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«Ударники праці».

Високопосадовці виписують премії у сотні тисяч

Ціна 4 гривні

У найближчі 10 днів

не забудьте продовжити
або оформити передплату
на нашу газету на II півріччя
Поштові тарифи зросли,
але передплатну ціну на газету
не підвищено

816 342

341 781

296 619

294 829

277 129

Назар Холодницький
ГПУ

Наталія Корчак
НАЗК

Анатолій Матіос
ГПУ

Руслан Радецький
НАЗК

Юрій Столярчук
ГПУ

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна — незмінна:
всього 8 гривень на місяць.
Передплатний індекс «Світ-інфо» —

273 717

267 196

187 861

155 720

153 322

Руслан Рябошапка
НАЗК

Олександр Скопич
НАЗК

Юрій Луценко
ГПУ

Анжела Стрижевська
ГПУ

Євген Єнін
ГПУ

Також газета продається вроздріб поштою —
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку.

Найбільші суми премій за 2016 рік серед правоохоронців:

Правоохоронці
та силовики

«Українська правда» отримала у
своє розпорядження офіційну інформацію щодо виплати премій 120 керівникам 24-х органів влади протягом
минулого року.
Загалом у 2016 році на ці премії
з державного бюджету витратили 6,5
мільйона гривень. Із цієї суми кожна
третя гривня пішла на відзнаки керів-

ників Генеральної прокуратури — 2,3
мільйона.
Правоохоронні та силові органи
влади 2016 року витратили на преміювання своїх керівників більше, ніж
міністерства та інші органи влади.
На відміну від своїх колег, Артем
Ситник, очільник НАБУ, на це не спрямував жодної копійки.
Натомість відомство Юрія Луценка виокремилося на фоні інших не
лише найбільшим фондом преміювання. В останні два місяці 2016-го премії Генпрокурора та його заступників
зросли удвічі порівняно з попереднім
періодом.
Юрій Луценко не надав відповіді
на запитання УП для цього матеріалу.
Один з його заступників виплати премій пояснив так:
«Система нарахування премії в органах влади діє дуже бюрократично —
усіх преміюють в однаковому процентному розмірі (у відсотках до ставки
— УП). Якщо немає «зальотів» — тебе
преміюють безвідносно до результатів. По-друге, премія сприймається
як надбавка до окладу, який є дуже
скромним майже скрізь, крім НАБУ,
САП та НАЗК».
Рекордсменом серед правоохоронців та всіх інших керівників держорганів став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Протягом року місячна премія Назара
Холодницького коливалася від 33 тисяч до 144,5 тисячі гривень. Остання
сума — абсолютний рекорд серед відомих УП премій 2016 року.
У розмові з «Українською правдою» Назар Холодницький пояснив
свої високі премії тим, що таким чином прибирали зрівнялівку в оплаті
праці прокурорів:
«Через неузгодженість у законо-
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Основні теми газети:

Назар Холодницький, ГПУ — 816342; Наталія Корчак, НАЗК — 341781; Анатолій Матіос, ГПУ — 296619; Руслан Радецький,
НАЗК — 294829; Юрій Столярчук, ГПУ — 277129; Руслан Рябошапка, НАЗК — 273717; Олександр Скопич, НАЗК — 267196; Юрій
Луценко, ГПУ — 187861; Анжела Стрижевська, ГПУ — 155720; Євген Єнін, ГПУ — 153322.

Восени 2016-го стався скандал.
Українці дізналися, що члени НАЗК
(Національне агентство запобігання
корупції) щомісяця преміювали самі
себе. Сумарно додаткові нарахування
сягали десятків тисяч гривень.
Ці виплати взялося перевірити Національне антикорупційне бюро: чи не
було в діях керівництва НАЗК корупційної складової.
У результаті нікого не покарали.
НАБУ поширило заяву: виявлено колізії
та прогалини в чинному законодавстві,
що дозволяють керівництву НАЗК встановлювати необмежені премії; треба переглянути підходи до визначення
розмірів винагород.
Чинне законодавство не містить
чітких критеріїв. Лише вказано, що
премія керівникам державних органів виплачується відповідно до їхнього
особистого внеску в загальні результати роботи.
Як виявило розслідування «Української правди», торік премії НАЗК були
не найбільшими. Інші керівники державних органів призначають премії
собі та своїм заступникам. Суми одноразових виплат сягають 100 тисяч гривень. І далеко не завжди високопосадовці можуть пояснити: за які такі успіхи в роботі вони отримують доплати до
посадового окладу.
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давстві вийшло так, що керівник Антикорупційної прокуратури і рядовий
прокурор мають однакові оклади. Що
в мене, що у прокурора відділу оклади однакові. А відповідальність — різна.
Щоб урегулювати питання оплати
праці працівників прокуратури і градацію між керівним складом і рядовим, для цього кожного місяця визначається відсоток премії».
Збільшення суми премії наприкінці року керівник САП пояснив 60%-ою
недокомплектацією штату до листопада 2016 року і необхідністю використати весь зарплатний фонд: «Не тільки в мене в останні місяці була висока премія, вона була висока в усіх
працівників. Це практика, я знаю, всіх
державних органів. Це так звана «13та зарплата».
Холодницький зазначає, що подібний розподіл грошей замість економії не є порушенням законодавства, і
запевняє, що в 2017-му премії будуть
уже не такими високими, «оскільки
штат уже добраний, і зарплатний фонд
розподіляється порівну».
Серед п’ятьох заступників міністра
внутрішніх справ Дєєва та Ковальчук
— єдині, хто отримав премії за роботу
наприкінці року. Чому так — МВС залишило без відповіді на момент підготовки матеріалу.
Про Тетяну Ковальчук відомо, що
до роботи в МВС вона була помічником
народного депутата Арсена Авакова.
Чим діяльність Дєєвої та Ковальчук відрізнялася від роботи інших
заступників Авакова, що міністр вирішив преміювати лише їх, «Українська правда» намагалася розпитати в колишнього радника, а нині
члена колегії МВС Антона
Геращенка.
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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,
знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою
буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області.
Наступний номер газети вийде 6 липня, для
передплатників другого півріччя.

Тільки факти
Безвізом з Євросоюзом
уже за перші два дні скористалися
понад 2500 українців

Безвізовим режимом станом на 18.00 12 червня скористалися 2555 громадян України.
Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу
запровадили безвізовий режим для України.

На мітингах у Росії хапають людей

Станом на 16.30 понеділка в Москві було затримано поліцією понад 400 учасників неузгодженої антикорупційної
акції протесту на Тверській вулиці. У Петербурзі затримали більше 300 учасників аналогічної акції, яка проходила на
Марсовому полі без узгодження з міською владою.
12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ
цього дня відбулись акції проти корупції.
Учасники акцій скандували: «Ганьба!», «Путін — злодій!»,
«Росія без Путіна», «Росія буде вільною!» На адресу силовиків протестувальники кричали: «Поліція з народом!», а при
жорстких затриманнях — «Фашисти!»
Поліція розганяла не тільки не узгоджені з владою мітинги, а й дозволені. У Норильську затримали щонайменше
10 осіб. Мітинг проти корупції раніше був дозволений міською владою. У Казані, де акція теж була узгоджена, затримали щонайменше четверо демонстрантів.
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Бліц-інформ

Меморіал Захисникам
України: конкурс на кращий
проект оголосили вдруге

Від 16 червня по 16 серпня можна знову подавати
проекти спорудження в Чернігові меморіалу Захисникам
України. Так ухвалив міськвиконком.
Цього разу призовий фонд став більшим. Переможець
отримає 100 тисяч гривень. Торік премії складали 4, 6 і 10
тисяч гривень. Тоді архітектори міста зауважили, що це надто малі гроші, аби досвідчені фахівці брали в конкурсі участь.
Тому роботи надсилали переважно студенти. У лютому журі
визначило переможця — студентку з Києва. Проте були деякі
зауваження до проекту, які переможниця так і не виправила.

Долучайтеся до благодійного
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на
підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!»,
ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494,
рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону:
в доларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK
MELLON, New York, USA. Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N
Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк одержувача
Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.
Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE
UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача та адреса.
Тел.: (063) 236-18-03.

Орден «За мужність»
Маріанні Хардіковій

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом «За мужність» III ступеня Маріанну Ігорівну Хардікову
— фотокореспондента з міста Чернігова. Про це сказано
в Указі від 6 червня 2017 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста».
Маріанна відома активною роботою фотокореспондента під час буремних подій у Києві взимку 2013 – 2014 рр.

«Ушинські читання»
в Чернігові

У першій такій науково-практичній конференції, що
відбулась в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, взяли участь, крім вітчизняних науковців,
кілька відомих представників української діаспори.
Євген Савенко очолює українське товариство «Вербиченька», яке існує від 1995 року в місті Нижньокамську
в Татарстані (Російська Федерація). Відтоді товариству
вдається зберегти українську недільну школу. Пан Євген
досліджує роль українців у становленні освіти й культури
народів Росії. Приміром, абетки одразу для трьох народів
Поволжя створив у XVIII столітті українець — митрополит
Веніамін, у миру Василь Пуцек-Григорович з Полтавщини.
«Знати історію й спиратися на традиції треба й для
того, щоб розвивати сучасну освіту», — говорить Дарина Блохин, яка очолює німецько-українське наукове
об’єднання. Ця організація понад десять років налагоджує контакти між науковцями й педагогами двох країн.
Костянтин Ушинський, пам’яті якого присвячені читання, провів дитячі та юнацькі роки на Чернігівщині, в
Новгороді-Сіверському. Тому й виникла ідея про запровадження «Ушинських читань».

У Седнів з’їхалися митці
зі всієї України

Вони прагнуть побачити мальовничі місця, де колись
творили Шевченко, Яблонська, Глущенко.
Стартували двомісячні Седнівські пленери. Перший
такий з’їзд відбувся 1964 року.
Володимир Чепелик, голова Національної спілки художників України: «Седнів завжди був культурним осередком, тут були видатні люди — художники, письменники. І ми вирішили цю традицію продовжити».
Роками будинок художників занепадав, адже коштів
на утримання ніхто не виділяв. Тож митці вже самостійно
взялися за відновлення будівель пансіонату.
Свого часу 1988 року саме на Седнівських пленерах
відбулася художня революція — митці почали відходити
від консервативного радянського живопису і презентували незалежне сучасне мистецтво. Саме тоді було сформоване нове коло митців.
Мистецтво, як і все в радянській країні, жорстко
контролювали. Сьогодні перед художниками нова проблема — відсутність коштів і затребуваності.
На території будинку художників митці відкрили
пам’ятник своєму колезі Миколі Глущенку.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року

Економ
міка

Вихід
Зарубіжні інвестори
на польські збудують у Чернігові
ринки
два заводи

Чернігівська делегація підприємців на чолі з головою ОДА
Валерієм Кулічем, президентом Торгово-промислової палати Костянтином Івановим відвідала Польщу. У Великопольському воєводстві вони підписали угоду про співпрацю й кілька
днів мали насичену програму
знайомства між представниками великопольського і чернігівського бізнесу.
Костянтин Іванов: «Це не
перший крок, який підсилює
нашу співпрацю і наше міжпалатівське товариство. Ми вже
мали задоволення бачити в нас
у гостях пана президента палати
пана Войцеха Крука. Остання зустріч була в січні, коли ми бачили
у нас у гостях не тільки керівника палати, а й підприємців».
Чернігівщина багато експортує до Європи, проте польський ринок для неї розкритий
ще не повною мірою. Тож співпраця між торгово-промисловими палатами має ситуацію змінити. Цього разу Великопольське воєводство відвідали 12
чернігівських бізнес-представників. Вони взяли участь у польсько-українському форумі в Познані.
Войцех Крук, президент Великопольської торгово-промислової палати: «А може, зробимо
щось разом, щоб таким чином
розширити власні ринки. Зараз
ми маємо бути з тими, котрі розкажуть і покажуть, що в Україні
є фірми і підприємства для такої
співпраці».
Олексій Довганич, заступник директора ПРАТ «ТК-Стиль»:
«Я як працівник текстильної галузі бачу перспективи співпраці
між нашими регіонами, бо текстильна промисловість легка
і швидка до співпраці. Думаю,
вже найближчим часом ми будемо бачити перші результати».
Для багатьох це шанс вийти
на ринок країни без посередників.

8
червня
в приміщенні
обласної державної
адміністрації
підписаний
меморандум про
взаєморозуміння між ОДА,
міською радою
та компанією
NAFFCO, м. Дубай (Об’єднані
Арабські Емірати).
Документ підписали
голова ОДА Валерій Куліч,
міський голова Владислав
Атрошенко та генеральний
представник компанії в
Україні Абед Алуан.
Відповідно до меморандуму арабська компанія як
інвестор має намір відкрити в Чернігові завод з виробництва протипожежного обладнання. Міська рада
та
облдержадміністрація
сприятимуть організації нового виробництва з іноземними інвестиціями на території обласного центру.
Говорить
Владислав
Атрошенко: «Це дуже важливо для розвитку нашого
міста. Вони зараз планують
інвестувати в чернігівське
виробництво 2 – 3 млн дол.
США. Це не надто великий
обсяг інвестицій, але ми
зацікавлені в них, тому що
наша мета — розвиток міста і створення нових робочих місць».
Компанія NAFFCO представлена в понад 100 країнах світу.
Вона є одним з лідерів
світового ринку з виробництва і постачання протипожежного устаткування,
систем
протипожежного
захисту, пожежної сигналізації, а також розроблення інженерних рішень щодо
забезпечення захисту й
безпеки (аварійні системи
безпеки, автомобілі швид-

кої допомоги, мобільні госпіталі, аеродромні пожежні
автомобілі тощо).
***
У Чернігові незабаром
з’явиться сучасний хлібзавод. Його будівництво вже
розпочалося на вулиці Ціолковського, 30, що в районі Шерстянки. Підприємство спеціалізуватиметься
на виробництві різних сортів хліба за латвійською
рецептурою. Представники Латвії виявили бажання відкрити свій бізнес у
Чернігові. Їхні інвестиції
складають до 3-х мільйонів
євро.
9 червня вже на другу
зустріч до міського голови
Чернігова завітали латвійські бізнесмени, посол Латвії в Україні, почесний консул Латвії в Чернігові та області, аби обговорити умови проекту.
За словами латвійського підприємця Нормундса Боміса, більша частина
прибутку піде в міський бюджет, а також місто отримає робочі місця.
Здати в експлуатацію
новий завод планують на
День Незалежності України — 24 серпня. Працювати на підприємстві на початковому етапі будуть 150
осіб, у майбутньому штат
мають намір розширити до
500 осіб.

Білорусь
надіслала 55 тонн
гуманітарної
допомоги
в зону АТО

12 червня в міжнародному
автомобільному пункті пропуску «Нові
Яриловичі» (Чернігівщина)
співробітники
Держприкордонслужби та митниці оформили гуманітарний
вантаж. Допомога була направлена з Республіки Білорусь для громадян України, які проживають у районі проведення антитерористичної операції по
обидва боки лінії розмежування.
Доставку майже 55
тонн вантажу, що складався з продуктів харчування
та засобів особистої гігіє-

ни, здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.
Вантаж прибув до Києва, а його розподілом і доставкою за призначенням
займатиметься представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста в
Україні.
Доставка гуманітарної
допомоги здійснювалася
відповідно до міжнародного й вітчизняного законодавства, яке регламентує
порядок направлення гуманітарних вантажів.

5-річного Сашу від самого народження
жорстоко била рідна мати
У 5-річного Саші Гарвана з Володькової Дівиці Носівського району все тіло в шрамах, синцях, зламаний пальчик на лівій руці, голова — в
гематомах. Так над ним познущалася рідна мати. 2 червня Сашу доставили в київську лікарню «Охматдит»
прямо зі знімального майданчика
передачі «Говорить Україна», що на
ТРК «Україна».
Саша — п’ята і наймолодша спільна
дитина подружжя Гарванів (з ними також
живе 18-річний Юрій, син чоловіка від
першого шлюбу). Саме Юрій неодноразово скаржився сусідам на жорстоке поводження матері Вікторії із Сашею, а ті, на
його прохання, звернулися до програми
«Говорить Україна».
Як вдалося з’ясувати журналістам
програми, хлопчик рік жив у літній кухні, ходив у дранті, їв із собачої тарілки. А
за шматок «людської» їжі мати молотком
вибила маленькому хлопчикові два зуби
й порвала рот. Тортури дитині вона влаштовувала при старших дітях і при чоловіку. Била жорстоко: по голові, по ногах

палицею або руків’ям від ножа.
Про все це було розказано в ефірі у
програмі «Говорить Україна» з Олексієм
Сухановим 7 червня.
Жахлива історія сколихнула всю країну. Редакція програми отримала тисячі повідомлень від небайдужих людей. У
зв’язку з великим резонансом, який викликала важка доля маленької дитини,
команда «Говорить Україна» зняла продовження історії.
«Нам просто нереально порахувати
кількість усіх, хто звернувся із пропозицією допомогти маленькому Саші. Люди

пропонують і гроші, і одяг, і солодощі. У
перші ж дні пропонували просто зварити
суп і спекти пиріжки, щоб малюк скуштував домашньої їжі. Є жінка, яка хоче дати
свою квартиру в Харкові старшому братові Юрку й готова навіть комуналку сплачувати», — розповідає шеф-редактор програми «Говорить Україна» Оксана Сябро.
Окрім цього, за її словами, допомогти дитині хочуть навіть за кордоном — зі
США, Італії, Великобританії, Франції, Туреччини. Небайдужі люди готові взяти
Сашу до себе на літню відпустку і все сплатити.
Нині Саша перебуває в одній з київських клінік. Йому продовжують проводити обстеження й лікування.
А прямо в студії програми «Говорить
Україна» поліція затримала 38-річну мешканку Чернігівщини, яка знущалася зі свого 5-річного сина Саші. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження
за ст. 166 Кримінального кодексу України («Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі
наслідки»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.
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Невже «Десна»
буде «в офсайді»?

Бліц-інформ
Прямі потяги до моря

«Укрзалізниця» запустила потяги до курортних Затоки, Кароліно-Бугаза та Білгорода-Дністровського.
Зокрема, потяг № 288/287 Чернігів – Київ – Білгород-Дністровський курсує від 6 червня через день
по парних числах, а у зворотному напрямку — по непарних.

Чому нашу команду не пускають у прем’єр-лігу?
Громом з ясного неба пролунала 2 червня вість, що чернігівську «Десну» не допускають до
наступного чемпіонату України
з футболу в найвищому дивізіоні — прем’єр-лізі. При тому, що
команда здобула цю путівку в
чесній і нелегкій спортивній боротьбі, ставши одним з двох переможців першої ліги.
«Іллічівець» з Маріуполя набрав у турнірі 81 очко, «Десна»
— 74, а «Верес» з Рівного відстав від нашої команди з великим відривом — аж у 7 очок.
Хоча саме «Верес» тягнуть до
прем’єр-ліги замість «Десни».
Рішення про недопущення
чернігівської команди у вищий
дивізіон ухвалили ті, хто керує
нашим українським футболом,
— насамперед Федерація футболу України. Це громадська організація, але саме вона офіційно представляє наш футбол на
європейській і світовій арені, є
членом УЄФА і ФІФА. Та водночас від 2008 року існує прем’єрліга — об’єднання професійних
футбольних клубів, що здійснює
проведення чемпіонату України
(прем’єр-ліга), Кубка, ряду інших
турнірів. Це вже щось таке не
любительське, а наближене до
бізнесового об’єднання.
Так от, рішення про допуск
чи недопуск команд до турнірів
ухвалювала Федерація футболу, але, оскільки йшлося про вищий дивізіон, то спільно з Українською прем’єр-лігою. Ситуація доволі дивна, коли самі клуби прем’єр-ліги беруть участь у
вирішенні того, кого ж допускати в їхнє коло. І ось з 12 клубів
прем’єр-ліги лише київське «Динамо» проголосувало за допущення «Десни» в турнір. Ще три
клуби утрималися, решта проголосували проти «Десни», тобто
за її недопущення. Замість «Десни» ухвалили включити до чемпіонату третього призера першої
ліги — «Верес». Тобто основний
спортивний принцип було просто розтоптано.
Кілька слів про наш футбол загалом, найперше — про
чемпіонат країни. Прем’єр-ліга
останніми роками скоротила-

ся до ганебного мінімуму — 12
команд. Зникли чимало відомих
колективів, наприклад, «Дніпро»
з однойменного міста, який ще
недавно грав у фіналі Ліги Європи, «Металіст» з Харкоркова — багаторазовий
й
призер чемпіонатів,
«Кривбас» із Кривого Рогу, два «Металурги» — з Донецька та Запоріжжя,
«Говерла» з Ужгорода, низка столичних
команд.
Наші команди
давно вже називають «клубами», тоб-то це чисто комерційні
йні
структури, приватна власність тих чи інших бізнесменесменів, а імениті клуби — бі
бізнесменів-олігархів. Самі ці клуби є
завідомо збитковими. Власники тримають ці дорогі «цяцьки»
задля політичних дивідендів чи
з якоюсь іншою метою. А війна
і фінансова криза змусили багатьох власників клубів відмовитися від таких «цяцьок».
Чим же мотивували ФФУ і
УПЛ недопущення «Десни» до
прем’єр-ліги? Для отримання
ліцензії на це дійсно треба виконати ряд вимог. Насамперед
наявність домашнього стадіону, що відповідає всім вимогам.
Стадіон ім. Гагаріна в Чернігові,
домашня арена «Десни», вже з
рік на реконструкції, яка дещо
затяглася. Через це весь чемпіонат сезону 2016 – 2017 років «Десна» і так звані домашні за календарем матчі грала
на орендованих стадіонах, переважно в Києві, на «ОболоньАрені». До речі, за цієї ускладнюваної обставини для «Десни»
тим більшою є її заслуга в цьому
чемпіонаті. На нашому стадіоні повністю оновлено трав’яний
газон, він буде з підігрівом. Ведуться й інші роботи на арені. До
початку чемпіонату України, а
старт його в липні, стадіон буде
готовий. Про всяк випадок клуб
вказав у заявці київську «Оболонь-Арену» і отримав дозвіл
грати там.
До речі, реставрацію нашо-

Створена місцева
пожежна команда

го державного стадіону ім.
Гагаріна веде
своїм коштом
якраз
клуб
«Десна».
А в ліцензованого
в еліту
зо
«Вереса»
поле стаді«Вер
ону вза
взагалі нікудишнє,
і невідомо
невідомо, коли буде його
реконструкція. Тому «Верес» також заявив для гри в чемпіонаті чужий стадіон — у Луцьку. І
клубу це теж дозволили. За всіма іншими вимогами до інфраструктури в «Десни», як мінімум,
усе не гірше, ніж у «Вереса» або
й краще. Що ж трапилося?
У Федерації футболу таки
назвали основну претензію до
«Десни» — фінансово-господарські питання, бюджет клубу.
А якщо ще конкретніше — клуб
звинувачено в тіньовому бюджеті, приховуванні справжніх
розмірів фінансування, зокрема зарплат футболістів.
Цікаво, що в коментарях самого клубу «Десна» — не стільки заперечення щодо тіньових
зарплат і загалом тіньової економіки в клубі, як заява, що подібною економікою займаються всі клуби еліти українського футболу, хіба що окрім донецького «Шахтаря».
Наш клуб озвучує те, що
давно не є секретом в українському футболі, і запитує: чому
ж такий вибірковий підхід — до
чернігівців один, а на інші клуби
заплющують очі?
Схоже, наша команда потрапила «під гарячу руку» в
рамках гучно декларованої в
державі боротьби з корупцією і тіньовою економікою. Це
називається «показуха». Мож-

на звинувачувати керівництво
клубу, що не зорієнтувалося в
цій ситуації і щось десь не так
оформило в поданні на чемпіонат країни. Але невже не можна
було дати клубу якийсь час, щоб
виправити недоліки? Враження, що дехто у футбольних колах
хоче скористатися ситуацією,
що комусь «Десна» дуже незручна, якщо гратиме у вищому дивізіоні. Якісь закулісні, далекі від
спорту ігрища.
Що далі? «Десні», яка досі
боролася, й дуже успішно, на
футбольних полях, доведеться
поборотися в деяких кабінетах
і коридорах. До цієї боротьби
за справедливість мають долучитися міська та обласна влада. Бо поки що пролунав ультиматум і від керівництва клубу: якщо «Десну» не допустять у
прем’єр-лігу, то вона не гратиме
в новому чемпіонаті і в першій
лізі, і взагалі ніде. Власники клубу припиняють фінансування команди, вона просто зникне.
Важко уявити щось подібне.
Адже більш як півстоліття існування команди любителі спорту чекали на її вихід до вищого
дивізіону. Шкода цих уболівальників, а саме в Чернігові одна з
найвищих відвідуваностей футбольних матчів. І можна уявити,
яким заповненим буде стадіон,
коли сюди приїдуть «Динамо»,
«Шахтар», «Зоря».
Прикро за наших талановитих футболістів, які під проводом головного тренера команди
Олександра Рябоконя, одного з
кращих тренерів України, показують чудову гру.
То невже така команда
може бути «в офсайді», в положенні поза грою?
Петро АНТОНЕНКО

«Десна» може зіграти в чемпіонаті замість «Сталі»
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Валерій Куліч повідомив, що
«Десну» можуть допустити до участі в УПЛ у наступному сезоні у випадку, якщо одну з команд
елітного дивізіону не допустять до змагань.
«Те рішення федерації щодо апеляції,
яке прийняте, є кінцевим. УЄФА категорично
проти, щоб держава вмішувалася у справи
футболу. Але ми досягли спільної думки з керівництвом клубу, що разом будемо працювати з ФФУ, я мав розмову з Андрієм Павелком, президентом федерації. Є варіанти, що

кілька клубів мають знятися з УПЛ. Це конкретно «Сталь» з Кам’янського, це достовірна інформація. Ця команда зараз приймає
рішення, чи буде вона брати участь у змаганнях узагалі. Стосовно «Вереса» переглядати
рішення не будуть», — сказав Куліч.
Також він зазначив, що 6 червня мав
розмову з керівництвом «Десни» й фанатами.
«На превеликий жаль, керівництво клубу мене залучило надто пізно до вирішення питання. Перша зустріч у мене відбулася 30 травня о 16.30, коли розгляд апеляції

був призначений на 31 травня. І за ніч мені
було важко відпрацювати це питання з президентом ФФУ», — додав голова ОДА.
Виходить, якщо Федерація футболу дозволить «Десні» грати в чемпіонаті України
у прем’єр-лізі замість іншої команди, то питання не в тому, що клуб не так подав заявку
на турнір, а скоріше в тому, що хтось дуже хотів бачити в еліті саме «Верес». Або це означає, що за останні дні клуб «Десна» зумів виправити ситуацію і виконати всі умови для
допуску у вищий дивізіон.

Чернігів і Тель-Авів (Ізраїль): співпраця в медицині
6 червня в Чернігівській міській раді
підписаний меморандум про співпрацю
між нашим містом і Першим медичним
центром Тель-Авіва.
Ізраїльська сторона на безкоштовній
основі надаватиме чернігівським лікарям
методичну і науково-консультаційну допомогу.
Говорить керівник Міжнародного департаменту Першого медичного центру ТельАвіва Роман Гольдман:
— Чернігів увійшов до асоціації співробітництва між Ізраїлем та Україною. Причому в цій асоціації він поки єдине місто, яке
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не є мільйонником. Першим серед українських міст до неї приєднався Київ, потім
Львів, через місяць має приєднатися Одеса
і через півтора місяці — Дніпро.
Ми запланували в Чернігові ряд семінарів, форумів і конгресів, які проведемо для
лікарів не тільки з Чернігова, а й з інших міст.
Вже найближчим часом будемо готові прийняти українських колег, які абсолютно безкоштовно приїдуть на навчання, підвищення
кваліфікації в нашу центральну клініку.
У нас дуже теплі стосунки з українською
стороною. З 9 мільйонів жителів Ізраїлю 1
мільйон — вихідці з СРСР, з них приблизно

65% — з України. У нас багато спільного, в
тому числі необхідність країні жити й розвиватися в умовах незавершеного військового
конфлікту. Але ми вважаємо, що Україна —
потенційно європейська держава, головний
ресурс якої — люди, готові навчатися й діяти.
Тож давайте добиватися результатів разом.
Перший медичний центр Тель-Авіва —
провідний, найбільший медичний заклад Ізраїлю. У ньому працює близько 1,4 тис. лікарів, з яких 10% — професори. Загальний
штат працівників — 6 тис. осіб. Центр приймає понад 1,3 млн пацієнтів на рік і проводить щороку 31 тис. операцій.

4 червня в с. Макіївка Носівського району з нагоди Дня села відбулося урочисте відкриття місцевої пожежної команди. Участь у заході взяли керівництво облдержадміністрації, райдержадміністрації,
районної ради, обласного Управління ДСНС України,
голови об’єднаних територіальних громад області.
Штат підрозділу складає 8 осіб. Цілодобове чергування забезпечуватимуть 2 вогнеборці, які зможуть оперативно виїхати за викликом. Територія обслуговування пожежної команди охоплюватиме 6
населених пунктів.
Досі найближча пожежна частина від села Макіївка знаходилася в райцентрі на відстані 45 км.
Створення таких команд дозволить мінімізувати час
прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця
пригоди. У серпні минулого року такий підрозділ почав функціонувати у с. Пакуль Чернігівського району.

Знищено 2270 небезпечних
боєприпасів

Очолювана підполковником Сергієм Білевичем
група розмінування 8-го Чернігівського навчального центру Держспецслужби транспорту Міністерства
інфраструктури завершила обстеження 700-метрової ділянки уздовж залізниці поблизу станції Часниківка Бахмацького району.
Загалом з 4-го по 29 травня сапери витягли із
землі 2270 одиниць вибухонебезпечних предметів
часів Другої світової війни: артилерійські снаряди калібру 45, 76, 122 і 152 мм, мінометні міни калібру 82
і 50 мм, детонатори до артилерійських снарядів. Повідомляється, що вони знаходилися тут від 20 серпня
1941 року, коли на цій станції німецька авіація розбомбила радянський ешелон з боєприпасами.
Шляхом контрольованого підривання всі небезпечні знахідки знищили.

Подорожчав проїзд
у Прилуках

1 червня для прилучан подорожчав проїзд у міських автобусах. Таке рішення з подачі перевізників
ухвалив виконком міськради. Загальний тариф становить 4 гривні, а пільговикам та школярам — 2
гривні.
Безкоштовно користуватимуться громадським
транспортом 10 категорій громадян, перелік яких
затверджений рішенням виконкому в червні 2015
року: учасники бойових дій; інваліди І та ІІ груп; діти
з багатодітних сімей; інваліди війни; особи (ЧАЕС) —
І категорія; особи (ЧАЕС) — ІІ категорія (ліквідатори);
діти (ЧАЕС) — інваліди; діти-інваліди; особи, котрі супроводжують інваліда І групи та дитину-інваліда (1
особа); реабілітовані особи.
Досі проїзд у Прилуках коштував 3 гривні 50 копійок, а пільговики й діти їздили автобусами за 1 гривню.

Вулицю Преображенську
перекрили до 30 червня

У зв’язку з проведенням у Чернігові ремонтів на
вулиці Преображенській та ділянці вулиці Пушкіна до
30 червня тут перекрито рух транспорту. На цей час
цілодобово відкритий проїзд по проспекту Миру від
Валу до Красної площі. Вулиця Преображенська йде
повз Вал, перпендикулярна центральній магістралі
міста — проспекту Миру.
Тимчасово внесено зміни до автобусних маршрутів №№ 7, 30, 33, 36 і тролейбусного маршруту №8.
Автобуси від Красного мосту в напрямку вулиці
Толстого будуть рухатися по вул. Гетьмана Полуботка, Красній площі, просп. Миру, вул. Єлецькій; у зворотному напрямку — від Валу по проспекту Миру в
напрямку Красної площі, далі по вул. Шевченка й за
маршрутами.
Тролейбус №8 курсуватиме в напрямку вул. Пухова від зупинки «Чексіл» — по вул. І. Мазепи, проспекту Перемоги до зупинки «Центральний ринок», потім
через вул. Кирпоноса та Красну площу на вул. Шевченка до зупинки «Красний міст» і далі по маршруту.
У зворотному напрямку: від Красного мосту до зупинок «вул. Гетьмана Полуботка», «Драмтеатр», «Центральний ринок» і далі в напрямку комбінату «Чексіл».
Тобто по вулиці Толстого тролейбус зараз не ходить,
Лісковиця тимчасово залишилася без нього.
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Про все, що хвилює, що наболіло

Станція «Ніжин»:
гнати людей
на височезний міст —
незаконно

Ніжинський міськрайонний суд завершив розгляд
справи щодо скандального мосту на залізничній станції Ніжин — переходу від перону вокзалу на приміські
платформи. Цей височезний міст був споруджений над
залізничними коліями кілька років тому як частина реконструкції станції. Так чи інакше, але наземний перехід
до колій від перону керівництво станції закрило. Людям
доводилося дряпатися на цей міст, щоб вийти на платформи, в тому числі й інвалідам. Люди дерлися на міст
за будь-якої негоди, як правило, з речами, важкими колясками. Керівництво станції мотивувало все міркуваннями безпеки. Але натомість саме на цьому мосту траплялися травмування людей, дійшло навіть до смертельних випадків.

Громадські активісти міста давно подали позов на
залізничників у суд з вимогою відкрити наземний перехід на платформи. Розгляд справи тягся не один місяць.
Представники станції заявили в суді, що, мовляв, по
станції щодоби проходить майже сотня пар потягів, що,
згідно з інструкцією, вимагає наземного переходу. Але
сюди чомусь порахували й ті потяги, які йдуть з високої
київської платформи на столицю чи в бік Прилук. А повз
вокзал, попід мостом, іде потягів у кілька разів менше,
що й довели активісти в суді.
Урешті суд постановив зобов’язати залізничників
відкрити наземний перехід на платформи. Роботу його
треба буде впорядкувати, обладнати тут технічні засоби. Очевидно, перехід буде відкритий не постійно, а лише
перед відправленням потягів з платформ. Адже все-таки
потяги повз вокзал їдуть, у тому числі швидкісні, дальнього сполучення, тому на переході слід виявляти максимальну обережність.

Новгород-Сіверщина
перетворюється
на сміттєзвалище
Населення Новгород-Сіверського району зменшилося від 1990 року в 1,5 разу. Але сміття на стихійних звалищах стало в рази більше. Ми потопаємо у смітті — такий висновок можна зробити, проїхавши дорогою від
села Араповичі через Путивськ до райцентру.
На ділянці дороги між селом Араповичі та селом Путивськ — купа сміття. Кожен, хто їде з Араповичів на
Шостку або Новгород-Сіверський, може викинути тут
сміття.
До багатьох сіл, принаймні Новгород-Сіверського району, послуги підприємств з вивезення сміття не дістались і у ХХІ столітті. Але сміття, яке ми бачимо на узбіччі
дороги, — справа рук скоріше за все не місцевих мешканців, а дачників. Бо найближче звалище знаходиться
за кілометр від села.
Проходимо ще 100 м у бік села Путивськ. З лівого
боку бачимо взагалі жах. Кожен яр, який проїжджали
журналісти, засипаний сміттям. А кожен яр — артерія,
яка веде до Десни. Ця річка не лише напуває всю Чернігівщину, а й більшість населення столиці України — Києва.
Під’їжджаємо до Новгорода-Сіверського. Смітник
неподалік очисних споруд. Недалеко від пристані в Новгороді-Сіверському стоїть табличка: «Сміття — із собою!
Чисто там, де не смітять». Тут більш-менш чистий берег.
Але за півсотні кроків у яру — знайома сумна картина. А
на цьому корчі, мабуть, були чиїсь посиденьки зі спиртним і цигарками.
З цим усім треба щось робити.
trksiver

Ми всі — «можливі» злочинці?
Щодо винесення вироку полковнику міліції Гребенюку за розгін Євромайдану

1 червня Апеляційний суд
Чернігівської області оголосив винесений напередодні вирок полковнику міліції (станом
на листопад 2013 року) Едуарду
Гребенюку. Власне, цим рішенням суд скасував попередній виправдувальний вирок йому, винесений судом першої інстанції.
Цей вирок оскаржила прокуратура області. І ось Апеляційний
суд виніс свій вердикт. Суд визнав Едуарда Гребенюка, на той
момент (у листопаді 2013 року)
— заступника начальника міліції області, винним у скоєнні злочинів за статтею 340 Кримінального кодексу України (незаконне перешкоджання проведенню
мирних зборів) та частиною 1
статті 364 (зловживання владою або службовим становищем). Вирок — 3 роки позбавлення волі зі звільненням від
відбування покарання з випробувальним строком на один рік,
з позбавленням права обіймати посаду в органах державної
влади на 1 рік і штрафом — 500
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, тобто 8500
гривень.
Мова йде про події 25 листопада 2013 року в центрі Чернігова, у сквері імені Попудренка, поруч з Красною площею.
Представники
громадськості
вирішили провести тут мітинг,
який розігнала міліція. Власне,
це був один з перших Майданів
в Україні, за кілька днів до резонансного побиття студентів міліцією в центрі Києва, в ніч з 29
на 30 листопада.
Саме ця точка, на перетині
проспекту Миру і вулиці ім. Шевченка, навпроти обласної державної адміністрації, наступними тижнями й місяцями стане
чернігівським Майданом, частиною всеукраїнської Революції Гідності. Це згодом, а тоді це
був доволі грубий розгін ледве
розпочатого мирного зібрання
громадян.
Але чому Гребенюк, котрий
керував силовим розгоном, заявляє, що міліція тоді просто
«забезпечила охорону громадського порядку під час виконання судового провадження»? І зараз полковник, очевидно, подаватиме апеляцію, тобто оскаржуватиме цей вирок суду.
У жодному разі не ставлячи під сумнів рішення суду, не
виправдовуючи тодішні дії міліції та їхнього керівника Гребенюка, слід сказати про одне
суспільне явище, яке стоїть за
цією історією. Мова про загалом наше правосуддя, судову
систему, яка все «реформується», вже навіть на вимогу Євросоюзу, і щось кінця-краю цьому
реформуванню не видно.
Отже, планується така-то
мирна акція громадян — збори, пікет, мітинг. Для таких акцій,
згідно із законом, не потрібно
отримувати дозвіл місцевої влади, досить просто проінформувати цю владу про плановану акцію. Але далі відбувається таке.
Дія перша. Міліція звертається з поданням до місцевої
влади, в даному разі — міськвиконкому Чернігова. У цьому поданні міліція інформує, що під
час проведення запланованої
такої-то акції «можливі порушення громадського порядку,
законності». Відтак міліція пропонує міській владі вжити захо-

дів для недопущення цієї акції.
Ось де він, корінь зла, точніше — його генеза, початок.
У всьому світі сотні чи й тисячі років існує так звана «презумпція невинності». Вона означає, що не можна зарані вважати когось злочинцем. Лише
по скоєнні злочину, після відповідного вердикту правосуддя можна буде визнати когось
(особу, групу осіб, організацію)
винним у злочині. А тут — слизьке формулювання, що «можуть
бути» порушення закону. Тобто
ми ще нічого не порушили, але
вже розглядаємося, визнаємося як потенційні порушники закону, злочинці. За такою логікою можна визнати, що будуть
«можливі порушення» закону і в
багатьох інших громадських місцях: на ринку, якомусь людному

доме і нашим постмайданним
правоохоронним органам, і громадськості, яка три з половиною
роки добивається справедливості. Розслідування всі ці роки
велося і ведеться не лише проти Гребенюка, а й інших інстанцій та фігурантів. Конкретно —
це тодішні начальник юридичного відділу міськвиконкому Павло
Вовк і суддя Олександр Заєць,
котрий і ухвалив оте рішення про
заборону. Поки що кримінальне їх переслідування не завершилося нічим, хоча начебто вже
вийшло на фінальну стадію, в
суди. Щодо юриста Вовка, то тут
узагалі доволі слизька ситуація.
Чомусь вважається, що це він
як начальник юридичного відділу подавав звернення до суду
щодо заборони акції. Але ні посадовець, ні навіть його відділ

святі, врешті на стадіоні під час
футбольного матчу. Що тоді —
превентивно, тобто запобіжно,
заборонити все це? Хоча в правовому суспільстві має діяти інший алгоритм. Якщо коїться порушення закону, правоохоронні
органи мають припинити його,
затримати порушників і притягти до відповідальності. Аж до фіналу цього всього, тобто розгляду в суді. У нас чомусь діяв інший
алгоритм. Тому далі.
Дія
друга. Виконком
міськради, отримавши подання
міліції, «вживає заходів» з недопущення акції, тобто зібрання громадян. Власне, просто
заборонити її він не має права,
це може тільки суд. Тож на цьому другому етапі міськвиконком
і робить подання до суду з пропозицією, проханням — заборонити заплановану акцію. Посилаючись, звісно, на подання,
застереження міліції.
Дія третя. Суд ухвалює рішення про заборону акції. Через «можливі порушення» громадського порядку. Реагує, значить, на подання-пропозиції міліції і міської влади.
Дія четверта. Усе по колу
повертається до міліції. Міліція
виконує рішення суду і розганяє
заявлену громадянами акцію.
Ще й стверджуючи, що забезпечує громадський порядок при
проведенні таких акцій — місія,
якраз і покладена на міліцію. А
найкращий порядок — це коли
акція взагалі не відбувається.
Пройшовши коло в чотири дії, ми бачимо, що формально, юридично тоді, в листопаді
2013-го, міліція, керована полковником Гребенюком, начебто
забезпечувала законність, бо
виконувала рішення суду, найвищої інстанції в нашій системі
охорони законності.
Усе це коло давно було ві-

узагалі не мають права виступати від імені міської влади. Це
повноваження міськвиконкому.
І навіть якщо існує таке подання
від міськвиконкому, то це колективний орган, який непросто посадити на лаву підсудних. І навіть
міський голова, котрий міг підписати таке подання, діє від імені міськвиконкому. Не випадково за клопотанням Павла Вовка
подальший розгляд його справи
перенесено аж на серпень.
Інша річ — суддя Заєць.
Важко, звичайно, уявити, що він
отримає кримінальний вирок за
свої дії як судді тоді, в листопаді 2013-го. Але якась реакція
нинішньої, постмайданної, післяреволюційної Феміди в нашому начебто очищеному революцією суспільстві має ж бути?
Поки що вона в Україні близька
до нуля, якщо врахувати, що подібні рішення тоді, восени 2013го, судді виносили десятками чи
й сотнями по всій Україні.
Доречно згадати, з чого,
власне, почався Євромайдан, Революція Гідності. З того, що один
з районних судів Києва заборонив будь-які громадянські акції
по всьому центру Києва — на
Майдані Незалежності та багатьох прилеглих вулицях і майданах, причому терміном аж на півтора місяці! Тобто від 20-х чисел
листопада аж по Різдво 2014-го.
Як відомо, поштовхом до
колосального громадянського
протистояння послугувало несподіване рішення української
влади відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, заплановане на кінець листопада. 21 листопада
уряд Азарова оголосив про таке
рішення. І це напередодні взагалі знакової дати — 22 листопада. У нашому календарі — це
День Свободи, свято, встановлене Указом попереднього пре-

зидента Ющенка на знак того,
що 22 листопада 2004 року почався перший Майдан, Помаранчева революція. Свято, похапливо скасоване тодішнім
президентом Януковичем.
І ось обурення громадян,
викликане відмовою від європейського курсу, прогнозовано вело за собою подальші акції протесту. А ці наміри вели за
собою дикунські судові рішення
про заборону. Що, відповідно,
призвело до ігнорування тих судових заборон і врешті нового
Майдану. Ось такий ланцюжок.
Наша газета вже порушувала цю важливу суспільну тему —
перетворення презумпції невинуватості в якусь «презумпцію
винуватості». Адресую читачів
до № 11 «Світ-інфо» за 4 серпня 2012 року, більш як за рік
до Майдану. Там на 1-ій сторінці
розміщена стаття під промовистою назвою «Наші суди скоро
заборонять і народ». Подивіться в підшивках газети чи на її
сайті в Інтернеті. Епіграфом публікації йдуть статті Конституції
України. Нагадаймо їх.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань.
Стаття 39. Громадяни мають
право збиратися мирно, без
зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування».
Між тим, у газетній статті йшлося про масову практику
заборони в країні цих гарантованих Конституцією акцій громадян. Цитата: «У першій половині цього року суди ухвалили
щонайменше 81 постанову в
справах щодо обмеження свободи мирних зібрань. У 74 випадках суди задовольнили позови органів влади й заборонили мирні зібрання. І лише в 7
справах суд став на захист свободи мирних зібрань».
Наводиться й такий дивовижний аргумент у рішенні одного із судів про заборону: «До
участі при проведенні масового
заходу можуть приєднатися інші
громадяни, які поділяють погляди його учасників».
…Серйозне і смішне часто
поруч. Проте інколи правильно кажуть, що тут «не до сміху».
Є чудовий грузинський фільм
«Мелодії Верійського кварталу»
про дореволюційну Грузію, частину тодішньої Російської імперії. Один із персонажів, поліцмейстер міста, наспівує пісеньку, яку краще навести в оригіналі фільму:
«Виноват — не виноват,
Арестуем всех подряд.
Пред законом все равны —
Все в тюрьме сидеть
должны».
Блискуча «логіка» держиморд і демонстрація «рівності» — в їхньому трактуванні.
Що наочно продовжилося в комуністичній
правонаступниці тої імперії, тобто СРСР. У рік
80-ліття Великого терору про це
варто нагадати. Особливо в «демократичній, соціальній, правовій державі».
Петро АНТОНЕНКО

Світ України

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року
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«Ударники праці».

Високопосадовці виписують премії у сотні тисяч
1

«Дєєва та Ковальчук мені не підпорядковуються. Мені
складно сказати, я не є керівником МВС. Рішення приймає міністр або його перший
заступник. Потрібно запитати
про їхні успіхи».
А от Анастасія Дєєва погодилася на спілкування з УП.
За її словами, місячна премія
— 19 – 20 тисяч гривень. І ці
гроші вона відпрацьовує, координуючи співпрацю міністерства з міжнародними організаціями: «Минулий рік був
надзвичайно інтенсивним. Ми
мали дуже багато домовленостей з міжнародними партнерами із залучення фінансової допомоги на реалізацію
проектів по всіх напрямках. І
про результативність ми звітуємо щодня. Причому вся команда. Але рішення приймає
міністр».
Дєєва зазначила, що під
час роботи в корпоративному
секторі вона заробляла удвічі більше, при цьому обсяг робіт на нинішній посаді в МВС
у неї значно більший: «Зараз
для мене це нормальна заробітна платня, яку я отримую,
за яку я офіційно живу. У державній службі ми маємо мотивувати людей для того, щоб
вони приходили, щоб вкладали свою компетентність, свій
професіоналізм і бажали тут
працювати».

Міністерства

Серед міністерств керівники трьох відомств офіційно
не отримували у 2016-му ані
копійки премій. Це Міністерство аграрної політики, Міністерство інформаційної політики та Міністерство екології.
Найбільша сума на премії
у 2016-му пішла в Міністерстві інфраструктури — 313,2
тисячі гривень. А серед міністрів найбільшу суму в якості премій минулого року отримав Євген Ніщук — 59,6 тисячі гривень.
Ще два заступники міністра культури в листопаді
– грудні отримували по 24 –
35 тисяч гривень премій. За
словами самого міністра, він
за цим не слідкує, питанням
винагород займається держсекретар.
10 заступників міністрів у
2016-му отримали премій на
суми, яким можуть позаздрити міністри. Найбільше таких
заступників працює в міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Вони отримали в 2,5 разу більші премії,
ніж міністр Омелян. Останній
зазначає, що підхід до визначення суми — стандартний,

без жодної диференціації.
«Усі премії регламентовані чинним законодавством. Є
якісь наднормові умови праці,
є за стаж роботи, є за доступ
до таємниці. Після введення
посади держсекретаря цим
займається він. Раніше ми
виходили з пропозицій кожного директора департаменту стосовно його співробітників: цьому даємо 50% премії,
цьому — 10%, цьому — 70%.
Коли я бачив, що двом людям
виплачується 100% премії, а
всім іншим узагалі нічого, то
ми такі речі зупиняли».
Згодом Омелян надіслав
автору додаткову інформацію, з якої виходить, що в міністра інфраструктури «одна
з найнижчих зарплат з міністрів уряду». І за рік він отримав премій на суму своєї місячної зарплати.
Чотири міністерства не
надали інформації щодо
преміювання
керівників відомств: Міноборони,
Мін’юст, Мінфін та Мінекономрозвитку.
Відповідно до законодавства ненадання цієї інформації несе покарання посадової
особи у вигляді штрафу. «Українська правда» чекає на результат розгляду скарги щодо
порушення права на інформацію Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
З бази даних електронних
декларацій відомо, що наприкінці 2016-го два заступники міністра економрозвитку
внесли суттєві зміни до своїх електронних декларацій.
Максим Нефьодов 28 грудня вказав 111 859 гривень
зарплати за основним місцем
роботи. Юрій Бровченко 17
грудня вказав 111 274 гривні.
Ці виплати були не зарплатою, а саме премією. Степан Кубів підтвердив УП, що
його заступники були премійовані на суми порядку 100
тисяч гривень. Але причини назвав інші. «Є положення і принципи. Інтенсивність
роботи, яку робили не тільки вони, а й інші, а це і вихідні
дні, коли ми працювали, ті виїзди в неробочі дні щодо оцінки підприємств. Ви ж знаєте,
яка була ситуація в державних підприємствах. І один, і
другий веде ці підприємства.
Це пов’язано згідно з чіткою
нормою».
Розміри премій Кубів не
вважає завеликими. Пояснює понаднормовою працею:
«Коли люди працюють у суботу і неділю, ми проводимо засідання і о 8-ій, і о 9-ій вечора,
то це заслужено».
Подібне
обґрунтування

виплати премій своїм заступникам озвучив «Українській
правді» Ігор Насалик: «Учора, наприклад, заступник міністра Галина Карп, яка прилетіла з Китаю о 8-ій годині
ранку, о 8.30 уже була на роботі, а завершила свою роботу о 21.30. Тобто практично
добу не спала. Якщо візьмемо
іншого заступника Анатолія
Корзуна, який займається вугільною галуззю, то він спить
на добу 3 – 4 години. По вчорашньому дню: ми завершили
о пів на першу ночі. Сьогодні о
7.05 прийшли депутати з БПП,
я вже був на роботі».
Щоправда, суми премій
у цьому разі відрізняються
на декілька порядків. Згадані підлеглі Насалика у 2016
році отримували премії лише
у грудні.
«Премія є можливістю
впливу міністра на своїх заступників. Коли можна отримати премію, в кілька разів
більшу за оклад, звичайно,
це може використовуватися
як форма непрямого тиску,
— каже в розмові з УП ексміністр фінансів Віктор Пинзеник. — У міністра не може
бути премії. У нього має бути
оклад. Бо хто визначає його
успіхи? За якими показниками їх оцінювати? Це той
тип посад, де не може бути
інших доплат, окрім окладу.
У міністра має бути оклад,
у заступника міністра має
бути оклад. Вони або тягнуть, або ні».
***
Суми премій уряду, парламенту та Адміністрації
Президента (виплачено голові та всім заступникам за
2016 р., тис. грн.):
Кабмін — 259,4; АП —
194,3; ВРУ — 143,2.
***
Кабмін, парламент та президентська адміністрація —
органи, від яких залежить
ухвалення змін до законодавства. Відповідно можливе
врегулювання питання виплати премій.
От тільки з розмов з керівниками цих органів стає
зрозуміло, що й вони не зовсім розуміють механізм визначення величини виплат.
«Принципу бюджетної політики в парламенті не знає ніхто.
І в цьому є велика проблема,
тому що ми взагалі не знаємо:
скільки йде і на що, — каже
заступник Голови Верховної
Ради Оксана Сироїд. — Принципи нарахування надбавок
«за посаду» і чому вони в такому розмірі, я не знаю. Це ніколи не дебатувалося».
Намагання «Української

правди» дізнатися, за що преміюють в Адміністрації Президента, призвело до найдивнішої розмови серед усіх, які
відбулися під час підготовки
цього матеріалу. Співбесідником став заступник глави АП
Дмитро Шимків. Наводимо
діалог повністю.
— За що в АП працівники
отримують премії?
— Це питання не до мене.
Це більше до HR.
— Чому? Ви ж отримуєте
премії.
— Я премії не отримував.
— Минулого року у Вас
у жовтні 12 тисяч гривень
премії.
— Ну, значить, було подання.
— Ви навіть не помітили,
що отримали таку премію?
— (пауза) У жовтні? Ну
було, мабуть, так. Коли у відрядження, я отримую такий
корєшок, у ньому написано…
— Це інші виплати. Це на
відрядження. А премія — це
виплата за успіхи в роботі.
Згадайте, які у Вас тоді успіхи були?
— Це подання робить, як
правило, глава Адміністрації.
Мабуть, щось я таки зробив у
країні доброго. Ні? Ви вважаєте, що я не зробив?
— Я не знаю. Я запитую.
Може, згадаєте, чим той місяць від інших відрізнявся?
— Ну взагалі в організаціях премії не нараховуються
кожного місяця. Правда?
— У Вас — кожен місяць.
— У мене особисто?
— Так.
— Без понятія. Це питання
до керівництва. Воно приймає
рішення про винагороду.
При підготовці нової редакції закону автори й законотворці обмежили загальний розмір премій чиновника
за рік тридцятьма відсотками
фонду його посадового окладу за рік.
Щоправда, це не стосується всіх перелічених у цьому матеріалі посад.
Натомість для всіх, хто
працює на державу, і надалі
залишається норма, що розмір премії визначає керівник. Чітких критеріїв у нормативних документах не передбачено.
Тож міністри та керівники
інших органів можуть і надалі
призначати «ударників праці»
на власний розсуд.
І якою б не була сума преміювання, антикорупційні органи не зможуть знайти в цьому порушень законодавства.
Олексій БРАТУЩАК,
Українська правда,
29.05.2017
pravda.com.ua

Пропоную об’єктивно
оцінювати премії чиновників

Звичайно, стаття Олександра Братущака є результатом вражаючої журналістської роботи. Але я пропоную
об’єктивно оцінювати премії чиновників, використовуючи
фінансові результати їх діяльності для держави.
Наприклад, як відомо, завдяки роботі ГПУ до бюджету
за рік повернуто понад 52 млрд грн. Складаємо пропорцію:
52 млрд — 100%, 187 тис. — ікс %. Розв’язавши її, бачимо,
що премія Генпрокурора Юрія Луценка за рік складає менше 0,0004% повернутої суми.
Випереджуючи вигуки «маніпуляція», прошу замислитися: скільки б коштів повернули до бюджету за минулої влади,
тобто до 2014 року? Можна впевнено сказати, що нуль. Зате
не менше 30% зазначеної суми осіло б у кишенях оточення
Віктора Януковича.
Тим, хто не помічає, наскільки змінилася наша країна,
слід нагадувати ставити собі такі прості питання.
Наприклад, на перший погляд, вражаючою є найбільша премія в Україні, яку отримав керівник САП Назар Холодницький, — 816000 грн. Водночас Антикорупційна прокуратура лише у справі Олександра Онищенка висунула підозру
в завданні збитків на суму понад мільярд грн.
Можна не сумніватися, що за минулого режиму ніхто б
не парився отриманням високих премій офіційно — справу
б закрили, отримавши на офшорку щедрий відкат.
Тож особисто я спокійно дивлюся на премію антикорупційного прокурора — це легальний прибуток, який не приховується. Турбуватись почну, якщо він буде отримувати тільки
мінімальну зарплату.
Віктор УКОЛОВ,
політолог, колишній журналіст, екс-народний депутат ВР VI
скликання, співпрацює з Адміністрацією Президента
(Українська правда, 29.05. 2017)
pravda.com.ua
***
Коментар редактора газети. За принципом свободи слова подаємо дві точки зору. Перша — стаття відомого журналіста, якого обурюють такі розмірі премій у бідній країні зі злиденною основною масою населення. І друга
— відгук на цю публікацію колишнього депутата і журналіста, політолога, котрий співпрацює з Адміністрацією Президента.
По-перше, щодо гігантських коштів у «понад 52 мільярди
гривень», начебто «повернутих» Генпрокуратурою до бюджету держави. Хотілося б конкретизувати: чи дійсно «повернуті» ці кошти, де вони, куди пішли? Не кажучи вже про лише
«висунуту підозру» одному з олігархів щодо завданих державі збитків на понад мільярд гривень. Від «висунутої підозри»
до реального повернення коштів державі, народу — далеченько, на відміну від премій з бюджету, які виплачуються
доволі оперативно.
По-друге, дещо дивує оця досить популярна в народі
теза, яку чуємо і від премійованих: мовляв, треба гідно оплачувати працю посадовців, тоді вони менше крастимуть і не
братимуть хабарів. Не крастимуть і не братимуть хабарів не
через підвищення зарплат і премій, а через невідворотність
покарання за оті злочини.
По-третє, чомусь пішла мода бідкатися, порівнюючи
зарплати наших міністрів та інших посадовців із зарплатами їхніх європейських колег. Але чому порівнюють зарплати
лише посадовців? Тоді давайте порівняємо зарплати наших
учителів, лікарів, медсестер, шоферів, слюсарів і токарів із
заробітками їхніх колег в Європі.
По-четверте (і це дуже важливо після Майдану): чи коректно порівнювати нинішніх посадовців з посадовцями попереднього режиму Януковича і регіоналів? І торочити, що
ті, попередні, крали більше, й усе це приховувалося. Припустімо, крали й приховували оті ще більше. Але порівнювати
треба б не з цим, а з гаслами Майдану і Революції Гідності,
які, серед іншого, закликали й до соціальної справедливості, боротьби з корупцією. Якщо поки що додалося лише органів цієї «боротьби з корупцією» (НАЗК, САП, НАБУ та інші)
й відповідно преміальних у цих структурах, то чи за це стояв Майдан?

Відійшов у вічність кардинал Любомир Гузар,
глава Української греко-католицької церкви
Поховали кардинала 5 червня у крипті
Патріаршого собору Воскресіння Христового. Кардинал помер 31 травня 2017 року на
85-му році життя.
Любомир Гузар народився 26 лютого
1933 року у Львові. У 1944 році сім’я змушена була покинути Україну. Спочатку зупинилися в Австрії, а 1949 року переїхали до
США. Майбутній владика здобув ступінь магістра у Фордгамському університеті НьюЙорка. Працював учителем і префектом у

Стемфордській духовній семінарії святого
Василія, служив священиком, настоятелем
парафії.
1969 року переїхав до Рима для продовження богословських студій, які завершив
доктором богослов’я 1972 року. У 1973 –
1984 роках викладав у Папському університеті в Римі. 2 квітня 1977 року в монастирі поблизу Рима був висвячений патріархом Йосифом Сліпим на єпископа.
У 1993 році повернувся на рідну землю.

26 січня 2001 року на Надзвичайному Синоді єпископів УГКЦ вибраний Верховним Архієпископом УГКЦ. 21 лютого призначений Папою Іваном Павлом ІІ кардиналом Католицької Церкви. 21 серпня 2005 року проголошено перенесення осідку Глави УГКЦ зі Львова
до Києва.
В останні роки за станом здоров’я кардинал відійшов від управління УГКЦ. Але
він займався активною громадською діяльністю.
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Бліц-інформ
У Казахстані відкрили
пам’ятник жертвам
казахського голодомору

31 травня в День пам’яті жертв політичних репресій у м. Алмати, колишній столиці Казахстану, відкрили пам’ятник жертвам
Голодомору 1931 – 1933 років.
Монумент із бронзи та граніту встановили у сквері Карагайли. Він являє собою
триметрову скульптуру матері, яка притискає до грудей знесилену від голоду дитину.
Автори проекту, що має назву «Ана», — Дулат Усенбаєв, Айдос Буркітбаєв і Канат Бегулієв.
За словами акіма (голови адміністрації) міста Бауиржана Байбека, пам’ятник
відкрито на доручення президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
На відкриття пам’ятника прийшли
представники місцевої влади, громадські
діячі та нащадки репресованих і жертв голоду.
За період з 1918 по 1933 роки в Казахстані загинуло, за різними даними, понад 3 млн осіб. Жертвами реперсій 1937
– 1938 років стало понад 100 тис. казахів.
За даними казахського демографа Макаша Татімова, під час казахського голодомору загинуло 2 мільйони 350 тис. казахів,
що складало 51% від загальної чисельності казахів, які проживали в Казахській РСР.
Найбільш постраждали північні скотарські райони республіки. Основною причиною була насильницька реквізиція худоби
з боку радянської влади, а також примусовий перехід на осідлий спосіб життя.

Чорногорія стала
29-им членом НАТО

7 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася церемонія відзначення вступу Чорногорії до альянсу та урочисте підняття прапора.
28 квітня парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ
країни до НАТО. 12 травня уряд Чорногорії повідомив, що всі 28 країн-членів НАТО
ратифікували протокол про вступ балканської держави до альянсу.

У Росії пропонують
повернути
імперський гімн
«Боже, царя храни!»

До Державної Думи РФ внесли законопроект про повернення цього гімну Російської імперії.
З такою ініціативою виступила група
депутатів від Ліберально-демократичної
партії Володимира Жириновського. «Незважаючи на те, що сучасний гімн глибоко
поважає багато росіян, саме імперський
гімн являє собою гордість за славні перемоги і символізує велику країну з великою
історією», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Повернення цього гімну, вважають автори законопроекту,
«дозволить досягти історичної спадкоємності, шанувати і пам’ятати більш ніж тисячолітню історію Росії, що охоплює і монархічний, і радянський періоди».

Внучка Хрущова
загинула під колесами
електрички

Внучка і прийомна донька одного з колишніх керівників СРСР Микити Хрущова Юлія 8 червня потрапила під електричку в Москві й загинула. Інцидент стався на
станції «Солнечная» Київського напрямку
Московської залізниці.
77-річну Юлію Хрущову збив поїзд Внукове – Москва.
Юлія Леонідівна Хрущова народилася
1940 року в родині Леоніда Хрущова, сина
майбутнього першого секретаря ЦК КПРС
Микити Хрущова.
У 1943 році Леонід Хрущов, який був
льотчиком-винищувачем, загинув на бойовому завданні. Після цього його батько
вдочерив дівчинку.

Україна і світ

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року

Українські вчені,

винаходами яких користується весь світ
Йосип
Тимченко

Хто батьки кіно?
Брати Люм’єри? І так,
і ні. Адже за 2 роки до
їхнього відкриття український механік Йосип
Тимченко з фізиком
Миколою Любимовим розробили скачковий
механізм «равлик». А саме його принцип дії
був покладений в основу створення кінескопа.
1893 року в Одесі показали два фільми,
зняті за допомогою першого кінескопа. Тимченко випередив Люм’єрів! Але річ у тому, що
його пристрій не був запатентований. До речі,
кінескоп Тимченка досі зберігається в запасниках Політехнічного музею в Москві.
І це не всі досягнення науковця. Він автор автоматичних метеорологічних, фізичних
і астрономічних приладів. За них не раз отримував найвищі нагороди на світових виставках. Брав участь у створенні першої моделі
автоматичної телефонної станції Фрейденберга.

Ігор
Сікорський

Проект диво-машини, нині відомої як
гвинтокрил, розробив
українець Ігор Сікорський.
Київський авіаконструктор, який емігрував до США, запатентував свій винахід 1931
року. А 1939 року почалися випробовування
гелікоптера. За рік Сікорський підняв свою
машину у вільний політ. Перше замовлення
було для армії США. Потім Сікорський став
власником потужного концерну. Загалом
фірма Сікорського («Sikorsky Aircraft») створила 17 базових літаків і 18 гелікоптерів.
Також він автор літаків-велетнів «Ілля
Муромець» (1913, Росія), Sikorsky S-29-A
(США), конструктор першого у США літакаамфібії.

Сергій
Корольов

Саме під його керівництвом було запущено
першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник
Землі, відбулися перший
політ людини в космос та вихід людини в космос.
Почалося все з того, що він і Фрідріх Цандер створили громадську організацію з вивчення реактивного руху. Пізніше вона переросла в науково-конструкторську лабораторію
з розробки ракетних літальних апаратів.

Петро
Бобонич

Учений із Закарпаття Петро Бобонич знайшов спосіб значно полегшити життя хворих
на діабет. Він винайшов
глюкометр (прилад для вимірювання рівня цукру
у крові) у вигляді наручного годинника. З допомогою цього приладу діабетики можуть дізнаватися рівень цукру в крові в будь-який момент. Для
цього не потрібно здавати кров. Також його глюкометр можна використовувати для введення
інсуліну за допомогою інсулінового насоса, який
програмується через глюкометр-наручний годинник. Бобонич розробив і запатентував приставки до мобільних пристроїв для вимірювання
концентрації глюкози крові у хворих на діабет.
Також він автор оптичного томографа для
діагностики захворювання молочної залози
жінок. Цей прилад дає можливість діагностувати захворювання без застосування рентгенівського проміння, яке є шкідливим для людей.

Євген і Борис
Патони

Батько і син, винаходи яких використовує
весь світ! Євген Патон
— винахідник різних методів електрозварю-

Народний Рух України обрав
нове керівництво партії — з фракції
«Блок Петра Порошенка»

28 травня відбувся черговий з’їзд
Народного Руху України. Він обрав
нове керівництво партії. Василь Куйбіда, котрий очолював партію з 2012
року, подав у відставку.
Новим головою НРУ обраний народний депутат України Віктор Кривенко. За нього з 462 делегатів проголосували 366. Делегація Чернігівського
Руху, в якій було 22 делегати, дала 20
голосів «за», 1 — «проти», 1 — «утримався».
На посаду голови балотувалися також відомі багатолітні діячі Руху Валерій Асадчев і Володимир Шовкошитний.
На з’їзді дискутували щодо подальшої долі й курсу легендарної колись політичної сили, яка вела Україну до незалежності, але після трагічного розколу Руху 1999 року зійшла на узбіччя
політикуму.
Заступниками голови Руху обрані
народний депутат України Павло Кишкар і голова Львівського Руху Андрій
Корнат.
Віктор
Миколайович
Кривенко народився 9 січня 1982 р. у м.
Кам’янське (до декомунізації — Дніпродзержинськ)
Дніпропетровської
області. Закінчив Дніпровський державний університет за фахом «Фінанси», а також Харківську юридичну академію за фахом «Правознавство». У
2008 – 2011 рр. навчався в Національній академії державного управління при Президенті України за фахом «Державне управління у сфері національної безпеки».

Працював на керівних посадах на
підприємствах, серед яких — «Південмаш», Національне космічне агентство
України «Укрспецекспорт», «Укроборонпром».
Голова координаційної ради ДП
«Національні інноваційні проекти», яке
реалізує національні проекти «Технополіс» та «Індустріальні парки України».
До Верховної Ради обраний 2014
року за списком партії «Самопоміч»
(5-ий номер списку). Виключений із
фракції партії за підтримку проекту щодо
децентралізації 31 серпня 2015 року.
Павло Миколайович Кишкар (нар.
22 вересня 1980 р. у с. Великий Тростянець Полтавського району Полтавської області) — командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону «Донбас» Національної гвардії
України. Військове звання — капітан.
Учасник АТО з 2 липня 2014 року.
Закінчив Полтавський обласний
університет журналістики.
У 2002 – 2004 роках, у 2007 –
2012 роках — служба на офіцерських
посадах у Збройних силах України. Від
2004 до 2007 року — навчання у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка
за спеціальністю «Правознавство».
Від 2008 року — засновник і власник юридичної компанії.
Обраний 2014 року депутатом
Верховної Ради від партії «Самопоміч»
(7-ий номер у списку).
Нині Віктор Кривенко й Павло Кишкар входять до фракції партії «Блок Петра Порошенка».

вання. Його методи використовують досі.
Син пішов шляхом батька і теж вивчав
електрозварювання. Але він «просунувся»
далі, до зварювання живих тканин. Під керівництвом Бориса Патона науковці провели експерименти, які довели можливість отримання
зварного з’єднання різних м’яких тканин тварин способом біполярної коагуляції. Пізніше
почалися експерименти зі зварювання тканин видалених органів людини. Це неймовірно
важливе відкриття для медицини.

Микола
Амосов

Цей визначний хірург першим здійснив
протезування мітрального клапана серця.
Також він перший у світі ввів у практику протезування клапанів серця, що мають антитромботичні властивості.
Амосов відомий і як розробник власної
системи зміцнення здоров’я. Його книга «Роздуми про здоров’я» була видана гігантським тиражем — 7 мільйонів екземплярів.

Анатолій
Малихін

Аналіз крові без
крові? Ні, це не фантастика. Це винахід
українського
вченого Анатолія Малихіна.
Саме він придумав, як дізнатися стан крові, не
пошкоджуючи шкіри пацієнта.
На людину прикріплюють 5 датчиків (2 —
на шиї поблизу сонної артерії, 2 — під пахвами
і останній на животі). І вони можуть визначити 131 показник здоров’я пацієнта. Розробки
українця тривали 25 років. Точність даних — до
98%, що не поступається традиційному способу. Правда, «Біопромінь» коштує недешево —
20 тисяч доларів.
Утім, винахід українця активно використовують у Китаї, Саудівській Аравії, Німеччині,
Єгипті та Мексиці.

Сміття зі Львова

скидали по всій Україні,
сприяли фіктивні фірми з Дніпра
Тверді побутові відходи зі
Львова перевізники скидали
в не призначених для цього
місцях по всій Україні, хоча на
вивезення сміття брали гроші з міського бюджету через
фіктивні фірми.
Про це повідомляє прокуратура Львівської області.
Вона здійснює процесуальне керівництво у провадженні за ч.3 ст.191 ККУ (заволодіння службовими особами
шляхом зловживання своїм
службовим становищем коштами міського бюджету, які
призначені для компенсації
додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів) і ч.1 ст.205 КК (фіктивне підприємництво).
У ході досудового розслідування з’ясовано, що перевізникам, уповноваженим на
вивезення сміття зі Львова,
надавали послуги із захоронення відходів низка підприємств у Дніпрі, створених наприкінці минулого року. Вони
не мають відповідних ресурсів — техніки, полігонів твердих побутових відходів, транспортних засобів, необхідних
для захоронення відходів, не
володіють нерухомістю та не
мають найманих працівників.
«Засновниками, керівниками
та бухгалтерами цих підприємств є особи, які не знали

про їх існування, а також особи, які за участь у їх реєстрації отримували гроші», — інформує прокуратура.
За даними слідства, після трагедії на Грибовицькому
сміттєзвалищі дотепер «перевізники твердих побутових
відходів подавали документи від імені фіктивних підприємств про нібито прийняття та
захоронення останніми відходів, на підставі чого отримували кошти з міського бюджету Львова».
«Водночас таких послуг
фіктивні підприємства не надавали, а перевізники незаконно здійснювали скид
твердих побутових відходів у
не відведених для цього місцях на всій території України»,
— заявляє прокуратура.
30 травня 2017 року слідчі Нацполіції і працівники
спецпідрозділу з боротьби з
корупцією та організованою
злочинністю управління СБУ
у Львівській області провели
15 обшуків на території Львівської, Дніпропетровської та
Київської областей. У результаті викрили «осіб, причетних
до діяльності фіктивних підприємств», вилучили значний
обсяг документації, печатки
фіктивних підприємств, листування осіб, які їх створили,
та комп’ютерну техніку.

Україна і світ

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року

Закордонне українство

Студенти Острозької
Успішна конвенція
академії
Союзу українок Америки
отримали стипендії від

31-а конвенція СУА відбулася
в Тампа (Флорида). На конвенцію,
яка відбувається кожні три роки в
різних містах Америки, де існують
відділи СУА, прибуло 105 делегаток
від 36 відділів. Конвенцію величали закордонні гості: голова СФУЖО (Світова федерація українських
жіночих організацій) Орися Сушко
(Канада), Філомена Процик та Анна
Дзюба (Бразилія), др. Марія Фурташ та др. Василь Пазиняк (Україна), митрополит Антоній (США).
Було подано звіти голови та референток Головної управи СУА про
багатогранну працю організації
протягом останніх трьох років. Особливо чітко описано феноменаль-

пендіати зі своїми спонсорами та
членами Стипендійної акції.
Крім цікавих пленарних сесій, делегатки мали нагоду познайомитися зі своїми посестрами. Конвенційний комітет подбав, щоб була нагода запізнатися ближче й поділитися
ідеями щодо дальшої праці СУА. Приємне враження робило велике число молодших делегаток, для яких це
була перша конвенція. Новообрана
Головна управа СУА на чолі з Маріяною Заяць має дуже добрі кадри для
успішної праці на наступні три роки.
Великим успіхом конвенція завдячує членам Конвенційного комітету під головуванням Лідії Білоус,
які більше року невтомно працю-

Делегатки конвенції.

У національному університеті «Острозька академія» днями відбулося вручення стипендій та
іменних грантів студентам, викладачам і аспірантам вишу від представників української діаспори в
Канаді. Цьогорічне нагородження було 20-им, починаючи від 1997 року.
Для вручення стипендій Фонду ім. Володимира Кузя «За здоровий спосіб життя» до університету завітала племінниця засновника Фонду, а також почесний академік Острозького академічного братства Віра Маланчій. Фонд, який засновано
1997 року за заповітом світлої пам’яті Володимира Кузя, щороку надає фінансову підтримку талановитим студентам в Україні. Засновниками Фонду є громадяни Канади українського походження
Віра Маланчій та Богдан Колос.
Стипендіатами Фонду ім. В. Кузя «За здоровий
спосіб життя» стали 10 активних студентів. Окрім
цього, іменними грантами від Фонду родини Ковальських (Торонто, Канада) були відзначені студенти за активну участь у громадському, суспільно-політичному житті та науковій діяльності університету.
Подружжя Ковальських заснувало вічний однойменний Фонд для наукових досліджень в Україні, і понад 8 років саме він надає стипендії студентам НаУОА. За цей час було відзначено понад
107 студентів вишу. Гранти від Фонду ім. Дарії Муцак та Михайла Ковальських отримали понад 20
студентів.

Випускний бал
шкіл українознавства
Нью-Йорка

Комітет на відкритті.
ну працю Суспільної опіки в галузі
гуманітарної допомоги для України, що було пріоритетом на 2014
– 2017 роки, та гідно відзначено
50-річчя праці Стипендійної акції
СУА, яка давала і дає поміч студентам в різних країнах української
діаспори і в Україні з вимогою:
знання або вивчення української
мови, якою мають листуватися сти-

української діаспори Канади

вали, щоб конвенція була діловою
і успішною. Господинями конвенції
були члени відділів СУА на Флориді: №17 (Маямі), №56 (Норт-Порт),
№ 124 (Сент-Пітерсбург) і № 136
(Нейпелс). Щира їм подяка!
Віра БОДНАРУК,
пресова референт
Конвенційного комітету.
Фото Христини Чайковської

4 червня відбувся цей випускний бал, організований Рідною школою українознавства в м.
Пассейку (штат Нью-Джерсі) та Школою українознавства при кафедрі Св. Володимира в м. Стемфорді (штат Коннектикут). До участі у святі також
зголосилися школи українознавства з м. Виппані
(Нью-Джерсі), Об’єднання українців Америки «Самопоміч» у м. Нью-Йорку, школа при церкві Св.
Андрія з Саут-Баунд-Брука (Нью-Джерсі), школа при парафії Св. Михаїла з м. Йонкерса (НьюДжерсі).
Священики відкрили свято спільною молитвою. Усі випускники, а їх було 40 осіб, виконали національний Гімн України.
Спонсори свята — Федеральна кредитова спілка NOVA.UA, Український народний дім у Пассейку, Український народний союз, компанія MeestAmerica та родина Богдана Крамарчука.

«Реал» — переможець Ліги чемпіонів

Такий підсумок фіналу головного клубного футбольного турніру Європи,
що відбувся 3 червня в столиці Уельсу Кардіффі. Зустрічалися «новоспечені» й
багаторазові чемпіони своїх
країн — «Реал» зі столиці Іспанії Мадрида та «Ювентус»
з Турина (Італія). З рахунком
4:1 переміг «Реал».
Встановлено кілька рекордів європейського футболу. У мадридців тепер 12
перемог у Кубку чемпіонів,
що був трансформований у
Лігу чемпіонів. У італійського «Мілана» — 7 кубків; німецька «Баварія», іспанська
«Барселона» та англійський
«Ліверпуль» мають по 5. Уперше одна команда виграла дві
Ліги підряд, а взагалі в «Реала» 3 перемоги в чотирьох
останніх турнірах (крім позаторішнього) — вражаюче досягнення. Обидві останні перемоги команда здобула під
керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана. Один з
найвидатніших футболістів

століття, чемпіон світу 1998
року у складі збірної Франції, володар «Золотого м’яча»
того ж року дебютував торік
як тренер. І ось такий успіх!
Рекорд і на рахунку головного бомбардира команди та збірної Португалії Кріштіану Роналду: у фіналі він
забив два м’ячі, таким чином
загалом у Лізі чемпіонів на
його рахунку — 103 голи. Він
обігнав у цьому Ліонеля Мессі з «Барселони» і Рауля, колишнього капітана й легенду
«Реала». Роналду тепер основний претендент на «Золо-

тий м’яч» кращого футболіста
Європи, і це може бути його
п’ятий такий трофей. Стільки
нині є в Мессі. Проте цей трофей вручається не за підсумками осінньо-весняного сезону, а за рік, але конкурентів у Кріштіану небагато.
Міг би цього року отримати «Золотий м’яч» легендарний воротар «Ювентуса» і збірної Італії Джанлуїджі Буффон, якби не розгром
його команди в цьому фіналі. Позаторік команда теж
програла фінал — «Барселоні». 2003 року Буффон про-

грав фінал Ліги — «Мілану».
Фінали — якесь прокляття
знаменитої команди, що виграла 6 останніх чемпіонатів
Італії підряд — рекорд країни. 6 програних фіналів Ліги
й лише 2 виграні — така статистика «Ювентуса».
Утім, Буффон, якому нині
39 років, заявив, що ще має
шанс виграти з командою наступну Лігу. «Ювентус» уже
допущений у груповий турнір
Ліги 2017 – 2018 як чемпіон
Італії. «Реал» — також: як переможець Ліги. Загалом уже
відомі 22 з 24-х учасників
групового турніру. Це кращі
команди відомих футбольних
країн, допущені згідно з рейтингами цих країн. Сюди потрапив і новий чемпіон України — донецький «Шахтар».
Другий призер — київське
«Динамо» — гратиме у відборі до групового турніру. А
фінал Ліги відбудеться 2018
року в столиці України Києві.
Уперше в історії. Утім, ми вже
проводили Євро-2012, з фіналом також у Києві.
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Про що пишуть
польські газети?

Завжди, буваючи в
Перемишлі, в Польщі,
купую в кіосках газети.
Так зробив і під час недавньої поїздки наприкінці травня, про яку писав у попередньому номері.
Засоби інформації Польщі
— потужна й авторитетна сфера суспільного життя. У тому
числі преса. При тому, що Інтернет там на кожному кроці,
газети не втрачають популярності, особливо місцеві. Адже
вони пишуть про все, що цікавить і хвилює людей.
Ось газета «Життя Підкарпатське», сторінки якої пропоную оглянути. Це воєводська
(по-нашому — обласна) газета Підкарпатського воєводства, а в даному разі — Перемишльський випуск, тобто
газета для Перемишля й цього повіту. Звісно, і пише про
них. Тижневик. Коштує 2 злоті
50 грош, це 17 гривень. Тобто
преса недешева і за польськими мірками, ціна пропорційна
зарплаті, яка в країні приблизно в 4 рази більша від української. Хоч безліч інших товарів
мають ціну, однакову з нашою,
разів у півтора більшою або
навпаки — нижчою.
У газеті — 32 сторінки, повноколірний друк. Багато реклами, оголошень, що дає видавцям газети основний прибуток. У цьому номері я нарахував 6 повних сторінок
оголошень і реклами, бізнесової і приватної, також реклама розкидана по всіх інших
сторінках, де її набереться сумарно ще на сторінку – півтори. Воно й зрозуміло: в країні дуже розвинений бізнес, у
тому числі малий і середній —
підприємництво, а реклама —
рушій бізнесу й торгівлі. Ціла
сторінка «Informator. Co. Gdzie.
Cedy» («Інформатор. Що. Де.
Коли» — анонси різних подій,
від суспільно-політичних до
культури і спорту. Більш як півсторінки — повідомлення про
новонароджених з вітаннями й фото немовлят, самих чи
з батьками, — традиція польської місцевої преси.
І зостається ще 20 чи й
більше сторінок на публікації
з життя міста й повіту. Про що
ж вони?
Мешканка Перемишля виграла суд в одної державної
установи щодо чисто житейських проблем.
Маленький Губерт народився в кареті швидкої допомоги, по дорозі в пологовий
будинок.
Пасічники повіту закликають рільників: «Не труїть
бджіл». (Усе як у нас).
Санітарно - епідемічна
служба строго контролює ситуацію на продовольчому ринку. (У нас же — чергове «реформування» цієї служби).
Почався ремонт гінекологічно-пологового відділення
воєводського шпиталю в Перемишлі. «Пацієнтки будуть народжувати в кращих умовах»,
— стверджує заголовок статті.
«Я ніколи не був агентом
Служби безпеки комуністичної
Польщі», — заявляє відомий у
краї підприємець. Так він прокоментував оприлюднення воєводським відділом Інституту
національної пам’яті інформації про його нібито співпрацю з
колишньою СБ. Як відомо, польський ІНП, аналог Українського

інституту національної пам’яті,
отримав у державі великі повноваження щодо концентрації в себе колись засекречених
архівів, виявлення функціонерів колишнього комуністичного режиму й ухвалення вердикту щодо неможливості їхньої
служби в багатьох структурах.
Але ось конфліктна ситуація:
людина збирається оскаржувати цю інформацію ІНП.
Сторінка поліцейської хроніки. На польсько-українському кордоні, переході Шегині
– Медика (відповідно українське й польське містечка), а це
околиця Перемишля, прикордонники затримали 23-річного українця, водія авто, який
мав підроблене водійське посвідчення. Там же затримали
28-літнього нашого співвітчизника, який пред’являв підроблений литовський паспорт,
збираючись із цим документом країни Євросоюзу вільно
подорожувати Європою.
Депутат Сейму від Перемишля разом з депутатом Європарламенту від Польщі добивається захисту вітчизняних фермерів у справі торгівлі в ЄС.
Завершився міський конкурс юних кулінарів.
Дві гміни (це аналог нашої
об’єднаної громади) повіту потрапили до числа переможців всепольського конкурсу
«Зразкова гміна».
День науки відбувся в університеті Перемишля.
«Моя мала батьківщина» —
так називався щойно завершений конкурс знавців місцевої історії, який відбувся в Перемишлі вже вп’ятнадцяте.
Газета проводить конкурс
на кращого продавця самої
цієї газети.
105 років тому в Перемишлі була створена станція невідкладної медичної допомоги,
одна з перших у Польщі.
У Народному музеї землі Перемишльської урочисто
відзначено 150-річчя від дня
народження відомого діяча
церкви на цих теренах — кардинала Адама Стефана Сапіги.
У одному з ліцеїв пройшов
конкурс юних ораторів «Чиста
думка, красива мова».
Спортивно-туристичне товариство Перемишля отримало 5 тисяч злотих нагороди за
перемогу в конкурсі, організованому мережею «Tesco».
У містечку Острув відбулися традиційний забіг поколінь і
перегони на мотоциклах. У них
узяли участь 200 осіб.
13 подружніх пар гміни
Стубно відзначили 50-річчя
спільного сімейного життя.
Свято — День пожежника
— відбулося в Перемишлі.
На сцені міського палацу
культури виступили маленькі танцівниці балетної студії
«Терпсихора».
І традиційно — аж 4 сторінки про спорт, у тому числі
детальний звіт про чемпіонат
воєводства з футболу одразу
в кількох лігах, за участю команд міста й повіту.
Словом, читати є що.
Петро АНТОНЕНКО
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Людство забруднювало
довкілля ще
дві тисячі років тому

Австралійські вчені заявили, що
наша планета потерпає від людей мінімум уже дві тисячі років. Учені досліджували альпійські льодовики, по
слідах на яких стало зрозуміло, що
повітря у світі забруднюється давно. Два тисячоліття тому людина вже
докладала свою руку до погіршення
екології, а також наближала початок
глобального потепління.
Давні римляни і греки займалися виплавленням металів, а також
проводили акведуки, що серйозно
впливало на атмосферу. Викиди в неї
були значними, що відбилося на формуванні альпійських льодовиків. Усі
ці століття повітря над Європою регулярно псувалося. Ці процеси призупинялися лише під час сильних епідемій, коли гинуло багато людей і скорочувалося виробництво металів.
Також передих для атмосфери
наставав за часів економічної кризи, коли знижувалося виробництво.
Значна шкода атмосфері була завдана в XIX столітті, коли в Європі та
Сполучених Штатах Америки сталася
промислова революція.

Cвіт планети
Найпопулярніші
пам’ятки світу

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року
Тадж-Махал, Індія

Популярний тревел-ресурс
TripAdvisor назвав найпопулярніші визначні пам’ятки світу. Експерти проаналізували
відгуки користувачів сайту за
останні 12 місяців.
Топ-10 найбільш
відвідуваних пам’яток світу:

Рослини,

які змінили меню світу

Ангкор-Ват, Камбоджа.
Мечеть шейха Зайда, ОАЕ.
Мескіта, Іспанія.
Собор Святого Петра,
Ватикан.
Тадж-Махал, Індія.
Храм Спаса на Крові, Росія.
Велика Китайська стіна.
Мачу-Пікчу, Перу.
Площа Іспанії, м. Севілья,
Іспанія.
Міланський собор, Італія.

Площа Іспанії,
м. Севілья, Іспанія
Ангкор-Ват,
Камбоджа

У Єгипті знайшли
10 давніх гробниць

Гробниці з муміями археологи
виявили під час розкопок на півдні
Єгипту поблизу міста Асуан. Усі 10
поховань створені руками давніх будівельників за однаковою схемою:
кам’яні сходи ведуть глибоко вниз до
маленьких приміщень, в яких знаходяться саркофаги й усілякі предмети
побуту, що належали покійним. Археологи переконані, що гробниці й
саркофаги є продовженням недавно
знайденого біля берегів Нілу стародавнього некрополя.

Гробниці й останки належать до
пізнього періоду Стародавнього і Середнього царства (664 – 332 роки до
нашої ери).

Меч Х століття передано
реставраторам

Днями до Національного реставраційного центру було передано на
обстеження й реставрацію уламок
ще одного меча Х століття. Цей меч
випадково знайшли біля літописного
Снятина на Івано-Франківщині.
Реставратор Віктор Голуб звертає увагу, що меч дуже подібний до
меча з Хортиці (т.зв. «Меч Святослава») або з Шестовицького могильника на Чернігівщині. Обидва ці мечі
вже відреставровані Центром.
Як зауважив знаний україношведський археолог Федір Андрощук, відомо ще кілька мечів цього
типу, знайдених в Україні. Вони належать до культури середньовічних
вікінгів, або варягів, як їх називали
на Русі. За спостереженнями дослідника, розповсюдження мечів цього типу пов’язано передусім з територією сучасної Данії. На його думку, це свідчить про те, що саме там,
на півночі Європи, існував ремісничий центр зброярів, який обслуговував певну локальну територію. А поширення таких мечів у Північному
Надчорномор’ї вже відображає рух
варязьких дружин до Чорного моря
та Візантії, відомий нам як шлях «з
варягів у греки».

Відкриття Колумбом Америки змінило харчування в Старому Світі. Було привезено багато нових
сільськогосподарських культур. Інколи нові фрукти й
овочі не відразу ставали популярними в Європі.
Кукурудза походить із Центральної та Південної
Америки. Ацтеки вважали цей овоч символом життя. Колумб у ХV столітті привіз кукурудзу до Іспанії,
де її спочатку розводили як дивовижу, а згодом оцінили й харчову цінність. Сьогодні за площею насаджень кукурудзу перевищує тільки пшениця.
Топінамбур (земляна груша). За походженням
— з Північної Америки, з провінції Топінамбур, звідки ця назва. Цю рослину після появи в Європі у ХVІІ
столітті стали культивувати у Франції і Англії як овоч.
Топінамбур знайшов Колумб під час своєї першої
подорожі до Америки. Він описав її як «велику моркву зі смаком каштана». Тепер солодка картопля є
основною їжею мільйонів людей.
Картопля мовою інків — «папа». Цей овоч привезли іспанці, він був складовою частиною економіки в Перу. Картопля протягом двохсот років стала домінувати в кухні багатьох європейських країн.
Помідор. Ацтеки і майя культивували томати. У
ХVІ столітті в Іспанії й Італії також почали вирощувати томати. Інші європейці тільки в XIX столітті переконалися в корисності томатів.
Шоколад. Він був улюбленим напоєм ацтекського правителя Монтесуми. Коли Кортес з’явився
в Мексиці, боби какао так високо цінували, що використовували як гроші. У XIX столітті, коли цукор і
молоко були додані для покращення смаку, шоколад
став поширеним міжнародним товаром.

Цікаві факти про Данію
Данія — невелике королівство, яке називають перлиною Скандинавського півострова. Між
іншим, багато хто вважає, що на цьому півострові лише три країни, доволі великі — Швеція, Фінляндія, Норвегія. Але чомусь забувають, що в самому «низу» (якщо дивитися на мапу) цього півострова, в його південно-західній частині, причаїлася невеличка Данія. Але чому невеличка?
Королівство Данія — найбільша за територією
держава Європи. Річ у тім, що до складу держави входить острів Гренландія, автономна частина королівства. І цей найбільший острів планети має площу 2 мільйони 130,8 тисячі квадратних кілометрів. Для порівняння — це три з половиною території України. Сама Данія має площу
всього 43094 квадратних кілометри — це менше, ніж півтори Чернігівщини. Ця Данія складається з півострова Ютландія, архіпелагу Фарерські острови і ще 443 островів, з яких лише 70
заселені. Острови характеризуються плоскими
орними землями й піщаними берегами, низькою
висотою і помірним кліматом.
Данія має сухопутний кордон лише з Німеччиною — на півострові Ютландія. Столиця країни Копенгаген розташована на острові Зеландія.
Цей острів відділяє від Швеції дуже вузька протока Ересун. Її ширина — менше 19 кілометрів, якщо
вимірювати від Копенгагена до шведського міста
Мальме. Між цими містами прокладений найдовший міст Європи. З Норвегією кордон теж морський, через набагато ширшу протоку Скагеррак.
Населення країни — 5 мільйонів 669 тисяч
осіб.
Згідно з дослідженнями Лестерського університету Англії, данці — найщасливіші й найбезтурботніші люди в світі.

Данія входить до п’ятірки країн, де найкраще
жити.
Королівська бібліотека в Копенгагені —
найстаріша в Скандинавії (1673 р. ), вона складається з 500000 томів і 20000 рукописів.
Найстарішим чинним прапором держави
на Землі є данський Даннеброг. Легенда відносить його появу до початку XIII століття. Це
червоне полотнище з білим хрестом.
«Тіволі», парк розваг у Копенгагені, є одним
з найбільших і популярних у Європі, це найстаріший парк атракціонів у світі.
У Данії спроба втечі з тюрми не вважається злочином. Якщо втікача спіймають, йому
лише доведеться досиджувати у в’язниці свій
термін.
Фарерські острови раніше належали Норвегії. Норвегія втратила Фарерські острови
після того, як король Норвегії програв їх у покер королю Данії.
Найдовша пішохідна вулиця світу знаходиться в самому серці Копенгагена — торгова вулиця Строгет, яка стала першою в світі пішохідною зоною. Загальна її довжина становить 1,8 км. Вона охоплює чотири вулиці, що
з’єднують площу Ратуші та
площу Опери.
1902 року Данія стала першою в світі країною,
де як доказ провини підозрюваного в злочині були
використані відбитки його
пальців.
Найвідоміший
письменник Данії — Ганс Крісті-

ан Андерсен, світовий класик у жанрі казки (але
він писав не лише їх).
Улюблений транспортний засіб данців —
велосипед. У Копенгагені його можна взяти напрокат безкоштовно, а по країні — за помірну
ціну.
Багато жителів країни не можуть дозволити собі придбати автомобіль через величезний
податок на володіння авто, він перевищує вартість автомобіля. Великі також податки на нерухомість, і навіть із заробітку держава мало не
половину забирає собі.
Автобуси Данії можуть нахилятися вправо,
полегшуючи посадку інвалідам і батькам з дітьми в колясках.
Як правило, робочий день данців починається о 8 ранку, а закінчується о 16.00. Велика кількість магазинів працює до 17.00 – 18.00,
тому продукти, як правило, закуповують у вихідні на весь тиждень. Такий графік роботи магазинів обумовлений податками: чим довше працює магазин, тим більше доведеться платити
податків його власнику.
Клімат у Данії досить незвичайний. Цілий
рік температура становить плюс 10 – 20 градусів. Ну й, звичайно, дощ, хай і не сильний.
У країні випускають 4 щоденні безкоштовні
газети, які можна знайти на автобусних зупинках і в громадських місцях.
Данська випічка дуже популярна. Кожен данець розповість про свої улюблені булочки, тістечка. Але повних людей небагато. Ймовірно,
завдяки культу здорового способу життя.
В історії Данії було 14 лауреатів Нобелівської премії, в тому числі 4 премії з літератури, 5
— з фізіології або медицини, 1 — з фізики (знаменитий Нільс Бор), 1 — премія миру.
Данська мова дуже складна, але в туристів
не буває проблем, бо в країні з дитячого віку починають вивчати англійську мову, а з 5 класу —
в обов’язковому порядку.
Роботодавці оплачують сніданок, обід і вечерю своїм співробітникам. А щоб звільнити
співробітника, його зобов’язані попередити за
два місяці, аби за цей час він зміг знайти нову
роботу.
На данських вулицях, майданах чи деінде практично неможливо побачити порожні
пластикові пляшки, бо їх вигідно здавати за
гроші.
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Древнi мiста планети
Каїр, Египет
Це одне з найбільших міст у світі. Туристам радять обов’язково
побачити гробниці, яким більше 4500 років, та колекцію Єгипетського музею — вона просто неймовірна.

Клеопатра:
правда й міфи

Пекін, Китай
Місто зберегло древні будівлі, які демонструють багату історію
та культуру Пекіна, якому три тисячі років.
ЮНЕСКО оберігає шість унікальних споруд Пекіна: Заборонене
місто, храм Неба, Літній палац та Імператорський сад, імператорські гробниці династій Мін і Цин, Центральна вісь Пекіна та Велику
Китайську стіну.

Новий просвітницький проект газети

Сім чудес світу

Александрійський
маяк
(або Фароський) знаходився
на острові Фарос (сьогодні це
мис у межах міста Александрія
в Єгипті). Він гарантував морякам безпечне повернення до
Великої Гавані. Упродовж усього існування маяк був третьою
найвищою спорудою на Землі
(після пірамід Хеопса та Хафри).
Після завоювання Єгипту
332 року до н.е. Александр Македонський вирішив заснувати
там нову столицю. Так виникла
Александрія. Місце для столиці
обирали ретельно. Замість того,
щоб заснувати її в дельті Ніла,
обрали район, розташований
за двадцять миль на захід, щоб
мул і бруд, принесені річкою, не
засмічували міської гавані. Південна околиця столиці закінчувалася озером Мареотіс. Після
того, як побудували канал між
озером та Нілом, місто мало дві
гавані: одна — для руху по Нілу,
інша — для середземноморської морської торгівлі.
Александр помер близько
323 року до н.е., і будівництво
міста завершував Птолемей
II. За його правління Александрія досягла багатства і процвітання.
Багато чудового було в цьому місті. Зокрема, тут знаходився відомий Мусейон (Музейхрам муз), де розміщувалися
астрономічна
обсерваторія,
школа, анатомічний театр, майстерня. У різний час у Мусейоні
жили й працювали грецькі вчені — творець геометрії Евклід,
піонер хірургії Герофіл. Тут отримав освіту і працював Архімед.
Багато років в Александрії трудився механік Герон, який побудував перші автомати й написав про них книгу «Театр автоматів».
Розвиток судноплавства й
морської торгівлі потребував існування маяка, який серед підводних скель і мілин вказував
би суднам безпечний шлях до
Александрійської гавані. Тому
290 року до н.е. на східному краї
острова Фарос, розташованого
в морі на відстані 1290 м, правитель Єгипту Птолемей наказав побудувати величезний
маяк. Творцем цього шедевра
інженерного та архітектурного мистецтва вважається Со-

Александрійський маяк

страт Кнідський. Спорудження
тривало трохи більше 20 років,
і врешті Александрійський маяк
став першою у світі будовою подібного типу. Cистема сигнальних вогнів на маяку з’явилася
лише в І столітті до н.е.
Цей маяк був і фортецеюфорпостом Александрії, і пунктом спостереження, оскільки з
його верхівки спостерігали за
флотом ворогів, який наближався до міста. На башті розміщувалися технічні пристрої:
флюгери, годинники, астрономічні прилади та ін. Сострат
Кнідський, щоб його не забули, порушив указ Птолемея —
на основі маяка написав: «Сострат, син Декстифона з Книда,
присвятив богам-рятівникам

заради мореплавців». Напис він
прикрив шаром штукатурки, на
якій вирізав ім’я Птолемея Сотера.
Фароський маяк висвітлював шлях мореплавцям протягом більше 1500 років. Але потужні підземні поштовхи в 365,
956 і 1303 роках н.е. сильно пошкодили будівлю, а потужний
землетрус 1326 року остаточно зруйнував одну з найбільших
архітектурних споруд світу.
У 1994 році залишки
Александрійського
маяка
були виявлені археологами,
а згодом зображення споруди відновили за допомогою
комп’ютерного моделювання.
У середні віки залишки подіуму Александрійського маяка

Такий вигляд мають залишки маяка сьогодні.

були вбудовані в турецьку фортецю Кайтбей. Нині вона є єгипетським військовим фортом.
Тому дістатися до залишків маяка неможливо навіть ученимархеологам.
Маяк був заввишки 135 м,
а його світло розповсюджувалося на відстань 60 км (за іншими свідченнями — до 100 км).
Нижня частина являла собою
чотиригранну призму заввишки 60 м з квадратною основою, довжина сторони якої становила 30 м. У внутрішніх приміщеннях зберігався різний
інвентар, а плоский дах, прикрашений по кутках величезними статуями Тритона, служив
основою середньої частини. Це
була 40-метрова восьмигранна призма-вежа, облицьована
білим мармуром. Верхню (третю) частину маяка спорудили у
формі циліндричної колонади:
8 колон несли купол, увінчаний
7-метровою бронзовою фігурою повелителя морів Посейдона. Джерелом світла слугувало велике багаття, що постійно підтримувалося. Яким чином
яскравість освітлення сягала
такої далекої відстані, досі не
встановлено. За однією з версій, цей ефект досягався за допомогою величезних дзеркал з
полірованої бронзи або скла.
За іншою — завдяки використанню прозорих шліфованих
каменів-лінз.
Усі, хто бачив маяк, були в
захваті від високих струнких жіночих фігур, зроблених з позолоченої бронзи. Час від часу ці
нерухомі фігури раптом оживали. Адже це були не просто статуї, а хитромудрі автомати. Одні
показували силу вітру й морських хвиль, пересуваючи великі золоті стрілки на величезних
синіх циферблатах. Інші, повертаючись, вказували напрямок
вітру або рухали руками вслід
за Сонцем і Місяцем. Жінкиавтомати стояли також біля великого Водяного годинника —
клепсидри. Вони били у дзвони. А в туман і негоду сурмили
в зігнутий золотий ріг, попереджаючи мореплавців про небезпечну близькість мілин і підводні скелі.
Закінчення.
Поч. у №№ 99 – 104
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Антонто
нія, авантюристка і богиня. Чи все це правда?
Клеопатра VII Філопатор (69 р. до н.е. – 30 р. до
н.е.) — цариця Єгипту, з династії Птолемеїв, донька
Птолемея XII, остання з царських правителів Стародавнього Єгипту. Її правління тривало 21 рік (51 р. до
н.е. – 48 р. до н.е. і 47 р. до н.е. – 30 р. до н.е.).
Наслідувала трон батька. Славилася розумом та
освіченістю. Усупереч стереотипам, була далеко не
красунею.
48 р. до н.е. позбавлена влади, вигнана з Єгипту.
Повернула собі трон за допомогою Юлія Цезаря.
Клеопатра й Цезар кохали одне одного, але цариця вирішила, що її син буде правити Римом. Після вбивства республіканцями Цезаря в 44 р. до н.е.
вона повернулася з Рима до Александрії на трон цариці Єгипту. 41 р. до н. е. до неї приєднався Марк Антоній — один з римських правителів. Вони одружилися.
З Антонієм Клеопатра мала трьох дітей. Від 37 – 36 рр.
до н.е. правила також подарованими їй Антонієм землями Фінікії, Сирії, Кілікії.
31 р. до н.е. Рим оголосив Єгипту війну й переміг.
Очолював римлян внучатий племінник і прийомний
син Цезаря, його наступник, майбутній перший імператор Октавіан Август. Клеопатра з 60 кораблями повернулася до Єгипту. Антоній відмовився продовжувати бій і відбув з нею. Потім Антоній і Клеопатра вчинили самогубство, не бажаючи потрапити в полон до
Октавіана. Після цього Єгипет був остаточно приєднаний як провінція до Римської республіки 1 серпня 30
року до н.е.
Чи була Клеопатра корінною єгиптянкою? Предки цариці — македоняни, жителі Балкан, що говорили
на діалекті старогрецької мови. Вони прибули до Єгипту в авангарді армії Александра Великого. Його соратник Птолемей I став першим фараоном македонської
династії. До моменту народження Клеопатри династія правила Єгиптом близько 250 років. За кілька століть македонську кров могла розбавити й місцева, але
офіційно це не визнавалося.
Чи царювала Клеопатра одноосібно? Ні. У неї послідовно змінилися три співправителі: два брати, Птолемей XIII і Птолемей XIV, що, за традицією фараонів,
перебували з нею в шлюбі, а з 44 року до н.е. — син від
Юлія Цезаря, Цезаріон.
Через Клеопатру загинули два знамениті римські воєначальники. Програвши 48 року до н.е. Юлію
Цезарю в боротьбі за владу в Римі, Гней Помпей Великий втік до Єгипту, де в той час Клеопатра сперечалася
за престол з братом-чоловіком Птолемеєм XIII. Бажаючи залучити Цезаря на свій бік, фараон наказав убити Помпея, ледве той зійшов на берег.
У 30-і роки до н.е. стався конфлікт між прийомним
сином Цезаря Октавіаном і полководцем Марком Антонієм, що одружився на Клеопатрі. Октавіан бажав
приєднати Єгипет до римських територій, з чим, зрозуміло, не могла погодитися цариця. Війна була неминуча. Марк Антоній виступив на захист інтересів улюбленої дружини і програв усі битви. Останню — морську,
біля Акція, поблизу Греції. Щоб уникнути полону й ганьби, він наклав на себе руки, як і Клеопатра.
Клеопатра вважалася богинею. Від середини III
століття до н.е. фараонів з династії Птолемеїв та їхніх
дружин обожнювали після сходження на престол. Клеопатра претендувала на більше: вона ототожнювала
себе з Ізідою, однією з головних єгипетських богинь.
Навіть на монетах, які чеканили в період її правління,
Клеопатра називала себе Новою Ізідою.
Чи дійсно обеліски, відомі як Голки Клеопатри,
були створені під час її правління? Ні. Названий так
давньоєгипетський пам’ятник, встановлений 1836
року на площі Злагоди в Парижі, був споруджений в
Єгипті в період правління фараона Рамсеса II, за 12
століть до народження Клеопатри. Два обеліски, один
з яких нині стоїть на березі Темзи в Лондоні, а другий
— в Центральному парку Нью-Йорка, були створені
для Тутмоса III в XV столітті до н.е. До Лондона і НьюЙорка вони потрапили в 1878 і 1880 роках відповідно.
На фото: американська кінозірка Елізабет Тейлор
в ролі Клеопатри у відомому голлівудському фільмі.
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80-річчя Вел
ликого терору

Злочин без покарання

Наведу ще кілька цікавих фактів з неопублікованих рукописів
Леніна «секретного фонду» колишнього Центрального партійного архіву Інституту марксизму-ленінізму.
Вони відкриті восени 1990 року і
не потребують коментарів. На 166
сторінці 5-го тому «Воспоминаний о
В.И. Ленине», виданого Політвидавом 1990 року, в «Записях о Ленине» активного учасника подій Сергія
Мстиславського (стаття перевидана через 65 років) читаємо: «Перед
разгоном Учредительного собрания
был разговор с Лениным группы
членов ЦК левых эсеров. Спиридонова говорила очень возбуждённо:
сказала что-то про «хулиганство» и
упомянула о морали. Ленин сейчас
же поднял брови: «Морали в политике нет, а есть только целесообразность».
Обґрунтовуючи схему превентивного терору, для залякування населення в усі кінці країни
летять накази: «Будьте образцово беспощадны», «Надо поощрять
энергию и массовидность террора», «Если вы абсолютно уверены,
что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте», «Расстреливать, никого не
спрашивая и не допуская никакой
волокиты».
26 червня 1918 року Ленін своєму пітерському наміснику вичитує: «Тов. Зиновьев! Мы услышали
в ЦК, что в Питере рабочие хотели
ответить за убийство Володарского
массовым террором и что вы удержали. Протестую решительно! Мы
компрометируем себя: грозим даже
в резолюциях Совдепа массовым
террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу
масс, вполне правильную. Это невоз-мож-но!»
Ще до голоду і прийняття рішення про масові розстріли заручників
у відповідь за вбивство Урицького та поранення Леніна, 11 серпня
1918 р. шле лист «товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам»: «Товарищи!
Восстание пяти волостей кулачья
должно повести к БЕСПОЩАДНОМУ подавлению. Этого требует интерес ВСЕЙ революции, ибо теперь
ВЗЯТ «последний решительный бой»
с кулачьём. Образец надо дать. 1)
Повесить (непременно повесить,
дабы народ видел) НЕ МЕНЬШЕ 100
заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 2) Опубликовать имена. 3)
Отнять у них ВЕСЬ хлеб. 4) Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так,
чтобы на сотни вёрст кругом народ
видел, трепетал, знал, кричал: ДУШАТ и задушат кровопийц-кулаков.
Телеграфируйте получение и ИСПОЛНЕНИЕ… Р.S. Найдите людей
ПОТВЁРЖЕ. Ленин».

Після таких розпоряджень він
далі продовжував: «Использовать
латышей», «Беспощадно», «Обнаруживаете мягкотелость», «Бездеятельность преступна», «Возмущён
вашей слабостью».
Вивчивши досвід Паризької комуни, з уроків її поразки дійшов
висновку: революція повинна вміти захищатися. Але чи може бути
виправданим той факт, що заради
тактичних військових цілей нака-

дрібна собі пакость класовому ворогу. В іншому листі — щодо питання зустрічі іноземної профспілкової делегації з Англії весною 1920
р. — дає інструкції Чічерину: таємно підготувати кампанію з дискредитації («затравить, но в формах
архивежливых»). А з весни 1922 р.
задумано широкомасштабну акцію
з висилки за кордон представників
інтелігенції, яких у листі до Горького недвозначно оцінює «как интел-

комуністичний прагматик Троцький: «Питання про те, кому панувати у країні, тобто жити чи загинути
буржуазії, буде вирішуватися з обох
сторін не посиланням на конституцію, а застосуванням усіх форм насильства. …Питання про форми репресій чи про їх ступінь, звичайно,
не є принциповим. Це питання доцільності».
Ленін категорично не підтримував національне прагнення до са-

зав підпалити все місто? У записці від 3 червня 1918 р. він доручає
«передать Теру, чтобы он всё подготовил для сожжения Баку, в случае нашествия (малася на увазі небезпека захоплення міста британськими чи турецькими військами —
М. П.), и чтобы печатно объявили
это в Баку». Яке лихо спіткало б населення стародавнього міста, якби
голова ЧК Бакинського Раднаркому
С. Тер-Габрієлян виконав цей наказ!
Часто виникає питання: до яких
джерел звертатися? До повного зібрання творів 55 томів? Хто їх читав? Там усе причесано, ретушовано й лаковано. У 51-му томі в листі
до Л. Троцького від 22 жовтня 1919
р. викинуто слова, виділені курсивом: «Покончить с Юденичем нам
дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать ещё тысяч 20 рабочих плюс
тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулемёты, расстрелять несколько сот и добиться настоящего
массового напора на Юденича?»
Про Я. Блюмкіна, вбивцю німецького посла Мірбаха, дає розпорядження: «Искать, очень тщательно искать, но не найти».
У жовтні 1918 р. ставиться питання «об уничтожении документов
частной собственности». Для цього
наказано без будь-яких постанов
усі нотаріальні акти «превратить в
бумажную массу», рекомендуючи
«технически это изучить заранее». У
випадку поразки більшовиків ніхто
довго не би зміг розібратися й довести, що й кому належить — така

лигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле
это не мозг, а г…». У листі до Дзержинського від 19 травня 1922 р.,
опублікованому в повному зібранні творів, він пропонує обговорити «все меры» до висилки, зібрати
письмові відгуки на некомуністичні
видання, «собрать систематические
сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности
профессоров и писателей». Та вже
в листі до Сталіна від 17 липня того
самого року, що зберігається в «секретном фонде», він пише: «Выслать
за границу безжалостно», «Всех их
— вон из России», «Арестовать несколько сот и БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
мотивов — выезжайте, господа!»,
«Очистим Россию надолго». І очистили, підмінивши справжню інтелігенцію псевдоінтелігенцією…
Так говорилося і так робилося. З
перших кроків комуністична влада
під керівництвом Леніна брутально ліквідувала правові норми й навіть саме уявлення про право: знищено діюче цивільне, кримінальне
й адміністративне законодавство,
усунуті всі судові органи. Голова Революційного військового трибуналу
РСФСР К.Х. Данішевський заявив:
«Військові трибунали не керуються і не повинні керуватися ніякими
юридичними нормами. Це каральні органи, що створені у процесі напруженої революційної боротьби і
виносять свої присуди, керуючись
принципом політичної доцільності
і правосвідомістю комуністів». Цілком у дусі ленінських настанов діяв

мостійності й визначав його реакційним та контрреволюційним. Влада необмеженої диктатури пролетаріату, за його задумом, повинна була
розв’язати будь-які національні
проблеми. Особливо ж Ленін ненавидів селянство, вбачаючи в ньому
прихованого ворога — дрібного товаровиробника. 12 червня 1918 р.
Тухачевський видав наказ № 0116
про використання хімічно-отруйних
речовин для придушення селян Тамбовщини, це робили «герої» — котовські, уборевичі, ягоди, жукови…,
знищивши 110 тисяч життів, заводили кримінальні справи на 13-літніх. Кожен із цих малих більше значить від будь-кого з цих катів, що залишили після себе чумацький шлях
міріадів зірок — замордованих і закатованих життів. Кожний десятий
орден Червоного прапора — саме
за «тамбовську Вандею».
Задум Леніна полягав у тому,
щоб позбавити селян засобів приватного виробництва (передусім
землі) й перетворити їх на державних людей.
Так воно і сталося завдяки колективізації, здійсненої Сталіним, —
селяни до сьогодні фактично позбавлені землі й залишаються залежними від влади. «На землю України зло
прийшло під виглядом найбільшого
добра» і воно не зникло досі, писав
Дж. Мейс. Це передусім стосується тої легковірності, з якою прості й
освічені маси сприйняли великодержавну комуністичну риторику, приправлену гаслами «земля — народам», «фабрики — робітникам». На-

справді ж дослідження показують,
що за період 1917 – 1921 рр. загинуло внаслідок розв’язаної комуністами війни та репресій понад 8 млн
душ. Лише в Києві, Таганрозі, Криму
і в станицях Кубані комуністичний
режим приблизно за півтора роки
(1918 – 1919) знищив 1 млн 700 тис.
осіб — фактично суспільну еліту того
часу. Узимку 1920 р. у Криму було
розстріляно 96 тис. людей. У перші
місяці утворення Української Центральної Ради на кількох вузлових
станціях знищили 30 000 офіцерів і
старшин українського походження.
Водночас 9 000 курсантів-українців
розстріляли в Саратові й Харкові. Це
був заздалегідь продуманий випереджувальний удар по українському
рухові за незалежність.
Механізм масового терору комуністи офіційно узаконили 05.09.1918
р. Декретом про «червоний террор»
як «вищою формою» класової боротьби. Комуністи-ленінці з грудня
1917 до кінця 1919 р. розв’язали й
інспірували три агресивні війни проти України. Вони завершилися поразкою українського прагнення до
свободи, хоча спорадичний відчайдушний опір проти окупантів тривав
ще років три. За період 1921 – 1922
рр. понад 10 тис. українських офіцерів, солдатів і представників адміністрації комуністи розстріляли тільки
у м. Вінниці за участь у національновизвольній війні.
Наслідком поразки національно-визвольного руху і втрати української незалежності стало створення міфу про так зване «добровільне» входження до складу СРСР
на підставі «Договору про утворення
СРСР…» 1922 р. Професор Ярослав
Дашкевич ще в 1993 р. науково довів, що маємо справу з фальсифікацією й ошуканством усієї світової
громадськості. Насправді цей «договір» слугував лише фіговим листком для прикриття анексії та фактичної окупації більшовицькою Росією України. Комуністи виявилися
неперевершеними майстрами інсинуацій, фальшування, обдурювання й видавання чорного за біле.
Я. Дашкевич встановив, що т.зв.
«Союзний договір» про утворення
СРСР ніколи не було затверджено і
той проект (бо це був проект), що поданий на І з’їзд Рад СРСР, ніколи не
набрав юридичної сили та в жодному випадку не став підставою існування СРСР». Його ратифікацію і
введення в дію перенесли на ІІ з’їзд
Рад, але насправді це ніколи не було
зроблено, а тому «Договір» так і залишився на стадії проекту.
Михайло ПІДБОРОЧИНСЬКИЙ,
Всеукраїнська громадська
наукова організація
«Експерти України»
Закінчення.
Поч. у № 104.
(Сайт «Аргумент»)

Повстання робітників у Катеринославі

3 червня 1921 року в Катеринославі (нинішній Дніпро) буз суду і слідства розстріляли
учасників страйку робітників, яких вивело на
вулиці зубожіння.
Унаслідок майже безперервних військових дій протягом семи років (1914 – 1921) місто Катеринослав опинилося в глибокій суспільно-політичній кризі. Майже завмерли металургійні підприємства, низька купівельна
спроможність населення призвела до згортання дрібної кустарної промисловості. Робітники змушені були покидати свої робочі місця й
перебиратися в село в пошуках засобів до іс-

нування. Стрімко скорочувалася кількість населення, повсюдно панували розруха, нужда й
зубожіння.
У перші місяці 1921-го різко спалахнув
страйковий робітничий рух, який охопив Одесу,
Миколаїв, Херсон, інші українські міста.
У травні, після погіршення ситуації з постачанням продовольства, хвиля страйків прокотилася на підприємствах Катеринослава. А 26
травня розпочався потужний страйк голодних
робітників у вагонних майстернях Катерининської залізниці. У ніч на 1 червня влада провела масові арешти, що й стало приводом для

повстання.
Чекісти намагалися розігнати мітингувальників біля управління залізниці. Відбулася сутичка з охороною, вбито вартового, ще
декількох побито. Начальника залізничної міліції викинули з четвертого поверху. Чергова
хвиля арештів не зупинила страйку, підтриманого робітниками інших підприємств.
У відповідь влада таємно ввела режим воєнного стану, взяла під охорону головні будівлі — вокзал, телеграф, управління залізниці.
У ніч на 3 червня чекісти заарештували понад
200 осіб. За деякими свідченнями, 51-го робіт-

ника негайно засудили до розстрілу, на двох
вантажних машинах їх доставили на крутий берег Дніпра й розстріляли з кулемета (офіційний вирок трибуналу в цій справі опублікували
лише в листопаді, засуджених до смерті було
тільки семеро).
3 червня війська увійшли на територію залізничних майстерень, придушивши останні
вогнища повстання. Майстерні оголосили закритими, робітники підлягали перереєстрації.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

Cвіт історії

Світ- інфо
№105 15 червня 2017 року

Сторінки української історії в особах
Президент Західноукраїнської
Народної Республіки Євген Петрушевич
З червня 1863 року в містечку
Буськ на Львівщині народився Євген
Омелянович Петрушевич (1863 – 1940)
— український громадсько-політичний
діяч, президент Західноукраїнської Народної Республіки.
Здобув ступінь доктора права у
Львівському університеті. Очолював
боротьбу проти москвофільства, активний член Української національно-демократичної партії. Сучасники високо
цінували його діяльність в австрійському парламенті.
У лютому 1918-го очолив галицьку делегацію на мирних переговорах у
Бресті. Після проголошення ЗУНР обраний президентом, а з червня 1919-го —
диктатором (поєднував обов’язки президента і голови уряду).
В еміграції продовжив боротьбу за
відновлення незалежності ЗУНР, очолював уряд в екзилі. Після 1923-го,
коли західноукраїнські землі відійшли
до Польщі, розпустив уряд і переїхав до
Берліна.

Михайло Володимирович
Омелянович-Павленко, військовий і державний діяч УНР, генерал-полковник і командувач Армії УНР, керівник Першого зимового походу, народився 8 грудня
1878 року в Тифлісі (Грузія).
Потомок сотника Задунайського козацтва народився й виріс за межами України і не знав
української мови. Але в 1917-му
вивів одеських юнкерів на велелюдну маніфестацію під українським прапором і назавжди
пов’язав свою долю з Україною.
Один з організаторів Вільного козацтва та Катеринославського гайдамацького куреня. У подальшому — військовий представник Центральної Ради при штабі Одеської
військової округи, член комісії з демобілізації Румунсько-

Сотник Армії УНР, скульптор
Валентин Сім’янцев

Ускоряется бег вагонов.

Ленинградцы едут в
Уренгой

Помочь нефтяникам и газовикам
Западной Сибири в сооружении жилья, объектов социального и культурнобытового назначения — с такой инициативой выступили строительные организации ряда республик и областей
страны. В их числе — ленинградцы.

За счёт трудящихся

23 квітня 1899 року в слободі Великий Бурлук на Харківщині
в сім’ї безземельного селянина
народився Валентин Сім’янцев.
«В родині говорилося, що по батькові рід походить із Волині, що
дуже правдоподібне, бо на Слобожанщину в минулому тікала
людність з Волині й цілого Правобережжя, — писав він у спогадах. — Мама козацького роду
Давиденків, з поворотців козаків з Північного Кавказу».
В українській армії від 1918 року — козак кінної сотні Богданівського пішого полку, бунчужний полку Чорних запорожців, учасник Першого зимового походу. Лицар Залізного хреста Армії УНР.
В еміграції мешкав у Чехословаччині, Німеччині,
США. Закінчив Українську господарську академію в Подєбрадах. За фахом — інженер-гідротехнік.
Після Другої світової війни захопився різьбярством,
став відомим в емігрантських колах скульптором. Виконав погруддя на могилі свого командира Петра Дяченка.
Автор мемуарів «Спогади Богданівця» (1963), «Студентські часи» (1973), «Роки козакування 1917 – 23» (1975).
Помер 15 лютого 1992 року у Філадельфії (США). Похований на українському православному цвинтарі в Баунд-Бруці.
Cергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

іншими даними — 30 квітня) народилася Олександра
Яківна Єфименко (в дівоцтві
Ставровська). Народилася в
невеличкому рибальському
селі Варзуга (нині Мурманська область Росії). У 1877му переїхала до Чернігова,
ще за два роки — до Харкова. Саме з Україною пов’язаний період розквіту її
творчих сил і таланту.
Організатор історичного гуртка в Харкові, активна діячка Історико-філологічного товариства
при Харківському університеті. Автор «Історії українського народу» (1906), двотомної «Південної
Русі» (1905). Виступала з доповідями на Всеросійських археологічних з’їздах. 1896 року перемогла
в конкурсі на кращий підручник з історії України.
Одна з основоположниць жіночого руху в Україні. Заснувала товариство «Трудящих жінок», виступала за жіночу емансипацію. Перша жінка в Російській імперії, що здобула ступінь доктора історії.
У 1907 – 1917 роках викладала історію України на Бестужевських вищих жіночих курсах у Петербурзі. Як згадувала Софія Русова, багатьох дівчат «вона захопила, зацікавила історією українського народу, виховала в них симпатію до нього
й дала їм наукову методу для самостійних досліджень. Молодь скрізь шанувала її, горнулася до
неї, бо відчула її велику, чесну душу».
Трагічно загинула разом з дочкою 18 грудня
1918 року в селі Писарівці на Харківщині під час
нападу банди.

Холодноярський отаман Яків Щириця
Яків Опанасович Щириця
(«Мамай»), холодноярський отаман, народився 8 жовтня 1887
року в селі Боровиці на Черкащині. Навчався в Головківській учительській школі, працював сільським учителем (1906 – 1914).
Учасник Першої світової війни, в 1917-му закінчив Київську
військову школу, здобув чин прапорщика. Займався українізацією
частин російської армії. 1918 року
повернувся додому, продовжив
учителювати. Став членом Української партії есерів.
Із приходом денікінців пішов у підпілля. У
1919 – 1920-х роках очолював Білоярський
полк — загони самооборони ряду сіл рідного
Чигиринського повіту. Брав участь у боях із денікінцями, червоними козаками анархо-комуніста Свирида Коцура, більшовиками, не давав
останнім переправляти по Дніпру зброю і продовольство. «Охорона зробила собі дерев’яну
печать з написом «Білоярський полк» і я, таким
чином, був командиром цього полку, який чисельно доходив один раз до 150 чоловік…, —
розповідав пізніше Яків Щириця на допитах. —
Було вже і жовто-блакитне знамено з написом
«Хай живе Україна», здається. Політичною нашою метою було наступне: організувати широкий повстанський рух… для самозахисту».

Ширится фронт работ на сооружении Хмельницкой атомной
электростанции.

Днём и ночью земледельцы в поле.

Військовий і державний діяч УНР Історик, етнограф, педагог
Олександра Єфименко
Михайло Омелянович-Павленко
30 травня 1846 року (за
том. Союзники невдовзі захопили Київ і влаштували урочистий парад на Хрещатику.
За кілька місяців Польща
уклала перемир’я з більшовиками, Армія УНР самотужки
вела важкі бої проти радянських військ і 21 листопада
1920 року відступила на польську територію.
В еміграції написав кілька
книжок спогадів («Українськопольська війна 1918 — 1919
рр.», «Зимовий похід», «На Україні») та військово-теоретичних
посібників. Співпрацював з військовою еміграцією УНР, Українською військовою організацією та ОУН. У 1942 – 1944 роках
очолював Українське Вільне козацтво, в 1945-му створив Спілку українських вояків, яка довгий час залишалася найвпливовішою організацією української еміграції. Тоді ж обійняв
посаду міністра військових
справ уряду УНР в екзилі. До кінця життя залишався вірним ідеї
постання незалежної України.
Помер 29 травня 1952 року
в Парижі (Франція), похований
на кладовищі Пер-Лашез.

Сторінками старих газет

Коллектив «Магнитостроя» завершил
план пятилетки по генеральному
подряду.

У період «українізації» пройнявся
вірою в можливість зміни національної
політики радянського уряду. Однак радянофільські настрої Євгена Петрушевича були жорстоко розвіяні масовими репресіями і терором органів ДПУ –
НКВС на зламі 1930-х років.
Потерпав через матеріальну скруту (його підтримував гетьман Павло
Скоропадський). До останнього співпрацював з Українським національним
об’єднанням, іншими емігрантськими
організаціями. Протестував проти нападу Німеччини на Польщу.
Соратники характеризували його
як типового максималіста й безкомпромісного політика. Попри деякі прорахунки в зовнішньополітичній орієнтації,
Петрушевич залишається прикладом
шляхетності й чесності у вчинках як для
своїх прибічників, так і для недругів.
Помер у Берліні 29 серпня 1940
року. У 2002-му його прах перевезли
до Львова й перепоховали на Личаківському цвинтарі.

го фронту, начальник 11-ї пішої дивізії. Аби уникнути протистояння між Директорією УНР
і Павлом Скоропадським, виїхав до ЗУНР, де 10 грудня 1918
року очолив Українську Галицьку армію. Реформував її за англійським зразком, мав авторитет і повагу серед вояків.
Улітку 1919-го повернувся
в розпорядження штабу Дієвої
армії УНР. Брав участь у переможному поході на Київ – Одесу. Восени очолив Запорізьку
групу — одне з найкращих українських військових з’єднань,
вів боротьбу з білогвардійцями. Коли армія опинилися в
«трикутнику смерті», перебрав
посаду командарма Армії УНР
і задля її збереження 6 грудня 1919-го розпочав Зимовий
похід. 5 тисяч бійців прорвали
фронт і вирушили рейдом по
українській території, зайнятій
білими та червоними військами. Здолавши 2500 км, продемонструвавши незламну силу
духу й жертовність, визволивши Умань, Черкаси, Канів, Смілу, 6 травня 1920-го з’єдналися
з польсько-українським фрон-
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18 березня 1920 року взяв
участь у знаменитому з’їзді холодноярівських отаманів. У 1921-му
об’єднався із загонами Мефодія
Голика-Залізняка та Герасима Несторенка-Орла, діяв у районі Холодного Яру. У серпні, після проголошення амністії, здався більшовикам (за іншою версією, легалізувався завдяки підробленим
документам). Працював учителем,
навчався на історичному факультеті Катеринославського інституту народної освіти, познайомився
з Дмитром Яворницьким. У 1926му став кандидатом у члени ВКП(б), викладав
у Дніпропетровському землевпорядному технікумі.
Дочка Ніна згадувала: «Про батька знаю
тільки зі слів матері… Це була дуже витримана людина, врівноважена й дуже працездатна.
Любив книжки. Як йшов з роботи, завжди заходив у книжкову крамницю і обов’язково приносив якусь книгу додому. У нас була багата бібліотека… Батько був дуже чесною та культурною людиною, вірний козацьким законам. Був
здібний, сам змайстрував бандуру, грав на ній».
У 1928-му заарештований ДПУ за доносом
першої дружини. Розстріляний 27 квітня 1929
року в Черкасах, похований на міському цвинтарі.

Руководители федерации металлургов и металлистов Аргентины — одного из крупнейших профсоюзов этой
страны — заявили, что на протяжении
только этого года более 70 тысяч рабочих отрасли были выброшены хозяевами за ворота под предлогом борьбы с
экономическим кризисом.
(«Правда», орган Центрального
Комитета КПСС, 3.08.1980)
Решения сессии Верховного Совета СССР встретили глубокое понимание
и поддержку всего народа. В Кремле
речь шла о самом важном: как сделать
жизнь советских людей ещё лучше, краше, счастливее.
(«Известия», 13.12.1964)
Седьмой съезд советских писателей шлёт горячий, сердечный привет
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза,
Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, выдающемуся политическому и общественному деятелю современности товарищу Леониду
Ильичу Брежневу!
Мы, представители многонациональной советской литературы, обращаемся к родной партии со словами признательности за её постоянное
внимание и заботу о развитии художественной культуры, за поддержку всего
талантливого, что обогащает духовную
жизнь советского общества.
(«Литературная газета», орган правления Союза писателей СССР,
8.07.1981)
Капиталистический мир, мир алчности, насилия и угнетения, растоптал
основные права человека — на труд,
на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение по старости и
болезни, на жилище, на образование.
За последние 40 лет безработица в капиталистическом мире достигла
небывалых масштабов. Свыше 17 миллионов человек ныне лишены важнейшего из прав человека — права на труд.
Но жертвами капитализма становятся
не только сами безработные и члены их
семей. Существование огромной армии
«лишних людей» используется монополиями для ущемления жизненных прав
и интересов также и тех, кто работает.
Они становятся жертвами растущей интенсификации труда, всё более жестокой эксплуатации.
***
«В том, что социалистическая демократия провозглашает не только политические, но и социально-экономические
права, в том, что она их не только провозглашает, но и надёжно гарантирует, состоит одно из её принципиальных
отличий от демократии буржуазной», —
подчёркивает Генеральный секретарь
ЦК КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев.
(«За рубежом», Москва, № 13, 1978)
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100-річчя Української революції

Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО

4. Наростання
суспільної кризи

1917 рік на Чернігівщині

Досить важко розмежувати два
етапи революції, якщо аналізувати
її перебіг з позиції невеликого провінційного Чернігова та аграрної
губернії. Але, на нашу думку, своєрідним зламом — переходом від
більш-менш спокійної доби до кривавої хуртовини осені й зими 1917
р. — можна вважати кінець червня – початок липня. Вибір дати —
досить умовний, але достатньо обґрунтований місцевим матеріалом.
Річ не лише в тому, що в Петрограді
настала так звана липнева криза,
а в Києві оприлюднили ІІ Універсал.
Суттєвіше позначається на повсякденному житті чернігівців ситуація з продовольством, яка погіршувалася. Преса повідомляла про
спричинену голодом тривожну ситуацію в північних повітах і попередила, що «подекуди назріває щось
подібне до голодних бунтів, якими
можуть скористатися «слуги старого режиму». У самому Чернігові забезпечення населення продовольством і товарами першої необхідності за встановленими урядом
твердими, тобто низькими в умовах 1917 р., цінами, складалося не
найкращим чином: від 1 липня були
запроваджені картки на цукор —
по півтора фунта (російський фунт
— 0,409 кг) людині на місяць; хліба з житнього борошна відпускали
по два фунти на дорослого й фунт
на дітей щодня, білого хліба не видавали взагалі, пшеничне борошно
дозволялося придбати, тільки маючи рецепт лікаря. Решту необхідних
продуктів населення мало купувати за ринковими цінами, які не всім
виявлялися по кишені. Влада взяла
на облік гас, дрова, вугілля, мануфактуру. Централізоване забезпечення всім необхідним, щоправда
в міру можливостей, поширювалося на установи, навчальні та лікувальні заклади тощо. Так, директор Борзнянської чоловічої гімназії
пізньої осені 1917 р. прохав повітову продовольчу управу відпустити для 332 учнів 26 пудів 24 фунти гасу на тиждень з розрахунку 2
фунти на школяра.
Як повідомляли чернігівські
«Известия...», «при теперішньому порядку отримання хліба стогін стоїть серед обивателів, їм доводиться о другій годині ночі йти в
чергу, і були випадки, що, простоявши до 12 год. дня, хліба не одержували. Жительки Бобровиці і навколишніх місць о 2 год. ночі йдуть,
щоб зайняти чергу... На Московській вулиці їх перестрівають солдати (особи, вдягнуті в солдатську
форму) і відбирають гроші». У чергах стояли переважно жінки. Узагалі чимало жінок-селянок і міщанок мусили дбати про свої родини
самостійно. Різке погіршення матеріального становища вдарило
по них особливо боляче, змушувало цих вічних трудівниць вдаватися до незвичних методів боротьби,
які, втім, повністю відповідали духу
доби. Так, 10 травня «хлібопекарки» (жінки, які торгують на ринку
власноруч випеченим хлібом) прийшли до будинку Ніжинської міської
думи зі скаргою, що їм не продають
борошна, а отже, вони позбавлені заробітку. Автор замітки недвозначно вважав, що це — провокація, бо в чималому натовпі — приблизно 150 душ — «шниряли» якісь
підозрілі чоловіки. Вони й підбурю-

вали до виступу несвідомих жінок.
Проте очевидно, що роль невідомих «підбурювачів» явно перебільшувалася. Досить швидко, вже на
початку червня, міська дума знову
змушена була повернутися до проблеми забезпечення «перепечаєк»
— так тепер назвала газета цих бідолашних крамарок, що не могли
заробити на шматок хліба. На думку авторів, додуматися до нападу на продуктові крамниці цілком

руб., а грабарям — до 3-х за день.
Із с.Рудня Новгород-Сіверського
повіту (тепер Сумська обл.) писали,
що «робочі руки теж подорожчали
неймовірно». Косарю-підлітку платять 4 – 5 рублів за день. Причиною високих цін вважали будівництво залізниці неподалік села. Робітник з конем міг заробити там до
18 – 20 рублів за день.
Жнива, як і очікувалося, не
принесли високого врожаю, а від-

ладдя», а тепер селяни «живуть
тихо, спокійно, чекаючи на здійснення своєї мрії — про землю і
волю». Якщо це правда, то цей оазис був швидше винятком, ніж правилом. Бо пізньої осені ситуацію в
губернії вже майже не контролювали. До всіх лих додалося і загострення класової боротьби. Із с.
Красне Конотопського повіту (тепер Бахмацького району) повідомляли: «На ґрунті продовольчої

Старий Чернiгiв
Губернська земська управа

могли доведені до відчаю жінки,
хоча це не виключає й того, що їхніми виступами могли скористатися якісь політичні сили.
Ще більше занепокоєння викликала в населення інформація
про «неблискучі» прогнози на врожай. Згідно з даними про стан хлібів і трав на 1 червня ріст озимини
значно погіршився: «Холодна і пізня весна затримала посів ярових, а
травнева посуха була дуже несприятливою для їхнього росту». Аналогічною була й картина стану кормових трав. Від повені постраждало
17 тисяч десятин озимини — з них
4 тисячі так і залишилися не пересіяними.
Ці узагальнені відомості підтверджуються розпачливими звістками з місць. Із с. Ксендзівка Кролевецького повіту (тепер с. Пролетарське Коропського району)
повідомляли: «Жара…, паша вигоріла…, скот голодний». Аналогічна
інформація (скарга на відсутність
дощу, яка «недобре позначилася на
рості хлібів») надійшла із сіл Борзнянського повіту — Красилівки (тепер Бахмацького району) та Шаповалівки.
Людей лякала також і небувала, як для тих часів, дорожнеча на
традиційні товари. Так, у містечку Мена Сосницького повіту (тепер райцентр) велику рогату худобу продавали за кругленьку суму
— від 100 до 500 руб., середній селянський кінь коштував 100 – 300
руб., а гарний — 700 – 900 руб. У
с. Чемері Козелецького повіту за
чоловічі чоботи просили 80 руб.,
жіночі — 75 руб. Для порівняння:
у травні 1915 р. на Чернігівському
ярмарку гарного коня можна було
придбати за 80 руб., дійну корову
— за 60 – 70 руб., а середню і за
40 – 50 рублів. Гарні нові чоботи
коштували тоді 5 – 6 рублів.
Загальна дорожнеча разом
з війною спричинили різке зростання розцінок на виконання сільськогосподарських робіт. Так, із с.
Гусинка Городнянського повіту повідомляли, що «відчувається брак
робочих рук». Косарям платять по 7

так і заспокоєння в селі не настало.
У вересні 1917 р. губернська влада встановила нові «тверді ціни» на
хліб. Вони зросли вдвічі, але, зрозуміло, не задовольнили селян. Із
с. Перелюб Сосницького повіту (тепер Корюківського району) скаржилися, що в них зовсім не вродив хліб. Ціна на нього підскочила
аж до 11 руб. за пуд, купити ніде. Із
с. Красилівки Борзнянського повіту повідомляли, що врожай середній, подекуди низький. Сподівалися тільки на картоплю. Цікаво, що
селяни на сході прикинули: оскільки свого хліба може не вистачити,
то доведеться купувати в сусідської
поміщиці. Щоправда, на її товар
уже були покупці — інтендантство
і Борзнянська продовольча управа. Відтак сход ухвалив: цей хліб із
села не випускати. Крім картоплі,
селяни вивозили на продаж гриби,
овочі, фрукти, які добре вродили
1917 р., залишки полотна, але хліб
притримували.
На такому тлі досить швидко в
губернії звичайними стали ексцеси, про які скупо повідомляла преса: «В Ніжині декілька днів нема
хліба… Члена продовольчої управи Коломійцева двічі побили. Місцеві селяни свого зерна не дають,
а поміщицьке — не дозволяють
вивозити. Для реквізиції до повіту
відправлені військові автомобілі
із озброєними солдатами». Жителі
с. Дівовка Мглинського повіту (Росія) не здали державі жодної голови худоби. Досить часто ненависть
селян до верховної влади виливалася на односельців — представників місцевої влади (до речі, обраних на ту чи іншу посаду волею самих селян). Так, у с. Горбів Чернігівського повіту (тепер Куликівського
району) хтось підпалив оселю голови волосної продовольчої управи і
за сумісництвом волосного виконавчого комітету.
Треба відзначити, що далеко не
по всіх селях так гостро реагували
на ситуацію. Навіть у грудні 1917 р.
дописувач із с. Макишина Городнянського повіту твердив, що до
1 серпня в селі було чимало «без-

справи палять щоночі у багатіїв
клуні з хлібом».
Як відповідь на падіння життєвого рівня населення, його маргіналізації зростала хвиля крадіжок,
грабунків, різних насильств, посилювалася разом з тим і жорстокість людей. Подекуди вона набувала крайніх форм. Влада була безсилою і катастрофічно втрачала авторитет. Так, якщо в червні громада
с. Сядричі Чернігівського повіту (тепер селище Деснянка) ще прохала
владу посилити заходи боротьби з
конокрадством, то в серпні селяни
с. Кудлаївки Новгород-Сіверського
повіту вдалися до самостійних дій.
Вони закопали живцем у землю
двох жорстоко побитих конокрадів.
Такі випадки не поодинокі. Деякі з
них потрапляли навіть на шпальти
всеросійських газет. Цю інформацію досить активно використовували сучасні російські історики. Один
з них для ілюстрації своєї тези, що
сільський «мир» мав багатовікову
традицію самосудів над злодіями,
а тому сплеску цієї форми насильства в 1917 р. «хай і під новими гаслами, але із дотриманням попередньої первісної ритуалістики дивуватися не доводиться», навів приклад, коли мешканці с. Макарич
Суразького повіту (тепер Росія) зарили живцем у землю викритого
злодія. У с. Попівка Конотопського повіту солдати, що поверталися
додому, розібрали солом’яний дах у
солдатки (так!) і хотіли її пограбувати. Але їх затримали розлючені селяни, які ледве не вчинили над грабіжниками самосуд.
Дописувач із Городнянського повіту повідомляв, що селяни с.
Грабів (тепер Ріпкинського району) вчинили самосуд над односельцем, запідозреним у крадіжці. Його
жорстоко побили і спалили живцем
у горні для обпалювання глиняного посуду. Цей самий автор спостеріг та відзначив і дві типові, мабуть,
не тільки для тієї доби обставини.
Народ виніс вердикт, що «свобода
принесла з собою всі ці жахи», а з
іншого боку, незважаючи на нелюдську жорстокість розправ зі

злочинцями, кількість останніх не
зменшується.
Розклад армії став ще одним
могутнім дестабілізуючим чинником, який посилив рівень насильства. Спочатку з’являлися лише
деякі повідомлення про дезертирство: друкували поодинокі звернення до втікачів із фронту, повідомляючи їхні повні особисті дані,
адресу, попереджаючи, що родичів
позбавлять казенної пайки. Потім
пішли в хід цілі списки «самовольно отлучившихся». Але реально зупинити цей процес влада не змогла. Це визнала і громадська думка. «Черниговская земская газета»
в передовій статті відзначила, що,
незважаючи на зусилля Тимчасового уряду, дезертирство набрало сили стихії. Усі спроби зупинити
її марні, бо очевидно, що боротися
з «темнотою мас вже запізно, а тим
паче покладати надії на здоровий
глузд, їм притаманний».
Починаючи з вересня, солдати
перетворилися на справжню Божу
кару. Причому це вже були не дезертири, а вояки тилових гарнізонів або ж частин, що проїжджали
військовими ешелонами по території губернії. Останні найбільше
полюбляли нападати на горілчані
склади або заводи. Так трапилося
в с. Бахмач, де чотири дні поспіль
(з 4 по 7 листопада) грабували казенний завод. Можна собі тільки
уявити, що пережили в ті дні місцеві мешканці, які стали заручниками п’яної солдатської орди. Неприховане мародерство вчинили військовослужбовці на станції
Крути: вони пограбували товарні
вагони, але не соромилися і крадіжок у пасажирів. З Атюшської волості Кролевецького повіту (тепер
Коропського району) добродій Д.І.
Мотис писав про солдатів гарнізону зі станції Алтинівка: «Що вони
роблять, прямо горе! Усе грабують.
Ідуть на луг, — забирають сіно. Беруть з клунь хліб. А дівчата, землі
української краса, як гинуть. Соромом криються карі очі і остається непокритою коса. Люди заражаються венеричними хворобами…».
Такий самий жах коївся і в Чернігові. За свідченням очевидця,
місто опинилося під владою бандитів. Він навів низку обурливих
фактів: чоловікам, котрі повертаються додому з дружинами поночі, доводиться платити за останніх
«викуп». На Білому мосту офіцер мусив викласти 35 рублів, аби врятувати дружину. Грабунки трапляються щоночі. Негідники ґвалтували
школярок, що поверталися додому із другої зміни приблизно о 8 годині вечора. У ніч з 5 на 6 жовтня
по-звірячому вбили чернігівського
старожила Балабанова, а його оселю на Бобровиці пограбували. Мародери майже повністю знищили
дачі на Подусівці. Окрім крадіжок
продуктів, чинилися й акти вандалізму: вибите скло, поламані рами,
двері, зіпсовані меблі. Усі ці злочини в один голос мешканці Чернігова приписували солдатам міського гарнізону. Автор статті в «Черниговской земской газете» ремствував: «Ніхто не застосовує ніяких
заходів, не діють численні у нас у
місті організації, як рада робітничих і солдатських депутатів».

Продовження. Поч. у № 97 – 104.
Далі буде.
Публікація однойменної книги,
виданої в Чернігові 2003 року.
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Учений Володимир Підвисоцький
5 червня 1857 року в селі Максимівка на Чернігівщині народився
Володимир Валеріанович Підвисоцький — відомий мікробіолог, патолог і ендокринолог.
Закінчив медичний факультет Київського університету святого Володимира (1884), стажувався в Німеччині та Франції, блискуче захистив
докторську дисертацію на тему «Відродження тканин печінки» (1886).
Отримав заманливі пропозиції для
праці за кордоном, однак залишався патріотом своєї Батьківщини. Заявив: «Я повинен стояти на службі
людям, з якими народився на одній
землі, в одній країні, у якій хвороби є
нескінченною причиною неподобних
смертей… Світових столиць багато,
але ж моя столиця — навіки Київ».
Очолював кафедру загальної та
експериментальної патології в Київському університеті, декан Новоросійського університету в Одесі, директор Петербурзького імператорського інституту експериментальної медицини. Член-кореспондент
Анатомічного товариства в Парижі (1887) та Імператорської військово-медичної академії в СанктПетербурзі (1900), ординарний почесний член Королівського інституту експериментальної терапії у
Франкфурті-на-Майні (1911).
Вивчав захисні функції організму людини, вплив на нього збудників
хвороб та патології мікроорганізмів.
Написав на основі досліджень монографію «Основи експериментальної патології. Керівництво до вивчення хворої людини» (1891), яка
витримала понад 20 перевидань і

перекладена на 17 іноземних мов.
Завідував одним із холерних бараків під час епідемії холери 1891
року в Києві. Заснував клініку дитячих хвороб в Одесі, налагодив виготовлення дешевих лікарських сироваток для щеплень. Започаткував
дослідження хіміотерапії злоякісних
пухлин.
Видавав щомісячний журнал
«Руський архів патології, клінічної
медицини та бактеріології» (1895 –
1902), з яким співпрацювали такі відомі вчені, як Ілля Мечников, Володимир Високович та інші. Автор понад 90 наукових праць.
Помер 22 січня 1913 року під час
підготовки до Всеросійської виставки з гігієни в Санкт-Петербурзі.
«Невтомний дослідник, літературно освічена людина, він захоплювався і вмів захоплювати інших, був
центром наукової школи, де панувала багата наснага і звідки згодом вийшли провідні діячі медичної науки»,
— такими словами характеризував
Володимира Підвисоцького професор Іван Павлов.

Живописець
Микола Мурашко
20 травня 1844 року в Глухові на історичній Чернігівщині народився Микола Іванович Мурашко
— український живописець, педагог і громадський діяч, дядько художника Олександра Мурашка.
Інтерес до малювання став
проявляти ще в дитинстві. Навчався в Петербурзькій академії мистецтв, здобувши ґрунтовну професійну підготовку. Хоча через хворобу навчання не завершив. Близько
товаришував з Іллею Рєпіним.
Пізніше викладав малювання
в київських гімназіях, колегії Павла Галагана. У 1875 р. заснував
Київську рисувальну школу, що відіграла значну роль у розвитку образотворчого мистецтва в Україні.
Застосовував прогресивні методи
підготовки учнів, вивчав досвід викладання в найкращих закордонних школах, організовував у Києві
щорічні виставки.
Довгий час школу підтримував меценат Іван Терещенко. Вона
проіснувала понад 25 років, тут
викладали Михайло Врубель, Іван
Селезньов, Микола Пимоненко.
Микола Мурашко відомий насамперед як пейзажист («Річка Тетерів», «Коростишів», «Крим», «Берег Алупки», «Ай-Петрі», «У парку»,
«Вид Боярки»). «Почуваю, що мила,
любима мною природа не відпускає мене, не навчивши чого-небудь», — написав він у спогадах.
Велику славу митцю принесли
портрети Тараса Шевченка, Миколи Ге, Петра Могили.

Картина М. Мурашка «Дівчина
в червоному капелюшку»

Портрет М. Мурашка
роботи І. Рєпіна
Автор мемуарів «Спогади старого вчителя» (1907).
Помер у Києві 1909 року.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті,
м. Чернігів

Карпатську Україну захищав і чернігівець
15 березня 1939 року на засіданні Сойму (парламенту) було затверджене рішення про незалежність Карпатської України. Сойм
обрав президентом Августина Волошина й затвердив державні символи: синьо-жовтий прапор, гімн
«Ще не вмерла Україна» й тризуб
св. Володимира Великого у сполученні з крайовим гербом Закарпаття.
Того дня оголосили мобілізаційне звернення до населення
Карпатської України для оборони
від угорської агресії. Громадське
парамілітарне формування Карпатська Січ, створене зусиллями
добровольців із ОУН та місцевих
патріотів, стало базою для формування збройних сил Карпатської
України.
5-тисячна
Карпатська
Січ
мала обмежену кількість стрілецької зброї і практично без важкого озброєння героїчно захища-

ла українські землі від регулярної
40-тисячної угорської армії з танками, літаками, артилерією.
Загалом під час загарбання території Карпатської України 14 –
18 березня і наступної партизанської боротьби з окупантами до
кінця травня 1939-го між угорськими військами і Карпатською Січчю
відбулося близько 22 боїв. Українські втрати: до 1,5 тис. осіб убитими, пораненими й полоненими, ще
4,5 тис. патріотів стали жертвами
угорського терору після поразки
Карпатської України.
Серед
оборонців
Карпатської України був і воїн із Чернігівщини Михайло Білозерський
(27.09.1897 – 07.07.1961).
Михайло Іванович народився
на хуторі Мазаїв біля села Локнистого сучасного Менського району. Під час Української революції служив за часів гетьмана Павла Скоропадського в Сердюць-

Календар Чернігівщини
8 липня 1659 р. гетьман Іван Виговський розбив московське військо під Конотопом.
9 липня 1989 р. в Чернігові у приміщенні кооперативного технікуму відбулися установчі збори обласної організації Народного Руху України.
10 липня 1775 р. у с. Митченки Борзенського повіту
народився Петро Прокопович — винахідник першого розбірного рамкового вулика, педагог.
13 липня 1895 р. на Чернігівщині народився Гаврило
Гончар — підполковник Армії УНР.
30 липня 1874 р. у м. Чернігові народився Володимир
Глинський — полковник Армії УНР.
30 липня 1922 р. в с. Нова Басань Бобровицького
району народилася Галина Кузьменко — член Крайового
проводу референтури пропаганди УПА на Івано-Франківщині.
31 липня 1939 р. у с. Краснопілля Коропського району народився Микола Холодний — поет, публіцист.
31 липня 1991 р. на Чернігівщині зареєстровано перші три громади Української автокефальної православної
церкви.

кій дивізії, потім перейшов на бік
Директорії Української Народної
Республіки. У Діючій армії УНР
брав участь у більшості боїв проти ворогів України: Київ, Бахмач,
Жмеринка, Житомир, Староконстантинів, трикутник смерті й Замостя...
1920 року у складі 6-ї Січової
стрілецької дивізії був змушений
піти в еміграцію.
Проте вже 1939 року в лавах
Карпатської Січі воював з угорським агресором. Під час Другої
світової війни — в лавах Української Повстанської Армії на території Волині, Підляшшя і Холмщини захищав населення від окупантів і боровся за незалежність
Вітчизни.
За заслуги перед Україною
Державний Центр УНР в екзилі
вже після Другої світової війни нагородив булавного (підполковника), сотника Михайла Білозерсько-

го Хрестом Симона Петлюри та Воєнним Хрестом.
Сергій БУТКО,
представник Українського
інституту національної пам’яті в
Чернігівській області

Старий Чернiгiв
Пристань, краєвид на Вал.
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Звучала
наша говірка
на Далекому
Сході
Продовжуємо тему
про сіверську говірку

У травні 2014 року в моєму рідному селі Звеничів Ріпкинського району побував московський письменник,
багаторічний співробітник журналу
«Новый мир», літературний куратор
сайту «Журнальный дом» Сергій Павлович Костирко.
Його дідусь і бабуся по батьківській лінії в пошуках кращої долі весною 1907 року з великою ріднею переселилися до Приморського краю.
Відтоді ніхто з них не бував у рідному селі. А їхньому онукові, українцеві за походженням (йому нині 67),
так праглося побувати на землі предків-козаків, уклонитися їхнім могилам на прадавньому звеничівському
городищі.
Зустрівся з ним у Чернігові на
другий день після відвідин села. Вражень у гостя було море. Сказав, що
це був для нього найщасливіший,
найпам’ятніший день року.
Згодом він надіслав мені спогади про переселення рідних у далекий
незвіданий край, життя-буття звеничівців на новому місці, написані його
дядьком Олександром Андрійовичем
Костирком, якому тоді було лише кілька місяців. Написав він їх на прохання небожа в 76-річному віці. Сторінки
спогадів яскраво пересипані нашою
звеничівською говіркою, яку він чув
щодня з вуст батька й матері, тіток і
дядьків. Ось маленький уривок з них.
«Того літа було мені 13. Заготовили ми на зиму для худоби п’ять стогів
сіна. Один — накосив я, найстарший
з дітей. Перший у житті стіг. Після косовиці допомагав батькам збирати
хліб. Восени батько послав мене зорати звільнену від урожаю ниву, неподалік якої стояв мій стіг. І суворо попередив:
— Ти ж там гляді, Боже тябє сохрані, не палі нічого. Осенню нельга:
вельмі сухая трава. А то будє бєда.
Я проклав кілька борозен. Випріг з плуга коня. Погодував вівсом. І
сам пообідав. І тут наче якась нечиста сила підмовила мене підпалити пожухлу отаву. Вітру не було. Трава горіла ліниво. Та раптом вмить вогонь, як
кішка, підкрався до мого стогу. Схопив мішок з-під вівса, став збивати полум’я. Та ще більше роздмухав
його…
Переляканий приїхав додому.
Розповів матері, що сталося. І ліг спати. Тривожна була ніч. Рано-вранці, як
прокинувся, побачив біля ліжка сердитого батька.
— Ну що, спалів стуог? — запитав він гнівно. — Я ж табіе казав, що
паліть нельга. А ти запаліев. Чим тепер будєм скатіну карміть? Нє слухаєш? Паліш! Я тєбє преклятаго самого
спєчу…
Вийшов з хати і хутко повернувся
з обірваними віжками.
— Зачекайте, роздягнуся!— крикнув я розпачливо.
Одним махом скинув із себе стареньку свитку й вже був готовий прийняти батькову кару. Та раптом у хаті
пролунав голос матері:
— Нє нада біть!
І батько прислухався.
Я не раз згадував цей випадок.
Чому це я, малий дурень, раптом задумав роздягатися для побиття? Адже
не раз чув у Примор’ї від дядьків-українців іронічне попередження: «Жінко,
битиму. Зодягай мерщій кожуха, щоб
не так боляче було».
Іван КУЖІЛЬНИЙ,
м. Чернігів
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Світ літератури
Сьогодні в нашій газеті знову королева детективу, знаменита англійська письменниця Агата
Крісті (1890 – 1976). У «Світ-інфо»
були надруковані кілька її захопливих детективних оповідань. А
саме: «Свідок звинувачення» (№№
5 – 7), «Котедж «Соловей» (№№ 39
– 41), «Стадо Геріона» (№ 81), «Таємниця іспанської шалі» (№ 93). У
дужках вказані номери газети, і
ви зможете прочитати ці оповідання на сайті «Світ-інфо». А зараз
нова історія, де злочин розслідує
улюблений герой письменниці —
детектив Еркюль Пуаро.

— Місіс Пенджелей, — оголосила наша домогосподарка й розсудливо вийшла.
Які тільки малоприємні особи не зверталися до Пуаро за порадою, але жінка, яка зараз боязко м’ялася в дверях, перебираючи
своє пухнасте боа, на мій погляд,
перевершила всіх своєю непривабливістю. Вона була рідкісно сірою і
безликою — худа зблякла істота років п’ятдесяти, одягнена в обшитий
стрічкою костюм, з якоюсь золотою
прикрасою на шиї і сивою головою,
увінчаною абсолютно недоречним
у даному випадку капелюшком.
Пройшовши по вулицях будь-якого
провінційного містечка, ви зустрінете сотню таких місіс Пенджелей.
Помітивши очевидне зніяковіння нашої відвідувачки, Пуаро
вийшов наперед і люб’язно привітав її:
— Мадам! Прошу вас, сядьте.
Мій колега, капітан Гастінгс.
Пані сіла на стілець, нерішуче
промимривши:
— Це Ви мосьє Пуаро, приватний детектив?
— До Ваших послуг, мадам.
Проте наша сором’язлива гостя, схоже, була поки не в змозі говорити. Вона зітхнула, нервово
сплівши пальці, й фарба зніяковіння все виразніше проступала на її
обличчі.
— Ймовірно, у Вас є до мене
якась справа, мадам, чи не так?
— Ну так, я думала, загалом…
Ви розумієте…
— Продовжуйте, мадам, прошу
Вас, продовжуйте.
Підбадьорена його словами,
місіс Пенджелей нарешті опанувала себе.
— Розумієте, мосьє Пуаро, мені
дуже не хотілося звертатися до поліції. Ні, в будь-якому випадку я не
збираюся йти в поліцію! Але водночас мене страшенно тривожить
одна обставина. І я не впевнена, чи
варто мені, — пробурмотіла вона й
остаточно замовкла.
— Повірте, мадам, я не маю нічого спільного з поліцією. Мої розслідування завжди строго конфіденційні.
Місіс Пенджелей вхопилася за
це слово:
— Конфіденційно. Це саме те,
що мені треба. Я не хочу ніяких розмов, ніякого галасу або газетних
пристрастей. Просто огидно, що газетярі можуть настільки перекрутити всі факти, а сім’ї потім уже не
відмитися від ганьби. Тим більше,
що я навіть не впевнена, просто
мені спало на думку дещо жахливе, і я не можу викинути це з голови. — Вона перевела подих і продовжила: — А водночас, можливо, я
даремно грішу на бідного Едварда.
Яка дружина не жахнеться від такої
думки. Але Ви, звичайно ж, чули про
такі жахливі справи, в наші дні чого
тільки не буває.
— Пробачте. Йдеться про Вашого чоловіка?
— Так.
— Ви підозрюєте його в чомусь?
— Мені страшно навіть говорити про це, мосьє Пуаро. Але Вам же
відомо, що такі речі трапляються, а
вони, бідолахи, ні про що навіть не

підозрюють.
Я подумав, що ця особа, мабуть, ніколи не перейде до суті
справи, але терпіння Пуаро дорівнювало надіям, що покладалися на
нього.
— Відкиньте Ваші страхи, мадам. Подумайте, як Ви зрадієте,
якщо ми зможемо довести, що Ваші
підозри позбавлені підстав.
— Саме так, невизначеність
найгірша. О, мосьє Пуаро, я страшенно боюся, що мені дають якусь
отруту.
— Що змушує Вас так думати,
мадам?
Місіс Пенджелей, припинивши
нарешті критися, почала детальний опис своїх погіршень здоров’я,
явно доречніший у кабінеті лікаря.
— Біль і нудота після їди, Ви кажете? — задумливо спитав Пуаро.
— Ви зверталися до лікаря, мадам?
Що ж він сказав Вам?
— Він говорить, що в мене гострий гастрит, мосьє Пуаро. Але я
помітила його спантеличеність і подив, адже він постійно міняв ліки, а
від них не було ніякого пуття.
— Ви повідомили йому про
Ваші підозри?
— Зрозуміло, ні, мосьє Пуаро.
Це одразу рознеслося б по нашому
містечку. І до того ж у мене дійсно
гастрит. Знову-таки дуже дивним є
те, що, коли Едвард від’їжджає на
вихідні, моє самопочуття значно
покращується. Це помітила навіть
Фріда, наша племінниця. І потім,
у нас у сараї є пляшка гербіцидів,
якими ми ніколи не користувалися,
так от садівник каже, що вона вже
наполовину порожня.
Місіс Пенджелей благально поглянула на Пуаро. Він підбадьорювано усміхнувся їй і, розгорнувши
блокнот, узявся за олівець.
— Давайте, мадам, усе акуратно запишемо. Отже, де саме Ви зараз живете?
— У Полгарвіті, це маленьке
торгове місто в Корнуолі.
— Давно Ви там мешкаєте?
— Чотирнадцять років.
— Ви живете удвох з чоловіком? Чи є у Вас діти?
— Ні.
— А племінниця? Мені здається, Ви згадували про неї.
— Так, Фріда Стентон, племінниця мого чоловіка, дочка його
єдиної сестри. Фріда жила з нами
останні вісім років. Жила до минулого тижня.
— А що ж сталося минулого
тижня?
— Останнім часом у неї різко
зіпсувався характер; я не уявляю,
що раптом найшло на Фріду. Вона
стала такою грубою і зухвалою, її
поведінка нестерпна. У результаті,
вчинивши черговий скандал, вона
пішла від нас і найняла собі окрему квартирку в нашому містечку.
Відтоді я не бачила її. Краще нехай
вона дасть лад своїм почуттям, так
вважає містер Реднор.
— Хто такий містер Реднор?
Тінь зніяковіння знову пробігла
по обличчю місіс Пенджелей.
— О, він... Він просто наш знайомий, — із запинкою сказала
вона. — Дуже мила молода людина.
— Можливо, між ним і Вашою
племінницею були більш дружні

Агата КРІСТІ

Корнуольська
таємниця
стосунки?
— Нічого подібного, — категорично заявила місіс Пенджелей.
Пуаро вирішив змінити тему.
— Ви з чоловіком, я вважаю,
добре забезпечені в матеріальному плані?
— Так, ми цілком забезпечені.
— А кому належать Ваші капітали — Вам чи Вашому чоловікові?
— О, всі наші гроші належать
Едварду. У мене особисто нічого
немає.
— Бачте, мадам, щоб з’ясувати
все точно, нам доведеться бути
жорстокими. Ми повинні знайти
мотив. Адже Ваш чоловік не став
би труїти Вас просто так, заради задоволення! Вам відома яка-небудь
причина, через яку він хотів би прибрати Вас зі свого шляху?
— У всьому винна та золотоволоса красуня, яка працює з ним,
— з обуренням сказала місіс Пенджелей. — Мій чоловік працює
зубним лікарем, мосьє Пуаро, і, за
його словами, він просто вимушений тримати при собі розторопну
симпатичну дівицю з акуратною голівкою й білозубою посмішкою, котра б записувала пацієнтів до нього
на прийом і готувала препарати. До
мене дійшли чутки, що їхні стосунки
виходять за рамки службових, хоча
він, звичайно, присягається, що
все це порожнє базікання.
— Хто замовив ту пляшку з гербіцидами, мадам?
— Мій чоловік, близько року
тому.
— Тепер скажіть: у Вашої племінниці є свої кошти для існування?
— Наскільки я знаю, вона отримує близько п’ятдесяти фунтів на
рік. І з радістю погодилася б вести
господарство Едварда, якби я пішла від нього.
— Значить, Ви планували піти
від нього?
— Я не маю наміру в усьому потурати його примхам. Жінки зараз
перестали бути рабинями, якими
вони були в колишні часи, мосьє
Пуаро.
— Я вітаю Ваш незалежний
дух, мадам, але давайте повернемося до реальних проблем. Ви збираєтеся повертатися сьогодні в
Полгарвіт?
— Так, я приїхала сюди на екскурсію. Наш потяг вийшов о шостій ранку, а о п’ятій вечора ми
від’їжджаємо назад.
— У даний момент у мене немає ніяких особливо важливих
справ. Тому я можу провести для
Вас це маленьке розслідування.
Завтра я приїду в Полгарвіт. А якщо
ми назвемо Гастінгса Вашим далеким родичем, скажімо, сином Вашої двоюрідної сестри? А я зіграю
роль його приятеля, дивакуватого
бельгійця. Мабуть, до нашого приїзду Вам варто самим готувати собі
їжу, або нехай її готують під Вашим
особистим наглядом. У Вас є служниця, якій Ви можете довіряти?
— Так, Джесі, я впевнена в ній,
вона дуже славна дівчина.
— Отже, до завтра, мадам, і постарайтеся не занепадати духом.
Пуаро ввічливо провів місіс
Пенджелей до дверей і в задумливості повернувся до свого крісла.
Його зосередженість, проте, була
не такою глибокою, оскільки він
таки помітив пару пір’їнок, вирваних з боа нервовими пальчиками
нашої нової клієнтки. Акуратно піднявши пір’їнки, Пуаро кинув їх до
кошика для паперів.
— Що Ви думаєте про нову

справу, Гастінгс?
— Погана історія, мушу визнати.
— Так, якщо підозри цієї пані
виправдані. Але чи так це? Горе
тому чоловікові, який купить у наші
дні пляшку гербіцидів. Якщо в його
дружини гастрит і вона схильна до
істерики, то лиха явно не минути.
— Ви думаєте, що все зводиться до цього?
— Навіть не знаю, Гастінгс. Хоча
її розповідь дуже зацікавила мене,
є в ній щось украй цікаве. Ви ж розумієте, що ця історія стара як світ.
Отже, можна було б зупинитися на
істеричній версії, але місіс Пенджелей не справила на мене враження
істерички. Якщо я не помиляюся, ми
маємо тут до біса зворушливу людську драму. Скажіть мені, Гастінгс,
які почуття, на Вашу думку, має відчувати місіс Пенджелей до свого чоловіка?
— Можливо, відданість або
прихильність, змішану зі страхом,
— припустив я.
— І все-таки, як правило, жінка готова звинувачувати кого завгодно, тільки не власного чоловіка. Вона до останнього моменту
стоїчно чіплятиметься за свою віру
в його безгрішність.
— Ситуацію може ускладнити
інша жінка.
— Точно, під впливом ревнощів
кохання іноді перетворюється на
ненависть. Але ненависть привела б її в поліцію, а не до мене. Вона
могла б подати офіційну заяву, здійняти великий скандал. Ні-ні, загадаймо роботу нашим маленьким
сірим клітинкам. Чому вона прийшла саме до мене? Аби переконатися, що її підозри безпідставні? Чи
щоб я підтвердив її правоту? Ах, є
в цій справі щось незрозуміле для
мене, навіть загадкове, деякий невідомий чинник. Може, вона чудова
актриса, наша місіс Пенджелей? Та
ні, вона була щира, готовий присягнутися, що вона була щира, і саме
тому я так зацікавився її історією.
Прошу Вас, дізнайтеся, які потяги є
на Полгарвіт.
Найбільш зручний потяг вирушав з Паддінгтонського вокзалу о
першій п’ятдесят дня і прибував до
Полгарвіта на початку восьмої вечора. Подорож минула без пригод, і
я прокинувся від приємного денного сну перед самою зупинкою. Залишивши наші валізи в готелі «Датчі», ми злегка перекусили, й Пуаро
запропонував мені прогулятися
містечком і зробити пообідній візит
моїй так званій тітоньці.
Будинок сім’ї Пенджелей, що
стояв трохи збоку від дороги, був
старомодним невеликим котеджем
з садом. Теплий вечірній вітерець
розносив аромати левкоїв і резеди. Думки про злочин якось абсолютно не збігалися з цією спокійною чарівністю Старого Світу. Пуаро подзвонив. Оскільки на наш
виклик ніхто не вийшов, він подзвонив ще. Цього разу після невеликої паузи двері відчинилися, і на
порозі з’явилася розпатлана служниця. Очі її почервоніли від сліз,
вона шморгала носом.
— Ми хотіли б бачити місіс Пенджелей, — пояснив Пуаро. — Можемо ввійти?
Служниця спантеличено подивилася на нас. А потім відповіла з
дивовижною безпосередністю:
— Значить, ви ще ні про що не
чули? Вона померла. Померла сьогодні ввечері, з півгодини тому.
Ми стояли, приголомшено дивлячись на неї.
Продовження —
в наступному номері
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Література
в газеті «Світ-інфо»

Літературна тематика займає вагоме місце в газеті. За п’ять з лишком років її існування ми познайомили читачів з життям і творчістю десятків письменників України і світу. Ось
хто був представлений у нашій газеті своїми
творами (в гарних українських перекладах
або в оригіналі), цитатами з творів, афоризмами, розповідями про цих авторів. Указуємо
номери «Світ-інфо», де розміщені ці публікації.
Ви легко зможете їх знайти і прочитати на сайті нашої газети в Інтернеті.

Світ

Габріель Гарсіа Маркес. Кохання під час
холери (уривок з роману), № 30. Цитати, афоризми, №№ 30,100.
Стефан Цвейг. № 46.
Еріх Марія Ремарк. № 53.
Марк Твен. № 45.
Артур Конан-Дойл. № 70.
Джек Лондон. № 97.
Гілберт Честертон. № 96.
О. Генрі. Останній листок, № 14. Дари
волхвів, № 25. Винарня і троянда, № 63. Кімната на горищі, №74. Фараон і хорал, № 91.
Агата Крісті. Свідок звинувачення, №№ 5
– 7. Котедж «Соловей», №№ 39 – 41. Стадо Геріона, № 81. Таємниця іспанської шалі, №№
93, 94. Про письменницю, № 4.
Гі де Мопассан. Коштовності, № 24. Денщик, № 54. Новорічний подарунок, № 72. Заповіт, № 75. Цитати, афоризми, № 64.
Буало-Нарсежак. Хто вбив тьотю Емму?
№ 1. Докори сумління, № 46. Коло замкнулося, № 56. Анонімник, № 61.
Ярослав Гашек. Розмова з гордицьким
градоначальником, № 32. Слідами вбивці, №
42. Поневіряння виборця, № 58.
Карел Чапек. Ворожка, № 49. Про письменника, № 31.
Михайло Булгаков. № 1.
Шолом-Алейхем. № 80.
Фазіль Іскандер. № 86.
Євген Євтушенко. В оригіналі, російською, № 33.
Олександр Солженіцин. В оригіналі, російською, № 29.
Микола Нароков. Уявні величини. Уривки
з роману. В оригіналі, російською, № 52.
Іван Бунін. Прокляті дні. В оригіналі, російською, № 42.
Володимир Солоухін. Читаючи Леніна. В
оригіналі, російською, №№ 36, 37.
Володимир Орлов. Горіла свічка. В оригіналі, білоруською, № 27. Вова Цимерман. В
оригіналі, білоруською, №№ 50, 51.
Євгенія Яніщиц. Поезії. В оригіналі, білоруською, № 53.

Україна

Тарас Шевченко. № 27.
Володимир Самійленко. № 26.
Михайло Коцюбинський. №№ 38, 83.
Остап Вишня. № 9.
Володимир Сосюра. № 11.
Майк Йогансен. Гнилизна, № 71.
Олександр Довженко. №№ 2, 13, 38, 101.
Борис Олійник. № 65.
Іван Драч. № 89.
Павло Мовчан. № 35.
Володимир Дрозд. №№ 36, 37.
Розстріляна література. № 71.
Український самвидав. Володимир Сосюра, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Микола Холодний. № 30.

Література української
діаспори

Іван Багряний. В сутінках, № 69. Чому я
не хочу повертатися в СРСР? № 62. Про письменника, №№ 17, 46, 75, 93.
Петро Карпенко-Криниця. № 98.
Оксана Лятуринська. № 100.
Наталена Королева. № 102.
Олена Теліга. № 85.

Чернігівщина

Кость Москалець. Бахмач Пасажирський, № 62.
Микола Клочко. Оповідання, №№ 48, 60.
Микола Адаменко. № 94.
Володимир Фриз. Осінь, № 43. Історії неповторного Подолу, №№ 84, 104.
Тетяна Череп-Пероганич. № 76.
Петро Антоненко. О сьомій, після роботи,
№ 10. «Стамбул-Константинополь», №№ 34 –
35. Вербові калачики, № 57. Сесія, № 87.

Світ літератури і мистецтва
Переможці конкурсу «Книга року-2016»
Світлини з архіву
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Чернігівська міська центральна бібліотека імені М. Коцюбинського провела церемонію нагородження лауреатів конкурсу «Книга
року-2016».
Конкурс був організований 1999 року з
метою підтримки письменників, науковців,
краєзнавців і видавців та популяризації їхньої
творчості серед громадськості міста. Організаторами конкурсу є Департамент інформдіяльності та комунікацій з громадськістю ОДА,
Управління культури та туризму міськради,
міська бібліотека та обласне відділення Спілки
письменників України.

Лауреати конкурсу за номінаціями
(вказано зайняті місця):
Наукова література:
I — Хижняков В. М. «Чернігівська старовина» (підготували О. Коваленко, А. Курданов,
О. Рахно).
II — Горобець С. «Нарис історії села Петрушин ХVII століття».
II — Токарєв С. «Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині ХVII – ХVIII століття».
III — «Село Стольне у другій половині ХVIII
століття» (упорядники Д. Казіміров, С. Токарєв).
III — «Село Степанівка у другій половині
ХVIII століття» (упорядник Д. Казіміров).
Науково-популярна література:
I — «Служити народу — найвища честь!»
(редакційний колектив — Н. Авер’янова, Р. Воробей, С. Лаєвський, П. Шаповал).
Публіцистика:

Відзнака режисеру
Вірі Тимченко
У Києві в Будинку прийомів уряду
відбувся
заключний
захід міжнародного проекту
«Я – Українка!», започаткований торік Українським
інформаційно-видавничим центром «Галактика» за підтримки Верховної Ради,
Адміністрації Президента, Кабінету
Міністрів.
Запрошення отримала й режисер-постановник нашого театру ім.
Т. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Віра Андріївна Тимченко. Їй вручили громадську відзнаку — почесний орден «Берегиня України».
Головною метою цього проекту
було розповісти про жінок, які поєднали наполегливу працю й любов до України для блага та розквіту держави. Віра Тимченко близько
40 років присвятила українському
театру.

I — Бондаревич-Черненко Л. «Прощена неділя».
II — Бойко В. «Українські голови в Баварії:
як працює самоврядування».
II — Студьонова Л. «Чернігівський beau
monde, або Записки бібліографа».
III — Григор’єва Л. «Святослав Хрыкин —
бескорыстное служение поэзии и поэтам».
Проза:
I — «Ужинок за сорок літ. Антологія творів письменників Чернігівщини» (упорядники
О. Конечна, В. Сапон, М. Ткач).
Антологія «Лауреати премії імені М. Коцюбинського».
II — Брик О. «Марево кохання».
II — Михайленко В. «Історія трамвайчика»,
«Силуети».
III — Мусієнко Р. «Завихрений час».
Поезія:
I — Маслов О. «Неси зірку».
II — Батьковська О. «Блукаюча рампа
душі».
II — Власенко Б. «…доки холоне кава».
III — Пилипець В. «Яблука з осіннього саду».
Література для дітей:
II — Сенцовський В. «Гойда-гойдає човника вусатий сом».
III — Пакалюк Т. «Кіборги з людським обличчям».
III — Гарбуз С. «Казка про кмітливого їжачка та інші повчальні оповідки».
Видавець року — видавництво «Десна Поліграф».

Фольклорний фестиваль
У день Святої Трійці традиційно на Чернігівщині, в місті Сновську, відбувся фольклорний фестиваль ім. Василя
Полевика — земляка, відомого фольклориста. У фестивалі взяли участь 28 колективів — близько 300 учасників,
які виступили на сцені будинку культури.
Далі дійство перемістилося до с. Займище. На святково прикрашеній сцені на березі річки Снов пройшли галаконцерт і нагородження лауреатів. Ось переможці фестивалю.
Гран-прі — народний аматорський жіночий ансамбль
«Калина» Сновського МБК. У номінації «Дитячі колективи»
найкращою стала «Вербиченька» Холминського МБК. «Дитячі обрядові колективи» — «Сузір’я» Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості. «Дорослі обрядові колективи» — «Полісяночка» Кудлаївського СБК НовгородСіверського району. «Автентичні колективи» — «Джерело»
с. Золотинка Іванівської ОТГ та «Віночок» Костобобрівського СБК Семенівського району. «Фольклорні колективи» — «Горлиця» Шестовицького СБК Чернігівського району. «Ансамблі народної пісні» — «Душі криниця» Лосинівського БК, «Лілея» Корюківського МБК, «Барви Сіверщини» Новгород-Сіверського РБК. «Ансамблі народних
музик»: «Карапєт» Холминського МБК. «Хорові колективи»
— хор Вихвостівського СБК Городнянського району.

Володимира Сапона

Валерій ШЕВЧУК

Із книги «Із вершин та низин»

Воля родичам
Шевченка

Народний митець-різьбяр і лірник, довгожитель
(тоді йому був 91 рік, а прожив він 102 роки) і справді легендарна постать Антон Гнатович Штепа на козацькому святі в Батурині. 29 травня 1994 р.
Світлина Валерія Інютіна.

Що нового в бібліотеках?
На Борзнянщині відбулась науково-освітня зустріч
сільських бібліотекарів Чернігівщини. Вони побували в бібліотеці села Хороше Озеро (за результатами обласного
конкурсу — «Краща бібліотека року»).
Під час круглого столу звучало чимало цікавого. Зокрема, дізнались про виставку в Перелюбській бібліотеці Корюківського району «Вишиваний код Сіверщини», на якій представлено сорочки, вишиті 100 років тому. У Блистівській бібліотеці Новгород-Сіверського району члени краєзнавчого
клубу «Срібна криничка» зібрали матеріали з історії села, про
назви урочищ, полів, озер, блистівські приказки, щедрівки.
У Малодівицькій бібліотеці на Прилуччині створили археологічно-краєзнавчу експозицію, в якій понад 200 експонатів.
Також бібліотекарі відвідали меморіальний комплекс
«Пам’яті героїв Крут».

Бібліотека
під зеленими вітрилами
1 червня обласна бібліотека ім. В. Короленка відкрила
біля своєї будівлі «Бібліотеку під зеленими вітрилами», яка й
цього літа буде комфортною і ближчою чернігівцям та гостям міста. На відкритті була
показана чудова програма
артистів міста. Працювали
книжкові виставки і книгообмін — буккроссинг.
У тіні великих лип кожен може переглянути
нові книги й журнали. Літній читальний зал працює
з понеділка по четвер з
11.00 до 17.00.

Ярослав Гашек:
стріли гумору й сатири

Ярослав Гашек (30.04.1883 –
3.01.1923) — чеський письменник, автор одного з шедеврів європейської літератури XX століття
— роману «Пригоди бравого вояка
Швейка». Також написав чимало
інших сатиричних і гумористичних
творів. Ось цитати з творів письменника.

У божевільні кожен міг говорити
все, що стукне йому в голову, немов
у парламенті.
Скромність прикрашає чоловіка, але справжній чоловік прикрас
не носить.
«Наші справи нікудишні», — почав він слова розради.
Після вакханалій і оргій завжди
приходить моральне похмілля.
Кидатися направо і наліво лайном
— аргументація більш-менш переконлива, але інтелігентна людина навіть у
стані роздратування або в суперечці
не повинна вдаватися до такого.
Без шахрайства теж не можна.
Якби всі люди піклувалися тільки про
добробут інших, то ще швидше побилися б між собою.
Біда, коли людина раптом почне
філософствувати, — це завжди тхне
білою гарячкою.

Цікаве
про українських
письменників

Не всім же бути розумними. Як виняток, мають бути також і дурні, бо якби
всі були розумними, то на світі було б
стільки розуму, що від цього кожна друга людина стала б повним ідіотом.
«Не уявляю собі, — мовив
Швейк, — щоб безневинного засудили на десять років. Правда, одного
разу безневинного засудили до п'яти
років, таке я чув, але на десять — це
вже, мабуть, забагато!»
Нехай було б, як було, адже якнебудь та було! Ніколи так не було,
щоб ніяк не було.
Від стін поліцейського управління віяло духом чужої народу влади.
Військово-юридичний
апарат
був прекрасний. Такий судовий апарат є в кожної держави, що стоїть перед політичним, економічним і моральним крахом.
Тоді як тут короля били тузом, да-

леко на фронті королі били один одного своїми підданими.
Іншим разом уважніше придивляйтеся до того, з ким купаєтеся: у
воді всяка гола людина схожа на депутата, навіть якщо він убивця.
Я сам за собою іноді помічаю, що
я недоумкуватий, особливо до вечора.
Я думаю, що на все потрібно дивитися неупереджено. Кожен може
помилитися, а якщо про що-небудь
дуже довго розмірковувати, вже напевно помилишся.
У солдата, якого ведуть під конвоєм, завжди більше досвіду, ніж у
тих, хто його охороняє.
Узагалі все на світі раптом здалося йому таким мерзотним і огидним, що він відчув потребу напитися
й позбавитися від світової скорботи.
«Найкраще, — сказав Швейк, —
це видавати себе за ідіота».

У лютневій книжці журналу
«Народное чтение» за 1860 рік,
що виходив у Петербурзі, було
надруковано коротеньку автобіографію Т. Шевченка. У тій автобіографії поет, між іншим, написав: «Моє минуле тим більш
жахливе, що мої рідні брати й
сестри й досі ще кріпаки. Так,
вони й досі ще кріпаки!»
Ці слова вплинули на тогочасну суспільність. І. Тургенєв,
член «Общества для пособия
литераторам и учёным», узявся зробити подання про визволення Шевченків із кріпацтва.
Комітет на засіданні 21 березня порадив удатися до поміщика Флоровського і прохати, щоб
він звільнив Шевченкових родичів на пошанування літературних заслуг Т. Шевченка і взагалі літератури. Поміщик, одержавши листа від комітету, вирішив догодити і суспільній думці,
і собі. Він згодився відпустити
Шевченків, але без землі.
Спершу родичі Шевченка, за порадою самого поета, не хотіли такого звільнення, але згодом, 10 липня 1860
року, склали угоду з поміщиком
і одержали вольну. Аж у 1863
році, у зв’язку з польським повстанням, видано було указ
про перевірку уставних грамот.
Перевіряти Кирилівку прибув
майбутній редактор «Киевской
старины» Лашкевич. Ось тоді й
наділили Шевченків полем і городом.

Святий вогонь

Шевченко, коли сперечався, запалювався, доходячи до
пафосу. У запальності його, однак, не було ні злоби, ні пихи
— тільки святий вогонь відчуття правди й справедливості.
Коли ж бачив, що супротивник
набирається пихи, поет дозволяв собі різко його осмикнути.
У суперечках він висловлювався гостро, аж співбесідники побоювалися за нього. Особливо несамовитим ставав поет,
коли заходила мова про кріпацтво — це була його глибока й
болюча рана. Якось у гостях у Я.
Полонського згадав поет своє
дитинство і те, що родичі його
й досі кріпаки. Від таких споминів аж заплакав, аж зубами заскреготав і так ударив кулаком
об стіл, що чашки з чаєм попадали на підлогу.

Шевченко
в описі Тургенєва

Ось як змальовує Шевченка в останні роки життя
російський
письменник
І. Тургенєв. Широкоплечий, присадкуватий, кремезний, це був
козак зі слідами солдатської
муштри. Голова в нього була гостроверха, майже зовсім лиса,
чоло високе, зморшкувате, очі
невеликі, сірі, ніс широкий, губи
покриті широкими густими вусами. Погляд був здебільшого суворий, недовірливий, іноді
світився ніжною ласкою разом
з гарною, доброю усмішкою.
Постать — вайлувата. Руки спокійні. Хода поважна. Голос трохи хрипкий. Узимку одягав високу смушкову шапку й кожух.

Світ домашнього читання
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Кохання допомагає
вбити час, час допомагає
вбити кохання.
Тільки сяду за навчання — обов’язково розбудять.
Якщо хочете дізнатися глибину душі людини,
плюньте їй у душу і рахуйте,
поки не отримаєте по пиці.
Горіха гризуть, коли
є гроші, а чоловіка — коли
грошей немає.
Японська приказка:
«Хороший чоловік завжди
здоровий і його немає вдома».

Було колись...
Римський
імператор
Калігула оголосив війну
богу морів Посейдону. Він
привів свою армію на берег і наказав солдатам кидати списами у воду.

***
У часи інквізиції відьмами ніколи не визнавали
жінок, які важили більше
50 кілограмів. Вважалося, що саме 50 кг — максимальна вага, яку може
підняти мітла, на якій літає
відьма.

***
Едвард Гріг не любив
нікого з можновладців.
Всесвітньо відомий композитор був гордістю своєї
батьківщини. Норвезький
король вирішив нагородити його орденом. Гріга запросили до королівського
палацу. Композитор одяг
фрак, як того вимагав етикет, і вирушив на прийом.
Коли один із великих князів за дорученням короля вручив Грігу орден, той
відповів: «Прошу передати його величності дяку
за увагу до моєї скромної
персони» — і сховав орден
у кишеню.
Придворні зніяковіли,
адже кишеня у фраках пришита ззаду.

Школа української мови

Поради
щодо
безпеки
ваших
дітей

Несподівані
думки

Із настанням літніх канікул діти частіше залишаються самі. Та перш ніж надати
дитині самостійність, варто
подбати про її безпеку. Для
цього патрульна поліція пропонує кілька правил.
1. Не пишіть імені й прізвища дитини на її речах, бо
так їх може дізнатися хтось
чужий. Якщо незнайомець
звертається до дитини на ім’я,
він одразу викликає довіру й
далі може нею маніпулювати. Краще напишіть на бирці
одягу дитини чи рюкзаку свій
телефон — на той випадок,
якщо річ загубиться.
2. Батьки вчать дітей не
сідати в машину до незнайомців — і це правильно. Нехай
дитина засвоїть ще одне правило: якщо біля неї загальмувала машина або авто їде слідом і хтось звідти намагається привернути увагу дитини,
треба швидко втікати у протилежний бік від руху автомобіля. Це допоможе виграти час і
звернутися за допомогою.
3. Якщо незнайомець
пропонує дитині піти туди, де
чекають мама або тато, нехай вона попросить назвати
імена батьків і якесь кодове
слово. Придумайте разом із
дитиною пароль для екстреного випадку, якщо раптом
доведеться просити когось зі
знайомих її забрати. Пароль
має бути нестандартним, щоб
його неможливо було відга-

Куточок
гумору

— Скажіть, а ця сукня
на вітрині нині модна?
— Так, пані, це найновіша паризька мода.
— А вона не вицвіте?
— Що ви! Вона три роки
висіла на вітрині й не вицвіла.
☺ ☺ ☺
Студент складає іспит з
англійської мови. Викладач
здивований:
— Але ж ви мені відповідаєте китайською!
— Мабуть, учора в
темряві взяв не того підручника.
☺ ☺ ☺
Жінка грає на скрипці.
Чоловік:
— Ну добре, перестань!
Куплю тобі нову сукню!
☺ ☺ ☺
— Ваша донька —
справжній янгол!
— Що з того, коли ніякий чорт не бере її заміж.

Світ- інфо

Неправильно

Правильно

Ми переписуємося

Ми листуємося

Грошовий перевод

Грошовий переказ

Курси кройки і шиття

Курси крою і шиття

Приїхав рік назад

Приїхав рік тому

Ремонтуємо на дому

Ремонтуємо вдома

Ремонт по заказу

Ремонт на замовлення

У світі цікавого
дати. Наприклад — пухнастий
апельсин.
4. Скажіть дитині: якщо її
схопив незнайомець, треба
кусатися, штовхатися, дряпатися й будь-що привертати до
себе увагу. Необхідно голосно кричати: «Я його не знаю!
Він хоче мене викрасти!»
5. Дитина має знати, що
незнайомці можуть задурити голову не лише їй, а й дорослому. Тож важливо швидко піти в безпечне місце вже
за 5 – 7 секунд після початку
розмови.
Стояти під час розмови
слід на відстані 2 – 2,5 метрів
від незнайомця, а якщо він
наближатиметься, необхідно
зробити крок назад. Разом із
дитиною продумайте цю ситуацію, покажіть дистанцію в
2 метри й попередьте, що під
час бесіди її потрібно дотримуватися.
6. Навчіть дитину чекати
ліфт таким чином, щоб бачити всіх, хто підходить (наприклад, спиною до стіни). І якщо
це незнайомець або хтось
малознайомий, під будь-яким
приводом не треба заходити
з ним у ліфт: слід робити вигляд, нібито щось забув, або
йти до поштової скриньки.
Якщо хтось запрошує зайти, найкращий варіант —
ввічливо відповісти, що батьки дозволяють їздити в ліфті
лише одному або зі знайомими сусідами. Якщо незнайо-

мець намагається затягнути
дитину в ліфт або закрити їй
рота, потрібно битися, кусатися й кричати.
7. Якщо дитина сама вдома і хтось подзвонив у двері,
на запитання «Хто там?» ніхто не відповідає або у вічко
в дверях нікого не видно, в
жодному разі не можна відчиняти дверей, аби подивитися,
хто прийшов.
Не можна говорити, що
батьків немає вдома, навіть
якщо незнайомець називається їхнім другом чи працівником комунальних служб.
Якщо він дуже наполегливий
і ломиться до квартири, треба терміново телефонувати
батькам, сусідам або в поліцію за номером 102.
8. Попередьте дитину,
що в сучасному світі злочинці можуть знайти свою жертву через Інтернет, й не завжди «10-річний Микола із
сусіднього будинку» дійсно
ним є. Небезпечна людина
може листуватися під вигаданим ім’ям і виставляти не свої
фото.
Поясніть дитині, що не
можна повідомляти незнайомцям, навіть дітям, свій телефон, адресу, прізвище, надсилати фотографії та розповідати, коли й де вона любить
гуляти. Тим більше в жодному
разі не можна погоджуватися
на прогулянку з незнайомою
людиною.

Книга рекордів Гіннеса

Найшвидша стрижка. 26 листопада 1999 р. на зйомках благодійної телепередачі Бі-Бі-Сі, присвяченої дітям, у залі ратуші Саутхемптона
(Великобританія) англієць Тревор Мітчелл обстриг голову за 1
хв. 13 с.
Найшвидший біг задом наперед. Індієць Арвінд Пандія пробіг задом наперед по Америці від ЛосАнджелеса до Нью-Йорка, подолавши
2400 км за 107 днів (від 18 серпня до 3 грудня 1984 p.). Він пробігав у середньому по 22,5
км за день.
Швидкісний балакун. 22 вересня 1990 р.
у програмі британського телебачення Ай-Ті-Ві
«Mouth Motor» («Рот-мотор») англієць Стів Вудмор вимовив 595 слів за 56,01 с (637,4 сло-

ва за хвилину). Більшість людей говорить зі швидкістю 60 слів за хвилину,
по слову за секунду. У збудженому
стані швидкість мовлення може
зростати від 120 до 150 слів за
хвилину.
Найстаріша на повітряній
кулі. 26 вересня 1996 р. англійка Флоренс Лейн (1894 – 1999) у
віці 102 років 92 днів пролетіла 3 км
над Кастом (Нова Зеландія) на повітряній
кулі, наповненій гарячим повітрям.
Найстаріший парашутист. Норвежець
Берн Меланд (народився 1899 р.) виконав
свій перший парний стрибок із парашутом у
віці 100 років і 21 день, стрибнувши з висоти
3200 м над аеропортом Ставангер (Норвегія)
8 вересня 1999 р.

Клуб «Ерудит»: хочу все знати
Якщо людина проходитиме за
день 20 тисяч кроків,
то відстань від Землі до
Місяця вона пройшла
б за 70 років. Або таким темпом 9 разів
обійшла б Землю по
екватору.
У племен, що живуть у субтропіках і тропіках, відносно короткий тулуб і довгі кінцівки. У
тих, хто мешкає в суворих північних широтах,
навпаки — тулуб довгий, а кінцівки коротші.

Чернігівська
обласна інформаційноаналітична газета.
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У Японії дітей навчають писати і правою,
і лівою рукою. У таких дітей добре розвинуті
обидві півкулі мозку, краще розвинуті мислення й мова.
Американський психолог Девід Уїкс так
писав про певний тип людей: «Це творчі натури, котрі зберігають до глибокої старості здатність дивуватися і почуття гумору. Вони майже
не зазнають стресів». Так він характеризував
людей, яких звикли називати диваками.
Виноград у ХІХ столітті був чи не єдиним засобом лікування туберкульозу. Згодом учені
дійсно відкрили його великі цілющі властивості.

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

 Американські вчені встановили, нібито лінь здатна передаватися у спадок.
 На поверхні звичайного офісного столу бактерій у 400
разів більше, ніж на сидінні унітазу.
 Винахідник вазеліну вживав його в їжу, по 1 ложці щоранку.
 Леонардо да Вінчі винайшов будильник, який тер сплячому ноги.
 У перший тиждень після Нового року торгові точки Японії пропонують купити «кота в мішку» — «фукубукуро», «щасливі мішки» або «мішки удачі». Це запечатані пакети з одягом
або іншими речами.
 У Китаї англомовного населення більше, ніж в Англії.

Корисні поради
Æ У воду, в якій вариться рис, влийте
столову ложку оцту — рис стане білосніжним, розсипчастим.
Æ Вінегрет набуде тонкого і приємного
смаку, якщо влити в нього 1 столову ложку молока й додати 1
чайну ложку цукру.
Æ Дрібка солі, додана в каву перед кінцем варіння, надасть напою особливого смаку й аромату.
Æ Якщо додати в сметану для підливи трохи молока, вона
не згорнеться.

Архів нашої газети — на її сайті
Ось уже другий рік, як створено в Інтернеті сайт нашої
газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com
За цей час кількість його відвідувачів наблизилась до
10 тисяч. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх
континентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки заходили на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Бразилія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан,
Казахстан, Монголія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська Республіка.
Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного.
Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» за
всі роки виходу газети. Так що на сайті ви можете прочитати будь-які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати
там є що.

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 973629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua. e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com ІCQ: 605-110-856
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