «як органiзацiйний центр 
по пiдготовцi автономії на Українi», 
обiцяло їй «необхiдне сприяння» i за-
кликало до спiвпрацi з Тимчасовим 
урядом «як єдиною революцiйною 
владою в Росії, що зобов’язана йти 
назустрiч нацiональним вимогам 
українського народу». 

Таким чином, земські управи, не 
кажучи вже про збори, які зазви-
чай були радикальнішими, досить 
швидко українізувалися. Складніше 
справа просувалася в думах. Хоча 

ще раз підкреслимо: в той період 
вони не вбачали протиріччя в підпо-
рядкуванні Петроградському урядо-
ві та служінні українській справі.

Надзвичайно важливими в сис-
темі владних структур, що форму-
валися в центрі й на місцях, стали 
два комітети — продовольчий та 
земельний. Співробітники першо-
го з них змушені були виконувати 
неймовірно важке завдання: з од-
ного боку, дбати про забезпечення 
продуктами харчування населення 
краю, а з іншого — організовува-
ти збір хліба задля очікуваної тоді 
ще перемоги над ворогом на фрон-
тах світової війни. На самому почат-

ку революції, як ми бачили, селяни 
охоче віддавали зерно. Але в міру 
того, як війна затягувалася, а на-
дії на гарний врожай зникали й на-
селення північних повітів стало від-
чувати голод — ситуація змінилася. 
Вже в червні невдоволений натовп 
ледве не пошматував голову про-
довольчого виконавчого комітету в 
м. Почеп Мглинського повіту (тепер 
Росія). У подальшому такі ексцеси 
майже звели нанівець усі практичні 
кроки комітету.

Губернський земельний комітет 
і такі ж повітові теж входили до сис-
теми місцевого самоврядування, 
більше того, вони являли собою чи 
не найрадикальніші структури в ній. 
Їхня активність постійно підживлю-
валася настроями селянських мас 
та з’їздами, які відбувалися в губер-
нії регулярно й викликали неабиякий 
інтерес. Повне уявлення про наміри 
щодо землі, котрі плекали чернігів-
ські хлібороби, дають резолюції із зе-
мельного питання, ухвалені на І Укра-
їнському з’їзді в Чернігові. Він прохо-
див 8 – 10 червня майже одночасно 
з II губернським селянським, який 
розпочав свою роботу 10 червня. 
Матеріали з’їздів збереглися, причо-
му суттєво не відрізняючись за зміс-
том, резолюція українського більш 
деталізована. Й оскільки в ньому 
брали участь керівники земельного 
комітету, їх цілком можна використа-
ти для аналізу діяльності останнього.

Доповідь О. Карпинського щодо 
земельного питання, докладний ви-
клад котрої дійшов до наших днів, 
спонукала до палких дебатів, у яких 
узяло участь близько п’ятнадцяти 
делегатів. Збори виробили й ухва-
лили два види резолюцій — одні з 
них перспективного характеру, інші 
вимагали негайного впроваджен-
ня. Вимоги першого такі:

1. Приватна власність на землю 
скасовується.

2. Уся земля без викупу над-
ходить в Український Земельний 
Фонд, яким порядкує сам народ че-
рез український сейм та волосні, по-

вітові, губернські комітети, вибрані 
на демократичних засадах. Всеро-
сійські Установчі Збори мають за-
твердити цю структуру.

3. Із цього фонду мають право 
користуватися землею тільки ті, хто 
її оброблятиме власними силами.

4. Земельна норма має бути не 
меншою від «споживчої» і не біль-
шою за трудову.

5. «Бажано великі зразкові хо-
зяйства передавати до рук хлібо-
робських товариств яко очагів май-
бутнього соціалістичного господа-
рювання».

6. Ліси, води, шахти визнаються 
власністю всього народу.

7. Видатки по земельній рефор-
мі оплачуються державою.

8. Трудовий народ повинен за-
снувати Центральний Український 
Земельний Комітет.

9. Переселенською справою 
має відати вищеназваний комітет.

10. До його ж прерогатив на-
лежить «народне страховання» або 
пенсії.

11. Заводиться єдиний прямий 
подоходний прогресивний податок.

12. «Український Сойм повинен 
бути домагатися соціалізації землі і 
для инших народів держави». 

Негайні заходи в земельній 
справі охоплювали:

1. Вимагати від Тимчасового 
уряду негайної організації Україн-
ського Центрального Земельного 
Комітету.

2. Видати закон про передачу 
земельних справ до нього.

3. Пильнувати, щоб не було про-
дажу, закладу, оренди землі.

4. Організувати «догляд» за ка-
зенними і приватними лісами. Забо-
ронити вирубування лісу.

5. Організувати постачання хлі-
боробськими машинами держав-
ним заходом.

6. Виступити проти монополіза-
ції Росією Донецького басейну. Ви-
возити вугілля тільки за згодою Цен-
трального Українського Комітету.

7. Висловити протест проти 
«утисків переселенцям» у Пензен-
ській, Орловській і Саратовській 
губерніях; визнати, що це «прикре 
явище», бо «ми на Україні зуміли 
фактично забезпечити право наці-
ональних меншостей».

8. Питання щодо переселенців 
має вирішуватись Українським сей-
мом.

9. «Підтримувати всіма силами 
і допомагати закордонним братам, 
галичанам, буковинцям (угорським 
українцям)».

10. Звернути увагу на забезпе-
чення солдаток.

11. Відібрати «воєнноплінних» 
(бранців) у поміщиків — «віддати се-
лянам».

12. Зобов’язати поміщиків бра-
ти робітників з «команд одужуючих».

13. Подбати, щоб усі поля були 
засіяні «громадським коштом».

14. «В першу чергу земельні ко-
мітети повинні поставити питання 
про орендні договори» і вирішити 
його в інтересах народу.

Цей довгий перелік — ні зайвий, 
ні нудний, бо є переконливою ілю-
страцією бачення селянами ситу-
ації в країні в цілому, засвідчує їх-
ній інтерес до всього, що пов’язано 
з аграрним питанням, зрештою де-
монструє їхню віру в те, що україн-
ська автономія та її органи більш 
певно забезпечать їм землю та умо-
ви користування нею. 

Продовження. Поч. у № 97 – 100.
Далі буде

Публікація однойменної книги, 
виданої в Чернігові у 2003 році

Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

Старий Чернігів. Колишнє Дворянське зібрання на Валу. 
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1917 рік. На уламках поринулої 
в хаос і безвладдя Російської імпе-
рії починають окреслюватися конту-
ри нової держави. 17 березня 1917 
року було проголошено створення 
Української Центральної Ради, а тро-
хи згодом — Української Народної 
Республіки.

На початку 1917 року 23-річний 
Олександр Довженко працював учи-
телем у Другому Житомирському ви-
щому початковому училищі. Моло-
дий учитель, в якого у венах текла 
козацька вільнолюбна кров, вирі-
шив перебратися до столиці, до цен-
тру, де він міг узяти активну участь у 
творенні нової держави. Олександр 
сповнений енергії, патріотичних пе-
реконань і світлих мрій. Нарешті, ві-
рить Довженко, «всі люди — брати, 
земля — в селян, фабрики — в ро-
бітників, школи — у вчителів, лікарні 
— в лікарів, Україна — в українців, 
Росія — в росіян». Однак не все так 
просто і легко…

З посади Генерального Військо-
вого Секретаря усунули Симона Пет-
люру, і він почав створювати своє 
військове формування, оскільки 
більшовики активно наступали на 
землі Лівобережної України — на 
момент створення Гайдамацького 
коша Слобідської України (грудень 
1917 р.) більшовицькі загони вже 
були на Харківщині. Симон Петлюра 
відвідував різні установи, переко-
нував, агітував. Очевидно, в той час 
Довженко й вирішив долучитися до 
війська Петлюри. Саме Гайдамаць-
кий кіш Симона Петлюри — одна із 
кращих частин армії УНР — оборо-
няв Київ від наступу більшовиків. 
Кіш складався з двох куренів — чер-
воних і чорних гайдамаків, кінної 
отаманської сотні та гарматного ди-
візіону. Особовий склад коша скла-
дався з добровольців, переважно 
старшин і козаків київських військо-
вих шкіл. Курінь чорних гайдамаків 
був укомплектований юнкерами 2-ої 
піхотної юнацької школи, які добро-
вільно зголосилися стати на служ-
бу до Української армії. Курінь чер-
воних гайдамаків був сформований 
із добровольців — офіцерів колиш-
ньої Російської армії, які перейшли 

на службу до Армії УНР, та з юнкерів 
київських військових шкіл.

Звідси починається найза-
гадковіший період біографії ре-
жисера. Відомо, що Олександр До-
вженко служив воякою куреня чор-
них гайдамаків. Чорні гайдамаки 
мали чорні шлики на шапках і чорні 
петлиці на комірах шинелей. У ході 
Січневого заколоту 1918 року До-
вженко брав участь у штурмі київ-
ського заводу «Арсенал», який три-
мали у своїх руках більшовики. До-
вженко в складі чорного куреня мав 
наступати у 3-ій колоні, котра отри-
мала завдання штурмувати «Арсе-
нал» із Московської вулиці та звіль-
нити з-під обстрілу казарми 1-го ку-
реня богданівців. Колона склада-
лася з чорних гайдамаків, солдатів 
полку ім. Дорошенка та неповної 
(одна чота залишилася для охоро-
ни Ланцюгового мосту) 1-ої сотні сі-
човиків загальною чисельністю до 
500 багнетів. Саме завдяки Гайда-
мацькому кошу Петлюри, що вчасно 
підо спів до знесилених військових 
підрозділів Центральної Ради, завод 
відвоювали в більшовиків.

…Через 11 років режисер зні-
ме однойменний фільм про битву за 
«Арсенал», але вже «дзеркальну вер-
сію» пережитих подій.

1994 року сенсацією стали роз-
секречені матеріали з досьє на До-
вженка. За цими документами До-
вженко постає не богемним поці-
новувачем мистецтва чи «палким 
романтиком епохи комунізму», а 
справжнім націоналістом і воякою.

Ось цитата з одного з архівних 
документів, що співробітник СБУ (в 
минулому — КДБ УРСР) Василь По-
пик оприлюднив до 100-річчя режи-
сера. Свідчення заарештованого на-
ціоналіста «бувшого протодьякона 
УАПЦ Бобієнка В.В.»: «Я лично был 
знаком с А.П. Довженко… Слышал 
его выступления на митингах в Со-
сницком народном доме летом. Он 
тогда выступал от имени партии 
украинских соцреволюционеров, 
стоял на позициях самостийности 
Украины, агитировал за Централь-
ную Раду…

Помню разговор в саду. Довжен-

ко говорил о свежем слиянии партии 
боротьбистов с КПбУ (партія укра-
їнських більшовиків, тримала про-
український курс)…

Он провёл такую мысль, что 
если вся украинская интеллигенция 
пойдёт в члены КПбУ, то там окажет-
ся большинство из украинцев и это 
большинство сможет повернуть по-
литику партии в интересах Украины.

Кажется, при первой чистке пар-
тии его исключили из рядов КПбУ. 
Потом и отец его, и товарищи, сре-
ди которых авторитет Довженко сто-
ял высоко, с восторгом говорили о 
его блестящей дипломатической ка-
рьере (Варшава, Берлин), о его не-
посредственной дружеской связи с 
Шумским (політичний і державний 
діяч, поборник українізації, вбитий 
за особистим розпорядженням Ста-
ліна — авт.). Помню, говорили о том, 
что от Довженко зависит возвраще-
ние белоэмигрантов на Украину.

Во время наступления красных 
на Киев Довженко палил из орудий 
с Владимирской горки по красным… 
От Кошевого или от Нырковского я 
слышал о том, когда Довженко от-
ступал с петлюровской армией, то 
принимал участие в еврейских по-
громах в Фастове и Казатине…».

Або ось такий донос на Довжен-
ка — від робітника управління Пів-
денних залізниць Буковця А.П.: 
«В 1918 году большевики громи-
ли петлюровцев на Украине. Трус-
ливая бандитская группка этих на-
ционалистов-петлюровцев под на-
тиском красных без оглядки уди-
рала из уездного городка Сосницы 
быв. Черниговской губернии. В чис-
ле этой вооружённой бандитской 
группы националистов удирал и До-
вженко, обвешанный гранатами и 
винтовкой».

По згадці про Сосницю варто за-
уважити, що є усні переповідки, ніби 
дехто з сосничан бачив Довжен-
ка у 1917 – 1918 рр. у строї чор-
них гайдамаків — у сивій шапці зі 
шликом. Може, одяг був іншим, але 
якимось особливим, бо очевидцям 
запам’ятався. А шапка зі шликом — 
то характерна відмінність одягу гай-
дамаків-петлюрівців.

Серед матеріалів НКВС на До-
вженка, що групувались у папці, по-
іменованій прізвиськом «Запоро-
жець», є й таке свідчення місцевого 
мешканця:

«В 1918 или 1919 году, будучи в 
доме Довженко, я видел фотоснимок 
Александра Петровича в гайдамац-
кой форме. Эта фотография была в 
рамочке, размер примерно 9x12 сан-
тиметров, висела на стене в квартире 
около недели, но затем была спрята-
на. Сфотографирован был Александр 
Петрович в полушубке, в шапке с 
треугольным верхом и китыцей, под-
поясан. Об этом может подтвердить 
мой брат, который также в то время 
бывал в хате Довженко».

Стрімко наближалася до пораз-
ки ідеалістична мрія про незалеж-
ну Україну. Більшовики наступали, 
і штурм «Арсеналу» зіграв у поразці 
української незалежності не остан-
ню роль (він відтягнув на себе зна-
чні сили армії УНР, що зумовило зго-
дом прорив радянських військ і за-
хоплення Києва).

1919 року Довженко з друзями 
був заарештований Волинським Губ-
чека за підозрами в розвіддіяльнос-
ті на користь УНР. Його помістили в 
концтабір, здійснили фіктивний роз-
стріл (залякування, треба думати), 
але 1920 року врятували боротьбис-
ти, котрі тоді ще мали авторитет як 
представники партії більшовиків.

Після поразки гайдамаки част-
ково прийняли радянську владу, 
частково пішли в підпілля, і їхня доля 
буде сумною — від зневіри й зубо-
жіння до масових страт органами 
ЧК, до Соловків. 

До речі, інший відомий україн-
ський поет Володимир Сосюра в 
1918 – 1919 рр. також був петлю-
рівцем — служив у 3-му Гайдамаць-
кому полку…

У 1920-их роках почалася 
вже інша історія життя, твор-
чих злетів і падінь нашого зем-
ляка…

1939 року Олександр Довженко 
напише автобіографію, де приховає 
факти своєї підтримки УНР і служ-
бу в армії Петлюри. Він заретушує їх 
нібито службою в дивізії Щорса ви-

кладачем школи при штабі. Це ціл-
ком зрозуміло і пояснюється тим, що 
більшовицький терор на повну силу 
запустив безжальну й антилюдську 
машину масових розправ над по-
літично свідомими та інтелігенцією 
— в 1937 – 1938 роках була найпо-
тужніша хвиля репресій, під час якої 
розстріляли до 700 тисяч людей. Тоді 
ж знищили найкращих представни-
ків української інтелігенції. 

Поразка Української революції 
справила сильне враження на режи-
сера — внутрішні протиріччя україн-
ського політикуму, неузгодженість ді-
яльності стали причиною жорстокого 
розчарування і прискорили форму-
вання симпатій до комуністичних ма-
ніфестів про «рівність усіх людей». 

Ольга ЯРМУШ, 
заступник директора з наукової 

роботи Сосницького літературно-
меморіального музею О. Довженка

1 квітня виповнилося 244 роки від дня на-
родження Юрія Федоровича Лисянського — 
одного з найславетніших уродженців нашого 
краю. Два століття тому він разом з І. Крузен-
штерном здійснив першу російську навколо-
світню подорож. 

Юрій Федорович, нащадок українського ко-
зацько-старшинського роду, на думку окремих 
дослідників, ймовірно, мав «лисянське» коріння, 
звідки й одержав прізвище. Як відомо, під час На-
ціонально-визвольної війни українського народу 
під проводом Б. Хмельницького в містечку Лисян-
ка (сучасна Черкащина) існував Лисянський ко-
зацький полк. Козаки Лисянські зустрічаються 
вже в «Реєстрі усього Війська Запорозького», що 
був створений після Зборівської угоди 1649 року, 
у складі трьох Лисянських сотень Корсунського 
полку. Зокрема, там є Дем’ян Якимович Лисян-

ський, який після ліквідації полку був багаторіч-
ним сотником лисянським (1649 – 1665 рр.). 

На Чернігівщині мешкали дві гілки роду Ли-
сянських — сосницька та ніжинська. Морепла-
вець належав до ніжинської гілки. Відомий  родо-
начальник цієї гілки — Стефан Лисянський — був 
«…природным польским шляхтичем и того краю 
войска товарищ». Його син Семен загинув 1712 
року в поході у званні полкового осавула. Вони та 
їхній нащадок Герасим Семенович мали маєток 
у колишньому Лубенському полку в місті Чорну-
хи. Герасим Семенович Лисянський мав трьох си-
нів — Дем’яна (близько 1720 року народження), 
Федора (близько 1727 року народження) та Івана 
(близько 1732 року народження) і дочку Пелагію 
(близько 1727 року народження).

Двоє із синів Герасима Семеновича обрали 
шлях військовослужбовців і досягли військових 
звань: Дем’ян — бунчукового товариша, Іван — 
військового товариша. 

Інакше склалася доля третього сина Г.С. Ли-
сянського — Федора. Він став священнослужите-
лем, значився від 1787 р. намісником Іоанно-Бо-
гословської церкви м. Ніжина. Саме цей факт був 
підтвердженням того, що Юрій Лисянський (до 
речі, в усіх документах він фігурує як Георгій) на-
родився саме в Ніжині. Але існувала також думка 
й про те, що він народився в с. Заньки. Де ж істи-
на? Перегляд метричної книги Іоанно-Богослов-
ської церкви за 1773 рік актового запису про на-
родження Георгія (Юрія) Лисянського не виявив; 
метричних книг по с. Заньки за XVIII ст. узагалі 
не збереглося. Здавалося б, питання про місце 
народження славетного мореплавця залиша-
ється відкритим. Але перегляд наявних сповід-
них книг Іоанно-Богословської церкви м. Ніжина 

дав можливість уточнити деякі факти щодо роди-
ни Федора Герасимовича Лисянського. Зокре-
ма, до цього часу вважалося, що братів Лисян-
ських відправили до морського кадетського кор-
пусу після смерті матері. Але у сповідній книзі за 
1788 рік читаємо: «Протопоп Феодор Лисянский, 
61 года, жена его Фотиния Осипова, 51 года». 
Того року 14-річний Юрій Лисянський вже навіть 
брав участь у морських операціях на Балтиці під 
час російсько-шведської війни 1788 – 1790 рр. 
Можливо, упорядник метричної книги помилив-
ся? Але правильність відомостей в ній підтвер-
джує цікавий документ, який наводимо повністю: 
«1803 года декабря 10 дня благочинный прото-
иерей нежинской Богословской церкви Феодор 
Лисянский преставился, а жена его того же меся-
ца 12 — Фотина Иосифовна — по долговремен-
ной болезни. Погребены ж декабря 15 дня: про-
тоиерей близ церкви Иоанна Богослова в городе 
против жертвенника, а жена его возле кладби-
щенской Иоанна Милостивого церкви при праге 
входи в церковь с левой стороны…».

Зазначимо, що актові записи за 1803 рік 
відсутні. Але ж хтось зробив запис, та ще й не за 
встановленою формою, про смерть не лише про-
топопа Федора Лисянського, а й його дружини. 
Хто це був? Найімовірніше, зробив це Іван Фе-
дорович Лисянський (народився близько 1756 р. 
— помер 14 січня 1826 р.) — син Федора Гера-
симовича, який після смерті батька очолив пара-
фію Іоанно-Богословської церкви м. Ніжина. Іван 
Федорович закінчив клас філософії Київської ду-
ховної академії і 21 листопада 1791 р. був висвя-
чений у священика. Він одружився з дочкою пол-
кового хорунжого Марією Кіндратівною Болбин-
ською, але дітей не мав. За даними 1798 р. очо-

лював парафію с. Мохнівка Ніжинського повіту.
Крім Івана, Федір Герасимович мав ще синів 

— Ананія, Георгія, Петра, Федора та доньку Єли-
завету.

Від 1763 по квітень 1787 р. в усіх церковних 
документах значиться «намесник иерей Феодор 
Герасимов Герасимовский», і лише з травня 1787 
р. він пишеться як Лисянський. Аналіз архівних 
документів дав змогу стверджувати, що йдеть-
ся про одну й ту саму особу. Але з чим пов’язана 
відмінність у прізвищах — аргументоване 
розв’язання цієї загадки ще чекає на дослідни-
ків. Таким чином, за допомогою сповідних книг 
був встановлений рік народження дітей Федо-
ра Герасимовича: Ананій — близько 1767 р., Ге-
оргій — близько 1773 р., Петро — близько 1777 
р. і Єлизавета — близько 1779 р. Але від 1791 р. 
не згадується Петро, а від 1780 р. — Єлизавета. 
Очевидно, вони померли в дитинстві. Відзначи-
мо, що 1780 р. значиться лише Георгій, 1781 р. — 
Іван та Георгій, а від 1782 р. не згадується жодна 
дитина Лисянських. Це підтверджує, що Іван був 
відсутнім через перебування в академії, Ананій 
вступив до морського кадетського корпусу 1780 
р., і вже згодом до нього приєднався Георгій. 

У метричних книгах Іоанно-Богословської 
церкви м. Ніжина були виявлені актові запи-
си про народження «…в наместника иерея Фе-
одора Герасимовского» дітей: Георгія — 1 квіт-
ня 1773 р., хрещені батьки — полковий писар 
Іван Романовський і Тетяна Ісаківна; Петра — 
24 серпня 1777 р., хрещені батьки — полковник 
Іван Тернавіот і Тетяна Ісаківна; Єлизавети — 25 
вересня 1778 р., хрещені батьки — грек Єрей 
Нинович та Олена Петрівна; Федора — 
26 січня 1782 р. 

Невідомий Довженко-петлюрівець 

Юрій Лисянський — український Магеллан 
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Таким чином, була докумен-
тально підтверджена дата наро-

дження Юрія Лисянського — 1 (12) квіт-
ня 1773 року (в багатьох енциклопедіях і до-

відниках досі частіше зазначено 2 (13) серпня 
або 2 (13) лютого 1773 р.).

У 10 років хлопчика відправили на навчан-
ня до морського кадетського корпусу, де по-
чалася дружба Юрія з однокласником Іваном 
Крузенштерном, яка поєднала їх на все життя.

У зв’язку з початком російсько-шведської 
війни 1788 – 1790 років та браком на кора-
блях Балтійського флоту особового складу з 
морського корпусу достроково випустили гар-
демаринів, присвоївши їм молодше офіцерське 
звання мічмана. Серед випускників був і Юрій 
Лисянський, якого направили в ескадру адмі-
рала С. Грейга на фрегат «Подражіслав». Вже в 
першому бою 6 липня 1788 року він заслужив 
похвалу капітана. Після закінчення бойових дій 
на Балтиці Лисянський протягом трьох років 
служив на кораблях російського флоту. 

Наприкінці 1793 року разом із Крузен-
штерном Юрій Лисянський був направлений 
для проходження морської практики до Англії, 
де обидва у складі ескадри Ф. Мєррея побува-
ли в Північній Америці та Індії. А взимку 1795 – 
1796 років він побував у Філадельфії, Бостоні, 

Нью-Йорку, де був особисто прийнятий першим 
президентом США Джорджем Вашингтоном.

Після повернення на Батьківщину Крузен-
штерн подав доповідну записку про необхід-
ність навколосвітньої експедиції, й 7 серпня 
1803 року шлюпи «Надія» та «Нева» знялися з 
якоря та відпливли від кронштадтського пор-
ту. Капітаном «Неви» був Лисянський, «Надії» — 
Крузенштерн. Під час подорожі Лисянський про-
вів низку астрономічних спостережень на ост-
рові Пасхи, виправив помилку Джеймса Кука, 
який надав неправильні координати острова, 
склав словник мови місцевого населення.

5 серпня 1806 року в гавань Кронштадта 
увійшла «Нева», а ще за два тижні сюди при-
йшла «Надія». Таким чином, Ю. Лисянський 
першим у російському флоті здійснив навколо-
світнє плавання, зробив при цьому ряд геогра-
фічних відкриттів і залишив вагомий внесок у 
вітчизняній океанографії, етнографії та інших 
науках.

Команда «Неви», яку він без втрат провів 
через неймовірні випробування, подарувала 
своєму капітанові золоту шпагу. Від держави 
він отримав чин капітана ІІ рангу, орден Свя-
того Володимира ІІІ ступеня, премію та пожит-
тєвий пенсіон.

Після повернення з плавання Ю. Лисян-

ський став готувати до друку опис своєї на-
вколосвітньої подорожі. 1809 року він вийшов 
у відставку в чині капітана І рангу, щоб мати 
більше часу для підготовки праці. Вже 1812 
року мореплавець видав книгу спогадів «Пу-
тешествие вокруг света на корабле «Нева» в 
1803 – 1806 годах», на яку витратив 18500 ру-
блів. 1814 року книга Лисянського була пере-
кладена англійською. Якість матеріалів пони-
ні викликає повагу й подив, а зібрані колекції 
мушель, коралів, одягу та зброї стали гордістю 
Російського географічного товариства. 

Останню частину свого змістовного жит-
тя капітан 1-го рангу Юрій Федорович Лисян-
ський провів у відставці, займаючись вихован-
ням синів. 

1824 року Юрій Лисянський відвідав рідне 
місто Ніжин, де подарував директору гімназії 
вищих наук Івану Орлаю свій атлас, який нині 
зберігається в Музеї рідкісної книги Ніжина.

Як відомо із запроваджених у науковий 
обіг документів, ніжинська гілка роду Лисян-
ських була затверджена у дворянстві 7 січ-
ня 1785 року, але 1844 року (вже навіть після 
смерті всіх братів) Тимчасове присутствіє Ге-
рольдії відмовило в затвердженні їх у дворян-
стві. А 1850 року предводитель дворянства Ні-
жинського повіту Г. Ф. Ракович сповістив дво-

рянське депутатське зібрання, що «… никого 
из сей фамилии в Нежинском уезде нет…».

Через відсутність нащадків у Дем’яна Ге-
расимовича Лисянського його маєтки в Ніжин-
ському та Борзенському повітах Чернігівської 
губернії перейшли до дітей протопопа Феодо-
ра. І саме вони були закладені Ананієм та Юрі-
єм Лисянськими за 10 тис. крб. Це, мабуть, 
частина саме тих коштів, за які й надрукували 
наукові праці Ю.Ф. Лисянського після навколо-
світньої подорожі.

Юрій Федорович Лисянський помер 26 лю-
того 1837 року і був похований на Тихвинсько-
му кладовищі Олександро-Невської лаври. На 
його могилі на зібрані морськими офіцерами 
кошти встановили пам’ятник, ескіз якого на-
малював сам капітан. На постаменті із заліз-
ним якорем викарбувана епітафія, складена 
нашим відважним земляком:

Прохожий, не тужи о том,
Кто кинул якорь здесь.
Он взял с собою паруса,
Под коими взлетит
в предел небес.

Анна МОРОЗОВА,
Державний архів Чернігівської області

Юрій Лисянський — український Магеллан 

Коли помандрувати сторінками іс-
торії Ніжинської вищої школи, стане 
зрозумілим, що навчати журналістів 
тут мріяли давно, ще від перших років 
її заснування. Щоправда, тоді ще не іс-
нувало ані такої професії, ані закладів 
освіти, де б на неї готували. Журналіс-
тика в Російській імперії ледь спинала-
ся на ноги… Але, уважно вивчивши на-
вчальні плани Гімназії вищих наук кня-
зя Безбородька, можна виявити в них 
низку дисциплін, які й тепер вивчають 
у вишах, що готують журналістів.

Перш за все це блок мовної під-
готовки, який, окрім державної мови, 
передбачав знання латини й двох іно-
земних мов (французької та німець-
кої). Вивчали історію, право. Цікавим 
був блок літературознавчої підготовки. 
Предмет російської словесності перед-
бачав вивчення в 4 класі риторики, в 
5 класі — риторики й поетики (з напи-
санням власних поетичних творів), у 6 
класі — поетики з роз’ясненням її голо-
вних родів, у 7 класі — логіки теоретич-
ної та практичної з викладенням філо-
софських початків, написання прозо-
вих і віршованих творів, у 8 – 9 класах 
— написання прозових і поетичних тек-
стів, естетичний аналіз кращих творів 
авторів російської літератури, засвоєн-
ня матеріалів про стиль, смак і критику.

Професійним спрямуванням вишу 
було готувати чиновників для держав-
ної служби. Для формування естетич-
них смаків гімназистам викладали ма-
лювання та етикет. У Гімназії існувала 
справді творча атмосфера: діяв театр, 
засновано симфонічний оркестр… 

Усе це стимулювало вихованців 
Гімназії вищих наук до власної твор-

чості. Почали утворюватися літератур-
ні групи, які видавали власні рукопис-
ні журнали. За часів навчання Миколи 
Гоголя достеменно відомо принаймі 
про три таких літературних осередки. 
Рукописний часопис «Северная заря» 
видавали Микола Гоголь, Костянтин 
Базелі, Нестор Кукольник, Євген Гре-
бінка, Василь Любич-Романович та 
інші. Вийшло 1826 року три числа цьо-
го видання.

Згодом ця сама редколегія поча-
ла видавати рукописний журнал «Ли-
тературное эхо». Побачило світ 13 ви-
пусків журналу. Микола Прокопович 
заснував рукописний журнал «Мете-
ор литературы», до нього долучилися 
Микола Гоголь і Петро Мартос.

Василь Домбровський та Євген 
Гребінка видавали рукописні журнали 
«Аматузия» і «Пифия». 

Атмосфера Ніжинської гімназії ви-
щих наук сприяла виявленню творчих 
здібностей, які вже потім по-різному 
знаходили свій розвиток. Найбільш та-
лановиті вихованці стали згодом про-
фесійними літераторами й публіциста-
ми, посіли чільне місце в літературно-
му процесі, інші залишилися аматора-
ми і творчістю займалися у вільні від 
служби хвилини.

Але варто пам’ятати, що серед 
фундаторів української журналістики 
та книговидання був Євген Гребінка, 
який у своєму альманасі «Ластівка», 
що вийшов у Петербурзі, відкрив для 
світу українську поезію Тараса Шев-
ченка. Згодом вони разом із Петром 
Мартосом стояли біля джерел першо-
го видання Шевченкового «Кобзаря». 
Так набувався редакторський досвід, 
так утверджувалося українське слово.

Після сумнозвісної «справи про 
вільнодумство» 1832 року Гімназію 
вищих наук було реформовано у Фі-
зико-математичний ліцей. Міністер-
ство освіти Російської імперії мало на 
меті знищити демократичні традиції 
закладу й перетворити його у військо-
ву казарму. Ліцей мав готувати техніч-
ні й офіцерські артилерійські кадри. 
Проте керівництву закладу вдалося в 
навчальних планах частково зберег-
ти гуманітарний блок: вивчали фран-
цузьку й німецьку мови, історію, ро-
сійську словесність. Велику увагу при-
діляли відбору абітурієнтів.

Щороку за державним замовлен-
ням набирали лише 24 ліцеїсти. Тож 

не дивно, що серед вихованців Ліцею 
— багато відомих і талановитих лю-
дей: це відомі інженери і вчені в га-
лузі будівництва та залізничної спра-
ви, генерали Петро Собко (автор про-
екту Київського вокзалу) та Дмитро 
Журавський (будівельник знаменито-
го Петропавловського шпиля); пись-
менник і журналіст Олександр Афана-
сьєв-Чужбинський, етнографи й публі-
цисти брати Семеновські, близький 
товариш Тараса Шевченка Михайло 
Лазаревський та інші.

У квітні 1840 року видали офі-
ційний наказ про реорганізацію Фі-
зико-математичного ліцею в Ніжин-
ський юридичний ліцей князя Без-
бородька, який повинен був готува-
ти юристів-практиків. Як не дивно, але 
при шести наукових кафедрах, крім ка-
федр державного права, законів ка-
зенного управління, законів цивільно-
го благо устрою, законів поліцейського 
карного судочинства, зберегли дві гу-
манітарні кафедри — російської історії 
та загальної статистики, теорії поезії 
та російської словесності. Згодьтесь, 
оригінально: поліцейський слідчий, до-
бре обізнаний з теорією віршування, 
або ж суддя, який знається на античній 
літературі. Але саме так і було. Навчали 
також французькій та німецькій мовам.

Інспектором навчального закла-
ду працював Пилип Марачевський — 
учений, який уперше переклав Біблію 
українською мовою, а 1853 року 
уклав перший «Словарь малороссий-
ского языка». Це свідчить про те, що 
філологічні дисципліни викладали на 
належному рівні. 

Тож не дивно, що серед вихован-
ців вишу знаходимо низку людей, які 
зробили значний внесок у розвиток 
вітчизняної журналістики та книго-
друкування. Серед них — поет, пере-
кладач і видавець Микола Гербель. 
Саме він видав низку книг з історії Ні-
жинської вищої школи, впорядкову-
вав зібрання творів М. Гоголя, Н. Ку-
кольника, Є. Гребінки та інших. Редак-
тором однієї з перших україномовних 
газет — «Чернігівського листка» — 
став Леонід Глібов, знаний у наш час 

передусім як байкар. Відомим у Росій-
ській імперії журналістом був Микола 
Макаров. Він входив до складу спів-
робітників петербурзького журналу 
«Современник», підтримував дружні 
зв’язки з О. Герценом, друкувався в 
його часописі «Колокол», що виходив 
у Лондоні.

У вересні 1875 року в Ніжині за-
мість Юридичного ліцею відкрили Іс-
торико-філологічний інститут. Він був 
другою (після Петербурзького істо-
рико-філологічного інституту) вищою 
педагогічною школою загальнодер-
жавного значення. У статуті закладу 
йшлося про право користуватися де-
якою автономією: обирати на вченій 
раді керівників навчального закладу, 
професорів, видавати наукові запис-
ки, мати власну друкарню. Це значно 
активізувало наукове життя вишу й 
посилило видавничу базу.

За 142 роки існування Ніжинської 
вищої філологічної школи в імперську, 
радянську, національну журналістику 
пішли не сотні — тисячі вихованців. 
Зокрема, за 43 роки дореволюційно-

го існування було підготовлено більш 
як 70 учених-філологів, які згодом по-
чали працювати у провідних універ-
ситетах держави. Серед них — ака-
деміки Ю. Карський, М. Державін, 
В. Рязанов, І. Кириченко, літерату-
рознавці В. Данилов, П. Волинський, 
Р. Волков. Цілком ймовірно, що дехто 
з них у ХХ столітті закладав підвалини 
журналістського фаху.

Усі подальші реформування на-
вчального закладу (Науково-педаго-
гічний інститут, Інститут народної осві-
ти, Інститут соціального виховання, Ні-
жинський державний педагогічний ін-
ститут імені М. Гоголя) не були напряму 
пов’язані з журналістською професією, 
але ґрунтовна філологічна підготов-
ка давала змогу вихованцям закладу 
працювати в обласних, міських та ра-
йонних газетах Чернігівщини, Полтав-
щини, Сумщини, Житомирщини, Київ-
щини, у виробничих багатотиражках.

За 22 довоєнні роки (з 1918 по 
1941 роки) Ніжинський вищий на-
вчальний заклад підготував 7134 фа-
хівці для шкіл України. Серед відомих 
випускників цього періоду були й ви-
хованці, які починали свій творчий 
шлях у журналістиці: письменник, Ге-
рой Радянського Союзу, педагог, а 
згодом редактор остерської район-
ки Юрій Збанацький; поет і журналіст 
Олекса Ющенко; журналісти, редакто-
ри газет С. Заволока, Г. Зорка, Д. Анти-
биш, Г. Коваль та ін. Були серед вихо-
ванців і ті, з ким доля обійшлася більш 
жорстоко. Серед них — відомі в діа-
спорі письменники й публіцисти Ана-
толій Калиновський, Леонід Полтава, 
Ольга Мак, літературознавець, жур-
наліст, редактор радіо «Свобода» Іван 
Кошелівець… Час виніс свій вирок.

У повоєнний період значне міс-
це в підготовці творчої молоді поча-
ла відігравати літературна студія Ні-
жинського державного педагогічно-
го інституту. Тут панував культ твор-
чості та духовної свободи. У цьому 
була велика заслуга керівників студії 
— доцентів М. Сайка, Д. Королевича, 
Д. Наливайка, П. Сердюка. Це люди пе-
реважно трагічної долі, але справжні 
патріоти України. Обдарована твор-
ча молодь черпала із джерел студії не 
лише професійне вдосконалення, а й 
громадянську позицію. Щоб зреалі-
зувати себе та свій творчий по-
тенціал, літстудійці йшли в 
журналістику.

Гоголівський університет  
готуватиме  журналістів

Основа — знаменита Ніжинська філологічна школа

Олександр Забарний
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Цікаве про українських 
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Василь Буденний, 
Іван Зажитько, Воло-
димир Сапон, Рости-
слав Мусієнко, Бори-
слав Степанюк, Олек-
сандр Олійник, Раїса 
Решетнюк, Станіслав 
Реп’ях, Дмитро Іванов, 
Петро Зуб, Валентина 
Корінь. 

Кінець 1980-их
років. 

Світлини з архіву Володимира Сапона
Зовнішність 

Кобилянської 
У похилі літа Ольга Кобилян-

ська такий вигляд мала за описа-
ми близьких людей: темне волос-
ся, крізь яке пробивалася ледь 
помітна сивина, гладко зачеса-
не, поділене проділом, заплете-
не в коси, які укладалися позад 
голови і закріплялися шпилька-
ми. Брови виразно темні, облич-
чя поважне, серйозне й нагаду-
вало більш чоловіче, ніж жіноче. 
На ньому ані зморшки, були вони 
ледь помітні тільки під очима. 
Лице матове, як буває в темних 
шатенок, широке чоло трохи ви-
ділялося на худорлявому облич-
чі, на вустах — вираз туги, мрії, 
осяяний добродушністю. Особли-
во виділялися темно-карі очі, які 
світилися вологим, променистим 
блиском, в них, як казали, ніби 
відбивалася свіжість травневої 
роси. Сумовитий вираз обличчя 
був майже завжди, навіть коли 
письменниця всміхалася. Була 
вона середнього зросту, одяга-
лася охайно, гармонійно, строго 
і не за модою. Говорила м’яким 
притишеним голосом.

У Кракові 
на Аріянській

Василь Стефаник жив сту-
дентом у Кракові на Аріянській, 
№ 1. Мешкав він удвох із прияте-
лем С. Шмігером, наймали про-
стору кімнату з вікном на вулицю 
Любич. Обстановка кімнати була 
звичайна, студентська. Праворуч 
— ліжко Стефаникове, ліворуч — 
Шмігерове, посередині — вікно, 
а під вікном — стіл. Під стіною, де 
Стефаникове ліжко, — шафа, на-
впроти — умивальник. При две-
рях ще один столик зі спирто-
вою машинкою для варення. Тут, 
у цій кімнаті, і було написано такі 
шедеври, як «Кам’яний хрест» та 
«Кленові листки».

Мужицький адвокат 
Осівши в Снятині, Марко Че-

ремшина із запалом узявся до 
адвокатських справ. Обороняв 
він, звичайно, знівечених жит-
тям людей, ошуканих багатіями 
та всілякими лихварями, але ні-
коли — ошуканців і тих, які іншо-
му приносили зло. І хоч багато 
хто з адвокатів використовував 
будь-яку нагоду, щоб нашкоди-
ти мужицькому адвокатові, ім’я 
Черемшини було дуже популяр-
не серед селян. Якось звернувся 
до письменника-адвоката селя-
нин із проханням захистити його 
перед панським економом. Еко-
нома мав захищати інший, бага-
тий адвокат. Той, щоб вирізнити 
свого клієнта, підвів його до суду 
і звернувся вишуканою поль-
ською мовою:

— Маю честь представити 
мого клієнта, адміністратора по-
міщицьких маєтків пана Юзефа 
Кенчинського.

Суддя схопився з крісла й 
улесливо подав руку.

Побачивши це, Черемшина 
узяв під руку свого клієнта і офі-
ційно звернувся до судді:

— Маю честь представити 
мого клієнта — господаря Гриця 
Запаренюка.

Суддя розгубився, змушений 
був піднятися з крісла і простяг-
нув мужикові кінчики пальців.

Це справило на присутніх ве-
лике враження.

У 1955 – 1957 ро-
ках, коли студією керу-

вав Олександир Королевич, 
відомий у літературі як Лесь Го-
мін, до вишу вступила низка та-
лановитих юнаків. Серед них 
Євген Гуцало, Віктор Вовк, Во-
лодимир Мордань, Леонід Ко-
валенко, Анатолій Давидов, Єв-
ген Хоменко, Віталій Пригоров-
ський. Після того, як керівника 
студії огульно звинуватили в на-
ціоналізмі та звільнили з робо-
ти, на студійців чинився певний 
ідеологічний тиск. Та хіба можна 
збороти Правду?! 

Новим керівником студії став 
молодий доцент, вихованець ле-
нінградської аспірантури, а нині 
знаний літературознавець, ла-
уреат Шевченківської премії, 
академік, доктор філологічних 
наук Дмитро Сергійович Нали-
вайко. Саме за його мудрого 
керівництва і принципової гро-
мадянської позиції в літературу 
прийшли лауреати Шевченків-
ської премії Євген Гуцало та Ле-
онід Горлач, лауреат премії Лесі 
Українки Анатолій Давидов, по-
ети Володимир Мордань, Віктор 
Вовк, перекладач Дмитро Олек-
сандренко. Та починали вони 
свій шлях із журналістики, ко-
респондентами обласних і ра-
йонних газет…

У 1960 – 1970 роках попо-
внили лави журналістів, а зго-
дом і редакторів газет Василь Ні-
кітін, Петро Пулінець, Петро Гро-
мовий, Валентина Хоменко, Ми-
хайло Кушніренко, Любов Бутко, 
Василь Струтинський, Анатолій 
Мойсієнко, Таїсія Шаповален-
ко. 1973 року до них долучили-
ся Олексій Нестеренко, Володи-
мир Сапон, Володимир Ящен-
ко та інші. Сьогодні імена за-
служених журналістів України 
В. Пригоров ського, О. Нестерен-
ка, В. Сапона та інших добре ві-
домі мешканцям Чернігівщини.

Щоб уникнути арешту, 1970 
року Дмитро Наливайко змуше-
ний був залишити інститут. Зви-
нувачення традиційні — посла-
блення ідеологічної роботи се-
ред студентів, пропаганда націо-
налістичних поглядів… Літстудію 
очолив доцент кафедри укра-
їнської літератури, член Спіл-
ки письменників України, літе-
ратурний критик Павло Сердюк. 
Людина крицевої чесності, висо-
кої моралі та стійких патріотич-
них переконань, Сердюк і у сво-
їх студійців формував такі самі 
якості. Понад двадцять його ви-
хованців поповнили лави Наці-

ональної спілки письменників 
України, більш як сто — лави На-
ціональної спілки журналістів 
України. Добре відомі шануваль-
никам красного письменства 
Любов Пономаренко, Микола 
Луговик, Іван Просяник, Анато-
лій Шкуліпа, Олександр Петькун, 
Віктор Попок. Усі вони прийшли 
до літератури журналістськи-
ми стежками. Не полишають об-
раної професії Валентина При-
мостко, Валерій Магула, Людми-
ла Сіра, Іван Забіяка — вибачай-
те, якщо кого забув.

У 1990 році літературну сту-
дію Ніжинського педінституту 
очолив поет, літературознавець, 
член Національної спілки пись-
менників Олександр Астаф’єв. 
Беручи на роботу до вишу 
випуск ника редакторського фа-
культету Львівського полігра-
фічного університету імені Івана 
Федорова, ректор Ніжинського 
педінституту Федір Степанович 
Арват покладав на Олександра 
Григоровича великі надії. Він хо-
тів ліцензувати в інституті спе-
ціальність «журналістика», за-
снувати друкований орган вишу, 
ввести на філологічному факуль-
теті нові спеціалізації, зокрема 
«редагування освітніх видань». 
Частково ці задуми були реалі-
зовані…

Партійне керівництво того-
часної України надзвичайно рев-
но оберігало журналістську про-
фесію від інакомислячих людей. 
У 1970 – 1980-их роках в Укра-
їні діяло лише п’ять факультетів 
журналістики — в Київському, 
Львівському, Харківському, Дні-
пропетровському, Донецькому 
університетах, дещо пізніше від-
крилися факультети в Одесі та 
Чернівцях. Студентів на ці спе-
ціальності відбирали не лише за 
вступними іспитами, а й за ре-
комендаціями партійних та ком-
сомольських органів (так звана 
«мандатна комісія»), позапартій-
них до вишу не брали, поза кон-
курсом йшли юнаки, які відслу-
жили у війську. А тому відкрити 
цю спеціальність у педагогічно-
му інституті було справді утопі-
єю… Проте ректор не відступав.

У вересні 1992 року вийшло у 
світ перше число інститутської га-
зети «Альма матер». Це була пер-
ша перемога! До неї Федір Арват 
йшов від 1980 року. Коло витоків 
інститутської газети стояли тоді 
ще доценти, а нині знані профе-
сори Олександр Астаф’єв, Олек-
сандр Ковальчук, Павло Михед, 
член Спілки письменників Павло 

Сердюк, член Спілки журналіс-
тів України Олена Плаушевська. 
Першим редактором багатоти-
ражки став вихованець вишу, 
член Спілки журналістів України, 
а згодом заслужений журналіст 
України Олександр Безпалий.

На факультеті суміжних про-
фесій інституту відкрили нову 
дворічну спеціальність «осно-
ви журналістики», навчальний 
план до якої підготували доцен-
ти Олександр Астаф’єв та Олек-
сандр Забарний. По завершен-
ні навчання слухачам видава-
ли додаток до диплома фахівця. 
Через факультет суміжних про-
фесій пройшло багато студентів-
філологів, які нині успішно пра-
цюють у журналістиці. Серед них 
редактори Наталія Герасименко 
та Валерій Кичко, журналісти Ге-
лена Лазун, Богдан Плужник, Те-
тяна Загній, Вікторія Гаврик, Ан-
дрій Диміч та інші.

Олександр Григорович 
Астаф’єв, очоливши у Ніжині 
«Просвіту», засновнував низку 
видань, які згодом стали відо-
мими в Україні. Це газети «Про-
світа», «Наш український дім», 
часопис «Ніжинська старовина». 
Серед вихованців літературної 
студії, якою керував Олександр 
Астаф’єв, знайшовся чималий 
гурт молоді, яка пов’язала свою 
долю з журналістикою. Це теле-
журналісти з «Інтера» Олександр 
Пилипець та Вікторія Найдьо-
нова, ведуча «5 каналу» Олена 
Степаненко, тележурналісти об-
ласної телерадіокомпанії Тетяна 
Миргородська, Олексій Маслов, 
Ольга Конопацька, газетярі Ан-
дрій Деркач, Валерій Литовчен-
ко, Олександр Бойко, і цей пере-
лік можна продовжити…

1995 року Ніжинський дер-
жавний педагогічний інститут 
очолив доктор фізико-матема-
тичних наук, професор Василь 
Яковець, вихованець цього за-
кладу. Він продовжив реаліза-
цію задумів свого попередника. 
Була значно зміцнена видавни-
ча база, здійснювалося відкрит-
тя нових спеціальностей, ви-
щий навчальний заклад успішно 
пройшов акредитацію за IV рів-
нем і став педагогічним універ-
ситетом (1998), а згодом отри-
мав статус класичного універси-
тету (2004).

З’явилася реальна можли-
вість ліцензувати спеціальність 
«журналістика», що й здійсни-
ли. У 2005 році відповідні мате-
ріали були подані в ДАК. Проте, 
на жаль, спроба була невдалою. 

Для цієї спеціальності у виші 
створили належну матеріальну 
та видавничу базу, але не виста-
чило кадрового забезпечення.

А зі стін філологічного фа-
культету в журналістику продо-
вжували йти все нові й нові ви-
хованці. На факультеті запро-
вадили нову спеціалізацію — 
«редагування освітніх видань». 
Сьогодні імена молодих журна-
лістів Олени Марченко, Вікторії 
Гаврик, Аліни Ковальової, Мари-
ни Забіян добре відомі читачам 
Чернігівщини. На столичних те-
леканалах працюють Дмитро Ка-
занцев та Василь Мамелін.

Молодий ректор Ніжинського 
державного університету доцент 
Олександр Самойленко ідею лі-
цензування нової спеціальнос-
ті не лише підтримав, а й став її 
активним реалізатором. Поча-
лася активна робота з пошуку та 
добору кваліфікованих кадрів, 
створення навчальних планів і 
програм, підготовки належної 
документації. Велику допомогу в 
цьому надали доктор із соціаль-
них комунікацій Тетяна Дзюба, 
заслужений журналіст України, 
доктор історичних наук Віктор 
Шпак, доктор філологічних наук, 
професор Микола Тимошик. І 
справа увінчалася успіхом!

Наказом МОН України за 
№1516-л від 28.12.2016 р. «Про 
ліцензування освітньої діяльнос-
ті» Ніжинському державному уні-
верситету імені Миколи Гоголя 
надано право готувати фахівців 
зі спеціальності 06. Журналісти-
ка. 061.Журналістика. Видав-
нича справа та редагування за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем бакалавр. Затверджено та-
кож ліцензований обсяг студен-
тів у кількості 25 осіб за денною 
формою навчання. Детально про 
умови прийому на нову спеціаль-
ність читайте на сторінці «Абіту-
рієнту» на сайті університету.

Ось так і реалізувалася ба-
гаторічна мрія вихованців Гого-
лівського університету щодо за-
снування у своїй альма-матер 
журналістської професії. Дав-
ні гуманістичні традиції, висока 
фахова підготовка, належна ма-
теріальна база стануть запору-
кою її успіху. Отже, чекаємо на 
вас, майбутні студенти!

Олександр ЗАБАРНИЙ, 
декан філологічного факультету 

НДУ, член Національної 
спілки журналістів України, 

письменник
ndu.edu.ua

Гоголівський університет  
готуватиме  журналістів
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Використані чайні пакетики можуть ще по-

служити. Ними можна:
Нейтралізувати побутові запахи. Сухі використані па-

кетики позбавлять холодильник, відро для сміття та будь-яке 
інше місце в будинку неприємного запаху.

Усунути запах із взуття. Аналогічним чином можна по-
збавити взуття неприємного запаху. Чай до того ж збере з 
нього надлишки вологи.

Освіжити повітря. Додайте пару крапель ефірної олії на вису-
шений чайний пакетик — і одержите сухий ароматизатор повітря. 

Почистити килими. Потрібно спочатку підготувати до-
статню кількість пакетиків. Зберігайте їх у холодильнику в єм-
кості з водою, щоб вони не зіпсувалися. Коли збереться по-
трібна кількість, розкрийте пакетики і просушіть вміст — чай 
має бути злегка вологим. Потім розсипте чаїнки по килимо-
вому покриттю, дочекайтеся, коли вони висохнуть, і пропило-
сосьте. Бруд і неприємний запах зникнуть.

Школа української мови
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Несподівані 
думки

 Бажання жінки — за-
кон, поки бажання чолові-
ка — жінка. 

 Розумний висловлює 
не більше 10% того, що об-
мірковує, а дурень обмірко-
вує не більше 10% того, що 
висловлює. 

 День пропав недарма. 
 Мудрість приходить у 

старості на зміну розуму. 
 Обходячи розкладені 

граблі, ти втрачаєш дорого-
цінний досвід.

 Щоб ви так жили, як 
прибідняєтеся! 

Було колись...
Дехто твердить, що 

Жуль Верн усе життя про-
вів за письмовим столом. 
Це не так. Він побував у 
Норвегії, Ірландії, Шотлан-
дії, США. Письменник лю-
бив виходити в море на яхті 
з двома матросами, а зго-
дом придбав маленький 
пароплав, на якому плавав 
у Середземному морі.

* * * 
Генрік Ібсен, знаний 

своєю мовчазністю, відмо-
вився від одного запрошен-
ня на банкет, пояснивши це 
так: «Я б тільки був присут-
ній і не вимовив би жодного 
слова, а через ввічливість 
інші гості теж мовчали б ці-
лий вечір. Якщо я не прийду, 
розгнівані гості матимуть 
тему для приємної розмови».

* * *
Відомий польський піа-

ніст Ігнац Падеревський при-
їхав якось у невеличке аме-
риканське місто. Гуляючи, 
побачив на непоказному бу-
динку скромну табличку: «Міс 
Джонс навчає грі на роялі. 
Урок — один долар». Сама 
вчителька в той час викону-
вала з великими помилками 
ноктюрн Шопена. Падерев-
ський завітав до неї, мовчки 
сів за рояль, почав грати нок-
тюрн.

Коли наступного дня 
Падеревський ще раз зу-
пинився біля знайомого бу-
динку, побачив велику виві-
ску: «Міс Джонс. Учениця ве-
ликого Падеревського. Урок 
— п’ять доларів».

Куточок 
гумору

Одеські жарти
— Щось Ви, мабуть, по-

гано живете: лише в одній 
руці сумка. 

☺ ☺ ☺
— Ох і начудив Фіма: 

взяв і помер посеред по-
вного здоров’я.

☺ ☺ ☺
— Ви що — з мізками 

посварилися? 
☺ ☺ ☺

На Привозі: «Мадам, то 
Ви будете купувати мій то-
вар, чи мені забути Вас на-
завжди?»

☺ ☺ ☺
Оголошення: «Шановні 

мешканці! Майте совість, ви-
кидайте сміття в сусідній двір». 

☺ ☺ ☺
— Моню, не розчісуй 

мені нерви! 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 Аксельбанти — це не лише елемент військової форми. 
Так називаються і пластмасові штучки на кінцях шнурків.

 Стукаючись головою об стіну (звичайно, несильно), 
можна втрачати 150 калорій на годину.

 Збираючись на літній курорт, третина людей забуває 
покласти у валізу речі для купання.

 Чхання може бути неймовірно швидким. Підраховано, 
що швидкість чхання становить більш ніж 160 км на годину.

 Коли європейці вперше побачили жирафа, вони на-
звали його «верблюдопардом», вирішивши, що це гібрид 
верблюда й леопарда.

Усі знають про 
Венецію, італійське 

місто на воді. Але в Єв-
ропі є ще й «північна Вене-

ція» — це місто Амстер-
дам у Нідерландах. 
Місто розташоване на 
26 островах, канала-

ми з’єднується з Рейном і Північним морем. 
Три великі європейські міста мають пло-

щу з однаковою назвою — Марсове поле. 
Це Рим, Париж і Санкт-Петербург. У давньому 
Римі площа була так названа на честь бога ві-
йни Марса. Вона слугувала місцем військових 
навчань, народних зборів. У столиці Росії пло-

щу так назвали 1818 року через проведення 
тут військових парадів. У Парижі спершу Мар-
сове поле теж слугувало для військових на-
вчань, згодом стало місцем парадів, народних 
гулянь, а від 1867 року тут проводяться міжна-
родні виставки. 

«Чудовий ост-
рів» — так пере-
кладається назва 
острова та одно-
йменної держави 
Шрі-Ланка, що в Ін-
дійському океані. 
Раніше острів мав 
назву Цейлон.

Неправильно Правильно
Розбитий стакан Розбита склянка

Гарна цепочка Гарний ланцюжок

Малярські кисточки Малярські пензлики

Мебельний магазин Меблевий магазин

Поступив у продаж Надійшов у продаж

Печіночний паштет Печінковий паштет

Імпортні обої Імпортні шпалери

Таранець Олександр 
Михайлович (26.03.1924 – 
27.02.1998) — український 
співак (баритон), один із пер-
ших виконавців вітчизняної 
естрадної пісні. Народний ар-
тист України (1984).

Народився в с. Зелене 
Петрівського району Кіро-
воградської області. Учас-
ник Другої світової війни. 
Вищу вокальну освіту здо-
був у Київській консервато-
рії (1951 – 1955, клас І. Па-
торжинського). Від 1953 р. 
— соліст Української дер-
жавної естради  (від 1959 р. — 
Укрконцерту).

У репертуарі співака 
були твори українських і за-
рубіжних композиторів: 
М. Лисенка, М. Глінки, 
К. Вільбоа, Я. Степового, В. 
Косенка, О. Білаша, А. Філі-

пенка, С. Сабадаша, П. Май-
бороди, І. Шамо, а також 
українські народні пісні.

Перший виконавець пі-
сень «Ми підем, де трави 
похилі», «Марічка», «Пісня 
про рушник», «Ясени», «Чор-
нобривці», «Моя стежина», 
«Прилетіла ластівка» та ін-
ших. Брав участь в озвучен-
ні 48 кінофільмів, серед яких 
«Літа молодії», «Киянка», «Ро-
ман і Франческа», «Долина 
синіх скель».

Гастролював із концер-
тами за кордоном. Наспі-
вав на грамплатівки чимало 
українських пісень, народних 
та сучасних. Однак його соль-
ний альбом вийшов лише за 
часів незалежності на ком-
пакт-диску. 

Дуже популярним на 
естраді був дует Олександра 

Таранця і Петра Ритвицько-
го, які познайомилися ще 
студентами. Дует виступав 
27 років і подарував слу-
хачам незабутні «Пливе чо-
вен», «Місяць на небі», «Коли 
розлучаються двоє», «Сніг на 
зеленому листі», «Як затьох-
кав соловейко» та ще багато 
пісенних шедеврів.

Улюблені пісні

Ï³ñíÿ ïðî ðóøíèê
Музика: Платон Майборода
Вірші: Андрій Малишко

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, солов’їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава 

усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава 

усмішка,
І засмучені очі хороші блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме 

до болю —
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме 

до болю —
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Ì³ñÿöü íà íåá³
Українська народна пісня

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує — серденько мре.

Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов.
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер навіки зійшлися знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?

 Єдина людина, з якою треба порівнюва-
ти себе, — це ви в минулому. І єдина людина, 
кращою від якої маєте бути, — та, якою ви є за-
раз. 

 Ніколи не повертайся в ті місця, де тобі 
було погано. Ніколи не проси в тих, хто відмо-
вив одного разу.

 У характері людини є три золотих якості: 
терпіння, почуття міри й уміння мовчати. Іноді 
в житті вони допомагають більше, ніж розум, 
талант і краса. 

 Не живи з людиною заради грошей, дітей 
та жалю: гроші набриднуть, діти виростуть, а 

жалість перетвориться в презирство. 
 Найкраща помста людині — довести, що 

ти можеш обійтися без неї. 
 Хороші люди принесуть вам щастя, пога-

ні — нагородять досвідом, найгірші — дадуть 
урок, а найкращі — подарують спогади. 

 Усе можна пережити в цьому житті, поки 
є для чого жити, кого любити, про кого піклува-
тися й кому вірити. 

 Потяг душ перетворюється в дружбу, 
потяг розуму — в повагу, потяг тіл — у при-
страсть. І тільки все разом може перетворити-
ся в кохання. 

Мудрiсть вiкiв

Олександр Таранець


