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Триває передплата 
на нашу газету «Світ-інфо» 

Поштові тарифи зросли, 
але передплатну ціну на газету 

не підвищено
Усі поштові відділення й листоноші області ве-
дуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна — незмінна: всього 8 гривень на місяць.Передплатна ціна — незмінна: всього 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою — 
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт. 
 У світі цікавого.

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

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

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

 

Заява ватажка так зва-
ної ДНР, «Донецької народ-
ної республіки», Олексан-
дра Захарченка про «пере-
форматування» нашої дер-
жави України у придуману 
сепаратистами нову «дер-
жаву» Малоросію виклика-
ла хвилю коментарів у по-
літикумі, суспільстві. Але 
враження таке, що ці ко-
ментарі «зійшли на манів-
ці» як щодо того, ЩО СКА-
ЗАНО, так і того, ХТО ска-
зав.

Що ж саме заявив За-
харченко 18 липня? Одразу 
щодо терміну «Малоросія». 
Ним просто замінено запу-
щений три з лишком роки 
тому Росією термін «Ново-
росія» — те, що проштовху-
валося Кремлем для «пере-
форматування» нашої Укра-
їнської держави. Та в обох 
цих термінах нема нічого 
нового. Вони походять із 
сумної пам’яті часів Росій-
ської імперії і, як бачимо, 
знадобилися в дійсно пере-
форматовану колишню цар-
ську Російську імперію в ко-
муно-радянську, а нині — в 
начебто пострадянську Ро-
сійську Федерацію. 

Так от, Захарченко до-
слівно заявив таке: «Ситуа-
ція зайшла в глухий кут. Ми 
пропонуємо план реінтегра-
ції країни... Щоб зупинити 
громадянську війну, ми об-
говорили ситуацію і дійшли 
висновку, що Україна по-
казала себе як така, що не 
відбулася. Київський режим 
не в змозі зупинити грома-
дянську війну... Пропонує-
мо заснувати державу Ма-
лоросія. Малоросія — неза-
лежна молода держава».

Те, що наша Українська 
держава «не відбулася», ми 
чуємо вже третє десятиліт-
тя. Але ключовий момент у 
цій заяві: в Україні, значить, 
триває «громадянська ві-
йна». І, щоб її зупинити, по-
трібне «переформатування», 
пряміше кажучи, ліквідація 
Української держави і ство-
рення на її руїнах нової — 
Малоросії. 

Ба, нова держава вже й 
проголошена Захарченком 
та його спільниками. У ті ж 
дні в окупованому сепара-
тистами і росіянами Доне-
цьку було проголошено й 
«утворення» держави Мало-

росії. Її начебто проголоси-
ли представники аж 19 ре-
гіонів України, в тому числі 
й Чернігівщини, до речі. Прі-
звища, звісно, не вказані, 
але можна припустити, що 
19 таких зрадників набра-
лося — отих, за якими пла-
че лава підсудних, про що 
трохи далі. 

Злива коментарів на за-
яву Захарченка звелася пе-
реважно до того, що це на-
чебто якийсь новий поворот 
у сюжеті трирічної агресії 
Росії проти України. Комен-
татори почали ворожити на 
кавовій гущі, хто і що стоїть 
за цією заявою. Також про-
лунали голоси з Кремля, що 
там, буцімто, відхрещують-
ся від «самодіяльності» За-
харченка.

Між тим, коментува-
ти (точніше, дати відсіч) тут 
треба було б на одну-єдину 
тезу «спічу» Захарченка — 
про «громадянську війну» 
в Україні. У нас нема гро-
мадянської війни, є агре-
сія Російської Федерації 
проти Української держа-
ви. Здавалося б, абсолютно 
очевидна річ, між тим, ось 
уже три роки наша держа-
ва, в особі всіх її гілок вла-
ди, чомусь не здатна чітко 
довести, проілюструвати 
цю очевидну річ собі, сво-
єму народу й тим паче — 
світу.

«В Україні нема росій-
ських військових частин,  
російських військових», — 
безапеляційно заявляє на 
весь світ Путін. То, може, й 
правда нема? Бо досі всі 
нечисленні полонені нами 
на Донбасі громадяни Росії 
виявлялися «добровольця-
ми», які давно «звільнилися» 
з російських збройних сил, 
принаймні ще до того, як по-
трапили на Донбас. 

Тому ми ще довго ба-
лакатимемо про російську 
агресію, поки нашим і між-
народним судам не почне-
мо представляти росій-
ських полонених, упійманих 
на Донбасі, на українській 
землі, які на момент затри-
мання були на дійсній вій-
ськовій службі Російської 
Федерації.

А тепер щодо того, ХТО 
сказав, тобто хто є Олек-
сандр Захарченко. Уже на-
бридли визначення Захар-
ченка як глави терористич-
ної ДНР, ватажка бойови-
ків і т.д. Чомусь найменше 
стосовно Захарченка і його 
спільників вживається про-
стий і зрозумілий термін — 
сепаратист. Дехто в нас на-
віть заявляє, що й сепара-
тизму на Донбасі нема, там 
є російська агресія. Так, 
наче агресія виключає се-
паратизм, хоч насправді 
вона й живиться ним.

Тому давайте назвемо 
тих, кого звично іменуємо 
бойовиками, терористами, 
російськими найманцями, 
терміном «сепаратисти». 
Цебто кримінальними зло-
чинцями, відійшовши хоч 
тут від усталеного принци-
пу «презумпції невинності». 
Звісно, згідно з ним, зло-
чинцем когось має визнати 
суд. Але де він, той суд над 
сепаратистами? 

Адресую читача до пу-
блікації відомого журна-
ліста Олексія Братущака 
«ЛНР» та «ДНР» — не те-
рористичні організації?», 
надрукованій у цьому но-
мері газети на сторінці 5. 
Мова йде про мляві спроби 
нашої Феміди засудити се-
паратистів, бойовиків, на-
йманців і т.д. як терористів. 
Річ у тім, що всіх, котрі зді-
йняли заколот та сприяли й 
сприяють російській агре-
сії і війні на Донбасі, наше 
правосуддя пробує покара-
ти переважно за два зло-
чини — сепаратизм і теро-
ризм. Щодо покарання за 
тероризм, то щось воно не 
виходить. Проблема в тому, 
що наша держава якось не-
певно, розмито визнає офі-
ційно так звані ДНР і ЛНР 
терористичними організа-
ціями. 

Але чому ж тоді не суди-
ти заколотників саме за се-
паратизм? Такі кримінальні 
справи дійсно відкриті. Але 
розслідуються вони й осо-
бливо фінішують у вигляді 
судових вироків — як мокре 
горить. Це детально описав 
той самий Олексій Братущак 
у статті «Сепаратистські» 
справи Луганщини. Прихо-
вана амністія», надрукова-
ній в Інтернет-газеті «Укра-
їнська правда» за 17 липня 
ц. р. Суть її: жоден із сепа-
ратистів ще не отримав ре-
ального терміну ув’язнення, 
в кращому разі все обме-
жується якимись умовними 
термінами, якщо взагалі до-
ходить до судового вироку. 

Чому так відбуваєть-
ся? І тут ми бачимо дивну 
картину: річ у тому, що се-
паратизм у нашому кримі-
нальному законодавстві 
чомусь не належить до ка-
тегорії тяжких злочинів. 
Тобто є «простим» 
злочином. 

Анонс

Редактор нашої газети — 
в ефірі обласного 

телебачення і радіо

У популярній авторській програмі журналіста Олек-
сандра Соломахи «Тонкий лід», що йде по обласному радіо 
й телебаченню, на цей раз гостем студії був засновник і 
редактор нашої газети «Світ-інфо» Петро Антоненко. 

Газета «Світ-інфо» й інформаційний простір області 
та України. Порівняймо Конгрес США і наш український 
парламент. Втрата Криму і війна на Донбасі. Що за роз-
чаруванням після двох Майданів? Партійний «цирк» 
України: нащо в нас понад 300 політичних партій? Чому 
наші «переміни й реформи» тягнуться вже третє десяти-
ліття? Невідомі сторінки історії. Ці та інші цікаві й акту-
альні теми стали предметом обговорення в програмі.

По обласному радіо програма (скорочений варі-
ант, 20 хвилин) йтиме в понеділок, 7 серпня, о 18.25, 
з повтором у вівторок. По обласному телебаченню по-
вний варіант програми (50 хвилин) йтиме в четвер, 10 
серпня, о 22.00; повтор у п’ятницю о 9.30. 

Запрошуємо до обговорення програми.

Петро Антоненко Олександр Соломаха

Малоросійський синдром
Донбас: нащо агресію називати «громадянська 

війна», а сепаратизм майже не вважати злочином? 
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Бліц-інформ
Корюківці — 
360 років
29 липня Корюківка святкува-

ла 360 років від дня заснування. На 
місцевих жителів і гостей чекали міс-
течко дитячого дозвілля, вироби май-
стрів України, ігри й розваги, фести-
валь «Гурок-фест», де пригощали ко-
рюківською стравою — тушеними 
огірками з м’ясом.

Були також показові виступи 
спортсменів, концерт колективів 
Чернігівщини та білоруського ан-
самблю.

Історик Олександр Лазаревський 
стверджував: «Населений пункт засно-
вано 1657 року переселенцями з Пра-
вобережної України. Серед них був ко-
зак Омелян Карука, який і «поселив» 
Каруківку (Корюківку)».

В області — 
19 об’єднаних 
територіальних 
громад
В Україні триває процес децен-

тралізації. На сьогодні утворено 413 
об’єднаних територіальних громад.

Зміцнюється фінансова неза-
лежність місцевих громад: за 6 міся-
ців цього року надходження місцевих 
бюджетів зросли на 33,8% (або на 
22 мільярди гривень). На реалізацію 
проектів за рахунок Фонду регіональ-
ного розвитку 2017 року буде спря-
мовано майже 3,4 мільярда гривень. 

На Чернігівщині функціонує 19 
ОТГ. Цього року вже прийняли рішен-
ня про об’єднання та чекають при-
значення перших виборів 102 міс-
цеві ради, що утворять ще 12 ОТГ 
(Холминська селищна, Любецька се-
лищна, Куликівська селищна, Плис-
ківська сільська, Новобасанська 
сільська, Ічнянська міська, Олишів-
ська селищна, Варвинська селищна, 
Срібнянська селищна, Бобровицька 
міська, Талалаївська селищна, Ма-
лодівицька селищна).

Торік 5 ОТГ області, які першими 
пройшли процес створення ще 2015 
року, вже використали 31 мільйон 
гривень субвенції з держбюджету на 
формування інфраструктури. Цього-
річ таку можливість мають 16 ОТГ (на 
84,8 мільйона гривень).

Історик 
Сергій Павленко 
видав книгу про 
Мазепу та шведів

Видавничий дім «Києво-Могилян-
ська академія» видав історичну мо-
нографію Сергія Павленка «Військо 
Карла ХІІ на півночі України».

У книзі розповідається про мало-
відомі сторінки походу війська коро-
ля Швеції у 1708 – 1709 рр. на тере-
ни України, його бої з армією Петра І, 
союз короля з гетьманом Іваном Ма-
зепою.

Уперше на основі великої дже-
рельної бази детально оповідається 
про місця розквартирування шведів, 
їхні проблеми під час зимівлі в Геть-
манщині, події, які передували по-
разці шведів у Полтавській битві.

Видання інформує також про то-
понімічні наслідки проходження 
скандинавів Чернігово-Сіверщиною 
та їх перебування в полоні на цих 
землях.

Із книги читачі дізнаються, зокре-
ма, чому Чернігівський полк не про-
бився до мазепинців, де шведи діста-
ли 7000 тонн м’яса для прожиття, чи 
писав Мазепа покаянного листа Пе-
тру І після спалення Батурина, де зна-
ходяться шведські могили та як скла-
лося життя нащадків полонених шве-
дів на Чернігівщині.

Миколаївський ярмарок давно став «візитівкою» 
цього району. За традицією він відбувся останньої 
суботи липня. Ярмарок об’єднує людей, навколиш-
ні села. Причому не лише Чернігівщини. А ще — це 
справжній карнавал, в якому змішались історія і су-
часність. Йдуть козаки на чолі з гетьманом Дем’яном 
Многогрішним, за ними — провінційні чиновники по-
заминулого століття, пожежна команда з діючою са-

моробною помпою, русалки, піч, яка втекла з 
дому, рибалки, землероби, цигани, гоголівські 
герої.

На виставці майстрів можна було купи-
ти сувеніри, одяг, прикраси, посуд, картини, 
солом’яні брилі.

На ярмарок приїхали й гості з Харкова, Киє-
ва, Сум, Чернігова, ряду інших міст.

Тролейбус — до 3 гри-
вень (на 50%), маршрутки — 
до 4,50 гривні (на 12,5%).

Робоча група з питань 
реалізації цінової політи-
ки в житлово-комунально-
му господарстві та на місь-
кому пасажирському тран-
спорті Чернігова погодила 
підвищення тарифу проїз-
ду в тролейбусі до 3-х гри-
вень. Причинами назива-
ють зростання мінімальної 
заробітної плати, яке від-
булося взимку, і скасуван-
ня пільгових тарифів на 
електроенергію для елек-
тротранспорту. У загально-
му обсязі витрат заробітна 
плата складає 40 відсотків, 
електроенергія — майже 
30 відсотків.

Через таке зростання ви-
трат Чернігівське тролейбус-
не управління, яке й без того 
не є прибутковим, зазнало 
ще більших збитків, ніж торік, 
— 4,3 мільйона гривень за 6 
місяців 2017 року проти 2,5 
мільйона за весь 2016 рік. І 
це при тому, що міська рада 
виділяє цього року 40 міль-
йонів гривень на компенса-
цію пільгових перевезень (за-
плановано 49, але погоджено 
поки що 40). 

У третій декаді липня в 
місті щодня на маршрут вихо-
див 6-ий тролейбус, без ураху-
вання №№ 1 і 9, які тимчасо-
во, через ремонти доріг, були 
зняті з маршрутів. 10 тролей-
бусів — нові, куплені торік. До 
них у листопаді буде додано 

ще 5, тендер на купівлю яких 
уже проведено. У нових тро-
лейбусах їздити значно зруч-
ніше, ніж у старих та й у марш-
рутках. Не дивно, що цього 
року виторг тролейбусного 
управління зріс на 30 відсо-
тків. А вже з 1 вересня плану-
ється і повернення проїзних 
квитків.

Варто згадати, що за умо-
вами меморандуму між місь-
кою владою і перевізника-
ми від 1 серпня планувалося 
подорожчання на 50 копійок 
проїзду в маршрутках — до 
4,50 грн. Однак перевізни-
ки не до кінця виконали свої 
зобов’язання.

Рішення комісії — це ре-
комендація. Нові тарифи має 
затвердити міськвиконком. 
Новий тариф у тролейбусах 
планують ввести з 15 серпня.

Новий тариф у 3 грн на 
тролейбус поки що не за-
твердили.

Це рішення на виконкомі 
міськради не пройшло. Буде 
його публічне обговорення. 
Недавнє засідання робочої 
групи — це не публічне обго-
ворення, як того вимагає за-
кон. 

3 серпня заплановано 
громадське обговорення 
стосовно вартості проїзду в 
тролейбусах Чернігова. По-
чаток — о 17.00 у приміщен-
ні Деснянської районної у 
м. Чернігові ради (проспект 
Перемоги, 141,  на П’яти 
кутах). Запрошуються всі 
бажаючі.

Від початку року ТОВ «Чернігівгаз Збут» 
було вимушене надіслати письмові попе-
редження для понад 13 тисяч боржників 
щодо можливого відключення їхніх осель 
від газопостачання. Загальна сума бор-
гу таких злісних неплатників складає біль-
ше 36 млн грн. Рекордна заборгованість у 
сумі 126 тис. грн. зафіксована в мешканця 
Прилук.

Станом на 1 липня 2017 року сумарна 
заборгованість побутових споживачів Чер-
нігівської області за газ становить понад 
247 млн грн. Це майже на 14 млн грн. (або 
5,6%) більше, ніж було на початку року.

Найчисельнішою є категорія спожи-
вачів з боргами до 500 грн. — це майже 
156 тисяч від загальної кількості боржни-
ків. Неплатежі розміром понад 1 тис. грн. 
мають 26,5 тис. сімей, від 5 до 10 тис. грн. 
— майже 2 тис. А особливо великі борги 
— понад 10 тис. грн. — накопичила тисяча 
споживачів.

У березні 2017 року працівники газо-
вої компанії провели чергове відключення 
газопостачання злісного боржника, який 
мешкає в смт Варва по вул. Пилипенка. За 
понад рік господар заборгував за газ май-
же 47 тис. грн. Попри неодноразові попе-
редження та пропозиції оформити субси-
дію, власник обійстя не зробив жодного 
кроку для вирішення питання. Тому газовій 
компанії довелося вдатися до радикаль-
них заходів — відключити газопостачання 
шляхом механічного від’єднання на підвід-
ному газопроводі.

Упродовж 2017 року через систем-
ні неплатежі від газопостачання були від-
ключені понад 800 побутових споживачів, 
за якими обліковувалися борги на загаль-
ну суму майже 10 млн грн. На сьогодні без 
газу залишаються 1,4 тис. мешканців об-
ласті. Але, якби споживачі вчасно зверну-
лися до компанії із заявою про реструкту-
ризацію боргу, відключення газу можна 

було б уникнути.
«Законодавство вимагає від нас як по-

стачальника енергоресурсу застосовувати 
до затятих боржників крайній і непопуляр-
ний захід — відключення від газу. Але до 
цього ми, звісно, робимо всі можливі кро-
ки, аби цього не допустити. Від моменту по-
передження до відключення минає достат-
ньо часу, аби вирішити проблему, — спла-
тити кошти або звернутися до компанії із 
заявою на можливість погашення боргу 
частинами», — повідомив директор «Черні-
гівгаз Збуту» Іван Луста.

На відміну від попередніх років, цього-
річ спостерігається тенденція до збільшен-
ня боргів у літній період. Це відбувається 
через високу ціну на енергоносії та змен-
шення соціальних норм при розрахунку 
пільг і субсидій.

Загалом зниження рівня розрахунків 
спостерігається по всій області. Однак тра-
диційно найбільша кількість несумлінних 
споживачів проживає в Чернігові та приле-
глому районі, а також у Прилуцькому й Ні-
жинському районах. Їхні борги складають 
майже 175 млн грн., близько 15 млн грн. та 
13 млн грн. відповідно.

Довідка. Основною сферою діяльнос-
ті ТОВ «Чернігівгаз Збут» є постачання при-
родного газу. Компанія законодавчо ви-
значена постачальником газу зі спеціаль-
ними обов’язками всім побутовим спожи-
вачам на території Чернігівської області. 

Нашими клієнтами є близько 350 ти-
сяч сімей, 1162 підприємства промисло-
вості та комунальної сфери і побуту, 541 
бюджетна установа та 71 релігійна органі-
зація. З них найкрупніші — ТОВ Агрофірма 
«Обрій LTD», ПАТ «ЧеЗаРа», ПрАТ «Чернігів-
ський автозавод», ПАТ «Лосинівський мас-
лосирзавод», ТОВ «Праця Стольне». 

 
Наталія СВИРИДЕНКО,

прес-служба ТОВ «Чернігівгаз Збут»

Рота «Чернігів» 
вирушила на Донбас

Чергова ротація підрозділу поліції спеціаль-
ного призначення «Чернігів», що вирушив на Дон-
бас для виконання бойових завдань у зоні АТО, 
цього разу була поповнена чималим відсотком 
новачків.

Завдання спецпідрозділу з Придесення не змінилися 
— охороняти стратегічні об’єкти, які підтримують життє-
забезпечення Маріуполя, та здійснювати патрулювання, 
охороняючи безпеку мешканців майже півмільйонного 
міста.

Провести та підтримати бійців прийшли побратими, 
друзі й родичі правоохоронців.

Рада ветеранів при Чернігівській міській раді 
звернулася до центральних органів влади з ви-
могою скасувати постанову Кабінету Міністрів № 
413, яка стосується землі сільськогосподарсько-
го призначення.

Учасники бойових дій оприлюднили інформа-
цію, що громадянам масово відмовляють у на-
данні у власність земельних ділянок для індиві-
дуального садівництва й особистого селянсько-
го господарства. 

Відмови отримують як учасники бойових дій, 
котрі за законом мають першочергове право на 
отримання земельних ділянок, так і інші громадя-
ни, які звертаються з такими заявами на загаль-
них засадах.

Ця проблема стосується всієї України і 
виникла після ухвалення постанови Кабі-
нету Міністрів від 7 червня № 413. Згідно з 
постановою, на місцевому рівні безоплат-
но передається не більше 25% від площі зе-

мель, які були передані в оренду на конку-
рентних засадах, тобто через аукціони, за 
попередній звітний період. Отже, все-таки 
якась кількість ділянок мала б надавати-
ся, просто менше, ніж раніше. Але, як ка-
жуть представники Ради ветеранів, відмо-
ви практично стовідсоткові. Ці відмови на-
дають обласні управління Держгеокадастру. 
Тому ветерани і звертаються до центральних 
органів влади.

Миколаївський 
ярмарок 
у Коропі 

Чергове подорожчання 
транспорту в Чернігові

Клієнти «Чернігівгаз Збуту» заборгували 
за газ понад 247 мільйонів гривень 

Учасників  АТО обмежують у правах 
на отримання земельної ділянки 
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Бліц-інформ
Два заклади культури 
отримають 
нових керівників
В облдержадміністрації відбулося дру-

ге засідання конкурсних комісій з добору 
директорів Новгород-Сіверського істори-
ко-культурного музею-заповідника «Сло-
во о полку Ігоревім» та обласного худож-
нього музею імені Г. Галагана. 

До участі в другому етапі конкурсу 
на посаду директора музею-заповідни-
ка «Слово о полку Ігоревім» були допуще-
ні Олена Мовчан (обіймала посаду голови 
Новгород-Сіверської РДА з 2014 по 2016 
роки) та Микола Сугоняко (з 1993 року 
працював директором музею). Також два 
кандидати претендували на посаду керів-
ника художнього музею: Ірина Ральченко 
(директор музею з 2001 року) та Світлана 
Власенко (з 2007 по 2015 роки працюва-
ла заступником директора з наукової ро-
боти музею, з 2015 року — заступник на-
чальника управління культури та туризму 
Чернігівської міськради).

Переможцями конкурсу комісії визна-
ли: на посаду директора музею-заповідни-
ка «Слово о полку Ігоревім» — Олену Мов-
чан, художнього музею — Світлану Вла-
сенко. Утім, на посаду їх мають затвердити 
лише рішенням обласної ради.

Археологи 
досліджують 
Новгород-Сіверський 
та Мезин
У рамках «Цільової програми археоло-

гічних досліджень у Чернігівській облас-
ті на 2013 – 2018 рр.» Новгород-Сівер-
ська та Мезинська археологічні експеди-
ції здійснюють дослідження.

Роботи стали продовженням розкопок 
попереднього сезону. У Новгороді-Сівер-
ському дослідження відбуваються в центрі 
міста, на території стародавнього посаду. 
2016 року тут вдалося виявити залишки 
міської забудови, що існувала безперерв-
но протягом Х – ХVІІ ст. У цьому сезоні зна-
хідки теж радують.

Мезинська експедиція продовжує ви-
вчення городища сіверян, розташовано-
го на високому березі Десни між селами 
Деснянське і Мезин. Це невелике посе-
лення (укріплена площа — 0,3 га) в мину-
лому було оточене потужними оборонни-
ми спорудами. У попередньому сезоні вда-
лося відкрити тут залишки споруди, в якій 
трудився майстер, який тисячу років тому 
займався обробкою заліза й кольорових 
металів. 

У роботі експедицій беруть участь 
співробітники, аспіранти й студенти Черні-
гівського національного педуніверситету, 
Ніжинського університету ім. Гоголя, Інсти-
туту археології НАН України, Мезинського 
національного природного парку та Дер-
жавного історико-культурного заповідни-
ка «Слово о полку Ігоревім».

Миколу Супруна 
засудили на 6 років, 
але засуджений зник
Апеляційний суд Чернігівської облас-

ті підтвердив перший вирок Ніжинського 
суду щодо позбавлення волі на шість років 
колишньому голові Бобровицької район-
ної державної адміністрації Миколі Супру-
ну за одержання незаконної вигоди (хаба-
ра) під час перебування на названій поса-
ді. Супрун на слідстві й суді своєї вини не 
визнавав, називав інкриміновані йому дії 
законними, викликаними необхідністю. 

Після оголошення відповідної ухва-
ли вирок набув чинності, його виконан-
ня покладено на Ніжинський суд. Звідти 
направили до Бобровицького райвідді-
лу поліції (за місцем проживання засу-
дженого) подання про доставку Супруна 
в Чернігів до попереднього місця від-
бування строку. Але бобровицькі полі-
цейські не змогли виконати це подання, 
оскільки засуджений зник. Проводяться 
дії для його розшуку. 

Початок будь-якої війни — 
інформаційна арт-підготовка. 
З боку Російської Федерації 
як країни-агресора ця кампа-
нія триває чверть століття на-
шої новітньої історії. Ознака 
їхніх перемог на нашому ме-
дійному полі — входження ве-
ликого російського капіталу й 
фактичне привласнення всьо-
го FM-діапазону брендами на 
кшталт «Русскоє», «Шансон», 
«Ретро», «Мелодія»...

Про прикордоння з РФ ходять 
легенди щодо засилля російських 
телеканалів, мобоператорів і 
FM-ок. Де тут правда, а де міф?

Розібратися в ситуації допо-
міг рейд райцентрами півночі Чер-
нігівської області за ініціативи й 
технічної підтримки представників 
Чернігівської організації громад-
сько-політичного руху «Справедли-
вість». Зокрема, Володимира Бе-
резинського.

25 липня на спритній «Таврії» 
ми змогли об’їхати 4 прикордон-
них з РФ райцентри: Сновськ, Ко-
рюківку, Семенівку, Новгород-Сі-
верський. Поспілкувалися з очіль-
никами самоврядування й місце-
вими жителями.

Сновськ: місцями 
«Чернігівська 

хвиля» і перемога 
«тарілок» над Т2

Райцентр зустрів смачною 
ранковою кавою і теплим прийо-
мом у місцевому самоврядуван-
ні. Тут ми дізналися, що українське 
цифрове DVBT2-телебачення до-
ступне, але не більше 18 каналів. 
З прийомом обласного ТБ тут ви-
никають проблеми. Нас запевни-
ли, що на FM можна почути «пер-
шу кнопку» і «Чернігівську хвилю». 
Хоча магнітола нашої «Таврії» на 
спробу щось зловити відповіла по-
вною мовчанкою.

А ось перші зустрічні місцеві 
мешканці зізналися, що користу-
ються «тарілкою», на «польську ан-
тену» можуть вловити аналогові 
українські телеканали, а з радіо — 
російські та білоруські FM-ки.

Дружня і комфортна 
Корюківка 
до зустрічі 

шпигунів готова!
В аналоговому ефірі тут кіль-

ка українських аналогових теле-
каналів. Сигнал покращився після 
введення додаткових потужностей 
у Холмах. Проте, за словами моло-
дого міського голови Ратана Ахме-
дова, після їхнього перегляду «не 
надто хочеться жити в цій країні». 
Убивства, грабунки, кров, недолугі 
шоу... Тобто маємо парадоксальну 
ситуацію, коли саме «українське» 
олігархічне ТБ виконує роль демо-
тиватора.

Тим не менше місто оживає на 
очах.

«Посадити квітку коштує 10 
гривень, закопати трубу — 10 
мільйонів. Перше одразу видно, 
другого не видно. А ще ми постави-
ли лави-гойдалки, на які можуть сі-
дати троє людей, вони постійно за-
йняті», — каже молодий голова.

Він додає, що місцеві їдуть на 
заробітки в Польщу, поляки — в 
Німеччину. А от німці працюють у 
нас не менш ніж за три тисячі євро. 
Бо наші некваліфіковані кадри не-
здатні опанувати складне облад-
нання.

До укріплень на кордоні місь-
кий голова ставиться скептично. 
Альтернативою, на його думку, мо-
гло б стати економічне зростан-
ня прикордонних районів і можли-
вість громад розпоряджатися на-
явними ресурсами.

Отже, не все так погано в місті, 
яке зустріло нас зірками на воро-
тах місцевого Товариства сприян-
ня обороні України.

Не обійшлося без приємного 
курйозу. Перший зустрічний поста-
вився до нас з підозрою як до... ро-
сійських шпигунів через наше пи-
тання про радіо і ТБ. Дядько дов-
го не вірив у наше чернігівське по-
ходження. При цьому сказав, що 
Україна велика, сильна, має біль-
ше 40 мільйонів людей, нас так 
просто не взяти, а тому наша роз-
відсправа марна. Спостерігати це 
було справді приємно.

Малоприємно, що хоч Т2 тут 
усе-таки працює, але майже ніхто 
про нього не згадує і не дивиться, 
бо в більшості людей — тарілки й 
аналогове ТБ. А з радіо ледь про-
бивається перша кнопка й місця-
ми Хіт-ФМ. На середніх хвилях тут 
можна почути повний пропаган-
дистський набір з РФ і Білорусі.

Семенівка. 
Російські ТБ і FM, 
червоні зірки й

жителі на заробітках 
у... Москві

Перший зустрічний чоловік 
розповідає нам про медійний 
простір. Телебачення й фільми 
дивиться за допомогою сервісу 
MEGOGO. Але в більшості тут теж 
тарілки. На польську антену лов-
лять центральні російські канали 
і Стародуб Брянської області. На 
FM — «Радіо Пятніца» і 2 – 3 стан-
ції з Росії.

На камеру співрозмовник го-
ворити відмовився, бо днями їде 
на заробітки до... Москви.

Далі в пошуках обіду натрапля-
ємо на цікавий заклад під назвою 
«ИмпериалЪ» з українським пра-
пором зі смішними цінами й дуже 
смачною їжею.

Квас (півлітра для початку) — 
десятка. Московський шансон і 
попса. У туалеті не працює сушил-
ка для рук. Але папір є.

Після обіду зустріч у місцево-
му самоврядуванні. Заступник 
міського голови до почутого до-
дає, що російська й українська 
цифрові телевишки рівновідда-
лені від райцентру і приблизно з 
40 телеканалів українських десь 
половина. Інша половина — ро-
сійські.

Новгород-Сіверський. 
Цифрові українські 

телеканали, мовлення 
місцевої телекомпанії, 

модерні наміри 
міського голови, села 

району без зв’язку
Із Семенівки їдемо вздовж 

кордону з РФ. Натрапляємо на 
села, де український зв’язок 
відсутній майже повністю: Київ-
стар і Vodafone випадають тут у 
російський роумінг, а lifecell не-
має взагалі. Рятує нас лише... 
CDMA-роутер з RUIM-карткою 
Інтертелеком. Причому тра-
пляється це в селі з роман-
тичною українською назвою 
Галаганівка.

У наступному селі Грем’ячка 
— та сама картинка.

Проблему відірваності укра-
їнських населених пунктів Се-
менівського та Новгород-Сівер-
ського районів від українського 
зв’язку й телебачення нам під-
твердив активіст і журналіст з 
Новгорода-Сіверського Борис 
Домоцький:

— Є села, де українських мо-
більних операторів немає вза-
галі. Приїжджаю я туди, а голо-
виха шукає горбочок, щоб по-
дзвонити. Українських каналів 
там не дивляться. Бо стоїть по-
хилена хата, а на ній висить по 
дві тарілки супутникового ТБ. 
Ти їм дай ту приставку цифрову 
безоплатно — вони носом кру-
титимуть. Ще треба буде десят-
ку дати, щоб вони її підключи-
ли. Про Україну там нічого не 
знають.

Особливо проблема гостра й 
актуальна у Грем’ячі та його око-
лицях.

Натомість зустріч у кабіне-
ті міського голови Олега Бон-
даренка сповнює оптимізмом. 
По-перше, в місті є телевежа, 
й цифрове ТБ можуть дивити-
ся всі бажаючі. Працює місцева 
телерадіокомпанія «Сіверська». 
В ефірі — кілька розважальних 
мережевих FM-ок.

За словами міського голови, 
настрої педагогів міста (пере-
важно молодих) на 100% патрі-
отичні, а зволікання з демонта-
жем пам’ятника Леніну виклика-
не бажанням прилаштувати «ра-
ритет» з максимальною користю 
для громади. Бажано за мільйон 
з метою вкладання цього міль-
йона в реконструкцію центру 
міста.

Коротке резюме 
нашого вояжу.

Як заявляє провайдер послу-
ги цифрового ТБ «Зеонбуд», сиг-
налом українських телеканалів 
охоплено 95% території Чернігів-
ської області. Цифра, якщо тро-
хи й завищена, то, можливо, на-
ближена до правди. Але справа 
зовсім не в покритті сигналом. 
Справа в тому, ЯК сприймає по-
слугу й користається нею насе-
лення. А тут картинка більш сум-
на. Бо ще в бурхливі 1990-ті, коли 
покриття українським аналого-
вим сигналом було слабким, на-
селення масово встановлювало 
собі антени супутникового ТБ. На 
цьому «піднялося» багато черні-
гівських фірм та індивідуальних 
підприємців.

Схоже, що зараз, коли масо-
во запроваджене цифрове теле-
бачення, люди просто не мають 
потреби й мотивації щось зміню-
вати. При цьому ми намагалися 
з’ясувати, яку кількість цифрових 
приставок роздали пільговим ка-
тегоріям населення. У відповідь 
чули досить приблизні й умовні 
цифри з трьома нулями на весь 
район. Але це дуже приблизно й 
дуже умовно.

Другий фактор — відсут-
ність бажання в активної ауди-
торії дивитися існуючі українські 
канали на тлі альтернативи, яку 
дає Інтернет для пошуку інфор-
мації та іншого мультимедійного 
контенту.

Ще один потужний фактор — 
економічний. Люди повинні від-
чути свою потрібність цій дер-
жаві не лише за допомогою при-
ставки Т2. Як влучно зауважив 
міський голова Корюківки Ратан 
Ахмедов, у СРСР були не такі дур-
ні, коли вкладали економічно в 
республіки Балтії і західні облас-
ті України.

І, нарешті, катастрофічна си-
туація з FM. Майже за повної від-
сутності розмовного радіо далі 
обласного центру, наявності кіль-
кох розважальних станцій, за-
силля російських станцій в AM і 
FM-діапазонах очевидно, що роз-
вивати українське й місцеве мов-
лення потрібно було ще від поза-
вчора. І робити ставку на тих, хто 
може й хоче здійснити це тут і за-
раз. Без довгих марудних про-
цедур міжнародного узгоджен-
ня. У тому числі в малопотужний 
спосіб з максимальним залучен-
ням до процесу місцевих громад. 
Адже саме формат радіо нині є 
найбільш трендовим у Європі. 
Яку ми зробили своїм цивіліза-
ційним вибором.

Олег ГОЛОВАТЕНКО
Фото автора

SvobodaFM 26.07.2017 р.

Ратан Ахмедов

В інформаційній битві за прикордоння 
перемагає «тарілка» і російські FM-ки
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Бліц-інформ
Кожен третій мешканець 
області — пенсіонер
На 1 липня на обліку в органах Пенсійного 

фонду області перебували майже 327 тисяч пен-
сіонерів. 

Майже 80% пенсіонерів отримують виплати за 
віком, 13% — за інвалідністю, 5% — через втра-
ту годувальника, решта — за вислугу років, соці-
альні пенсії та довічне грошове утримання суддів 
у відставці.

Середній розмір місячної пенсії, призначеної 
органами Пенсійного фонду з урахуванням цільо-
вої та інших видів грошової допомоги, індексації, 
від початку року збільшився майже на 4% й на 1 
липня 2017 року становив 1772 гривні. Інвалідам 
призначено 1727 гривень. Виплати вище від про-
житкового мінімуму отримували 87% осіб, нижче 
— кожен десятий (у середньому — 1114 гривень).

Більше 15% пенсіонерів продовжують працю-
вати.

Народний Рух 
відновлюється в районах
Відновлювальні збори Прилуцької міської ор-

ганізації Народного Руху України відбулися нещо-
давно в місті.

Головою організації обрано відомого громад-
ського діяча міста Максима Даниленка. Відновили 
своє членство в Русі батько й син Лозові. Батько, 
Олександр Лозовий, є депутатом Прилуцької ра-
йонної ради, відомий просвітянин краю.

Поки що осередок нараховує 9 рухівців, але 
новообране керівництво береться добрими спра-
вами збільшити чисельність і вагу Руху в Прилуках.

В Ічні також відбулися відновлювальні збори 
осередку Народного Руху. Осередок поки що на-
лічує до десятка осіб, але обіцяє бути активним, 
оскільки до нього ввійшли волонтери. Очолив ор-
ганізацію депутат Ічнянської міської ради Євген 
Зінич. Відновив своє членство в Народному Русі і 
старійшина ічнянських рухівців — 80-літній Віктор 
Федосійович Гаврись.

В обох містах збори пройшли за участі першо-
го голови крайового Народного Руху Валерія Са-
рани й нинішнього голови обласної організації 
НРУ Миколи Черепа.

Зупинено та скасовано 181 
рішення щодо будівництв 
За 7 місяців 2017 року Управління Державної 

архітектурно-будівельної інспекції в Чернігівській 
області провело 41 перевірку діяльності уповно-
важених органів з питань архітектури та містобу-
дування.

Під час перевірок виявлено, зокрема, пору-
шення Порядку надання містобудівних умов та об-
межень забудови земельної ділянки, Порядку роз-
міщення тимчасових споруд для провадження під-
приємницької діяльності та Порядку видачі буді-
вельного паспорта забудови земельної ділянки.

На підставі виявлених порушень ДАБІ зупи-
нила та скасувала дію 181 рішення уповноваже-
них органів на Чернігівщині. У тому числі прийня-
то 145 рішень про скасування та 6 про зупинення 
дії містобудівних умов і обмежень, 3 рішення про 
зупинення та 6 — про скасування дії будівельних 
паспортів, 6 рішень про скасування дії паспорта 
прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності.

За результатами перевірок посадовим особам 
уповноважених органів надано 12 приписів про 
усунення порушень вимог законодавства й вине-
сено 6 постанов про адміністративне правопору-
шення на загальну суму 17 тис. грн.

 

Викрито черговий 
азартний заклад
Гральні заклади в Україні діють усупереч зако-

нодавству і зазвичай маскуються під різні лотереї. 
25 липня з обшуком правоохоронці завітали до 
двох підпільних закладів, розташованих у центрі 
Чернігова. Власники «бізнесу» активно надавали 
заборонені послуги.

Під час обшуків у двох закладах правоохорон-
ці вилучили 52 комп’ютери з аксесуарами, 4 касо-
ві апарати, 7 камер відеоспостереження.

Обшуки проведені в рамках кримінального 
провадження, розпочатого Чернігівським відділом 
поліції за частиною 1 статті 203-2 Кримінального 
кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Власникам незаконного «бізнесу» загро-
жує штраф від десяти до сорока тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, а також 
  конфіскація грального обладнання.

Село Черниш 
із власною символікою

Сесія Черниської сільської ради Черні-
гівського району затвердила герб та пра-

пор громади.
Опис герба: в зеленому щиті — 

срібна підкова, всередині якої — зо-
лотий хрест. Над підковою — зобра-
ження кулика-черниша (білий птах 
з чорними крилами та чорною голо-
вою). Щит обіймає золотий бароко-
вий картуш. Над щитом — сільська 

корона із золотих колосків, обабіч щита — два білі коні, під щи-
том — золота стрічка з написом чорними літерами «Черниш».

Ця символіка віддзеркалює походження назви села від ча-
сів козацької України. За переказами, поселення було засно-
ване козаками наприкінці ХVII — на початку XVIII століття, а по-
ходження назви краєзнавці села пов’язують із генеральним 
суддею І. Ф. Чернишем. 

Хрест (символ віри) і підкова (символ щастя) були пошире-
ними емблемами на Гетьманщині. Зелений колір уособлює гео-
графічне розташування села на Чернігівському Поліссі, життя, 
добробут і багатство. Сільська корона, коні-щитотримачі сим-
волізують статус населеного пункту та головні галузі господар-
ства, в яких зайняті мешканці громади, — землеробство, ско-
тарство, конярство.

Прапор села: у квадратному зеленому полотнищі — срібна 
підкова, всередині якої — золотий хрест.

І. КИРІЄНКО, 
член Національної спілки краєзнавців України 

У селі Чорнотичі Со-
сницького району ремон-
тують унікальну дерев’яну 
Свято-Дмитріївську церкву. 

Дерев’яний храм Дми-
трія Ростовського із дзві-
ницею заввишки 35 метрів 
стоїть при дорозі в центрі 
села. Він збудований 1910 
року паном Домонтовичем.

Свя т о -Дми т р і ївс ьк а 
церква є традиційною щодо 
архітектури, але вирізня-
ється великими розміра-
ми та цікавим інтер’єром. 
Храм у досить доброму стані, до-
глянутий та обнесений парканом. 
Ця церква ніколи не закривалася, 
залишалася діючою і в радянські 
часи. Сюди навіть завозили ікони й 
усі інші церковні убори з навколиш-
ніх церков, які закривалися. Тому 
не дивно, що у Свято-Дмитріївсько-
му храмі так багато ікон, що займа-
ють всі його стіни.

«У церкві замінюють хрести на 
куполах, повністю її пофарбують, 
— розповідає секретар Чорнотиць-

кої сільської ради Ольга Клопот. — 
Усі роботи проводять за благодій-
ні кошти, зібрані жителями села, 
а також за кошти, які дали меце-
нати й орендарі наших земель. Усі 
роботи проводять майстри із За-
хідної України. Оскільки церква 
дерев’яна і висота її 35 метрів, то 
в наших краях не знайшлося май-
стрів, які б погодилися виконати 
роботи за порівняно скромну плат-
ню. Вже замінили хрести і займа-
ються злущенням старої фарби. По-
тім фарбуватимуть наново».

Великий футбол повернувся в Чернігів 26 
липня матчем нашої головної і улюбленої ко-
манди «Десна» на Кубок України. 

Майже півтора роки тому почалася ре-
конструкція стадіону імені Гагаріна, домаш-
ньої арени команди. І останні півтора чемпі-
онати «Десна» навіть домашні за календарем 
матчі грала на орендованих, чужих полях, 
здебільшого в Києві. Що ще більше вивищує 
чудовий результат команди в останньому чем-
піонаті України в першій лізі — друге місце — 
й виборена, вперше в історії, путівка до вищо-
го дивізіону українського футболу — прем’єр-
ліги. На жаль, чиновники Федерації 
футболу України не пустили коман-
ду в елітний дивізіон. І це не вина, а 
біда команди, її гравців і головно-
го тренера Олександра Рябоконя. 
Бо якщо дійсно були якісь упущення 
в діяльності клубу, то це вина його 
адміністрації, менеджменту. Скорі-
ше за все недруги «Десни» шукали 
привід, аби не пустити симпатичну, 
дружну команду в еліту. 

Найменше претензій тепер 
щодо домашньої арени — стаді-
он повністю готовий до чемпіонату 
України в будь-якому дивізіоні. Про-
те команда, яка знову почала ви-
снажливий шлях до вершин у пер-
шій лізі, почала новий чемпіонат 
ще не вдома. Полю нашого стадіо-
ну дали ще трохи «вилежатися», тож домашній 
матч першого туру «Десна» зіграла в Києві, на 
«Оболонь-Арені». І перемогла «Волинь» з Луць-
ка, яка щойно «вилетіла» з прем’єр-ліги, — 
1:0. А от у другому турі наші несподівано про-
грали на виїзді клубу «Полтава» — 1:2. Що за-
йве засвідчує: чемпіонат буде дуже напруже-
ним. Утім, це лише перші тури з 34-х у турнірі. 

А матчем відкриття став поєдинок попе-
реднього етапу Кубка України з футболу. Су-
перником була команда «Балкани» із села 
Зоря Саратського району Одещини. Вона теж 
грає у першій лізі чемпіонату України, але 
лише дебютує. Після двох турів у гостей була 
лише нічия та поразка, не забили жодного 
м’яча. 

Але Кубок України — річ серйозна. «Дес-
на» не проти показати себе й тут. Олександр 
Рябоконь виставив майже оптимальний 

склад, але, з огляду на важливість матчу тре-
тього туру чемпіонату, дав відпочити ряду 
ключових гравців. Серед них — і капітан ко-
манди Вадим Мельник. Тож з капітанською 
пов’язкою гравців вивів на поле наш віце-ка-
пітан, ветеран команди Павло Щедраков. Він 
відмінно провів матч. Зворушливим був мо-
мент виходу на поле, коли саме Павлові ко-
манда доручила вивезти на зелений газон 
хлопчика-інваліда на візку. Ця обділена до-
лею дитина теж мала долучитися до великого 
спортивного свята.

Капітани команд підняли наш державний 
прапор, під час цього лунав Гімн України, який 
усі слухали стоячи.

На матчі було близько 3-х тисяч глядачів. 
Могло бути й більше після такої довгої паузи 
з великим футболом. Утім, ця кількість доволі 
немала для відвідуваності в нашому футболі, в 
тому числі у вищому дивізіоні. І сподіваймося, 

що далі глядачів більшатиме. Ще вплинуло те, 
що був будній день, матч починався о 18.00. 

На матч у Чернігові прийшли голова об-
ласної державної адміністрації Валерій Куліч 
і міський голова Владислав Атрошенко. Нехай 
це стане знаком того, що між владою і клубом 
буде ділова співпраця, команда матиме під-
тримку влади. 

Щодо оновленого стадіону, то головне — 
тут повністю замінено футбольне поле. Воно 
чудове, рівненьке, як килим, зі зрошенням.

Чернігівцям, які вже так знудьгувалися 
за футболом, перший гол довелося чекати не-
довго. Його вже на 10-ій хвилині забив захис-

ник Олександр Чорноморець. Він 
же в першому таймі забив і другий 
м’яч. У другому таймі ще по голу за-
били форвард Олександр Філіппов 
та правий захисник Денис Фаворов, 
один з нинішніх лідерів команди і, як 
виявилося, універсал, бо за рішен-
ням тренера грав центральним пів-
захисником, а на його місці дебюту-
вав Вадим Жук. А взагалі всі гравці 
«Десни» — молодці: і надійний воро-
тар Костянтин Махновський, і Євген 
Чепурненко з його філігранною тех-
нікою, і ще один з лідерів Єгор Кар-
тушов. На двох останніх гравців, ма-
буть, варто вже звернути увагу і тре-
нерам національної збірної України.

Отже, 4:0 на користь «Десни». 
Цей етап турніру був з одного матчу, 

тому «Десна» вийшла в наступний раунд Кубка 
України — одну шістнадцяту фіналу. 

А в чемпіонаті «Десна» грала в суботу з ко-
мандою «Рух» з міста Винники,  що біля Льво-
ва, дебютантом першої  ліги. Матч пройшов у 
Києві, на «Оболонь-Арені», бо треба було  ще 
дати відпочити полю стадіону ім. Гагаріна. 
«Десна»  впевнено перемогла — 3:0. Два м’ячі 
забив Денис Фаворов, один — Олександр 
Мостовий. 

У четвертому турі наші грають у гостях, а 
матчі п’ятого й шостого турів — удома, на ста-
діоні ім. Гагаріна. 9 серпня приймаємо «Ко-
лос» із села Ковалівка Київської області, а 13 
серпня —  команду «Балкани».

Уболіваймо за «Десну»!

Петро АНТОНЕНКО 
Фото Володимира Коваля

Нагороди 
на Дефолімпійських іграх

У турецькому місті Самсун відбулися ХХІІІ літні Дефолімпій-
ські ігри. Від 18 до 30 липня майже 5 тисяч спортсменів з пору-
шеннями слуху зі 109 країн світу змагалися в 21-му виді спорту.

Вихованці Чернігівської обласної ДЮСШ інвалідів показали 
чудові результати з плавання. Олексій Коломієць зайняв ІІ міс-
це на дистанції 50 м стилем «брас» та ІІ місце в комплексній змі-
шаній естафеті 4х100 м. Він і Денис Бистревський вибороли ІІІ 
місце в комплексній естафеті 4х100м. Їхній тренер — Дмитро 
Анатолійович Гунько.

Оксана Зубковська перемогла 
на параатлетичному чемпіонаті світу

У Лондоні на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з 
інвалідністю Оксана Зубковська (родом з міста Мена) виграла золоту ме-
даль зі стрибків у довжину з результатом 6,03 метра.

Оксана — чемпіонка трьох Олімпіад у цій дисципліні та володарка сві-
тового рекорду серед спортсменів з вадами зору — 6,60 метра. Серед її 
нагород — 3 параолімпійські золота: 2008 року в Пекіні, 2012 року в Лон-
доні й 2016 року в Ріо.

Також легкоатлетка і до цього мала титул триразової чемпіонки світу: 
2007 року в Бразилії, 2011 року в Туреччині, 2013 року у Франції.

Ремонтують одну з найвищих 
церков області 

Спортивна панорама

«Десна» повертається в Чернігів і перемагає
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1 Отже, юридич-
но можлива так зва-

на «угода» зі слідством і су-
дом. Підозрюваний, підсудний 
розкаюється, визнає свій зло-
чин, співпрацює зі слідством, 
усе повідомляє, нічого не при-
ховує. За таку лояльність у нас 
чомусь дають мінімальне по-
карання, не у вигляді позбав-
лення волі, а умовне, тобто без 
ув’язнення. Доволі сумнівна 
практика, якісь торги злочинця 
з правосуддям. Чи не час пере-
глянути цю практику або при-
наймні не застосовувати її ма-
сово. 

Друге запитання: а чому, 
власне, сепаратизм не вважа-
ється тяжким злочином, хоч він 
скоєний проти самого існуван-
ня держави? Тут час поверну-
тися до постаті Олександра За-
харченка й подивитися на його 
діяння, щоб зіставити їх з Кри-
мінальним кодексом. Отже, ко-
ротка біографічна довідка. 

Захарченко Олександр Во-
лодимирович народився 26 
червня 1976 року в Донецьку. 
Закінчив Донецький технікум 
промислової автоматики, пра-
цював на шахті гірничим, елек-
тромеханіком. Деякий час на-
вчався в Донецькому юридич-
ному інституті МВС України, 
але навчання кинув. Далі — 
тривала співпраця зі структу-
рами Партії регіонів, насампе-
ред у царині бізнесу. А політи-
ка й бізнес уже тоді тісно пере-
плелися на Донбасі. 

Під час проросійських ви-
ступів на Сході України Захар-
ченко 16 квітня 2014 року очо-
лив групу з 7 бойовиків, які 
зайняли будівлю Донецької 
міської адміністрації. У трав-
ні 2014 року був призначений 

«військовим комендантом» 
захопленого бойовиками До-
нецька. Згодом призначений 
на посаду «заступника міністра 
внутрішніх справ ДНР». 7 серп-
ня 2014 року змінив на поса-
ді голову Ради Міністрів «ДНР» 
Олександра Бородая.  У лис-
топаді того ж року, після не-
легітимних та сфальсифікова-
них виборів у ДНР, так званий 
«центрвиборчком республіки» 
оголосив, що Захарченко пере-
міг на «виборах» і обраний гла-
вою ДНР. 

А тепер відкриваємо Кримі-
нальний кодекс України. Відпо-
відні статті з нього читайте на 
цій сторінці внизу. 

Особлива частина. Роз-
діл I. Злочини проти основ 
національної безпеки 
України. 

Стаття 109. Дії, спрямовані 
на насильницьку зміну чи по-
валення конституційного ладу 
або на захоплення державної 
влади.

Стаття 110. Посягання на 
територіальну цілісність і недо-
торканність України.

Оце і є злочин, назва якого 
— сепаратизм. Злочин, спря-
мований проти самого існу-
вання держави. Не випадково 
статтями передбачено досить 
суворе покарання, аж до довіч-
ного ув’язнення, в разі тяжких 
наслідків. А якими ще тяжчими 
можуть бути наслідки, якщо у 
війні на Донбасі загинуло вже 
11 тисяч українців. Між тим, се-
паратизм, як було сказано, чо-
мусь не належить до категорії 
тяжких злочинів. Може, після 
трьох років війни наш парла-
мент нарешті б уніс відповід-
ні зміни до Кримінального ко-

дексу? А так — «угоди» зі слід-
ством, торги на крові тисяч за-
гиблих громадян. 

Підходить чи ні Захарченко, 
як і його спільники, під визна-
чення сепаратистів — судіть 
самі. Якщо такі особи відкри-
то пішли на збройний заколот 
проти держави, захоплювали 
органи влади, державні уста-
нови, ліквідували її владу на 
захопленій ними території, а 
тепер  закликають до повної 
ліквідації нашої держави і про-
голошують на її місці іншу — це 
сепаратизм чи ні? 

Між тим, у публікаціях ме-
діа, зокрема у згаданій стат-
ті Братущака, наводяться чис-
ленні приклади тяганини з по-
каранням сепаратистів. Кла-
сичним, радше анекдотичним 
прикладом є трирічна тяганина 
з покаранням колишнього місь-
кого голови Слов’янська Неллі 
Штепи, суду над якою не видно 
кінця-краю. І це стосовно по-
садовця держави, яка відкрито 
вітала сепаратистів, окупантів, 
усіляко допомагала їм. До речі, 
не забуваймо, що саме із захо-
плення Слов’янська російськи-
ми бойовиками під орудою офі-
цера РФ Гіркіна почалося захо-
плення частини Донбасу. 

А щодо Захарченка, то наші 
правоохоронні органи таки 
відкрили проти нього кримі-
нальні справи. Але й тут ді-
йшло до абсурду. І чи не тому, 
що Захарченка вперто хочуть 
засудити за тероризм, а не за 
сепаратизм. Правоохоронці 
повідомили, що Захарченко є 
фігурантом кримінальних про-
ваджень за підозрою у вчи-
ненні злочину, передбачено-
го статтею 258-3 КК України 
«Створення терористичної гру-

пи чи терористичної організа-
ції» та інших особливо тяжких 
злочинів. Отже, фігурує насам-
перед тероризм та ще якісь 
неназвані «особливо тяжкі 
злочини». 

І ось «результат» слідства.  
30 травня 2016 року Генераль-
ний прокурор України Юрій Лу-
ценко заявив, що криміналь-
на справа стосовно Захарчен-
ка досі не передана до суду у 
зв’язку з тим, що Генеральна 
прокуратура України не змогла 
зібрати доказів його вини. 

Що ж коїться? Може, секрет 
«відсутності» в нас сепаратиз-
му розкриває один з пунктів 
Мінської угоди, підписаної між 
воюючими сторонами 5 верес-
ня 2014 року. Згодом, 12 люто-
го 2015 року, ця угода була ще 
раз підтверджена підписанням 
Мінської декларації, схваленої 
президентами Франції, Украї-
ни, Росії і канцлером Німеччи-
ни. У цьому пункті йдеться: 

«6. Ухвалити закон про не-

допущення переслідування і 
покарання осіб у зв’язку з по-
діями, які відбулися в окремих 
районах Донецької та Луган-
ської областей України».

Якщо під «подіями» розумі-
ти й відторгнення частини те-
риторії держави, війну і заги-
бель тисяч людей,  тоді дійсно 
вин них у «подіях» карати не 
можна. 

Що ж, у Мінських угодах, які 
мало хто читає, записано бага-
то чого. І про зміни нашої Кон-
ституції та законів, і про «осо-
бливий статус» Донбасу. А від 
Мінських угод ми вже ось май-
же три роки не те що не може-
мо відійти, а навіть їх якось змі-
нити. Вони, виявляється, недо-
торканні. Як і наш Криміналь-
ний кодекс, наше правосуддя, 
за яким не є тяжким злочи-
ном сепаратизм, посягання на 
саме існування держави. Бідна 
наша держава…

Петро АНТОНЕНКО

1 О ій ? А і і

Малоросійський синдром

Готуючи матеріал про суди 
над луганськими «сепаратиста-
ми», виявив дві важливі речі:

1) Не всі суди вважають 
«ЛНР» та «ДНР» терористичними 
організаціями з юридичної точ-
ки зору.

За трактуванням статусу 
«ЛНР» та «ДНР» можна визначити 
три групи суддів.

Перша група суддів. Вказу-
ють, що юридично «ЛНР» та «ДНР» 
не визнано терористичними ор-
ганізаціями. При цьому поси-
лаються на 24-у статтю Закону 
«Про боротьбу з тероризмом». У 
ній ідеться, що будь-яка органі-
зація визнається терористичною 
виключно за рішенням суду. При 
цьому заяву про притягнення ор-
ганізації до відповідальності за 
терористичну діяльність подає до 
суду або Генпрокурор, або облас-
ний прокурор.

Тобто ці судді вважають, що 
мав би бути окремий судовий 
процес, в якому «ЛНР» та «ДНР» 
мали визнати терористичними 
організаціями.

А поки такого рішення щодо 
терористичних організацій не-
має, ці судді перекваліфіковують 
злочин з «участь у терористичній 
організації» (ст. 258-3 Криміналь-

ного кодексу) на участь у «неза-
конних збройних формуваннях» 
(ст. 260 Кримінального кодексу).

Друга група суддів. Вважа-
ють достатнім для окремого про-
цесу, щоб прокурори перераху-
вали ознаки «ЛНР» та «ДНР», які 
свідчать, що це — терористична 
організація. Зазвичай це просто 
перечитування визначення теро-
ристичної організації із Закону 
«Про боротьбу з тероризмом» без 
додаткових доказів.

Третя група суддів. Вважа-
ють «ЛНР» та «ДНР» терористич-
ними організаціями, бо про це 
є згадка в постанові Верховної 
Ради щодо звернення до міжна-
родних інстанцій. От тільки цим 
зверненням парламент сам не 
визнав «ЛНР» та «ДНР» терорис-
тичними організаціями, а попро-
сив зробити це ООН, ЄП, ПАРЄ 
тощо.

2) «Сепаратисти» — не теро-
ристи?

На офіційному сайті Гене-
ральної прокуратури вказується, 
що незаконний «референдум» (11 
травня 2014 року) провели те-
рористичні організації «ДНР» та 
«ЛНР». При цьому з вироків луган-
ських судів видно, що в переваж-
ній більшості обвинуваченим 

організаторам «референдуму» 
участь у терористичній органі-
зації (ст. 258-3 Кримінального 
кодексу) не інкримінується, лише 
«сепаратизм» (п.1-2 ст. 110 Кримі-
нального кодексу).

Це принципова деталь для 
класифікації злочинів. «Сепара-
тизм» — злочин середньої тяж-
кості. Для таких передбачена 
можливість укладання угоди між 
сторонами обвинувачення та за-
хисту. Додавання «терористич-
ної» статті 258-3 переводить зло-
чин у кваліфікацію «тяжкий» або 
«особливо тяжкий». І в цьому ви-
падку можливість угоди втрача-
ється.

Тож прокурори можуть свідо-
мо уникати згадки статті 258-3 
Кримінального кодексу, щоб мен-
ше напружуватися в суді. Голо-
вне — переконати підсудного, що 
йому буде спокійніше, якщо він 
піде на угоду зі стороною обвину-
вачення. І після цього можна зві-
тувати про досягнені показники 
щодо покарання «сепаратистів». 
Які є звичайною мильною буль-
башкою.

Олексій БРАТУЩАК,
журналіст,

«Українська правда», 
19.07.2017 р. 

Стаття 109. Дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захо-
плення державної влади.

1. Дії, вчинені з метою насиль-
ницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, а також змова про 
вчинення таких дій, — караються по-
збавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років з конфіскацією майна 
або без такої.

2. Публічні заклики до насиль-
ницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або до захоплення 
державної влади, а також розповсю-
дження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, — караються об-
меженням волі на строк до трьох ро-
ків або позбавленням волі на той са-
мий строк з конфіскацією майна або 
без такої.

3. Дії, передбачені частиною дру-
гою цієї статті, вчинені особою, яка 
є представником влади, або повтор-
но, або організованою групою, або з 
використанням засобів масової ін-
формації, — караються обмеженням 
волі на строк до п’яти років або по-
збавленням волі на той самий строк 
з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 110. Посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторкан-
ність України.

1. Умисні дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державно-
го кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конститу-
цією України, а також публічні за-
клики чи розповсюдження матеріа-
лів із закликами до вчинення таких 
дій, — караються позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти ро-
ків з конфіскацією майна або без 
такої.

2. Ті самі дії, якщо вони вчине-
ні особою, яка є представником 
влади, або повторно, або за попе-
редньою змовою групою осіб, або 
поєднані з розпалюванням наці-
ональної чи релігійної ворожнечі, 
— караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до десяти років з 
конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, які 
призвели до загибелі людей або ін-
ших тяжких наслідків, — карають-
ся позбавленням волі на строк від 
десяти до п’ятнадцяти років або 
довіч ним позбавленням волі з кон-
фіскацією майна або без такої.

«ЛНР» та «ДНР» — 
не терористичні організації?

Довідково

Кримінальний кодекс України
Особлива частина

Розділ I
Злочини проти основ національної безпеки України



№108   3 серпня 2017 року№108   3 серпня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

Бліц-інформ Пряма мова

Російська агресія 
вбила 11 тисяч 
українців 
За весь час російської агре-

сії на Донбасі загинули 11 тисяч 
українських громадян. Про це по-
відомив Президент України Пе-
тро Порошенко на брифінгу за 
результатами зустрічі зі своїм ко-
легою з Білорусі Олександром Лу-
кашенком.

Грицак: «В Україні 
загинули кілька 
тисяч військово-
службовців РФ»
Про це 22 липня повідомив 

глава СБУ Василь Грицак.
«В Україні створено єдину 

базу ДНК осіб, які зникли безві-
сти. У цій базі — понад 300 ДНК-
профілів осіб, які не збігаються зі 
зразками зниклих безвісти в ра-
йоні проведення АТО українських 
військових та цивільних».

«Деякі з них однозначно на-
лежать саме російським вій-
ськовим та найманцям. Ми за-
кликаємо всіх матерів, батьків, 
дітей російських громадян, які 
вирушили будувати «рускій мір» 
на Донбасі та зникли безвісти, 
звернутися до Центру обміну 
заручників щодо встановлення 
необхідних комунікацій та про-
ведення експертиз. Електронна 
адреса центру — на сайті СБУ», 
— додав Грицак. 

В Україні різко 
зросла кількість 
постраждалих від 
торгівлі людьми 
За 6 місяців 2017 року На-

ціональна поліція встановила й 
надала допомогу 156 потерпі-
лим від злочинів у сфері торгівлі 
людьми. Найбільше серед потер-
пілих — жінок (119). Також потер-
пілими від дій зловмисників ста-
ли 37 чоловіків і 12 дітей.

За перше півріччя цього 
року встановлено 69 зловмис-
ників, причетних до фактів тор-
гівлі людьми. У майже 100 кри-
мінальних провадженнях за 
статтею 149 Кримінального ко-
дексу України зловмисникам 
оголошено підозру у вчиненні 
цих злочинів.

У Нацполіції фахівці Депар-
таменту боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людь-
ми, зазначають, що на цей час 
набувають усе більшого поши-
рення форми торгівлі людьми, 
не пов’язані з сексуальною екс-
плуатацією. Зокрема, йдеться 
про так звану «трудову» експлу-
атацію.

Жертвами такого виду зло-
чинів найчастіше стають чолові-
ки працездатного віку або особи 
з явними ознаками інвалідності, 
без постійного місця проживан-
ня та інші малозабезпечені кате-
горії громадян.

Крім цього, протягом 2016 
та на початку 2017 років вияв-
лені випадки вербування грома-
дян України з метою втягнення їх 
у злочинну діяльність, зокрема за 
допомогою можливостей Інтер-
нету.

Основними країнами при-
значення «живого товару» є Ро-
сійська Федерація, Польща, Ту-
реччина, Україна, Німеччина, Із-
раїль, Греція, Об’єднані Арабські 
   Емірати.

Безсоромний дерибан дер-
жави знахабнілими баригами 
триває: сьогодні Фонд держмай-
на виставив на продаж держав-
ні частки у восьми обленерго, 
включаючи 25% «Київенерго».

Позиція «Свободи» щодо 
приватизації незмінна: до за-
вершення війни продавати дер-
жавне майно не можна взагалі. 
А продаж таких стратегічно важ-
ливих для держави підприємств 
як обленерго, облгази, водока-
нали в нинішній ситуації є зло-
чином перед Україною та україн-
ським народом!

За балачками про «рефор-
ми» можновладці цинічно ро-
блять мільйони українських ро-
дин безправними заручниками 
власників енергетичних ком-
паній. Остання зима продемон-
струвала: тарифне свавілля, 
розпочате урядом Гройсмана в 
інтересах олігархів, здатне за-
вести більшість українців за 
межу бідності.

Під час війни і кризи будь-

яке державне майно пускає з 
молотка або дурень, або ворог. 
Адже, враховуючи всі економіч-
ні ризики, справжній інвестор з 
реальною ціною в Україну про-
сто не прийде. Але корупціоне-
рам аж пече, так хочеться заро-
бити на новій оборудці.

А олігархи вже готуються за 
безцінь відхопити собі черго-
вий стратегічний об’єкт. До сло-
ва: максимальна стартова ціна, 
встановлена ФДМУ, — всього 
(!) 29 млн $ за 25% акцій «Київ-
енерго», вартість активів якого 
оцінювалася щонайменше в 2 
млрд $. При тому, що ця компа-
нія 2016 року була беззбитко-
вою і отримує від киян мільярди 
гривень у вигляді оплати за ко-
муналку.

Пригадаймо: хто нині воло-
діє акціями українських обленер-
го? Провідники бізнес-інтересів 
держави-окупанта Григоришин, 
Гінер, Воєводін і Бабаков, а та-
кож екс-«регіонал» Бойко, сестра 
Льовочкіна Юлія, Суркіс, Коло-
мойський, Ахметов.

Саме ці особи плюс пре-
зидентське оточення (яке вже 
контролює «Вінницяобленерго») 
і є головними претендентами 
на перемогу в конкурсі Фонду 
держмайна. Україні такі «інвес-
тори» однозначно непотрібні. 

Навпаки, від деяких з них давно 
пора позбавитися!

Чому нашими обленерго — 
стратегічними підприємствами, 
від яких залежить забезпечен-
ня життєдіяльності цілих регіо-
нів, — досі володіють москов-
ські агенти?

Чому власникам обленерго 
влада дозволяє не виконувати 
умови приватизації? (Варто на-
гадати, що фракція «Свободи» в 
Київраді виступила з вимогою 
повернення «Київенерго» в ко-
мунальну власність якраз через 
порушення Ахметовим інвести-
ційних умов договору).

І, нарешті, чому за всі заба-
ганки олігархів мусять платити 
українці?

Захмарні комунальні та-
рифи, які, за потурання влади, 
ставлять народ України в повну 
залежність від олігархів, слід пе-
реглянути ще до початку нового 
опалювального сезону.

На кожну цифру влада по-
винна надати українцям еконо-
мічне обґрунтування (якого на-
справді не може бути, бо тарифи 
безпідставно завищені).

А злочинний розпродаж обл-
енерго треба зупинити — зара-
ди майбутнього України.

«Українська правда», 
24.07.2017 р.

Енергопостачальні 
компанії (обленерго)

Власники

ПАТ «Полтаваобл-
енерго»

Костянтин Григоришин 
— 48,8% 
Ігор Коломойський — 
48,8%

ПАТ «Вінницяобл-
енерго»

Костянтин Григоришин 
— 72,4% 
ICU (керує фінансовий 
радник Петра Порошен-
ка — Макар Пасенюк) — 
25,0%

ПАТ «Чернігівобл-
енерго»

Костянтин Григоришин 
— 36,5% 
Ігор Коломойський — 
36,5%

ПАТ «Сумиобленерго»

Костянтин Григоришин 
— 34% 
Ігор Коломойський — 
34% 
Держава — 25%

ПАТ «Львівобленерго» Ігор Суркіс — 89,1%

ПАТ «Кіровоград-
обленерго»

VS Energy (Росія) — 83%

ПАТ «Київобленерго»
VS Energy (Росія) — 
89,1%

ПАТ «Прикарпаття-
обленерго»

Ігор Суркіс — 88%

ПАТ «Дніпрообл-
енерго»

Рінат Ахметов — 51,5% 
Костянтин Григоришин 
— 8% 
Ігор Коломойський — 8% 
Держава — 25%

ПАТ «Київенерго»
Рінат Ахметов — 72,4% 
Держава — 25%

ПрАТ ЦЕК Костянтин Григоришин

Довідково
Власники деяких обленерго

Олег ТЯГНИБОК, голова ВО «Свобода»

Під час війни 
державне майно продає 
або дурень, або ворог

Країна, яка воює, і де 
60% населення — за ме-
жею бідності, не має пра-
ва близько півмільярда гри-
вень видавати партіям, де 

половина у списках — біз-
несмени-мільйонери чи мі-
льярдери. Це — повний ци-
нізм!

До речі, у 2017 році най-
більше грошей отримає «На-
родний фронт» — 113 міль-
йонів 800 тисяч гривень! А 
тепер поясніть мені: коли 
сьогодні рейтинг «Народ-
ного фронту» в середньо-
му становить близько 1%, а 

рейтинг недовіри лідера НФ 
— 86%, то при такому сус-
пільному несприйнятті цієї 
політичної сили, чому народ 
змушений зі своїх кишень 
ще й фінансувати цю пар-
тію?! Враховуючи ще й те, що 
народні депутати «Народно-
го фронту», їхні помічники, 
чиновники, урядовці цієї по-
літичної сили і так отримують 
непогані зарплати, премії та 

інші виплати з бюджету?.. 
Тому ця ідея з бюджет-

ним фінансуванням партій 
наскільки не продумана для 
українських реалій — з мо-
ральної точки зору, соціаль-
ної та політичної — що на 
практиці вона виходить про-
сто абсурдною.

Думаю, дію нинішньо-
го закону про фінансування 
політичних партій слід призу-

пинити і доопрацювати його.
Фінансувати політич-

ні партії з бюджету можна 
буде собі дозволити, коли 
наша країна не перебувати-
ме у стані війни, коли в Укра-
їні з’явиться стабільний се-
редній клас. Лише тоді мож-
на буде «преміювати» пар-
ламентські партії за їхню 
діяльність в інтересах дер-
жави.

Перелік препаратів, що вхо-
дять до урядової програми «До-
ступні ліки», збільшився до 199 
(раніше було 157). Це препара-
ти від серцево-судинних захво-
рювань, діабету ІІ типу та бронхі-
альної астми, які застосовують-
ся для амбулаторного лікування 
хронічних захворювань. Їх мож-
на отримати в аптеці за рецеп-
том лікаря безкоштовно або з 
незначною доплатою. 

До програми внесені пре-
парати 43 виробників, зокрема 
препарати 21 виробника з країн 
ЄС, 17 — України. 
Понад 25 препаратів можна 

отримати безкоштовно
Понад 25 препаратів з 

оновленого переліку пацієнти 
можуть отримати в аптеці без-
коштовно. Найдешевший з них 
— «Дигоксин» (від серцевих за-
хворювань) українського вироб-
ника, який коштує 7,63 грн., най-
дорожчий — «Пульмікорт» (від 
бронхіальної астми) шведського 
виробника за ціною 852,95 грн. 

Вартість найдешевших пре-

паратів повністю компенсує 
держава, за інші пацієнт здій-
снює незначну доплату. Дер-
жава вчасно розраховується з 
фармацевтами за надані гро-
мадянам ліки за цією програ-
мою. Від початку її дії аптечним 
закладам було перераховано з 
бюджету за ліки понад 126 міль-
йонів гривень.

Процедура отримання 
доступних ліків не змінилася

Щоб отримати препарати за 
програмою «Доступні ліки», по-
трібно звернутися за рецептом 
до лікаря первинної ланки — сі-
мейного лікаря чи терапевта, 
який працює в поліклініці, амбу-
латорії або має власну практику. 
Тільки він має право виписати 
рецепт на ліки, що беруть участь 
у програмі. 

У рецепті лікар вказує не 
торгову назву препарату, а діючу 
речовину. З рецептом потрібно 
прийти до аптеки з позначкою 
«Доступні ліки» й обрати препа-
рат, який містить вказану в ре-
цепті діючу речовину, та отрима-

ти його безкоштовно або з не-
значною доплатою. Кількість ап-
тек, де можна отримати доступні 
ліки, постійно збільшується. На 
сьогодні до участі в програмі до-
лучилися вже 6179 аптек — це 
кожна третя аптека в країні. 

Програма «Доступні ліки» 
буде розширюватися
Урядова програма «Доступні 

ліки» діє від 1 квітня цього року. 
За цей час 1,5 мільйона людей 
скористалися можливістю отри-
мати доступні ліки. 

На поточний рік уряд виді-
лив на цю програму 700 мільйо-
нів гривень, наступного року фі-
нансування планується збільши-
ти до 1 мільярда гривень. 2018 
року також планується збільши-
ти перелік препаратів, що уві-
йдуть до програми.

Перелік препаратів, внесе-
них до програми «Доступні ліки», 
а також інформацію щодо про-
грами можна переглянути на сай-
ті Міністерства охорони здоров’я 
moz.gov.ua та liky.gov.ua. 

Інформаційний вісник Уряду

Вшанували Олега Ольжича
У Рівненській обласній бібліотеці відбулися заходи, 

приурочені 110-річчю від дня народження поета, авто-
ра збірок «Рінь», «Вежі», «Підзамча», праці «Євген Конова-
лець», археолога, одного з провідників ОУН, сина видат-
ного майстра слова Олександра Олеся — Олега Ольжича. 

Захід на високому рівні підготували працівники обласної 
бібліотеки. Участь узяли члени обласної та міської «Просвіти». 
Виступили Євген Шморгун, Лілія Овдійчук, Наталія Савчук. 

Присутні ознайомилися з виставкою унікальних ви-
дань про життя і творчість поета, зокрема першою збір-
кою поета «Рінь», яка була видана у Львові 1935 року, ма-
теріалами про письменника, які впорядкувала Інна Нагор-
на. Вшанували пам’ять визначного поета покладанням 
квітів до його меморіальної дошки на вулиці В. Чорновола. 

Учасники імпрези висловили пропозиції у вересні 
провести заходи зі вшанування поета в обласній бібліо-
теці із залученням школярів області, впорядкувати місце 
біля меморіальної дошки Олегу Ольжичу. 

Іван ВЄТРОВ, 
голова Рівненської «Просвіти»

Микола ТОМЕНКО, 
політичний і громадський діяч, лідер Громадського руху «Рідна країна»

Півмільярда з бюджету на партії 
у воюючій країні бідних людей — це злочин

Від 1 серпня 
кількість доступних ліків збільшилася



№108   3 серпня 2017 року№108   3 серпня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Україна і світ

Бліц-інформ

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада 

Закордонне українство

Дочка Нємцова 
оскаржила вирок 
у справі про вбивство 
батька
Адвокати дочки Бориса Нємцова 

Жанни подали апеляцію на вирок Мос-
ковського окружного військового суду, 
винесений у справі про вбивство полі-
тика.

В апеляції оскаржується кваліфікація 
злочину за статтею 105 «Вбивство» Кри-
мінального кодексу РФ. Позивач вважає, 
що злочин має бути кваліфіковано за ст. 
277 КК РФ «Посягання на життя держав-
ного чи громадського діяча».

«Борис Юхимович Нємцов був депута-
том Ярославської обласної думи, співго-
ловою партії «Парнас», — пояснила адво-
кат доньки Нємцова.

13 липня Московський окружний вій-
ськовий суд засудив обвинуваченого в 
убивстві Бориса Нємцова Заура Дада-
єва до 20 років колонії суворого режи-
му і штрафу 100 тисяч російських рублів. 
Крім того, суд засудив до тривалих тер-
мінів позбавлення волі інших фігурантів 
справи. Але суд розглянув лише так зва-
ний «чеченський слід» злочину, оминаючи 
фактор політичного вбивства одного з лі-
дерів російської опозиції кремлівському 
режиму. 

Україна збільшила 
свій державний борг 
до 75 мільярдів доларів
Сукупний державний прямий і гаран-

тований борг України в червні зріс на 
0,44% до 75,01 мільярда доларів. Про це 
свідчать дані Міністерства фінансів. За 
даними Міністерства, державний і гаран-
тований державою борг на кінець черв-
ня становив 1 957,7 млрд гривень (75,01 
млрд доларів).

Прямий зовнішній борг за місяць 
збільшився на 0,15 млрд до 37,24 млрд 
доларів, прямий внутрішній борг скоро-
тився до 678,88 млрд гривень. Гарантова-
ний державою борг становив 306,76 млрд 
гривень, або 11,75 млрд доларів.

13 липня Верховна Рада ухвалила 
внесення змін до державного бюджету 
України на 2017 рік, в якому граничний 
розмір держборгу збільшений з 1,7167 
трлн гривень до 1,8237 трлн гривень у 
зв’язку з докапіталізацією Приватбанку.

Видатки з обслуговування держборгу 
України 2016 року становили 95,8 млрд 
грн.

Державний борг — це загальна сума 
боргових зобов’язань держави з повер-
нення отриманих та непогашених креди-
тів, що виникають унаслідок державного 
запозичення.

ООН: 760 мільйонів 
людей живуть 
на 1,9 долара на день. 
Але на таку суму живуть і 
мільйони українців.
Більше 1 мільярда людей змогли ви-

рватися з убогості за останні десять років, 
однак 760 мільйонів жителів Землі все ще 
живуть за межею бідності. Про це йдеться 
у звіті Організації об’єднаних націй.

ООН визначила 17 цілей для сталого 
світового розвитку до 2030 року. Краї-
ни-члени ООН пообіцяли «покласти край 
злидням та голоду в усіх їх формах і про-
явах та домогтися, щоб усі люди могли 
жити у здоровому довкіллі й реалізува-
ти свій потенціал в умовах гідності й рів-
ності».

Зокрема, рівень материнської смерт-
ності у світі знизився в 2000 – 2015 ро-
ках на 37%, рівень смертності серед дітей 
у віці до п’яти років — на 44%. Однак 760 
млн осіб усе ще живуть у злиднях. 

Чи входять до цієї статистики україн-
ці? Адже 1,9 долара на день — це всьо-
го 49 гривень, або 1447 гривень на мі-
сяць. Але ж такий дохід мають мільйони 
  українців, насамперед — пенсіонерів. 

До України на екскурсію 
— безкоштовно!

Два авіаквитки з Канади в Україну та безко-
штовна екскурсія на двох у Львові, Києві чи Одесі — 
саме такий приз отримав переможець акції Discover 
Ukraine Draw. Розіграш організувала корпорація 
«Міст» спільно з туристичною агенцією All In One Travel.

Участь в акції міг узяти кожен житель Канади віком 
від 18 років. Використати приз переможець зможе впро-
довж 12 місяців. Це перша акція корпорації «Міст» у Кана-
ді, але вже плануються такі наступні. 

Щасливим власником призів став 19-річний Юрій 
Рибак, він родом із Копичинців Тернопільської облас-
ті, два з половиною роки мешкає в провінції Альбер-
та в Канаді. Юрій планує поїхати в подорож з мамою. 

Сумна вість прийшла з дале-
кої Австралії: на 100-му році жит-
тя помер відомий діяч української 
діаспори Федір Павлович Габел-
ко. Він вважав себе уродженцем 

сонячної Полтавщини, хоч доля 
склалася так, що народився 1 бе-
резня 1918 року в Казахстані. Не 
з вини його батьків, а тому, що ро-
дину  свого часу відправили  туди 
на заслання, як відправляли тися-
чі  українців по просторах імперії 
— і до революції, і після неї. Через 
два роки після народження Федо-
ра родині вдалося повернутися на 
рідну Полтавщину. 

Федір Габелко воював у Другу 
світову війну проти нацистів, по-
трапив у нацистський концтабір. 
Комуно-радянський режим «віддя-
чив» воїнові, запроторивши його 
вже в радянський концтабір, ще 
страшніший від нацистського. Не 
дивно, що разом з тисячами  спів-
вітчизників Федір Павлович, ряту-
ючись від загибелі, змушений був 
їхати за кордон, в еміграцію. По-
при те, що дуже любив рідну Укра-

їну, але жити тут йому вже б не 
дали. Як виявилося, розлука була 
назавжди. 

Утім, Федір Габелко ніколи не 
відчував себе духовно відірваним 
від рідної України, яку любив до 
останнього дня життя, яку підтри-
мував і за яку так уболівав. 

Будучи цікавим, самобутнім 
художником, поетом, здібним 
організатором у царині культу-
ри, він трудився для української 
справи на цій ниві. Був активним 
у громадському житті. В Австра-
лії керував вокально-музичною, 
драматичною і хореографічною 
студіями, заснував Українсько-
австралійське мистецьке това-
риство ім. М. Лисенка, видавав 
журнали «Український голос», 
«Основа» та «Голос громади». Вже 
в дуже поважному віці, на деся-
тому десятилітті життя, разом з 

товаришами-українцями вида-
вав український журнал «Про-
зріння».

Був членом Української рево-
люційно-демократичної партії, за-
снованої свого часу Іваном Багря-
ним. 

До кінця життя постійно ціка-
вився ситуацією в Україні, вболі-
вав, що вона зазнала російської 
агресії. Своїми публіцистичними 
статтями, які друкувалися в Ав-
стралії та в Україні, підтримував 
нашу державу. 

Всі останні роки Федір Пав-
лович був також читачем, перед-
платником і автором нашої газети 
«Світ-інфо», її добрим другом, по-
пуляризуючи газету серед україн-
ської громади континенту.

Щирі співчуття родині, рідним 
і друзям покійного. Вічна пам’ять 
великому патріотові України. 

Український конгресовий комітет 
Америки спонсорує фільм 

про Симона Петлюру 
У Києві збудували паризьку вулицю двадцятих років 

минулого століття — з бруківкою, ресторанами і книжко-
вими рядами. На Національній кіностудії імені Довжен-
ка знімають фільм про Симона Петлюру, останні дні його 
життя в еміграції. Спонсорує зйомки УККА.

Юні українці Іспанії та Португалії — 
в таборі СУМ 

Табір Спілки української молоді відбувся на теренах Іспанії. 
72 юних українці з цієї країни, а також з Португалії зібралися в 
місті Лорка, аби продовжити добру традицію спільного СУМів-
ського таборування. Вони обговорювали сторінки українських 
визвольних змагань, знайомилися з біографіями відомих укра-
їнців, слухали українську музику, вправлялися у танцях і співах.

Такі табори на Піренеях СУМ влаштовує впродовж 
кількох років.

Федір Павлович Габелко: слово прощання 

У Надвірнянському ра-
йоні Івано-Франківської 
області відбулися фіналь-
ні ігри VI чемпіонату світу з 
футболу серед українських 
діаспорних команд.

У церемонії нагоро-
дження взяли участь пред-

ставники районної та об-
ласної влади, а також ди-
ректор Міжнародного 
об’єднання українських 
громад «Четверта хвиля» 
Ігор Бокій, голова комітету 
Світового конгресу україн-
ців з культури Анна Кісіль. 

Переможцем упер-
ше стала збірна українців 
з Іспанії (капітан — Олек-
сандр Петруняк, тренер — 
Мирослав Кметюк). Друге 
місце посіла збірна укра-
їнців Румунії, третє — Біло-
русі, четверте — об’єднана 
команда Німеччини й Ав-
стрії. Чемпіони й призери 
нагороджені кубками та 
пам’ятними медалями.

Тепер є ідея проводи-
ти не лише чемпіонати з 
футболу, а й комплексні 
змагання української діа-
спори. Перемовини на цю 
тему з керівництвом Наці-
онального олімпійського 
комітету вже ведуться.

Книга про українське 
шкільництво

Ви маєте змогу придбати унікальну книгу — «Пе-
дагогічний ліцей № 2 в Бартошицях, українські кла-
си». До книжки додано диск DVD (близько 3000 фо-
тографій).

Українські класи Бартошицького педагогічно-
го ліцею упродовж 14 років були потужною кузнею 
українських культурно-освітніх кадрів не тільки в 
Польщі, а й у багатьох країнах Європи, США та Канаді. 
Йдеться в книзі і про боротьбу української спільноти 
з комуністичною владою у справі відкриття, утриман-
ня й розвитку українських шкіл. Тексти спираються на 
численні документи. 

Книга вийде у світ у вересні, двома мовами — 
українською та польською. Ціна примірника станови-
тиме 60 польських злотиx (або 120 гривень, або 30 
доларів США).    

Замовлення упродовж 2 тижнів від часу ознайом-
лення з цим оголошенням видавці просять надсила-
ти на подані адреси. Гроші надсилати тільки післяпла-
тою, тобто при отриманні книги. Вказуйте, якою мо-
вою хочете отримати книгу. 

Замовлення надсилайте на такі адреси:
для України: Чеслава Герон, пр. Червоної Калини, 

67, кв. 16, Львів, 79070; 
для Польщі та інших країн: Helena Kostyszyn, ul. 

Augustowska 34 m. 13, 10-683 OLSZTYN;
для США і Канади: Zenon Wojtowicz, 2813 49 th 

Street, ASTORIA, NY 11103, USA.

Фіналісти проекту беруть участь у параді 
з нагоди 150-ліття Канади у Ванкувері

разом з українською діаспорою.

Допомога 
українським 

студентам
Українська народна фундація, що діє 

при Українському народному союзі США, 
постійно надає допомогу студентам Націо-
нального університету «Острозька акаде-
мія» — з малозабезпечених сімей, сиротам 
і напівсиротам, дітям переселенців з тимча-
сово окупованих теренів України.

Листи-подяки за допомогу надіслали 
до фундації студенти родом з Рівного, Рів-
ненської, Львівської, Житомирської, Хмель-
ницької областей. З наданих Фундацією 
грошей було оплачено участь слухачів у за-
няттях з англійської мови, історії України, 
української мови та літератури, географії. 
Студенти отримали безкоштовне харчуван-
ня, а також було оплачено їхній кількаразо-
вий проїзд з дому до Острога.

Школа 
українознавства 

в Нью-Йорку
У Школі українознавства Об’єднання 

українців Америки «Самопоміч» у Нью-Йорку 
пролунав останній дзвінок. 

Цього року школа мала 17 випускників. 
Батьківський комітет висловив свою 

вдячність учителям та адміністрації школи. 
Було і привітання від Наталії Думи, голови 
ОУА «Самопоміч» Нью-Йорка. Вона пропра-
цювала адміністратором школи багато років 
і продовжує залишатися надійним спонсором 
школи.

Іван Макар, директор школи, наголосив 
на святі: «Любімо та не забуваймо нашу укра-
їнську школу. Вона є тим особливим місцем, 
де живемо українськими звичаями, традиці-
ями, зберігаємо мову, історію, пісню та пле-
каємо любов до України».

Цього року святку-
ють 150-річчя Канади та 
125-ліття поселення пер-
ших українців у Канаді. Саме 
з нагоди цих визначних по-
дій організація Open World 
Learning провела масштаб-
ний проект — Всеукраїн-
ський національний кон-
курс «Видатні українці Кана-
ди». Старшокласники та сту-
денти України створювали 
відеоролики про видатних 
канадських українців. У кон-
курсі, який тривав близько 
півроку, взяло участь понад 
500 осіб. Обрали 16 пере-
можців, серед котрих є діти 
героїв Небесної Сотні, за-
гиблих учасників війни на 
Сході України, діти-біженці, 
діти-сироти та й самі пора-
нені молоді активісти. Пере-
можці отримали можливість 

безкоштовно провести мі-
сяць у Торонто й Ванкувері, 
вивчаючи англійську мову, 
знайомлячись з країною та 
діаспорою.

Фінансування для про-
екту надали: в Торонто — 
Канадсько-український 
міжнародний фонд під-
тримки, міжнародна орга-
нізація українських громад 

«Четверта хвиля», громад-
ський активіст Олександр 
Романко; у Ванкувері — 
Українське товариство 
Івана Франка, Taste of 
Ukraine, Річмондська єпар-
хія Української католиць-
кої церкви й Українська 
православна церква в 
Суррі, а також численні ін-
дивідуальні донори.

Молоді українці відчиняють двері в Канаду 

VI чемпіонат світу з футболу серед 
української діаспори
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Столиця зблизька
Після обіду — екскурсія сто-

лицею. У мікроавтобусі, наданому 
нам на всі дні перебування в місті, 
наша група, ескорти, гід Ахрам. Він 
родом з Лівану, йому трохи за 30, 
але вже 19 років мешкає у США. 
Власник невеликої фірми, ніяк не 
пов’язаної з історією, тим не мен-
ше Ахрам закоханий в історію США, 
добре її знає. Він передусім пока-
зує нам так званий Хрест демокра-
тії. Це 5 основних об’єктів політи-
ки столиці й США, в самому центрі 
міста.

Ви легко можете візуально 
уяви ти цей Хрест демократії. Вісь 
його пролягає зі сходу на захід. На 
вершині вісі, на сході, — Капітолій, 
Конгрес США. На вісі, трохи ближ-
че до Конгресу, Меморіал Вашинг-
тона, він же — Монумент Неза-
лежності, домінанта столиці. Уни-
зу вісі, на заході, — Меморіал Лін-
кольна. Зліва, на півночі, — Білий 
дім. Справа, на півдні, — Меморіал 
Джефферсона. 

Головна позиція Меморіалу Ва-
шингтона не випадкова. Джордж 
Вашингтон — батько нації, навіть 
у блискучій плеяді батьків-засно-
вників США. Ось його три головні 
іпостасі. Головнокомандувач Кон-
тинентальної армії, яка у війні за 
незалежність проти Англії виборо-
ла державність. Голова Континен-
тального конгресу, який 1787 року 
розробив і ухвалив Конституцію 
США. Перший президент США. Між 
іншим, тоді була ідея встановити в 
новій державі не республіку, а мо-
нархію — цілком звичне для тодіш-
нього світу явище. Вашингтон, пал-
кий прихильник демократії, рішу-
че відкинув цю ідею. Він же заклав 
традицію, що на посаду президен-
та держави можна обиратися не 
більш як на два терміни. 

1792 року з ініціативи Вашинг-
тона почалося будівництво нового 
міста спеціально для столиці дер-
жави (до того столицями були Філа-
дельфія, Нью-Йорк). Так от, на най-
вищому пагорбі майбутнього міс-
та, над рікою Потомак, Вашингтон 
велів будувати Капітолій, Конгрес 
США. Це глибоко символічно, адже 
саме парламент є вищою владою 
держави, править від імені наро-
ду. А неподалік, біля підніжжя цього 
пагорба, Вашингтон почав будува-
ти Білий дім, резиденцію президен-
тів. Цим самим показавши, що при 
всій величезній делегованій наро-
дом владі президенти все ж є ниж-
чими від парламенту. 

Томас Джефферсон є ідеоло-
гом американської революції, «ди-
зайнером демократії», як його на-
зивають, автором проекту Декла-
рації про Незалежність США. Він 
— третій президент країни. В історії 
бувають цікаві збіги. Джефферсон 
помер в один день зі своїм попере-
дником, другим президентом США 
Джоном Адамсом 4 липня 1826 
року. І це рівно через 50 років після 
проголошення незалежності США 
4 липня 1776 року, оголошення Де-
кларації Незалежності, яку підпи-
сали ці два майбутні президенти.

Авраам Лінкольн — «хранитель 
демократії», як його було названо. 
Менш як через століття державнос-
ті США пережили найтяжчий період 
своєї історії — Громадянську війну 
1861 – 1865 років. Відбувся роз-
кол держави. Третина її, 13 півден-
них штатів, вийшли із Союзу, утво-
ривши свою Конфедерацію. І саме 
Авраам Лінкольн, будучи президен-
том США, очолив боротьбу Союзу 
за його збереження, а також пішов 
на рішучий крок — скасування раб-
ства в США. Не дивно, що невдовзі 
після обрання на другий термін Лін-

кольна підступно вбили в 
театрі. 

Зайве говорити, що 
американці залюблені у 
свою історію. Свідченням 
цього стали й побачені 
нами численні групи турис-
тів, серед яких було багато 
дітей.

З інших об’єктів столи-
ці особливо запам’ятався 
нам Національний собор. У 
місті багато храмів різних 
конфесій, адже США — ба-
гатонаціональна держава. 
Але цей собор, відкритий 
за президента Рональда 
Рейгана, вражає красою 
і величчю: він найбільший 
у США і шостий за величи-
ною у світі. А головне — це 
собор релігійного прими-
рення, будь-які конфесії 
можуть тут вести богослу-
жіння. В одному з вітражів 
вміщена капсула з ґрун-
том, доставленим амери-
канськими космонавтами 
з Місяця. Ось так найсучас-
ніша наука і Бог виявилися 
цілком сумісними. 

Держава преси 
в державі США

За ці дні у Вашингтоні нам пока-
зали всі основні точки, дотичні до ве-
личезного й могутнього світу амери-
канських медіа. 

Перша ділова зустріч була в «Ме-
редіан Інтернешнл» — саме ця гро-
мадська організація на грант від 
уряду провадила нашу програму. Ми 
говорили і про нашу українську пре-
су. І взагалі під час візиту не лише ми 
слухали виступи американців на зу-
стрічах, вони так само уважно слуха-
ли наші розповіді про українські ме-
діа, Україну загалом.

Наша програма проходила, так 
би мовити, під знаком Першої по-
правки до Конституції США. Це зна-
менитий Білль про права, ухвалений 
1790 року, перші 10 поправок до 
Конституції США. Уже в перші роки 
існування держави виявилося, що 
чимало моментів треба затверджу-
вати законодавчо. Конституцію — 
чітку, конкретну, лаконічну — було 
вирішено не займати, такою вона є 
і зараз, через більш як два століт-
тя. Тому доповнення до неї виріши-
ли вносити ось такими поправками. 
На зорі існування держави в зако-
нодавців було чимало питань і кло-
потів. Але характерно, що найпершу 
поправку з цих перших десяти по-
правок вони зробили стосовно пре-
си. Суть її, якщо говорити спроще-
но, в тому, що Конгрес постановив 
більше ніколи й нічого не ухвалюва-
ти такого, що регламентує діяльність 
преси. Жодних «законів про пресу» і 
тому подібного. 

Вдумаймося в цю величезну де-
мократичність мислення людей по-
над два століття тому. Ми до цього 
саме доходимо більш як через 200 
років, у тому числі після століття по-
вного «одержавлення» преси. 

Нове давалося не так просто. 
Скажімо, в перші роки діяла заборо-
на критики президента. Утім, до неї 
швидко «дістався» вже Джеффер-
сон, з ініціативи якого скасували цю 
заборону. Навіть у період Громадян-
ської війни, коли лунали голоси про 
обмеження свободи слова, громад-
ська думка відстояла її.

Чесно кажучи, ми, привчені до 
іншої філософії, під час візиту по-
стійно ловили себе на думці, чи не 
надто вже перебільшена ця свобо-
да слова. Чи дійсно преса відбиває 
настрої громадян? Чи не перетворю-
ється в імперію в державі? Ці думки 
побутують і серед американців. І все 
ж принцип свободи — це найвище. 
«Обмежимо пресу тут, потім там, але 
хто тоді скаже, де та межа, до якої 
слід обмежувати», — говорили нам 
американці. 

Суспільство поставило перед со-
бою дзеркало у вигляді засобів ін-
формації і дивиться в це дзеркало. І 
якщо комусь відображення не подо-
бається, то не дзеркало винне. 

Але чи не трапляється викрив-
лення цього дзеркала? Про це за-
йшла мова в редакції газети «Ва-
шингтон пост». Одна з найбільших 
газет США, 200 сторінок щодня. По-
тужна самостійна структура. Узагалі 
преса в США — один з найприбутко-
віших видів бізнесу, переважно за-
вдяки рекламі. Газети дають до 15 

відсотків прибутку, 
що дуже добре в нор-
мальній економіці.

У редакції «Ва-
шингтон пост» є ціка-
ва посада — обадз-
мен. Це людина, ко-
тра є посередником 
між газетою і її чи-
тачами. Саме до неї 
надходять усі претен-
зії читачів щодо пу-
блікацій. За резуль-
татами їх розгляду 
готують детальні зві-
ти, які вивчає редак-
ція і на які є ділове 
реагування. «Ми не 
можемо протистав-
ляти себе нашим чи-
тачам», — пояснили 
нам у редакції. 

Звичайно, якщо 
в якомусь медіа 
з’явиться щось не-
достовірне, а це рід-
кісний випадок, на-
бувають чинності за-
гальні норми і пра-
вила. Такі публікації 
оскаржують у судах, 

а часто до цього й не доходить. Нам 
це пояснили в організації «Достовір-
ність мас-медіа». Тут контролюють, 
якщо в мас-медіа з’являються якісь 
неточності, недостовірність у публі-
каціях. У цих випадках організація 
звертається прямо до редакцій, а 
не в суди. І цих звернень цілком до-
статньо, редакції реагують належно. 
А ця ж громадська організація пред-
ставляє медіа. Тобто самі медіа, ма-
ючи практично необмежену свободу 
слова, прагнуть вдумливо користу-
ватися нею. 

Білий дім 
під перехресним 

вогнем
Ні, знаменитій резиденції пре-

зидентів США ніщо не загрожує. 
Хоч Білий дім розташований вільно 
й відкрито в самому центрі столиці, 
у красивому Президентському пар-
ку. Звичайно, ця солідна й водночас 
красива двоповерхова споруда не 
є прохідним двором. По периметру 
парку — гарна металева огорожа, в 
кількох місцях її — контрольно-про-
пускні пункти. Посилена охорона, в 
тому числі на даху Білого дому. 

Але навпроти одного з входів, на 
Пенсильванія-авеню, прямо на тро-
туарі невелика група людей з плака-
тами — міні-мітинг чи пікет. Тут про-
тестують постійно — місце ж попу-
лярне, людне — туристи, журналісти. 
Молодий чорношкірий поліцейський 
приязно розмовляє з одним з пікету-
вальників. Поліцейські тут — перші 
друзі громадян. 

І ось ми на території «Уайт Хауз». 
Поспішаємо на щоденний брифінг 
прес-секретаря Білого дому. Саме 
щоденний, а не вряди-годи, як у нас. 
При Білому домі акредитовані кіль-
ка сотень журналістів, з Америки і 
світу. Звісно, не всі вони тут щодня, 
але мають на це повне право. Прес-
секретар Білого дому і президента 
Білла Клінтона містер Мак-Керрі по-
чав брифінг без жодного довгого й 
нудного «вступного слова», зате ціла 
злива запитань — чітких, лаконічних 
— і такі самі відповіді. Запитання ча-
сом доволі гострі. Брифінг тривав 
понад годину. 

Після брифінгу містер Мак-Керрі 
зустрівся з нашою делегацією. Жва-
ва бесіда про пресу США та України.

Загалом враження, що тут не 
влада «інформує» населення про 
свою діяльність, а медіа інформують 
людей про дії влади. «Щоб люди не 
забули про цю владу», — пожарту-
вав котрийсь з колег. 

На хвилях 
і штормах 

інформаційного моря
Яка валюта найвище цінується 

в Америці? Не долар, який є таким 
у світі, а інформація. «Чому у вас не-
дооцінюють її значення?» — запи-
тували нас в Американському цен-
трі свободи інформації. Його функції 
— контроль за тим, як діють закони, 
федеральні й штатів, щодо свободи 
інформації, як отримати її громадя-
нинові, медіа. Американський за-
кон про свободу інформації чітко на-
зиває лише 9 конкретних випадків 
її заборони. Вони пов’язані насам-
перед із захистом прав людини. Це 
питання національної безпеки, осо-
бистого життя громадян, таємниць 
— слідства, фінансів. торгівлі. Утім, і 
в цих випадках рішення — за судом, 
який встановлює, що дійсно є таєм-
ницею, а що дехто волів би сховати 
від громадян. 

У 1970-ті роки великого розго-
лосу набула історія з опублікуван-
ням 49 томів засекреченої урядом 
інформації про війну у В’єтнамі. Був  
гучний судовий процес проти жур-
налістів і тих, хто надав інформацію. 
Але суд постановив, що ці публікації 
цілком у дусі свободи слова. 

Більше того: навіть якщо опублі-
ковано дійсно секретні матеріали, ні 
редакції, ні журналісти не несуть за 
це відповідальності, якщо ці публіка-
ції не були здобуті з порушенням за-
кону. Таємниці мають охороняти ті, 
хто до них приставлений. 

Щороку в країні подають сотні 
тисяч офіційних запитів від грома-
дян, засобів інформації до урядових 
структур щодо надання інформації. А 
в разі зволікання тут же направля-
ють позови в суд на чиновників.

Капіталізм 
на Капітолії

Так само, як чи не в кожному со-
лідному американському місті є свій 
Бродвей, тобто «Широка вулиця», в 
кожній столиці штату є свій Капіто-
лій. Але є один КАПІТОЛІЙ — той са-
мий, центр американської демокра-
тії, парламент, Конгрес США.

Треба довго й повагом підніма-
тися просторим світлим парком, від 
озера, вгору, нескінченними сходами 
і майданчиками на верхів’я Капітолій-
ського пагорба. Що ж, верховна вла-
да народу вимагає поваги до себе. І 
ось вона — величезна й водночас 
елегантна будівля Конгресу США. 

Петро АНТОНЕНКО
Продовження. Поч. у №107. 

Далі буде. 

Американська фантазіяАмериканська фантазія

Автор біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні.

Капітолій.
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Новий просвітницький проект газети

Сім нових чудес світу
Наша газета продовжує розповідь про 

міжнародний проект «Сім нових чудес сві-
ту», обраних шляхом всесвітнього голосу-
вання. 

Мачу-Пікчу
Мачу-Пікчу — доколумбове місто інків, розта-

шоване в Андах на висоті 2400 метрів на верши-
ні гірського хребта над долиною річки Урубамби 
в Перу, за 80 км на північний схід від міста Куско.

Мачу-Пікчу також називають «містом у небе-
сах», «містом серед хмар», «втраченим містом ін-
ків», символом імперії інків.

Вважається, що місто було створене як свя-
щенний гірський притулок великим правителем 
інків Пачакутеком за сторіччя до завоювання 
його імперії, тобто приблизно 1440 року, і функ-
ціонувало до 1532 року, коли іспанці вторглися 
на територію імперії, після чого місто покинули 
його мешканці. Іспанські конкістадори так і не 
дісталися до Мачу-Пікчу. Це місто не було зруй-
новане. Більш ніж на 400 років перебувало в за-
пустінні й забутті. Знову отримало всесвітню ві-
домість 1911 року.

Його виявив американський дослідник з 
Єльського університету, професор Хайрам Бін-
гем 24 липня 1911 року. Коли дістався туди в 
супроводі виділеного урядом загону охорони й 
місцевого хлопчика-провідника, побачили се-
лян, що мешкали там. Як розповіли селяни, вони 
жили там вільними, без небажаних візитерів, чи-
новників або збирачів податків.

Хайрем Бінгем під час трьох своїх експедицій 
вивіз до США близько 5 тисяч артефактів.

Відтоді Мачу-Пікчу стало важливою турис-
тичною пам’яткою. Територія навколо міста 1981 
року була проголошена історичним заповідни-
ком, який 1983 року внесли до списку об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Мачу-Пікчу — типове місто інків, містить цен-
тральну площу, королівський палац, храм сонця, 
побудовані з багатокутних кам’яних блоків. Міс-
то має дуже чітку структуру. На південному схо-
ді розташований комплекс палацових споруд са-
новників і вельмож.

Тут міститься не більше 200 споруд: пере-
важно храми, резиденції, склади, будинки та інші 
приміщення для громадських потреб. Вони зве-
дені з добре обробленого каменя, плит, які щіль-
но прилягають одне до одного. Вважають, що в 
місті й навколо нього жило до 1200 осіб, які по-
клонялися богу Сонця Інті та обробляли сільсько-
господарські культури на терасах. 

У західній частині височіє головний храм з 
вів тарем для жертвопринесень. Напроти нього 
— житловий квартал, щільно забудований дво-
поверховими будиночками. Між ними, як у лабі-
ринті, в’ються вузькі вулиці та сходи.

Американські дослідники Річард Бюргер і 
Люсі Салазар з Єльського університету, спира-
ючись на матеріали іспанської хроніки XVI сто-
ліття, висунули припущення, що це була зимова 
резиденція Пачакутека. У літній період, під час 
сезону дощів, у місті, ймовірно, залишалося не 
більше 200 людей. 

У південно-східній частині Мачу-Пікчу інкські 
каменярі звели дві значні конструкції — напів-
круглу башту й будову, яка примикає до неї. Го-
ловне призначення, ймовірно, було суто релігій-
ним.

Після розкопок і приведення до ладу цей 
комплекс показує всю свою красу і точність ар-
хітектури, якою він вирізнявся ще чотири сторіч-
чя тому. Сходи перед Будинком принцеси ведуть 
до башти, звідки трапецієподібне вікно дозво-
ляє оглянути мальовничу долину, що розкинула-
ся внизу. Це вікно, ймовірно, використовували 
жерці для спостереження за переміщенням сон-
ця під час зимового сонцестояння.

Священна площа була, як вважають, релігій-
ним центром Мачу-Пікчу. На північному кінці роз-

чищеного майданчика стояла тристінна будівля з 
білого граніту, «з блоків циклопічних розмірів, 
вищих за людський зріст».

До західної стіни храму примикає невелике 
закрите приміщення, назване «Прикрашеною 
кімнатою», є яскравим свідоцтвом прекрасної 
майстерності інкських каменярів: два величез-
ні блоки її фундаменту з вирізаними 32 кутами 
в трьох вимірах щільно прилягають до сусідніх 
брил. Можливо, найпривабливішим з усіх спо-
руд у Мачу-Пікчу є розташований у східній части-
ні площі «Храм трьох вікон». 

Від Священної площі по гранітному схилу з 
терасами по довгих сходах ледь можна дістати-
ся до вершини скелі, там лежить великий виру-
баний багатокутний камінь «інтіуатана», або «міс-
це, де прив’язано сонце». Бінгем вважав, що тут 
інки символічно «прив’язували» сонце, щоб воно 
не тікало від них під час зимового сонцестояння. 

Цей елегантний вирубаний у скелі камінь міг 
бути і сонячною обсерваторією, де жерці визна-
чали найкращий час для початку сівби або збору 
врожаю, стежачи за зникненням тіней від сонця 
під час осіннього й весняного рівнодення. У та-
ких випадках жерці засипали камінь оберемка-
ми квітів і трав, зокрема в час «інті раймі» — в 
червні й грудні влаштовували прекрасні свята 
Сонця. Жителі Мачу-Пікчу, мабуть, збиралися 
біля «інтіуатани», де протягом декількох днів про-
водили релігійні обряди зі статуями божеств, спі-
вали пісні й молилися.

Дорога з Мачу-Пікчу до Куско — прекрасний 
зразок мистецтва інкських будівельників. Навіть 
у сезон дощів вона перебувала в чудовому ста-
ні. Уся імперія була охоплена широкою мережею 
комунікацій протяжністю приблизно 40000 км. 
Дороги в державі інків мали перш за все страте-
гічне значення — по них повинно було проходити 
військо. Крім того, вони сприяли культурному об-
міну між усіма областями держави. Завдяки до-
рогам люди вчилися один в одного майстерності 
кераміки, ткацтва, обробки металів, архітектури 
й будівництва.

Інки не знали колеса, й гірські дороги най-
частіше були ступінчастими. Ті, що пролягали 
океанським узбережжям, спеціально обгоро-
джували з обох боків глинобитними стінами, які 
захищали від сонця, вітру й піщаних зсувів. Якщо 
на шляху зустрічалася болотиста низина, робили 
насип. Через річки будували кам’яні мости й пе-
рекидали підвісні канатні мости, які в інків вва-
жалися за священні об’єкти, — того, хто пошко-
дить міст, чекала смерть.

4 серпня 
1687 — гетьманом України обрали Івана 

Мазепу. 
1878 — народився Антін Крушельницький, 

український письменник, літературний критик і 
літературознавець, педагог, міністр освіти УНР 
(1919). Репресований НКВС і розстріляний.

5 серпня 
1886 — у США вийшла перша газета україн-

ською мовою «Америка».
Народилися: 1844 — Ілля Рєпін, росій-

ський художник-передвижник українського по-
ходження, уродженець Чугуєва на Харківщи-
ні; 1850 — Гі де Мопассан, французький пись-
менник; 1866 —  Володимир Леонтович, україн-
ський громадсько-політичний діяч, письменник 
і меценат, правник, один із видавців (разом із 
В. Симиренком та Є. Чикаленком) першої що-
денної української газети «Громадська думка», 
згодом — «Рада». У 1917 р. — один із засновни-
ків Центральної Ради, в період гетьманату — мі-
ністр земельних справ; 1899 — Борис Антонен-
ко-Давидович, український письменник, мовоз-
навець, довголiтнiй в’язень радянських таборiв; 
1903 — Борис Гмиря, український оперний і ка-
мерний співак; 1930 — Ніл Армстронг, амери-
канський астронавт, який першим із людей сту-
пив на поверхню Місяця.

6 серпня 
1946 — почалася робота з будівництва най-

більшого в СРСР газопроводу Дашава – Київ.
1945 — перше в історії ядерне бомбарду-

вання: американський літак скинув атомну бом-
бу на японське місто Хіросіму. За різними дани-
ми, загинуло від 140 до 240 тисяч людей, але 
точну кількість жертв ядерного бомбардування 
підрахувати складно, оскільки під дією радіації 
внаслідок різних хвороб люди помирали ще про-
тягом тривалого часу.

7 серпня
Народилися: 1819 — Пантелеймон Куліш, 

український письменник; 1880 — Володимир 
Винниченко, український письменник та дер-
жавний діяч.

8 серпня
Народився: 1834 — Осип-Юрій Федькович, 

український письменник.
Померли: 1949 — Іван Піддубний, україн-

ський борець, чемпіон світу; 1991 — Іван Коже-
дуб, льотчик-винищувач.

9 серпня
1803 — перша демонстрація пароплава, 

створеного Робертом Фултоном.
10 серпня
1876 — в Онтаріо (Канада) здійснений пер-

ший у світі міжміський телефонний дзвінок.
11 серпня
1906 — в Англії Юджин Ласт запатентував 

звукове кіно.
12 серпня
Померли: 1848 — Джордж Стівенсон, ан-

глійський інженер і винахідник паровоза і заліз-
ниці; 1900 — Вільгельм Стейніц, австро-амери-
канський шахіст, перший офіційний чемпіон сві-
ту (1886 – 1894); 1953 — Євген Оскарович Па-
тон, український академік, засновник Інституту 
електрозварювання.

13 серпня
1961 — початок будівництва Берлінської 

стіни.
Народився: 1926 — Фідель Кастро, кубин-

ський політик, революціонер.
Померли: 1946 — Герберт Уеллс, англій-

ський письменник-фантаст; 1956 — Якуб Колас, 
білоруський письменник.

14 серпня
1385 — укладено Кревську унію — угоду між 

Польщею і Великим князівством Литовським, 
що передбачала об’єднання цих країн у єдину 
державу.

1775 — Катерина ІІ видала царський маніфест, 
який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1947 — Пакистан та Індія здобули незалеж-
ність від Великої Британії.

15 серпня
Народилися: 1769 — Наполеон Бонапарт, 

імператор Франції; 1771 — Вальтер Скотт, шот-
ландський письменник; 1939 — Володимир 
Дрозд, український письменник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом князя Олександра 

Безбородька відкрито гімназію вищих наук (нині 
— Ніжинський університет імені Миколи Гоголя).

17 серпня
1982 — створено перший компакт-диск.
Народився: 1942 — Муслім Магомаєв, ра-

дянський естрадний та оперний співак.

4

Календар 
всесвітньої історії

Австралію заселили значно раніше
Учені знайшли підтвердження того, що австралійські аборигени при-

були на материк близько 65 тисяч років тому, а не 47 тисяч, як вважа-
лося раніше. 

Приводом для перегляду дат послужило відкриття найдавніших 
кам’яних сокир і малювальних знарядь у гроті Маджедбебе поблизу на-
ціонального парку Какаду на Північній території. Судячи з усього, йдеть-
ся про найдавніші пристосування для наскельного живопису у світі.

Це має величезне значення як для датування виходу людей з Афри-
ки, так і для визначення часу зникнення мегафауни й самоусвідомлен-
ня аборигенів в історії. 

Секрети бетону Давнього Риму
Учені розгадали секрет міцності архітектури Давнього Риму. Спору-

ди Риму зберегли свою міцність до наших днів. Якість кам’яної кладки 
забезпечувалася спеціальною структурою бетону. При детальніших до-
слідженнях експерти виявили повний склад давнього цементу. Окрім 
звичайних складових, помічені залишки морської води.

На думку вчених, саме морська вода сприяє утворенню стійких 
зв’язків між дрібними структурами пилу, вапна й попелу, утворюючи 
з’єднання тобермориту. Шарувата структура матеріалу забезпечує до-
даткову міцність при стискуванні. 

Якщо вченим вдасться повторити й удосконалити формулу дав-
нього цементу, напрацювання використовуватимуть у сучасній техніці 
створення мармуру й бетону.

Що знайшли в кургані на Херсонщині
Археологічний комплекс національного значення Червоний Маяк 

— городище й могильник пізньоскіфської культури ІІ ст. до н.е. – середи-
ни ІІІ ст. н.е. Пам’ятка відома від середини ХІХ століття, коли монахи Бі-
зюкова монастиря випадково розкопали 136 пізньоскіфських могил. 

Пізньоскіфська археологічна експедиція Інституту археології НАН 
України веде археологічні дослідження Червономаяцького могильника 
від 2011 року. Фінансування досліджень здійснює Херсонська облас-
на державна адміністрація. Усього на могильнику досліджено близько 
140 пізньоскіфських і сарматських поховань, які датуються головним 
чином І – серединою ІІ ст. н.е. 

 У середні віки студентам за-
бороняли носити ножі, шпаги, пісто-
лети і з’являтися на вулиці після 21 
години, бо... це становило велику 
небезпеку для городян.

 Знаменитий вислів «Гроші 
не пахнуть» походить від римського 
імператора Веспасіана, який при-
думав спосіб поповнення держав-
ної скарбниці за рахунок відкриття 
платних туалетів.

 Повстання Спартака, багато-
разово оспіване як повстання ра-
бів проти гноблення, може вияви-
тися добре продуманою й потужною 
військовою кампанією проти Риму. 
У Спартака були можливості від-
вести рабів у вільні від Риму землі, 
натомість він набирав і муштрував 
війська. Спартак не намагався зни-
щити сам Рим, зате ефективно під-
ривав його військову й економічну 
міць, що було вигідно державам, які 
ворогували з Римською імперією. 

 У цивілізованій середньовіч-
ній Європі майже тисячу років ми-
тися вважалося гріхом. Через що 
слов’ян, які відвідували лазню не 
рідше разу на тиждень, називали 
дикунами. Неймовірна антисаніта-
рія сприяла спалахам у Європі епі-
демій чуми, холери та інших захво-
рювань.

 За 14 років до загибелі 
справжнього корабля «Титанік» ви-
йшла друком книга Моргана Ро-

бертсона, в якій автор описує заги-
бель корабля «Титан», із вражаючою 
точністю вгадавши майбутню долю 
великого лайнера. Збігаються па-
раметри кораблів, кількість жертв, 
причини зіткнення і недоліки кон-
струкції.

 Адольф Гітлер був оголоше-
ний «Людиною року» в журналі Time 
1938 року. Саме тоді він публічно 
заявляв про свої агресивні пла-
ни в напрямку Східної Європи, ви-
гнав тисячі євреїв з країни і отри-
мав владу не тільки політичну, а й 
військову.

 За часів Першої династії Ста-
родавнього Єгипту членів сім’ї та 
слуг померлого фараона замурову-
вали в гробниці (ще не в пірамідах) 
разом з мертвим фараоном. Вва-
жалося, що всі вони будуть допома-
гати фараону після того, як той по-
трапить до богів у потойбічний світ.

 Анестезію вперше провели 
1847 року жінці, яка народжувала 
дитину. Вона була настільки здиво-
вана у зв’язку з безболісними поло-
гами, що назвала свою дочку Анес-
тезією. 

 Востаннє кавалерію засто-
совували за часів Другої світової ві-
йни. Цю практику припинили після 
того, як 2000 кінних монголів були 
направлені на піхотний підрозділ 
німців. У результаті жоден німець не 
загинув, зате вся кіннота полягла.

Цікаві факти з минулого
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26 червня (за новим стилем) 
1907 року відбувся знаменитий 
«тифліський екс» більшовиків, 
що ще більше розколов росій-
ських соціал-демократів.

Того дня черговий офіцер Де-
партаменту поліції в Петербурзі 
прийняв телеграму з Тифліса, під-
писану полковником Бабушкіним: 
«Сьогодні 11 ранку Тифлісі на Ері-
ванській площі транспорт казна-
чейства в 350 тисяч був закида-
ний сімома бомбами і обстріляний 
з револьверів, убито двох поліцей-
ських, смертельно поранені три ко-
заки, поранені два козаки, один 
стрілець, з публіки поранені 16, ви-
крадені гроші, за винятком мішка 
з дев’ятьма тисячами, вилучених 
із обігу, доки не розшукані, обшу-
ки, арешти робляться, всі можливі 
арешти здійснено». 

Трохи пізніше йде уточнення: 
здобич нападників склала 250, а 
не 350 тис. рублів; проте сума була 
дуже переконлива — близько 5 
млн нинішніх доларів*. Упродовж 
подальших місяців поліція встано-
вила, що йдеться не про банальне 
пограбування нахабними карними 
злочинцями, а про «екс», «постав-
лений», як тоді говорили, групою 
бойовиків на чолі з Симоном Тер-
Петросяном (партійне прізвисько 
Камо).

 

Експропріація 
по-тифліськи

Наліт на казначейський тран-
спорт був далеко не першим у серії 
закавказьких «ексів», здійснених 
групою Камо. Його дружина Софія 
Медвєдєва-Тер-Петросян згадува-
ла: «Велику експропріацію треба 
робити при перевезенні грошей, 
стало ясно Камо і всім товаришам 
при детальному з’ясуванні плану... 
Незабаром вдалося встанови-
ти три головні канали грошового 
руху: на Джульфу (у зв’язку з при-
сутністю в Персії російських оку-
паційних загонів), на Батум (для 
Чіатурських копалень і так далі) й у 
самому Тифлісі — з пошти в конто-
ру Держбанку.

Були здійснені три послідовні 
спроби.

Перша не вдалася, оскіль-
ки Камо був сильно поранений 
бомбою, що розірвалася. Цю по-
дію вдалося приховати від поліції, 
і один дружньо налаштований до 
нього лікар помістив його під чу-
жим прізвищем у приватну лікар-
ню... Друга спроба була успішно 
розпочата; бойовики поїхали в по-
тязі, що віз гроші, але мусили від-
мовитися від експропріації в остан-
ній момент. Провідники, які повин-
ні були після нападу проводити на-
ших товаришів через глухі гірські 
стежини, відомі тільки їм самим, 

злякалися і втекли. 
З прикрістю поверталися това-

риші в Тифліс. На експедицію були 
витрачені всі вибухові речовини і 
всі гроші».

26 червня фаетон казначей-
ства, що охоронявся кінними по-
ліцейськими, закидали бомбами 
(їх було не менше п’яти), після чого 
одягнений офіцером Камо прийняв 
мішки у свою коляску і доставив на 
конспіративну квартиру, де гроші 
сховали в диван і вивезли в без-
печне місце. Далі Камо перепра-
вив їх до Європи.

Поліцейські розшуки ґрун-
тувалися на тому, що великими 
500-рубльовими купюрами («пє-
тєньками», як їх називали через зо-
браженого на них Петра I), номери 
яких за існуючими правилами були 
переписані й перебували в розпо-
рядженні поліції, всередині краї-
ни революціонери скористатися 
не зможуть. МВС проінформувало 
європейських колег, а закордонна 
агентура Департаменту поліції на 
чолі зі статським радником Гартин-
гом, який і сам у юності брав участь 
у революційному русі, встановила 
щільне стеження за відомими соці-
ал-демократами.

У результаті погоджених дій 
правоохоронців декількох країн у 
січні 1908 року в Парижі, Мюнхені 
й Стокгольмі заарештували кілька 
осіб з «тифліськими грошима». Най-
більшою «рибою» виявився Мак-
сим Литвинов, організатор заку-
півлі й постачання в Росію зброї в 
роки Першої російської революції, 
один з найближчих соратників Ле-
ніна. Агентам більшовиків удало-
ся розміняти порівняно невелику 
суму. Інші гроші, зважаючи на не-
можливість їх використати, через 
два роки були знищені.

Доля безпосередніх виконав-
ців операції склалася сумно. Елісо 
Ломідзе незабаром заарештували 
в Петербурзі, відправили в адміні-
стративному порядку в Сибір (його 
участь у справі довести не змогли, 
інакше вирок був би куди суворі-
шим). Він помер від сухот незаба-
ром після звільнення Лютневою 

революцією. Від су-
хот через декілька 
років після «екс» по-
мерла і Пація Голда-
ва. Ще один бомбіст 
на прізвисько Ваніч-
ка був застрелений 
при спробі арешту в 
Баку.

Самого Камо за-
арештували в Ні-
меччині, видали 
Росії, засудили до 
страти, але амністія 
1913 року, оголоше-
на з нагоди 300-річ-
чя дому Романових, 

зберегла йому жит-
тя. Після відсидки й ряду запамо-
рочливих пригод у роки Громадян-
ської війни відповідальний праців-
ник Наркомфіну Грузії Симон Арша-
кович Тер-Петросян загинув 1922 
року в Тифлісі під колесами ванта-
жівки.

Соціал-демократи 
й «екси»

Революційна діяльність вима-
гала чималих коштів. Необхідно 
було закуповувати зброю, створю-
вати підпільні й оплачувати закор-
донні друкарні, друкувати газети і 
брошури, організовувати втечі за-
арештованих товаришів. Та й про-
сто жити на якісь кошти професій-
ним революціонерам теж було не-
обхідно. Ставлення до експропрі-
ацій (йшлося про кошти держави 
й великого капіталу) в середови-
щі російських лівих радикалів було 
різним. Есери й анархісти вважали 
їх цілком допустимими і практику-
вали досить широко.

Соціал-демократи не були таки-
ми одностайними.

У період революції 1905 – 
1907 років IV (Об’єднувальний) 
з’їзд РСДРП після гарячої дискусії 
відкинув проект резолюції, запро-
понованої Леніним: «Ми визнаємо 
і пропонуємо з’їзду визнати: <.> 4) 
що допустимі також бойові виступи 
для захоплення грошових коштів, 
що належать ворогові, тобто само-
державному уряду, і для обігу цих 
засобів на потреби повстання, при-
чому необхідно звернути серйозну 
увагу на те, щоб інтереси населен-
ня були якнайменше порушені».

Підсумкова резолюція з’їзду з 
цього питання свідчила: «З’їзд від-
кидає експропріацію грошових ка-
піталів у приватних банках і всі 
форми примусових внесків для ці-
лей революції». Але далі йшлося, 
що допускається експропріація ка-
зенних засобів «у разі утворення 
органів революційної влади в цій 
місцевості і за їх вказівкою; при 
цьому конфіскація народних гро-
шей, зібраних у казенних устано-
вах, має відбуватися гласно і за по-
вної звітності».

1-а конференція військових і 

бойових організацій РСДРП, що від-
булася восени 1906 року у фінсько-
му Таммерфорсі, рішення з’їзду за-
судила: «Експропріація є не що 
інше, як вилучення з рук уряду за-
собів боротьби і передача їх у руки 
народу; IV з’їзд партії, заперечуючи 
експропріацію казенних засобів, 
ніби визнає право розпоряджа-
тися цими засобами виключно за 
урядом; забороною експропріації 
Об’єднувальний з’їзд штовхнув на-
зрілу бойову енергію мас на шлях 
самодіяльних виступів, неможли-
вих для контролю партії, а тому та-
ких, що деморалізують пролетарі-
ат і шкодять інтересам руху». Пи-
тання знову було порушено на на-
ступному V з’їзді РСДРП у Лондоні. 
За минулий рік ситуація в Росії змі-
нилася в гірший, з точки зору пер-
спектив революційного руху, бік: 
навіть оптимістам було зрозуміло, 
що енергія мас видихалася, уряд у 
цілому взяв ситуацію під свій конт-
роль. На цьому фоні резолюція з 
питання експропріацій вийшла ще 
радикальнішою: «екси» заборонити 
без усяких обмовок, бойові дружи-
ни і групи, що ними займалися, — 
розпустити.

Одним з делегатів з’їзду був 
представник більшовиків Закав-
каззя Йосип Джугашвілі (партійне 
прізвисько Коба).

Хто стояв 
за «ексом»?

Питання про участь Сталіна в 
«Тифліському ексі», як і раніше, за-
лишається дискусійним. З одного 
боку, відомо, що закавказькі біль-
шовики цю діяльність переважно 
підтримували (на відміну від закав-
казьких меншовиків), і Сталін — у 
тому числі. Він повернувся до Тиф-
ліса з Лондона, де проходив з’їзд, 
приблизно за 10 днів до нальоту на 
казначейський транспорт і в день 
«ексу» перебував у місті. Він був 
близько знайомий з Камо — одним 
з організаторів операції та голов-
ним її виконавцем.

Проте достовірних відомос-
тей про причетність Коби до подій 
у Тифлісі немає, хоча чутки ходили, 
в тому числі в соціал-демократич-
ному середовищі (правда, через 10 
років лідер меншовиків Юлій Мар-
тов, що звинуватив Сталіна в при-
четності до цього «ексу», доказів 
надати не зміг).

Відомо також, що через кілька 
тижнів після тифліського нальоту 
Комітет закавказьких організацій 
РСДРП назвав Сталіна головним 
«політичним покровителем» гру-
пи Камо; але, по-перше, «політич-
не заступництво» — поняття досить 
невизначене, а по-друге, в керівни-
цтві Комітету першу скрипку гра-
ли місцеві меншовики, ставлення 
яких до місцевих більшовиків було 
дуже критичним.

Відомо, що поліція ніколи Сталі-
на в співучасті в нальоті не звину-
вачувала, хоча, зрозуміло, цю лінію 
під час розслідування відпрацьову-
вали як дуже вірогідну. Важливо й 
те, що «екс», поза сумнівом, почали 
готувати раніше, ніж Коба повер-
нувся з-за кордону (а він був від-
сутній більше місяця), і навряд чи 
годився в безпосередні організа-
тори.

Характерно, що сам Сталін ні-
коли, наскільки відомо, не згаду-
вав про свою участь у цій справі, 
хоча це могло б додати йому авто-
ритету серед тієї частини соціал-де-
мократичної партії, до якої він на-
лежав.

Набагато вірогіднішою є участь 

в ухваленні рішення про проведен-
ня операції та, можливо, в її пла-
нуванні Леоніда Красіна (партійне 
прізвисько Нікітіч). Йому, власне, 
це належало «за посадою»: в мо-
мент описуваних подій він очолю-
вав бойову технічну групу при ЦК 
РСДРП, що займалася постачан-
ням зброї бойовим дружинам, а 
партії — грошей. Проте він, на від-
міну від Сталіна, під час «ексу» був 
далеко від Тифліса.Що стосується 
лідера більшовиків, то Ленін, за де-
якими відомостями, знав про план 
заздалегідь. Ймовірно, про мож-
ливість поживитися в Тифлісі йому 
повідомили в Лондоні або Красін, 
або Сталін. Зрозуміло, до органі-
зації і планування нальоту Ленін 
не мав стосунку, але й перешко-
джати йому не збирався — гаря-
чий прибічник партійної дисциплі-
ни тоді, коли йому це було вигід-
но, він абсолютно не вважав себе 
зобов’язаним підкорятися тим рі-
шенням, які йшли врозріз з його ро-
зумінням «особливостей моменту».

«Рішуче 
розмежуватися!..»

Партійні наслідки «тифлісь-
кої справи» були для більшовиків 
такими, що не надто надихають: 
меншовики засудили «товаришів 
по партії» та наполягали на роз-
слідуванні і тифліських подій, і єв-
ропейських «пригод» викрадених 
п’ятсотрублівок. 

Плеханов, найбільш авторитет-
ний на той момент з російських со-
ціал-демократів, писав Мартову: 
«Чи читали Ви про берлінську істо-
рію (арешт Камо — ред.)? Справа 
така мерзотна, що дійсно здається, 
нам пора розірвати з більшовика-
ми. Дуже прошу Вас написати мені, 
що Ви думаєте про це?» Пізніше він 
назве подію «більшовицьким баку-
нізмом».

Зрозуміло, більшовики й мен-
шовики розійшлися б і без тиф-
ліського інциденту, аж надто різни-
ми були їхні уявлення про шляхи й 
перспективи російського марксиз-
му. Але, так чи інакше, події в Тиф-
лісі поглибили розкол і прискорили 
остаточний розрив.

Олексій КУЗНЄЦОВ

*Рекордом це, втім, не було. У 
березні 1906 року есери, які ши-
роко практикували «екси», здобу-
ли під час нальоту на Купецьке то-
вариство взаємного кредиту в Мо-
скві суму в три з половиною рази 
більшу.

Сайт Аргумент, 29.06.2017 р.

Більшовики і починали як грабіжники

Еріванська площа в Тифлісі — місце, де сталася експропріація. 

Обкладинка поліцейської справи Камо. 

Молодий Йосип Сталін, 1908 рік. 

Володимир Ленін. 
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Визвольна Рада

15 липня 1944 року була створена Укра-
їнська Головна Визвольна Рада. УГВР заду-
мувалася як позапартійний орган для керів-
ництва українським рухом та представництва 
його за кордоном. 

Установчі збори УГВР відбулися за ініціа-
тивою УПА й ОУН(б) 11 – 15 липня 1944 року 
біля сіл Недільна та Сприня на Самбірщині. 
Збори ставили за мету створення широкої 
суспільно-політичної бази для боротьби з ні-
мецьким нацизмом і російським більшовиз-
мом за державну самостійність України.

У «Платформі УГВР» записано: «Страшне і 
криваве лихоліття упродовж 25 років навчи-
ло українські народні маси, що ніякий чужий 
політичний та соціальний устрій не піде їм на 
користь і що тільки власна національна суве-
ренна держава є єдиною передумовою та за-
порукою нормального життя і розвитку на-
ції, її культури, матеріального і духовного до-
бробуту народних мас». Тому «УГВР прагне до 
відбудови Української Самостійної Соборної 
Держави».

Президентом УГВР був обраний Кирило 
Осьмак — колишній член Центральної Ради, 
родом із Полтавщини, належав до Української 
партії соціалістів-революціонерів. Уряд (Гене-
ральний секретаріат) очолив Роман Шухевич. 

За своїм складом Рада представляла про-
відні політичні сили з різних регіонів України. 
Структурно складалася з Генерального секре-
таріату, Генерального суду, Контрольної коле-
гії, бюро інформації тощо. 1945 року утворили 
Закордонне представництво на чолі з Іваном 
Гриньохом. Завдяки його діяльності про Укра-
їну й український визвольний рух дізналися 
уряди та громадськість багатьох країн світу.

УГВР як підпільний уряд України керувала 
національно-визвольним рухом українців до 
початку 1950-х. 

Більшість членів УГВР в Україні загинула 
або була заарештована. Робота Ради суттє-
во ускладнилася внаслідок убивства Романа 
Шухевича (1950), а після арешту Василя Кука 
1954 року УГВР фактично припинила свою ді-
яльність.

28 квітня 1922 року в Подєбрадах 
(Чехословаччина) відкрито Українську 
господарську академію.

Вона була заснована Українським 
громадським комітетом у Празі на чолі 
з Микитою Шаповалом за фінансової 
допомоги міністерства закордонних 
справ Чехо-Словацької республіки, 
країни, яка прихильно поставилася до 
українських емігрантів після поразки 
визвольних змагань 1917 – 1921 ро-
ків.

У Подєбради, курортне містечко 
за 50 кілометрів від Праги, переїхали 
з Польщі ряд науковців, була створена 
Професорська рада академії (прези-
дія). 28 квітня 1922 року вона зібрала-
ся на перше засідання, від чого й веде 
свій відлік академія. А 16 травня ста-
тут академії офіційно затвердило мі-
ністерство хліборобства Чехо-Словач-
чини. 

Академія розташовувалася в ста-
ровинному замку чеського короля 
Юрія Подєбрадського на березі річки 
Лаба. Тут же містився готель «У короля 

Юра», де мешкали й декотрі професо-
ри та студенти. Заняття розпочалися 
22 червня.

Президент Чехо-Словаччини То-
маш Масарек у промові під час відві-
дин академії 9 травня 1923 року ска-
зав: «Я дуже добре поінформований 
про вашу школу; радію, що ви знайшли 
в братньому народові доброго сусіда, 
яким можете бути задоволені».

Академія готувала інженерів і на-
лічувала три відділення: агрономічно-
лісове, інженерне та економічно-коо-
перативне. Серед викладачів — про-
фесори Петро Андріївський, Іван Гор-
бачовський, Федір Щербина, Борис 
Мартос, доценти Ісак Мазепа, Спи-
ридон Довгаль, Юрій Русов, Леонтій 
Шрамченко, Ольгерд Бочковський, чи-
тали лекції в Подєбрадах Софія Русо-
ва, Михайло і Модест Левицькі. Рек-
тори академії — Іван Шовгенів (1922 
– 1925, 1926 – 1927), Борис Іваниць-
кий (1925 – 1926, 1928 – 1935), Сер-
гій Тимошенко (1927 – 1928).

За час існування в академії навча-
лися 786 студентів, що походи-
ли з різних куточків України, в 
тому числі з Чернігівщини. Що-
найменше половина з них були 
вояками Армії УНР. Навчалися 
в Подєбрадах також студенти ін-
ших національностей, переваж-
но білоруси. Закінчили навчання 
569 осіб, серед яких Євген Ма-
ланюк, Михайло Теліга, Вален-
тин Сім’янцев, Василь Мурашко. 
«Усі вони розбрелися-розійшли-
ся по всьому світі далеко від рід-
них країв, залишивши помітний 
слід в історії української науки 
та культури», — зауважує Петро 
Лопата.

Академію в Подєбрадах лік-
відували 1935 року через ско-
рочення асигнувань і фінансову 
скруту. Вона трансформувала-
ся в Український технічно-гос-
подарський інститут заочного 
навчання.

Відкриття 
Київського 

університету
28 липня 1834 року було 

відкрито Київський імпера-
торський університет святого 
Володимира (нині Київський 
національний університет іме-
ні Тараса Шевченка) — другий 
вищий навчальний заклад на 
Наддніпрянській Україні часів 
Російської імперії.

Київський університет 
мав протистояти полонофіль-
ській київській інтелігенції. 

Урочисте відкриття відбу-
лося в день пам’яті рівноапос-
тольного князя Володимира, 
хрестителя Русі. А рівно че-
рез місяць перші 62 студенти 
розпочали заняття на єдино-
му на той час філософському 
факультеті. Першим ректором 
став видатний учений-енци-
клопедист Михайло Макси-
мович. 

1835 року відкрився юри-
дичний факультет. Від 1842 
року навчальний заклад, який 
до того орендував кілька при-
ватних будівель, перебрався 
в Червоний корпус (на фото), 
збудований за проектом ар-
хітектора Вікентія Беретті. А 
вже на середину ХІХ ст. уні-
верситет перетворився на пе-
редовий осередок науки і гро-
мадської думки в Україні.

1939 року університет на-
звали на честь Тараса Шев-
ченка.

Сьогодні це багатогалу-
зевий навчально-науковий 
комплекс, який нараховує 
14 факультетів, 8 інститутів, 
1 відділення, 2 коледжі та 21 
підрозділ. 

Українська господарська академія 
в Подєбрадах 

Подєбрадський замок, 
у якому знаходилась академія.

Сенат академії. Сидить другий ліворуч 
ректор Борис Іваницький. 

12 липня 1876 року в Одесі на-
родився Сергій Ісайович Уточкін 
— піонер вітчизняного повітро-
плавання, льотчик-випробувач, 
спортсмен.

Надзвичайно обдарована осо-
бистість. Чемпіон країни з вело-
сипедних перегонів, неодноразо-
вий призер автомобільних і мото-
циклетних перегонів. Заснував в 
Одесі дві футбольні команди, за-
ймався багатьма іншими видами 
спорту: теніс, фехтування, гребля, 
ковзанярський спорт, плавання, 
бокс, боротьба тощо. Стрибав з 
парашутом, пірнав у водолазному 
костюмі, сам збудував яхту і пе-
ремагав у регатах. Його не могли 
спинити ні травми, ні падіння.

1907 року здійснив само-
стійний політ на повітряній кулі. 
Згодом повністю захопився 
авіацією. Першій політ на аеро-
плані здійснив 15 березня 1910 
року, ставши другим льотчиком 
Російської імперії (тижнем рані-

ше такий самий політ здійснив 
Михайло Єфімов). У подальшо-
му на рахунку Сергія Уточкі-
на — сотні показових польотів, 
безстрашний переліт Петербург 
– Москва за несприятливих по-
годних умов.

Побачені в дитинстві польо-
ти відчайдушного аса закохали в 
небо творця космічних ракет Сер-
гія Корольова, а також майбутніх 
авіаконструкторів Павла Сухого, 
Миколу Полікарпова, Сергія Іллю-
шина та неймовірну кількість хлоп-
чаків у багатьох містах імперії. 

Письменник Олександр Купрін 
згадував: «Якщо в Одесі є два по-
пулярні імені, то це імена бронзо-
вого Дюка і Сергія Уточкіна. Уточ-
кін — це кумир рибалок, велоси-
педистів різних звань і віку, жінок і 
вуличних хлопчаків».

В останні роки життя страж-
дав на нервові розлади, лікувався 

в психіатричній лікарні. Помер 13 
січня 1916 року через запалення 
легенів.

«Величезна більшість знала 
тільки Уточкіна-спортсмена. Люди, 
що знали його близько, з перших 
моментів зближення раптом пере-
конувалися: є ще інший, ретельно 
захований від натовпу. Мало хто 
знав мрійника та романтика, за-
коханого в сонце й море, шукача 
краси в житті, в якому щось було 
від Дон-Кіхота, щось від Глана, 
щось він античного філософа-сто-
їка… Біля його колиски було бага-

то добрих фей, які розкидали свої 
дари, але зла фея їх обплела нит-
кою трагізму», — написав у некро-
лозі Юліус Емброс.

Матеріали сторінки підготував 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут
національної пам’яті,

м. Чернігів

19 липня 1876 року в селі Го-
рохуватка на Київщині народився 
Володимир Мусійович Чехівський 
— громадсько-політичний діяч, 
член Центральної Ради, прем’єр-
міністр УНР, один із засновників 
УАПЦ.

Народився в сім’ї священика, 
закінчив Київську духовну акаде-

мію, здобув ступінь професора. З 
юних років мав активну україно-
фільську позицію, через що пере-
бував під наглядом поліції, що по-
значилося на його кар’єрі.

Перебував в опозиції до Пав-
ла Скоропадського. Під час по-
встання в грудні 1918 року очо-
лив Український революційний 
комітет. Очолював уряд Директо-
рії (водночас обіймав посаду міні-
стра закордонних справ). За час 
його прем’єрства була проголо-
шена злука УНР і ЗУНР, ухвалені 
закони про українську мову й ав-
токефалію УПЦ, земельний закон. 
Але при цьому виступав за комп-
ромісну політику щодо більшови-
ків, проти угоди з Антантою. Пішов 
у відставку 13 лютого 1919 року, 
коли Симон Петлюра домовився 
про спільні дії з французами проти 
Червоної армії.

Залишався в Україні після 
більшовицької окупації, поєдну-

вав у своїй діяльності ліву ідеоло-
гію та релігійність. Володимир Че-
хівський — один з лідерів Укра-
їнської комуністичної партії (не-
залежних), активний учасник 
першого Всеукраїнського церков-
ного собору, який підтвердив авто-
кефалію УАПЦ.

Заарештований 1929 року за 
сфабрикованою справою «Спілки 
визволення України». 

У рукописній «Оповіді моїх ду-
мок про радянську владу 1917 – 
1929 рр.», написаній в ув’язненні, 
є такі рядки: «Я гадав, що влада 
свою волю хоче зробити за абсо-
лютну, замість волі Космосу, світо-
вого життя, і це для того, щоб мати 
абсолютно слухняних, вироблених 
по державному шаблону піддан-
ців, щоб віра не робила їх неза-
лежними внутрішньо».

Розстріляний 3 листопада 
1937 року в урочищі Сандармох 
(Карелія).

Володимир Чехівський 

Микола Миклухо-Маклай
17 липня 1846 року в селі Язи-

кове Новгородської губернії (су-
часна Росія) народився Микола 
Миколайович Миклухо-Маклай — 
видатний етнограф, географ, ан-
трополог і гуманіст. Походив із ко-
зацького роду Миклух.

«Мої предки родом з Украї-
ни, і були козаками з Дніпра. Піс-
ля анексії України Степан, один 
із членів родини, служив сотни-
ком (вище козацьке офіцерське 
звання) під командуванням ге-
нерала графа Рум'янцева і від-
значився під час штурму турець-
кої фортеці Очаків», — так писав 
учений про своє походження. А 
його батько народився в Старо-
дубі тодішньої Чернігівської гу-
бернії. 

Вивчав корінне населення Пів-
денно-Східної Азії, Австралії й Оке-
анії, зокрема папуасів Нової Гви-

неї. Захищав інтереси колоніаль-
них народів, виступав проти ра-
сизму й колоніалізму. Науково 
обґрунтував біологічну повноцін-
ність людей усіх націй і рас. Автор 
майже 160 наукових праць, які не 
втратили свого значення й сьо-
годні.

У 1886 – 1887 роках приїж-
джав до Малина Житомирської об-
ласті, в маєток матері. Його брат 
Михайло згадував: «Вечорами вся 
сім’я збиралась у нього в кімнаті 
і слухала жваві, яскраві розпові-
ді про мандрівки. Говорив він за-
вжди із захопленням, в його роз-
повідях переплітались і події ран-
нього дитинства, і студентства, і 
життя у тропічних країнах».

У Малині вивчав побут та зви-
чаї поліщуків, антропологічну бу-
дову місцевих жителів. Виявляв ці-
кавість до походження древлян та 

їх історії. Також досліджував фауну 
Криму, Чорного моря. Не раз бу-
вав на Київщині. У Лівадії зустрі-
чався з царем Олександром ІІІ, од-
нак підтримки своїм проектам не 
отримав.

Помер у Санкт-Петербурзі 14 
квітня 1888 року.

У Малині 1986 року відкри-
то пам’ятник Миколі Миклухо-Ма-
клаю. 

Сергій Уточкін
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12 грудня питання обговорюва-
лося Новозибківським повітовим 
земством. Попередньо воно запро-
сило всі волості й міські управління 
повіту висловити свою думку з при-
воду приєднання до УНР. На їх осно-
ві ухвалена постанова: «...З огля-
ду на ясно й певно виражену волю 
населення Новозибківського пові-
ту про приєднання до України, Но-
возибківське Повітове Земське Зі-
брання, яке є виразником думки на-
селення всього народу, санкціонує 
цю волю окремих волостей, міста та 
посадів...». Передбачалося створи-
ти комісію для проведення виборів 
до Українських Установчих Зборів.

На жаль, не вдалося знайти про-
токолів Суразького та Мглинського 
повітових земств, де б фіксувалося 
обговорення приєднання цих пові-
тів до УНР. Але про сам факт ухва-
лення відповідних рішень відомо. 2 
грудня на засіданні Суразької місь-
кої думи гласний А.З. Юдович ого-
лосив рішення повітової земської 
управи щодо приєднання до УНР і 
запропонував думі вирішити питан-
ня позитивно. Дума погодилась і 
ухвалила провести вибори до Укра-
їнських Установчих Зборів. 4 грудня 
проблема обговорювалася в Клин-
цівській думі Суразького повіту. Як 
зазначив гласний Поляков, агітую-
чи за приєднання до УНР, Суразьке, 
Новозибківське, Стародубське зем-
ства вже визнали владу УЦР. Інший 
гласний А. Я. Писин вважав: «Вирі-
шуючи питання про Установчі Збо-
ри, Думі доводиться вирішувати пи-
тання принципове: чи приєднуємо-
ся ми чи до Великої України або до 
Великоросії». У результаті обгово-
рення дума одноголосне визнала 
«бажаною і необхідною участь насе-
лення п. Клинці у виборах до Укра-
їнських Установчих Зборів». Місце-
ве самоврядування ще одного міс-
течка Суразького повіту, Святська, 
ухвалило аналогічне рішення 19 
грудня.

У середині грудня в Києві отри-
мали телеграму: «Київ. ГС. Мглина 
432-15-16-13-130. Мглинське по-
вітове земське зібрання постано-
вило приєднатися до України. Голо-
ва повітової земської управи». 14 
грудня міська дума Мглина ухва-
лила: «Міська дума, яка є виразни-
ком думки всього населення Мгли-
на, заявляє про приєднання до УНР 
й уповноважує Голову Думи повідо-
мити про це Українську Центральну 
Раду». Було також ухвалене рішення 
про участь у виборах до Українських 
Установчих Зборів.

Отже, наведені документи свід-
чать, що органи місцевого самовря-
дування всіх північних повітів Чер-
нігівської губернії, як того і вима-
гала Інструкція Тимчасового уряду, 
визнали свою належність до Укра-
їни. Цей крок не зумовлений яко-
юсь однією причиною: чи то розма-
хом руху за приєднання до України, 
чи тиском з боку УЦР, чи ситуацією, 
що склалася в листопаді – грудні 
1917 р. Маємо комбінацію причин і, 
як наслідок, ухвалені рішення. Їх ва-
гомість підсилювалася тим, що місь-
кі думи й земства були найлегітим-
нішими органами влади на той час. 
Звичайно, в рішеннях місцевих са-
моврядувань йшлося про автоном-
ну республіку у складі Російської 
Федерації. Але ж тоді навіть кер-
маничі УЦР ще міцно трималися за 
ідею федерації, і лише подальші по-
дії змусили їх проголосити незалеж-
ність УНР. 

Привертають увагу досить 

пiзнi дати. Вони засвiдчують ве-
ликі сумнiви гласних стосовно 
доцiльностi ухвалених рішень. Про 
жодну з полiтичних партiй не мож-
на говорити як про постiйного союз-
ника українцiв у визнанні мiськими 
думами влади УЦР. Спектр над-
звичайно широкий: вiд більшо-

виків до кадетiв — залежно вiд 
мiста, часу й ситуацiї. Але все-таки 
йдеться про антибiльшовицьку ак-
цію. Найпослiдовніше українцiв 
пiдтримали росiйськi есери, 
сiонiсти, ОЄСРП. 3 рішень повіто-
вих земств і міських дум також ви-
дно, що вони залишали остаточне 
слово за Всеросійськими Установ-
чими Зборами, які б мали винести 
рішення на основі всенародного 
голосування в повітах. Але ж Уста-
новчі Збори розігнали більшови-
ки, а плебісциту ніхто не проводив. 
Після загибелі УНР і Української 
Держави (остання, між іншим, на 
переговорах з РСФРР відстоювала 
територію північних повітів) питан-
ня про належність північних повітів 
вирішували вже переможці — біль-
шовики. 

Порівняно легко відбувся й пе-
рехід на нові позиції представни-
ків місцевої державної виконавчої 
влади. У нашому розпорядженні не-
має даних, які б демонстрували їхню 
ворожість до київської влади. Пара-
докс ситуації в тому, що, досягнув-
ши мети, яка здавалася на початку 
Лютневої революції майже неймо-
вірною, українські сили потрапили в 
пастку — вони успадкували систему 
управління, яка швидко деградува-
ла. Так, перед українською владою 
постала вічна проблема 1917 р.: по-
вітові комісари заходилися вимага-
ти коштів тепер уже від Генерально-
го Секретаріату. Показовим у цьому 
сенсі є лист новообраного глави ви-
конавчої влади Глухівського пові-
ту д. Греся до губернського коміса-
ра. Копія, як зазначено в документі, 
надіслана до Київського уряду. По-
вітовий комісар «має честь допові-
сти, що брак коштів на утримання 
комісаріату ставить його у безви-
хідне становище і відразу, з перших 
же днів паралізує його діяльність, 
бо без грошей немає можливос-
ті нічого ні здійснити, ні зробити, ні 
виїхати на місця. Теперішній важ-
кий перехідний час, навпаки, вима-
гає більших витрат коштів, оскіль-
ки постійно доводиться друкувати 
й поширювати різноманітні відозви, 
оголошення, попередження насе-

ленню; постійно необхідно виїзди-
ти в повіт, на місця, для умовлянь і 
переконувань сільських громадян; 
затим досить гостро стоїть питан-
ня щодо канцелярії комісара. Згід-
но з положенням про комісарів, на 
комісара покладено головування в 
цілій низці комітетів, комісій і в ба-

гатьох урядових установах, в залеж-
ності від цього в канцелярію коміса-
ра перейшов ряд допоміжних діло-
водств». 

Своєрідним доповненням до 
цього послання може слугувати 
зміст розпачливої телеграми ніжин-
ського комісара І. Ковалевсько-
го. Він повідомляє, що 5 місяців не 
одержував грошей, сам голодує, 
«підходить Різдво, а в служащих не-
має ні копійки, давно їм не плачено, 
уявіть моє становище хоч би перед 
кур’єрами і розсильними». 

Такі самі настрої домінували й 
в офіційних листах інших повітових 
комісарів. Відповідь губернсько-
го комісара на одне з прохань, що 
надійшло з Борзнянського повіту, 
вражає своїм лаконізмом і безпо-
радністю, яка межує з відчаєм: «Гу-
бернський комісаріат сидить без 
грошей, як тільки Генеральний Се-
кретаріат пришле, то переведу 
вам». Трохи пізніше П. Савич, котрий 
виконував обов’язки губернського 
комісара, доповідав Генеральному 
секретарю внутрішніх справ: «Ста-
новище губернського і всіх повіто-
вих комісаріатів Чернігівської гу-
бернії найкритичніше. Ніяких сум на 
їхнє утримання, навіть джерел, які б 
могли прислужитися позичками, не-
має в наявності. Всі службовці пові-
тових комісаріатів по декілька міся-
ців, в тому числі і комісари, не одер-
жують ніякої платні за службу». 

Якими б суттєвими не були інші 
фактори, що негативно впливали 
на державотворчу діяльність на міс-
цях, але відсутність навіть не на-
лежного, а взагалі будь-якого її фі-
нансування повністю паралізувало 
зусилля місцевого апарату навес-
ти лад у повітах та губернії в цілому. 
Навіть такі віддані українській спра-
ві діячі, як досить часто згадуваний 
на сторінках цієї книжки І. Ковалев-
ський, очевидно, відчували себе по-
кинутими напризволяще, зрадже-
ними своїми київськими керівни-
ками. Тим більше, що багато хто не 
мав інших засобів для існування, 
окрім платні державного службов-
ця. Така ситуація не могла, природ-
но, бути таємницею і для виборних, 

насамперед волосних, органів вла-
ди та й населення. До наших днів 
дійшов цікавий документ: мешка-
нець с. Роїще (Чернігівський ра-
йон) Григорій Зубок написав «про-
шение» «Его Превосходительству 
господину Губернскому старосте 
Черниговщины», аби йому поверну-

ли власні кошти (17 руб. 75 коп.), які 
він витратив на утримання канцеля-
рії волосного земельного комітету 
в с. Халявині. Ми не знаємо, як про-
реагував гетьманський чиновник 
на заяву підприємливого селянина, 
але в контексті нашої розмови важ-
ливо наголосити, що такі речі були, 
очевидно, достатньо розповсюдже-
ні й не додавали авторитету УНР.

Як наслідок, задовго до цих по-
дій плинність кадрів поміж пред-
ставників влади — чиновників різ-
них рангів — досягла небачених 
розмірів. 19 грудня чернігівська що-
денна газета опублікувала інфор-
мацію, що наприкінці тижня губерн-
ський комісар Д. Дорошенко пере-
дає свою посаду заступнику П. Са-
вичу. За його відсутності обов’язки 
має виконувати Р. Ганжа. Ходили 
чутки, що Центральна Рада плану-
вала на місце губернського коміса-
ра Леонтія Шрамченка, але його так 
і не призначили. До речі, останньо-
го датованого документа в Черніго-
ві Д. Дорошенко підписав 29 грудня 
— це було прохання про видачу «по-
собия» кур’єру губернського коміса-
ріату, якого скоротили з посади і він 
дуже бідував.

Отже, у відповідальний час гу-
бернія залишилася без керманича. 
Проте й критикувати за таке «дезер-
тирство» не варто. Трохи пізніше — 
на початку січня 1918 р. — газета 
«Черниговский край» «порадувала» 
читачів приголомшливою новиною: 
1 січня у Глухові вбиті повітовий ко-
місар В. Аммосов, мировий суддя 
Александрович, брати Трофименки 
і ще декілька осіб — усього 20 душ. 
Вважали, що більшовики заздале-
гідь склали список і зробили собі 
«новорічний подарунок».

Влада втратила й військову 
силу. «Фактично єдиною опорою гу-
бернського комісара в жовтні – 
листопаді 1917 р. деякий час ли-
шався 2-ий батальйон 1-го укра-
їнського полку. Однак на початку 
грудня і він був охоплений масовим 
дезертирством», — стверджував 
Д. Дорошенко. До речі, саме цьому 
підрозділу доручили охорону рези-

денції губернського комісара. У січ-
ні 1918 р., коли постала небезпека 
захоплення більшовиками губерн-
ського центру, питання про органі-
зацію оборони перемістилося на 
перше місце в діяльності владних 
структур. Але, за свідченням Д. До-
рошенка, більшовики «могли захо-
пити Чернігів на цілий місяць рані-
ше, ніж це сталося... Чернігів влас-
тиво був безборонний». І якщо вони 
не спромоглися на це, то справа, 
звичайно, не у відсутності бажан-
ня: РСДРП(б) не мала достатньо міц-
них позицій у місті. У її рядах стався 
розкол. У свою чергу, доведене до 
відчаю населення сформувало до-
бровільне об’єднання «Військовий 
союз», досить швидко переймено-
ваний у «Перший Чернігівський за-
гін Вільного козацтва». Вони охоро-
няли деякий час місто, але 19 січ-
ня 1918 р., не зустрівши будь-якого 
збройного опору, до Чернігова всту-
пив червоногвардійський загін, 
створений з робітників Замоскво-
річчя, під командуванням лівого 
есера М. Порадіна.

Давно помічено, що найточні-
ше сутність доби можна передати 
засобами поетичного слова. Тала-
новитий український поет Гриць-
ко Чупринка так писав про настрої 
і враження першого революційно-
го року: 

Ще тільки блиснув промінь волі
Крізь чорні хмари та туман,
Ще не заграв на нашім полі,
Ще не зогрів пекучих ран.
І віє з вітром дух сваволі
На нас отрутою обман.
Кругом на стогнах, на руїнах
Кипить бурхлива суєта,
В непевних мріях та картинах,
В туманах губиться мета.
І кров’ю скроплена країна
Синів готує до хреста.

Природно, що можна навес-
ти чимало аргументів на захист і 
виправдання вищих органів вла-
ди молодої держави, вказати на 
об’єктивні фактори, що гальмува-
ли їхню роботу. Вони вже достатньо 
проаналізовані, і є і виправданням, 
і підставою для глибшого усвідом-
лення труднощів державо творення 
в нашій країні. Усе це так. Але, чи-
таючи пожовклі від часу докумен-
ти тієї далекої доби, гортаючи сто-
рінки дивом уцілілих газет, не мож-
на утриматися від нав’язливої дум-
ки: чи все можливе для зміцнення 
української влади на місцях, зо-
крема в межах Чернігівщини, було 
зроблено? Звичайно, це запитан-
ня риторичне, однозначних відпо-
відей воно не передбачає. Поки що 
можна з певністю говорити тільки 
про те, що події 1917 року створили 
низку унікальних шансів для укра-
їнського народу, але повною мірою 
реалізувати їх так і не вдалося. Про-
те історія досягнень і невдач націо-
нально-визвольного руху, проголо-
шення УНР на Чернігівщині, форму-
вання місцевих органів влади — не 
лише об’єкт академічного інтересу. 
Нам здається, що ця проблема не 
втратила своєї актуальності й те-
пер: знання досягнень наших по-
передників може стати своєрідним 
фундаментом для довгоочікуваних 
успіхів у процесі розбудови україн-
ської державності в центрі й на міс-
цях, а критичний аналіз і розуміння 
природи їхніх помилок та прорахун-
ків слугуватиме як незайве засте-
реження.

Закінчення. Поч. у № 97 – 107.
Публікація однойменної книги, 
виданої в Чернігові 2003 року. 

Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

100-річчя Української революції

Старий ЧернiгiвСтарий Чернiгiв
Вал, літній театр.Вал, літній театр.
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Батурин — гетьманська столиця

Для кожного віруючого христи-
янина впродовж багатьох століть 
оберегом був хрестик, який носи-
ли на тілі під одягом. Перші тільники 
(ще одна вживана назва оберега) на 
українських землях з’явилися ще до 
прийняття Володимиром Великим 
християнства. Носіння цього обере-
га символізувало з’єднання з Ісусом 
Христом і було для віруючого симво-
лом його хресного шляху. 

Набули поширення хрестики і в 
козацькі часи. Зазвичай хрестики 
мали невеликий розмір — до 5 см. 
Виготовляли їх різної форми та з усі-
лякого матеріалу: дерева, каменів, 
срібла, бронзи, золота чи міді. Тіль-
ники одягали під час хрещення. Інко-
ли померлу людину ховали разом із 
хрестиком, який вона носила протя-
гом життя, хоча за візантійським ка-
ноном класти тільники до поховань 
заборонялося. Ця традиція виникла і 
в нашому краї близько другої полови-
ни ХVII – XVIII cт., що підтверджують 
археологічні дослідження території 
Батурина та його околиць.

Багато хрестиків виявили у цвин-
тарі собору Живоначальної Трійці. 
Цей цвинтар існував від першої по-
ловини ХVII ст. до початку ХІХ ст. За 

даними науковців, померлих почали 
ховати на цьому місці ще до будівни-
цтва кам’яного храму. За писемни-
ми джерелами його спорудили в часи 
гетьманування І. Самойловича, а за-
вершили облаштовувати за кошти 
І. Мазепи, який виділив для цієї спра-
ви 20 000 золотих. Однак у листопаді 
1708 р. московські війська пограбу-
вали собор і залишили його в руїнах. 
Цвинтар  використовували ще май-
же 100 років — до освячення ново-
го цвинтарного місця біля збудованої 
К. Розумовським церкви Воскресін-
ня Господнього. 

Дослідження Троїцького погосту 
розпочалося 2006 року. Серед зна-
хідок вирізняється хрестик натільний 
двобічний другої половини ХVII – XVIII 
cт., який знайшли 2008 року в похо-
ванні дорослої людини. Основа ви-
робу різьблена з дерева й оправле-
на у срібний футляр. Матеріал (дере-
во) символізує Дерево Життя в раю. 
За словами Іоана Дамаскіна, «... як 
через дерево ввійшла у світ смерть, 
так і через дерево повинні дарува-
тись нам життя і воскресіння».  Хрес-
тик за формою прямий латинський 
чотириконечний, де поперечна лінія 
ділиться вертикальною навпіл. На 

одній стороні в центральній частині 
розміщується рельєфне зображен-
ня розіп’ятого Ісуса, виконане у пра-
вославному каноні. На звороті — ре-
льєфне зображення Богородиці з не-
мовлям. 

Можна припустити, що такі тіль-
ники були поширені на українських 

теренах у добу Гетьманщини. Схожі 
хрестики у 1927 – 1932 рр. знайшов 
Д.І. Яворницький у Надпорожжі, де 
знаходилися козацькі цвинтарі ХVII 
– XVIII cт. 

У 2015 р. археологи, досліджу-
ючи Троїцький цвинтар у Батури-
ні, ви явили ще 2 натільні хрестики. 
Перший — металевий, за формою 
— латинський чотириконечний. У 
центральній частині знаходиться ре-
льєфне зображення восьмиконечно-
го Голгофського хреста, що символі-
зує переродження душі. Центральне 
зображення з усіх боків обмежене 
написами, які, на жаль, через пога-
не збереження знахідки важко про-
читати. Можна припустити, що там 
розміщувалися літери: зверху — ЦРЬ 
СВЫ (Цар Слави), по краях горизон-
тальної балки — ІС.ХС. (Ісус Христос), 
внизу під Голгофою — МЛРБ (Мес-
то Лобно Рай Бысть). На зворотному 
боці простежуються рослинний і гео-
метричний орнаменти. Обрамлення 
хреста рослинним орнаментом сим-
волізувало Дерево Життя — Хреста 
Господнього, що розцвів. Геометрич-
ний орнамент у вигляді квадратів чи 
ромбів символізує чотири Євангелія і 
чотирьох євангелістів. 

Інша знахідка — металевий ла-
тинський чотириконечний хрестик, 
має в центральній частині, як і в по-
передньому виробі, рельєфне зобра-
ження Голгофського хреста. По колу 
виробу розташовані написи, які та-
кож майже неможливо розібрати. Зі 
зворотного боку в рамках — геоме-
тричний орнамент. 

Схожі хрестики археологи під ке-
рівництвом дослідника Г. Івакіна ви-
явили на території старого Київсько-
го Арсеналу (Вознесенський монас-
тир ХVІ ст. – 1712 р.) у 2005 – 2007 рр. 

Цей невеликий екскурс пока-
зав, що на українських землях по-
бутували різні види хрестиків. За їх 
допомогою ми можемо спостерігати 
процес зміни релігійних і світогляд-
них уявлень наших предків стосов-
но земного буття і того, що йде піс-
ля нього. 

Оглянути всілякі предмети старо-
вини, знайдені в нашому краї, можна 
в музеї археології Батурина. 

Каріна СОЛДАТОВА, 
науковий співробітник відділу 

археології Національного 
історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Земля Олишівська зрости-
ла багатьох визначних людей. 
Серед них — Володимир Олек-
сандрович Савченко-Біль-
ський, командувач Військо-
во-морських сил УНР, контр-
адмірал. 

Вітер історії, який розві-
яв пам’ять про В.О. Савчен-
ка-Більського по чужих світах, 
повернув свіжим струменем 
знову на рідну землю. З наго-
ди 100-річчя Української рево-
люції та 150-річчя славетного 
нашого земляка Володимира 
Савченка-Більського в читаль-
ній залі Олишівської селищної 
бібліотеки відбувся захід — 
історичний портрет «Обличчя 
української історії — В.О. Сав-
ченко-Більський». Виставка 
«Українська революція: голо-
вні події, постаті» познайоми-
ла учасників заходу з хронікою 
Української революції та мате-
ріалами про цього непересіч-
ного уродженця Олишівки.

Володимир Савченко-Біль-
ський народився 14 липня 
1867 року. Походив зі старо-
винного козацько-старшин-
ського роду, що веде свій поча-
ток від Сави Більського, шлях-
тича з Литви, який 1582 року 
пішов у Запорізьку Січ. Його 
син Кіндрат уже звався Сав-
ченком-Більським, а онук Ми-
кита започаткував ще дві гіл-
ки роду, одна з яких володіла 
землями біля Чернігова, в Оли-
шівці. 

Батько Володимира Олек-
сандр Савченко-Більський був 
знаним на Чернігівщині іконо-
писцем. Мати походила з дав-
нього козацького роду Суліїв. 

Одним з них був Федір Сулій, 
свого часу голова українсько-
го гуртка в Петербурзі, брав 
участь у похованні Тараса Шев-
ченка. На згадку про Кобзаря 
заснував Шевченківський му-
зей, експонати якого заповів 
передати до музею Василя Тар-
новського в Чернігові. Другий 
дядько Володимира — Митро-
фан Сулій — входив до делега-
ції, що відважилася звернути-
ся до царя Олександра II з про-
ханням дарувати Україні куль-
турно-освітню автономію.

Рідний брат Володимира 
Михайло Савченко-Більський 
став знаним агрономом і свого 
часу обіймав посаду генераль-
ного секретаря хліборобства в 
уряді УНР. Інший брат Володи-
мира Василь став популярним 
у Чернігові малярем. А ще біль-
ших успіхів на цій ниві досяг 
син Василя — Олександр Сав-
ченко-Більський, племінник 
Володимира, що став відомим 
українським художником.

У сім’ї Савченків-Більських 
українські традиції передава-
ли з покоління в покоління. 

Володимир обрав військо-
ву кар’єру. На військовій служ-
бі — від 1888 р. Після закін-
чення у 1893 р. піхотного юн-
керського училища служив у 
22-му піхотному Нижньоновго-
родському полку, старшина.

 І хоча пов’язав життя зі 
службою в царському росій-
ському флоті, де виявляти 
свою національну приналеж-
ність було не тільки не при-
йнято, а й навіть небезпечно, 
однак українська іскра в його 
душі жевріла постійно. 

Савченко-Більський був 
одним з нечисленних наших 
військових діячів, які самі до-
лучилися до українського на-
ціонального руху ще перед ви-
звольною боротьбою 1917 
р. Володимир Олександро-
вич брав участь у діяльності 
українського конспіративно-
го гуртка «Кобзар» у Севасто-
полі ще від 23 червня 1907 р. 

Його військово-морська служ-
ба постійно проходила на Чор-
ному морі, де він 1917 р. отри-
мав посаду командира Севас-
топольського флотського пів-
екіпажу. Завдяки капітанові 
1-го рангу Савченку-Більсько-
му цей підрозділ швидко укра-
їнізувався і став першою регу-
лярною частиною майбутнього 
Українського Чорноморського 
флоту. Всюди, де виступав Се-
вастопольський флотський пів-
екіпаж, поруч зі старим андрі-
ївським стягом майорів укра-
їнський національний прапор 
з портретом Тараса Шевченка. 
При цьому символі вдень і вно-
чі перебувала почесна варта. 
Завдяки старанням свого ко-
мандира оркестр його підроз-
ділу став першим з морських 
оркестрів, що виконував гімн 
«Ще не вмерла Україна».

Після утворення Україн-
ської Центральної Ради Сав-
ченко-Більський організував і 
очолив Раду Української Чор-
номорської громади, активно 
проводив українізацію флот-
ських екіпажів у Севастополі 
та в Одесі.

Від 23 грудня 1917 р. був 
призначений директором кан-
целярії Морського секретар-
ства Центральної Ради в Ки-
єві. Докладав багато зусиль 
для розбудови структур україн-
ського флоту. Засновував гар-
демаринські школи в Мико-
лаєві, Севастополі, Кам’янці-
Подільському.

Був підвищений у ранзі до 
контр-адмірала. Станом на 19 
квітня 1920 р. — начальник 
Морського генерального шта-
бу УНР. З травня 1920 р. — ко-
мандувач Чорноморського 
флоту.

Отже, олишівці зробили ще 
один крок до осягнення нашої 
історії.

 Тетяна ШЕРЕМЕТ, 
завідувачка Олишівської 

селищної бібліотеки
Чернігівського району

8 січня 1877 року в місті Мена народив-
ся Григорій Євтихійович Войцех — організа-
тор парафії Української Автокефальної Право-
славної Церкви в Мені, бандурист, учень відо-
мого кобзаря Олександра Корнієвського.

Григорій походив з незаможної селянської 
родини, отримав початкову освіту. Був пово-
дирем у сліпого батька-кобзаря. Навчався 
в кобзарів В.Потапенка та О.Корнієвського. 
Знав багато дум і пісень, співав баритоном.

Кравець, кустар-одинак. У 1905 році вхо-
див до партії есерів. 1923 року був ініціатором 
організації парафії УАПЦ у Мені. Упродовж 
року очолював місцеву церковну раду. Нада-
лі був рядовим членом громади, співав у цер-
ковному хорі. Про це є відомості у справі Гри-
горія Войцеха, що зберігається в Галузевому 
державному архіві СБУ (Ф. 6, спр. 75982).

(Репресовані діячі Української Автоке-
фальної Православної Церкви (1921 – 1939 

рр.) Біографічний довідник, Київ, с. 29).
У 1918 р. — учасник першої капели бан-

дуристів у Києві, а з 1923 р. — учасник відро-
дженої капели бандуристів. Був неодружений.

З листа О.С. Корнієвського до О. Ф. Нир-
ка (від 6 квітня 1987 року), опублікованого в 
книзі М. Шудрі й В.Нечепи «В рокотанні-ридан-
ні бандур»:

«…Був колись у Мені сліпий кобзар Євтух 
Войцех. Він випрошував милостиню в селах зі 
своєю бандурою. Після його смерті лишилося 
дві дочки Тетяна й Олена й син Грицько; цей 
хлопець любив музику і був за поводиря, на-
віть побожився, що доки підросте, то вивчить-
ся грати, як батько. І от коли почув він, що я 
роблю бандури, прийшов до мене й попросив 

змайструвати і йому хоч би яку. Грошей у нього 
не було. Сльози на очах: «Давайте я Вам щось 
допомагатиму». Мені жалко стало, і я заходив-
ся готувати для нього інструмент. Трохи було 
в мене вербової колоди, та вийшла з неї тро-
хи вузька бандура. Я й почав його вчити гра-
ти. Він ходив до церкви і від дяка умів співа-
ти по нотах. То було, навідується до мене, як 
вільний, а частіше заробляє на хліб на заліз-
ничній станції. Та серед людей мало хто ціка-
виться музикою.

А літа збігають. Я казав йому грати і співа-
ти. Так він занедбав і церкву, і ноти. Хотів швид-
ше опанувати бандуру. Та що вдієш, незабаром 
сповнюється 20-й рік, а він і за партою ще не 
сидів. Його сестра вийшла заміж у Київ; отож 
вона забрала брата до себе та віддала у школу. 
З часом він забув те, що й умів; співав тільки «По 
діброві вітер віє», отак і до старості <…> Жив у 
злиднях, без жінки. Його, як і мене, вхопили і по-

везли у Сибір… Тільки я ще живу, бодай й інвалі-
дом, а він загинув ще 1959 року. Грицькова хата 
без господаря впала, й нема ні сліду».

14 квітня 1938 року Григорія Войцеха за-
арештували працівники Менського районно-
го відділу НКВС. Обвинувачений у причетності 
до антирадянської націоналістичної організа-
ції та проведенні контрреволюційної роботи 
серед населення.

16 лютого 1939 р. Чернігівський обласний 
суд за ст. 54-10, ч. 2 КК УРСР засудив Г. Войце-
ха до 5 років позбавлення волі з обмеженням 
у правах на 2 роки.

Загинув у таборах 1959 року. 31 серпня 
1992 року реабілітований.

Олександр ЯСЕНЧУК

Київська капела 1924 р. Кашуба Марко Пилипович (1875 – 1934), Копань Григорій Яко-
вич (1890 – 1937), Панченко (без бандури), Потапенко Василь Васильович 
(колишній поводир Т. Пархоменка), Яценко, Войцех Григорій Євтихійович.

Володимир 
Савченко-Більський: 
полум’я любові до України

Григорій Войцех — 
репресований кобзар 
та діяч УАПЦ з Мени

Православні хрестики козацьких часів 

Натільний хрестик ХVII – XVIII cт., 
знайдений на території цвинтаря 

собору Живоначальної Трійці.
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У листопаді 2019 р. ми відзна-
чатимемо важливу ювілейну дату 
— 150-річчя від дня народження Лі-
дії Платонівни Деполович — велико-
го педагога й методиста початкової 
освіти, автора букварів, які видава-
ли впродовж трьох десятиліть, і чис-
ленних посібників з навчання гра-
моти. 

На жаль, на сьогодні ім’я Л.П. Де-
полович мало відоме не тільки ши-
рокому загалу, а й фахівцям почат-
кової освіти, педагогам-науковцям. 
А ще до середини 1950-х років біль-
ше півмільйона першачків щороку 
бачили її прізвище на обгортках сво-
їх букварів. 

У плеяді видатних букварис-
тів, починаючи від Івана Федоро-
ва (1574), Тараса Шевченка (1861), 
Бориса Грінченка (1907), Надії 
Гов’ядовської (з 1946), Боніфатія і 
Марії Саженюків (1960-ті – серед-
ина 1980-х років) до сучасних Мико-
ли Вашуленка і Надії Скрипченко (з 
1978) чільне місце займає постать 
Лідії Платонівни Деполович.

Лідія Платонівна не зазнавала 
репресій, її ім’я не заборонялося. 
Воно просто… забулося.

Біографія Лідії Платонівни, її 
педагогічна й науково-методич-
на спадщина поволі повертають-
ся до наукового обігу подвижниць-
кою працею Наталії Миколаївни 
Халімон. Колишній директор Ков-
чинської школи, а тепер — голова 
Куликівської районної ради, канди-
дат педагогічних наук Наталія Халі-
мон невпинно досліджує, пропагує 
та викладає методику Л. Деполович. 
Тільки за останні 5 років вона опу-
блікувала більше 15 наукових ста-
тей у вітчизняних і закордонних ви-
даннях педагогічного спрямуван-
ня. Тож подальший виклад багато в 
чому ґрунтується на її дослідженнях. 

Лідія Деполович народилася 14 
листопада 1869 р. у с. Ковчині Чер-
нігівського повіту й була представ-
ником уже третього покоління Депо-
ловичів, які зростали на ковчинській 
землі. Родовід Деполовичів просте-
жується від початку XIX ст. Тоді пред-
ставники родини обіймали невисокі 
щаблі в ієрархії церковнослужите-
лів Стародубського і Городнянсько-
го повітів. 

Дідусь Лідії Платонівни — Григо-
рій Деполович — у березні 1825 р. 
був призначений священиком Геор-
гіївської церкви в с. Ковчині, змінив 
там престарілого батюшку Іоанна 
Івашкевича. 

У багатодітній родині Григорія 
Деполовича чотири сини теж були 
церковнослужителями: Микола слу-
жив у Стародубській Семенівській 
церкві, Андрій — у Єрофеївській 
церкві с. Остроглядова Стародуб-
ського повіту, Назарій — у Старо-
дубській Іоанобогословській церкві, 
а Платон продовжив церковне слу-
жіння свого батька в с. Ковчині.

Спочатку Платон Григорович піс-
ля закінчення Чернігівської духовної 
семінарії у 1861 р. був священиком 
у Новгород-Сіверському повіті. Вже 
тоді проявилася його активна гро-
мадська позиція. Крім церковно-
го служіння, Платон Деполович за-
ймався організацією земських шкіл 
у повіті. Згодом у 1868 р. його пере-
вели на посаду приходського свяще-
ника в с. Ковчин, де замінив батька. 

Ковчинці шанували Платона Гри-
горовича не тільки як священика, а 
ще і як законовчителя місцевої зем-
ської школи. 

Більше 25 років поспіль одно-
сельці обирали Платона Деполови-
ча попечителем школи, і йому дово-
дилося опікуватися різноманітними 

проблемами навчального закладу. 
Він також клопотався про відкриття 
школи в задеснянському селі Дурні 
(нині с. Миколаївка), де вів заняття у 
недільній школі. 

Платон Деполович був одним із 
творців тогочасного сільського циві-
лізованого суспільства. Щось спону-
кало його підніматися вище від ма-
теріальної буденності, робити світ 
більш людяним, духовно глибшим. 

Двоє синів Платона Григорови-
ча, Сергій і Петро, обрали служіння 
людям на медичній ниві й були ліка-
рями. Петро Платонович не цурав-
ся своєї малої батьківщини, навіть 
коли вже довго жив у Чернігові. Від-
сотки від власних заощаджень він 
заповів Ковчинській школі як щоріч-
ну стипендію кращим учням. 

Активна громадська позиція 
батька, безперечно, позитивно 
вплинула на вибір його доньки Лідії. 
Після навчання в Ковчинській зем-
ській школі вона 1885 року вступи-
ла до Чернігівської жіночої гімназії, 
яку закінчила  1893 року. Педагогіч-
ний шлях розпочинала в Количівці 
(нині село Чернігівського району), де 
працювала з 1893 по 1901 рр. Потім 
до 1908 року була вчителькою Ков-
чинської земської школи, навчала 
учнів одразу трьох класів. 

У 1909 році Лідія Платонівна пе-
реїхала до Чернігова й працювала в 

школах міста, мала велике педаго-
гічне навантаження — 36 робочих 
годин на тиждень. А ще — видавни-
чий гурток, позакласна робота. Не-
щодавно віднайдені документи роз-
кривають тогочасну «педагогічну 
кухню» Лідії Деполович. Вона не про-
сто читала уроки, а досліджувала ді-
тей — вивчала вподобання учнів, рі-
вень їх знань і компетенції з різних 
питань. 

У Чернігові Лідія Платонівна по-
знайомилася з Прокофієм Митрофа-
новичем Чмелем, котрий походив із 
заможних селян (за метрикою бать-
ка був козаком). Скоро вони побра-
лися, а 1911 року в них народився 
син Євген. Однак сімейне життя не 
склалося, і зразу після народжен-
ня сина подружжя порвало стосун-
ки, хоча офіційно розлучення було 
оформлене лише 1920 року. 

Педагогічні інтереси Л. Деполо-
вич зосередила на методиці навчан-
ня в початковій школі. Професійні 
надбання і спостереження, яких на-
копичилося чимало, Лідія Платонів-
на викладала в посібниках для на-
вчання грамоти. У 1920-их роках 
вона склала свій перший авторський 
буквар «Нумо читати!», який поба-
чив світ у Державному видавництві 
України 1926 року. Цей буквар мав 
на собі вплив американської шко-
ли навчання грамоти методом цілих 
слів, практично без поділу на скла-
ди. Однак він був рекомендований 
як базовий підручник для початкової 
освіти, перевиданий 1929 року.

У 1927 році Л. Деполович пере-

бралася до Києва, де продовжила 
займатися вчительською діяльніс-
тю, а паралельно — складанням та 
впорядкуванням посібників для на-
вчання грамоти. Доленосною для 
неї стала зустріч із відомим прогре-
сивним педагогом того часу — Олек-
сандром Матвійовичем Астрябом, 
прихильником реформування ви-
кладання в напрямку розвивально-
го навчання, яке б спонукало учнів 
до самостійних висновків. У цій но-
ваторській діяльності О. Астряб та 
Л. Деполович були однодумцями. 
Результатом їх співпраці став вихід 
1928 року підручника «Математич-

ний задачник. Перший рік навчання 
в міській трудшколі». 

Спробуйте визначити, до яко-
го підручника належать такі теми: 
«Наша школа. Класна кімната», «Змі-
на положення сонця», «Природа та 
життя людей взимку», «Перехід від 
зими до весни. Ознаки наближен-
ня весни», «Життя природи навес-
ні», «Весняна робота по садках та 
городах», «Весняна робота на полі. 
Впорядкування міста», «Охорона 
здоров’я». Якщо ви думаєте, що ці 
назви — з підручника природознав-
ства, то помиляєтеся! Це все мате-
матика! Математика всюди: у клас-
ній кімнаті й у положенні сонця, у 
весняній роботі й дитячих іграх — 
так тісно автори пов’язали матема-
тику з навколишнім світом. 

Того ж 1928 року Л. Деполович 
редагує підручник «Перша читанка». 

Важливою подією в педагогіч-
ній діяльності Лідії Деполович стало 
знайомство й співпраця з Олексан-
дром Федоровичем Музиченком, 
одним із засновників національ-
ної системи освіти в Україні. Як но-
сій передових національних ідей, 
прихильник демократичних засад 
О. Ф. Музиченко негативно ставився 
до школи, що пригнічує особистість 
дитини. Цей творчий дует упорядку-
вав не один буквар, написав чима-
ло методик. У 1930 – 1931 рр. вони 
видали «Робітну книжку для першо-
го року навчання (Буквар)», у 1933 – 
1937 рр. — спільний буквар. 

У 1936 – 1940 рр. Лідія Деполо-
вич активно працювала над ство-

ренням новаторських підручників 
для шкіл грамоти (для шкіл дорос-
лих). 1936 року в співавторстві з 
Тамарою Гурвич з’явився її «Буквар 
для шкіл грамоти». А від 1940 року 
Л. Деполович вже одноосібно реда-
гувала «Буквар для шкіл грамоти». 

Майже до кожного з видань бук-
варів складалися методики «Як на-
вчати грамоти за букварем…». Там 
роз’яснювалося все, починаючи з 
того, як треба звертатися до першо-
класника, як пояснювати ту чи іншу 
літеру, які приклади наводити, які 
малюнки розглядати.

Вершиною науково-методичної 

діяльності Лідії Деполович став ав-
торський «Буквар» 1938 року й від-
повідна методика «Як навчати гра-
моти за букварем Л. П. Деполович». 
Цей буквар — справжній довгожи-
тель серед підручників. До 1956 
року він видавався аж 19 разів! За-
гальний тираж склав понад 10 міль-
йонів примірників! 

Загалом видавнича діяльність 
Л. Деполович була вкрай насиче-
ною. У період від 1926-го й практич-
но до останнього року свого життя 
Лідія Платонівна чи не щороку публі-
кувала власні наукові доробки. Ці 
видання на багато років пережили 
свого автора. Навчальні й методич-
ні посібники за її ім’ям регулярно ви-
ходили від 1944-го по 1956 рр. Під-
ручники для навчання дорослих ви-
давалися до 1963 року (8 видань). 

Отже, в 1930 – 1960-их рр. ХХ 
ст. підручники Л. Деполович були од-
ними з найпоширеніших в Україні. Їх 
тиражі сягали до 1 000 000 примір-
ників на рік. За букварями Лідії Пла-
тонівни навчилося читати не одне 
покоління українських школярів. 

Послідовність вивчення літер 
була настільки вдалою, що її буквар 
був адаптований для навчання слі-
пих дітей (1948).

Буквар Л. П. Деполович перетнув 
і кордон України та океан. Саме бук-
варна частина, розроблена Лідією 
Платонівною (без змін!), стала осно-
вою українського букваря, що ви-
давався в Канаді в 1950 – 1960 рр. 
Причому буквар був одним із тих під-
ручників, що масово видавалися й на-

віть приносили прибуток видавництву 
«Нові дні» в Торонто. У Канаді буквар 
Л. Деполович видавали принаймні до 
1965 року (десяте видання).

…Всі співавтори Лідії Деполович 
були відзначені державою нагоро-
дами, посадами. Їй же — нічого, бо, 
мовляв, «дочка попа».

Трагічна сторінка життя народу, 
що розгорнулася в червні 1941-го, 
стала останньою в житті Лідії Депо-
лович. Хвора 72-літня жінка під час 
війни залишилася в Києві цілком са-
мотньою. 

У своїх методиках вона завжди 
приділяла увагу каліграфічній пра-
вильності письма. Тепер же вона 
старечим малорозбірливим почер-
ком, суцільною кардіограмою, пише 
листи до єдиної близької людини — 
сина Євгена, який служив у Росії (в 
Ростові й Горькому). На аркушах зви-
чайних шкільних зошитів у косу ліній-
ку і в клітинку вона пише листи, які 
ніколи не відправить адресатові. 

Пише про те, чому не змогла 
евакуюватися, про хаос у місті вліт-
ку–восени 1941 року й перші дні 
окупації, трагедію Бабиного Яру, по-
бутове життя киян. При цьому пе-
реймається, щоб записи, зроблені 
нею, «були правдиві, як в сенсі по-
вної об’єктивності по відношенню до 
обох ворогуючих країн, так і в сенсі 
першоджерел, із яких я їх беру». 

У жорстокій нужді в окуповано-
му Києві доживала останні роки Лі-
дія Платонівна Деполович. 1 грудня 
1941 року вона зробила такий за-
пис у власнім щоденнику: «На руках 
у мене залишились 1500, із яких 500 
рублів вже потрачені (200 руб. вне-
сла пай в кооперацію), залишилась 
тисяча. Але що значить та тисяча при 
таких цінах! Пенсію також перестали 
давати. Виміняла твої старі череви-
ки, піджак і коричневі штани, отри-
мала за них трохи картоплі й пшо-
на, дещо підкупила, з осені насуши-
ла трохи сухарів, — ось цим і переби-
ваюсь сяк-так, строго дозуючи денну 
норму. З сьогоднішнього дня насту-
пає нова стадія голодування, бо су-
харі закінчилися… Дров у нас мало, 
тому в кімнаті холодно й сиро. Труби 
у водогоні полопались… Напруги в 
приватних будинках нема… Тому всі 
довжелезні зимові вечори проводжу 
в сутінках і повному бідуванні. Лише 
мозок, на жаль, не може бути безді-
яльним, а думати жахливо й важко!»

20 березня 1943 року Лідія Пла-
тонівна Деполович померла в оку-
пованому Києві, так і не дочекав-
шись зустрічі з рідним сином. Життя 
і війна розлучили їх назавжди. 

Авторку букваря поховали в Ки-
єві на Солом’янському кладовищі. 

Тож саме нам, небайдужим зем-
лякам Л. Деполович, випала можли-
вість і велика честь долучитися до 
збереження пам’яті та найширшої 
популяризації її імені й педагогічної 
спадщини.

Сергій СПУТАЙ, 
директор Інституту 

радіолокаційних технологій, 
заступник голови 

Куликівського відділення 
Чернігівського земляцтва в Києві

Лідія Деполович: 
корифей української педагогіки

Обкладинки букварів для дітей.

Учителька зі своїми учнями.

Маловідоме фото 
Л. Деполович 1934 року 

(з фондів Ковчинського історико-
краєзнавчого музею).
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Літературні бувальщини

Давид Гурамішвілі
(1705 – 1792)

Якось у розмові з генерал-губернатором 
Рум’янцевим поет і князь Давид Гурамішвілі на-
звав його просто графом. Це не сподобалося ге-
нералові.

— За військовим статутом поручик мусив би 
перед генералом..., — почав Рум’янцев.

— ...стояти навитяжку, — закінчив його дум-
ку Гурамішвілі. — Але, графе, ви забули, що ми 
не у військових мундирах... Крім того, вам відо-
мо, що ваш покірний слуга грішить, як ви каже-
те, «сочинительством», тобто якоюсь мірою при-
четний до поезії. А поет, знаєте, вище від будь-
яких чинів, звань, посад.

М. В. Ломоносов
(1711 – 1765)

З перших днів роботи в Академії наук 
М. В. Ломоносов охоче розповідав друзям про 
свої дослідження. Особливо він любив бесідува-
ти з Георгом Ріхманом, вихідцем із Прибалтики.

— Дивуюсь я тобі, Михайле Васильовичу,— 
сказав якось Ріхман,— як ти ясно думки свої 
висловлюєш. Що слухати тебе, що читати — за-
вжди приємність. Виходить, що поетичні вправи 
тобі допомагають і в науці.

— Не в поетичних заняттях справа, а в тім, 
що знаю і до чого прагну,— відповів Ломоно-
сов.— Ті, що пишуть туманно, або мимоволі ви-
кривають цим свою обмеженість, або ж невмі-
ло приховують її. Нечітко пишуть про те, що не-
чітко собі уявляють. Краще б зовсім книжок не 
писали...

П.-О. Бомарше
(1732 – 1799)

Закоханий у себе і свою владу, французький 
король Людовік XVIII надто дбав про уславлення 
власної особи. Замовлена ним скульптура мала 
теж відображати велич короля.

Звісно, в наближених до монарха особах 
скульптура викликала захоплення. Показали її 
й Бомарше. При цьому драматург вислухав таке 
пояснення:

— Оці дві чарівні жінки, що обіймають ко-
роля, символізують Свободу і Справедливість. 
Його величність перебуває в їхніх обіймах.

— Дивно,— сказав Бомарше. — Мені зда-
лося, що це свобода і справедливість назавжди 
прощаються з його величністю.

Оноре де Бальзак
(1799 – 1850)

Бальзак був непрактичною людиною. Його 
обманювали видавці, спритні пройдисвіти втя-
гували в сумнівні операції. У результаті, як пра-
вило, замість прибутків Бальзак втрачав гроші, 
які вкладав у чергову операцію. І тільки почуття 
гумору рятувало його від горя та відчаю.

Так, коли якийсь дуелянт розповідав у при-
сутності Бальзака, що під час поєдинку його 
врятувало тільки те, що шпага супротивника на-
ткнулася на дрібну монету в його нагрудній ки-
шені, Бальзак, сміючись, зауважив: «Якби я був 
на вашому місці, я б не врятувався!»

Дати народження
Серпень

5 — Іван Васильович Мавроді (1911 – 
1981), прозаїк. 

10 — Михайло Доленго (Клоков Михайло 
Васильович) (1896 – 1981), поет. 

15 — Вальтер Скотт (1771 – 1832), англій-
ський письменник. 

18 — Олександр Якович Кониський (1836 
– 1900), письменник. Народився на хуторі Пе-
реходівка біля Ніжина. 

20 — Микола Якович Зарудний (1921 – 
1991), письменник. 

23 — Іван Григорович Шпиталь (1931), 
прозаїк. 

23 — Данило Костянтинович Мороз 
(Д. Недоля) (1841 – 1894), письменник. Наро-
дився в с. Сахнівці Менського району. 

25 — Іван Кмета-Ічнянський (1901 – 
1990), доктор теології, релігійний діяч, поет, 
прозаїк. Уродженець м. Ічні. 

27 — Іван Якович Франко (1856 – 1916), 
письменник, учений. 

27 — Теодор Драйзер (1871 – 1945), аме-
риканський прозаїк. 

29 — Микола Захарович Романченко 
(1921 – 1991), поет, прозаїк. 

Того вечора радник Томса 
розкошував: сидів, надівши на-
вушники, і, блаженно всміхаю-
чись, слухав по радіо танці Двор-
жака. «От де музика!» — вдо-
волено приказував він сам до 
себе. Аж раптом надворі щось 
двічі ляснуло, і з вікна на голову 
радникові, забряжчавши, поси-
палося скло. Треба зауважити, 
що пан Томса сидів у кімнаті на 
першому поверсі.

Він повівся так, як, мабуть, 
повівся б кожен з нас: хвилин-
ку почекав, що буде далі, потім 
скинув навушники, трохи серди-
то подивився, що ж сталось, і аж 
потім злякався, бо побачив, що 
вікно, біля якого він сидів, у двох 
місцях прострелене, а в дверях 
навпроти, відщепивши тріску, 
застрягла куля. Перший його по-
рух був вибігти на вулицю й го-
ліруч схопити того негідника, 
що стріляв, за комір; та коли 
людина вже немолода й солід-
на, вона, звичайно, стримує той 
перший порух і чинить за дру-
гим. Тому пан Томса кинувся до 
телефону й подзвонив у поліцію:

— Алло, мерщій пришліть 
сюди когось; мене щойно хотіли 
вбити.

— А де це? — спитав сонний, 
байдужий голос.

— У мене! — розсердив-
ся пан Томса, ніби поліція була 
в тих пострілах винна. — Це ж 
неподобство — отак з доброго 
дива стріляти в мирного грома-
дянина, що сидить собі спокійно 
вдома! Цю історію треба якнай-
ретельніше розслідувати! Добре 
мені діло — отак...

— Гаразд, — перебив його 
сонний голос. — Когось пришле-
мо.

Дожидаючись, пан радник 
аж кипів з нетерплячки; йому 
здавалося, наче той «хтось» 
плентає до нього цілу вічність. А 
насправді вже через двадцять 
хвилин до нього з’явився такий 
собі розважний інспектор полі-
ції й зацікавлено оглянув про-
стрелену шибку.

— Хтось стріляв до вас у ві-
кно, добродію, — констатував 
він.

— Це я й без вас знаю! — 
розсердився пан Томса. — Я ж 
біля цього вікна сидів!

— Калібр сім міліметрів, — 
сказав інспектор, виколупавши 
ножем кулю з дверей. — Оче-
видно, з армійського револьве-
ра старого зразка. Зверніть ува-
гу: стрілець, видно, спершу заліз 
на паркан, бо, якби він стріляв з 
тротуару, куля застрягла б вище. 
А це означає, що він цілився у 
вас, добродію.

— Чи ти ба, — ущипливо мо-
вив пан Томса. — А я вже думав, 
що він просто хотів двері зіпсу-
вати.

— Хто ж це був? — не звер-
таючи уваги на ту шпильку, спи-
тав інспектор.

— Вибачте, але адреси його 
я вам дати не можу, — відказав 
радник. — Я його не бачив і не 
здогадався покликати сюди.

— Кепська справа, — не-

зворушно мовив інспектор. — А 
може, ви маєте на когось підо-
зру?

Панові Томсі вже уривався 
терпець.

— Яка там підозра! — відру-
бав він дратливо. — Я ж не ба-
чив того поганця, та й хоч би він 
чекав там, поки я пошлю йому з 
вікна цілунок, то я б його в піть-
мі не розгледів. Якби я знав, хто 
він, то навіщо б я вам голову мо-
рочив, добродію?

— Авжеж, авжеж, — відка-
зав інспектор заспокійливо. — 
Але, може, ви згадаєте, хто міг 
би мати користь із вашої смер-
ті? Або хто хотів би помститися 
вам? Завважте, це був не гра-
біжник; грабіжники стріляють, 
лиш коли вже неминуче. Може, 
є хтось дуже лютий на вас? Ось 
що ви нам скажіть, добродію, а 
ми вже розслідуємо далі.

Пан Томса спантеличився: 
щось таке йому ще не спадало 
на думку.

— Та ні, не знаю... — ска-
зав він невпевнено, окидаючи 
одним поглядом своє тихе жит-
тя урядовця й старого парубка. 
— Хто б це міг бути такий лютий 
на мене? — провадив він зди-
вовано. — Слово честі, наскіль-
ки я знаю, в мене нема жодного 
ворога. Ні, це виключено, — за-
певнив він, хитаючи головою. — 
Адже я ні з ким не знаюся, до-
бродію; живу сам, ні в кого не 
буваю, ні до чого не втручаюся... 
За що б мав хтось мені мстити-
ся?

Інспектор знизав плечима.
— Ну, то й я ж не знаю, до-

бродію. Але, може, ви до завтра 
щось пригадаєте? Ви не бояти-
метеся тут самі?

— Ні, не боятимуся, — відка-
зав пан Томса замислено. 

«Дивно, — сказав він собі 
пригнічено, коли зостався на са-
моті. — Чому в мене хтось стрі-
ляв, ну чому? Адже я майже 
відлюдник; відсиджу свої годи-
ни на службі й іду додому... Я ж 
ні з ким ніякого діла не маю! За 
що ж мене хотіли застрелити?» 
Така несправедливість дивува-
ла його й сповнювала душу гір-
котою. Помалу його розбирав 
жаль до себе. «Працюю як віл, — 
думав радник, — навіть додому 
роботу беру, ніяких тобі розко-
шів, живу, як равлик у черепаш-
ці, і раптом — трах! Хтось наду-
мав мене вколошкати. Боже, 
звідки в людей така злість! — у 
подиві й жаху міркував радник. 
— Що я кому заподіяв! За віщо 
мене хтось так люто, так нестям-
но ненавидить?»

«Та ні, це, мабуть, якась по-
милка, — заспокоював він сам 
себе, сидячи на постелі зі щойно 
скинутим черевиком у руці. — 
Звичайно ж, мене просто з ки-
мось сплутали. Той чоловік вва-
жав мене за когось іншого, на 
кого був злий! Так воно й є, — 
казав він собі з полегкістю, — 
бо за що, за що хтось міг би так 
ненавидіти мене?»

Раптом рука його впусти-
ла черевик. «Правда... — тро-

хи збентежено пригадав він. — 
Ось недавнечко я впоров таку 
дурницю — звичайно, мимохіть. 
Розмовляв із Роубалом, і мені 
ненароком злетів з язика непо-
добний натяк на його дружину. 
Весь світ знає, що вона зраджує 
його з ким лише трапиться, і сам 
він про це знає, тільки показу-
вати не хоче. А я, бовдур, так по-
дурному ляпнув...». Радник зга-
дав, як Роубал тільки слину ков-
тнув і зціпив кулаки. «Боже, — 
жахнувся пан Томса, — як же я 
вразив його! Адже він кохає дру-
жину до нестями! Звісно, я зра-
зу спробував усе зам’яти, заго-
ворити його чимсь іншим, але як 
той Роубал кусав собі губи! Ось 
хто справді має за що ненавиді-
ти мене, — засмучено подумав 
радник. — Я знаю, що стріляв не 
він, про це нема чого й балака-
ти; але я б не здивувався...».

Пан Томса спантеличено вту-
пив очі в підлогу. «Або, скажімо, 
кравець, — із гнітючим почут-
тям згадав він. — П’ятнадцять 
років він обшивав мене, а потім 
мені сказали, що в нього сухо-
ти, відкрита форма. Звісно, хто 
б не побоявся носити одежу, об-
кашляну сухотником; тож я й пе-
рестав шити в нього... А він тоді 
прийшов просити: мовляв, ро-
боти нема, жінка хворіє, та ще 
й дітей треба б на село відвез-
ти, то чи не вшаную я його зно-
ву своєю довірою. Господи, який 
він був блідий, як хворобливо 
пітнів! «Нічого не вийде, пане 
Колінський, — сказав я йому. — 
Мені потрібен кращий кравець, 
я незадоволений вашою робо-
тою». — «Я старатимусь, пане 
раднику», — жалібно запевняв 
він, аж пітніючи від страху та 
розгубленості. Мало не запла-
кав! А я, — згадував радник, — 
а я вирядив його, сказавши: «Га-
разд, побачимо», — слова, до-
бре знайомі таким бідолахам. І 
цей кравець міг би ненавидіти 
мене, — вжахнувся пан Томса. 
Адже це страхіття: прийти до ко-
гось благати, щоб тобі врятува-
ли життя, — і зіткнутися з такою 
байдужістю! Але що я мав з ним 
робити? Я знаю, це не він стрі-
ляв, але...».

Панові радникові ставало 
дедалі тяжче на серці. «А як не-
гарно було, — згадалося йому, 
— коли я на службі напався на 
кур’єра. Десь заподівся один до-
кумент, то я викликав старого 
до себе й привселюдно накри-
чав на нього, як на хлопчиська. 
Мовляв, коли у вас буде поря-
док, що це ви, бовдуре, за сви-
нюшник тут розвели, я вас утри-
шия вижену! А потім той доку-
мент знайшовся в моїй власній 
шухляді... А стариган навіть не 
писнув, тільки трусився та клі-
пав очима. — Пана радника мов 
жаром обсипало. — Звісно, пе-
ред підлеглим не будеш виба-
чатися, хоч би й трохи скривдив 
його, — почав він виправдову-
ватися перед собою. — Але як ті 
підлеглі, певне, ненавидять сво-
їх начальників! Ну, дарма, я йому 
віддам котрийсь старий костюм; 

але, власне, і це для нього при-
ниження...».

Пан радник не міг уже вле-
жати в ліжку, його навіть ков-
дра душила. Він сів і, обхопивши 
руками коліна, втупився в тем-
ряву. «Або той випадок з Мора-
веком, — ужалила його пеку-
ча думка. — Такий культурний 
юнак, вірші пише. А я, коли він 
недоладно склав мені один до-
кумент, сказав йому: «Переро-
біть, колего!» — і хотів кинути 
папір йому на стіл, а він упав до-
долу, і Моравек мусив нахиляти-
ся, аж вуха йому почервоніли від 
образи...».

— Надавати б собі ляпасів 
за це! — промурмотів пан рад-
ник. — Адже мені той юнак сим-
патичний, а я його так принизив, 
хоч і ненавмисне...

У радниковій пам’яті зрину-
ло ще одне: бліде, обрезкле об-
личчя колеги Ванкла. «Сердега, 
він так хотів стати начальником 
канцелярії... Це ж кілька сотень 
на рік додалось би до платні, а 
в нього шестеро дітей... Кажуть, 
він хоче найстаршу дочку відда-
ти навчатися співу, але не має 
за що. І ось я його випередив, бо 
він такий маруда в роботі. Дру-
жина в нього як відьма, худюща 
й злюща від постійних нестатків; 
в обід він давиться черствою бу-
лочкою...— тоскно думав рад-
ник. — Як йому, бідоласі, ма-
буть, прикро, що я на себе одно-
го одержую більше, ніж він; але 
хіба ж я винен? Мені завжди аж 
серце стискається, коли він так 
смутно й докірливо поглядає на 
мене...».

Радник потер рукою чоло, 
змокріле від хвилювання. «А 
тоді, коли мене офіціант обду-
рив на кілька крон! — сказав 
він собі. — Я викликав хазяї-
на, і той зразу вигнав офіціанта 
геть. «Ах ти злодюго! — сичав він 
на нещасного. — Я подбаю, щоб 
тебе ніхто в усій Празі не взяв на 
роботу!» І офіціант не сказав ні 
слова, мовчки пішов геть... І так 
у нього лопатки під стареньким 
фраком випиналися...».

Радник не міг уже й усидіти в 
ліжку; він сів до радіоприймача 
й начепив на голову навушники, 
але радіо мовчало, стояла без-
мовна ніч, німотні нічні години. 
Пан Томса підпер голову доло-
нями й ще довго сидів, згадуючи 
всіх людей, яких коли зустрічав у 
житті, всіх тих дивних скромних 
людей, з якими він не вмів поро-
зумітись і про яких досі ніколи не 
думав.

Уранці він, трохи блідий і роз-
гублений, прийшов до поліції.

— Ну як, — спитав його ін-
спектор, — згадали когось тако-
го, хто може вас ненавидіти?

Радник похитав головою.
— Не знаю — сказав він не-

впевнено. — Таких, що могли б 
ненавидіти мене, є стільки, що... 
— І безнадійно махнув рукою. 
— Хіба хто відає, скількох людей 
він скривдив за своє життя... 
Біля вікна я більше не сидітиму. 
А вас прийшов попросити, щоб 
ви прикрили цю справу.

Карел Чапек  (9.01. 
1890 – 25.12.1938)  — 
класик чеської і європей-
ської літератури. Наша 
газета  в № 31  познайо-
мила читачів з  життям 
і творчістю  письменни-
ка, а в № 49 надрукувала  
його оповідання «Ворож-
ка». Зараз пропонуємо 
ще одне оповідання пись-
менника. 

Карел ЧАПЕК

Замах 
на життя
Оповідання
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Якщо майонез починає скисати, додайте 

в нього ложку холодної води.
 Щоб суп з домашньою локшиною не став 

каламутним, опустіть локшину на хвилину в гарячу воду й від-
киньте на сито, а потім покладіть у бульйон і варіть до готов-
ності. Така сама порада стосується й рисового супу: проми-
тий рис покладіть на 3 – 5 хвилин у киплячу воду, відкиньте на 
сито, а потім засипте в бульйон.

 Мити ванну або раковину після холодної води відразу 
гарячою або навпаки — не слід. Від неоднакового розширен-
ня матеріалу, з якого зроблені ці предмети, й емалі на емальо-
ваному покритті утворюються тріщини, потім вони чорніють.

 Від стіни у ванній відскочило кілька плиток. Очистіть їх 
від цементу, змастіть олійними білилами або будь-якою олій-
ною фарбою і щільно притисніть: плитка триматиметься міцно.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Що таке парапсихо-
логія? Це коли заходиш до 
психолога в кабінет, а їх 
там двоє...

 Квашена капуста — 
дуже добра закуска: і на 
стіл поставити не соромно, 
і зжеруть — не шкода.

 Літр пива — це бага-
то? Дивлячись який за ра-
хунком.

 Тридцять років — чу-
довий вік для жінки! Осо-
бливо після п’ятдесяти. 

 Усі гриби можна їсти. 
Але деякі тільки один раз.

 Тільки навчився три-
мати язик за зубами, а 
вони випали.

Було колись...
Вольтер (1694 – 1778)
Герцог Орлеанський, 

прогулюючись з Вольте-
ром, зробив йому заува-
ження, що тон, яким той 
розмовляє з ним, дуже фа-
мільярний.

— Не забувайте, що я 
стою значно вище за вас, 
— промовив герцог.

— Зрозуміло. Адже сто-
яти вище за мене легше, 
ніж стояти поруч.

* * * 
Хтось зауважив Воль-

терові:
— Чи не занадто висо-

ко ви самі себе цінуєте?
— Звичайно, високо, 

— відповів мислитель, — 
але лише тоді, коли порів-
нюю себе з деякими інши-
ми людьми. Коли ж я порів-
нюю себе із самим собою, 
моя оцінка дуже низька!

Куточок 
гумору

Пані вдома сідає до фор-
тепіано і грає якісь мелодії. 

— Ви любите музику? 
— звертається до гостя. 

— Люблю, але ви грай-
те далі... 

☺ ☺ ☺
— Моя люба! — вигук-

нув чоловік, який щойно по-
вернувся з відпустки. — Ти 
все, що залишилося в мене 
на світі! 

— Боже мій, що трапи-
лось? Ти розбив свій авто-
мобіль? 

☺ ☺ ☺
— Як я можу виходи-

ти заміж за чоловіка, який 
мені бреше? 

— Дівчино, невже ви 
хочете залишитися старою 
дівою? 

☺ ☺ ☺
Чоловік телефонує дру-

жині з тривалого відря-
дження. 

— Ну як справи? Як там 
ці... ну, як їх там... діти?

☺ ☺ ☺
З поліцейського рапор-

ту: «Після обшуку в самогон-
ниці Петренко я і сержант 
Капуста ніяк не могли зна-
йти вхідні двері. Коли Ка-
пуста втомився і заснув у ту-
алеті, двері я все-таки знай-
шов. Але навіщо приніс їх у 
відділення — не пам’ятаю». 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 Свідчення про існування какао-бобів на планеті під-
тверджують, що цей продукт є, ймовірно, одним з найдавні-
ших видів їжі на Землі.

 Швейцарія була визнана країною з найвищим спожи-
ванням шоколаду на душу населення. Кожен швейцарець 
з’їдає за рік близько 12 кг цього продукту.

 Щелепи кішки не рухаються з боку в бік, тому вона не 
може жувати великих шматків їжі.

 Спина кішки дуже гнучка, оскільки вона має 53 вільно 
прилеглі хребці. Люди — тільки 34.

 У кішок є 32 м’язи, що керують зовнішнім вухом (у лю-
дей їх тільки 6). Тому кішки можуть повертати вуха на 180 гра-
дусів.

 Унікаль-
ним талантом володів 

французький співак П’єр-
Жан Гараг (1762 – 1823). 

Він міг співати сопрано, 
альтом, тенором, бари-

тоном, басом. Якось зу-
мів запам’ятати і проспі-

вати цілу оперу після одного прослу-
ховування, зовсім не знаючи нот.

 На сюжет знаменитого роману у віршах 

«Фауст» Гете написано аж 53 опери. 
 Копірувальний папір був винайде-

ний задовго до створення друкарських маши-
нок. 1806 року англійський винахідник Ральф 
Велжвуд запатентував «пристрій для отриман-
ня копій документів». У цьому пристрої тонкий 
папір насичувався синіми чорнилами, а потім 
висушувався між двома аркушами промокаль-
ного паперу. Але сучасний копіювальний папір 
стали випускати лише після серійного вироб-
ництва друкарських машинок. 

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 перевищила 
10200. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки заходи-
ли на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Бразилія, 
Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспа-
нія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Швей-
царія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, Ізраїль, 
Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Мон-
голія, 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 прочита-
ти будь-які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати 
там є що. 

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті

Неправильно Правильно
Диван-кровать Диван-ліжко

Шерстяне одіяло Вовняна ковдра

Коврові дорожки Килимові доріжки

Поли покрашені Підлога пофарбована

Купляємо меблі Купуємо меблі

Молодіжний хор «Світич» 
Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гого-
ля на запрошення грецької 
музичної асоціації «Армоніа» 
взяв участь у двох хорових за-
ходах — 23-му Міжнародному 
хоровому конкурсі та 35-му 
Міжнародному хоровому фес-
тивалі, які відбулися в липні в 
грецькому місті Превеза.

Кількість колективів-
учасників була найбільшою 
за всю історію конкурсно-
фестивального руху захід-

ної Греції. Тридцять євро-
пейських хорів приїхали з 
Греції, Данії, Естонії, Кіпру, 
Латвії, Молдови, Німеччи-
ни, Норвегії, Польщі, Руму-
нії, Сербії, Угорщини, Украї-
ни та Чехії. Змагання прово-
дили в декількох категоріях, 
серед яких мішані, однорід-
ні, камерні, молодіжні, дитячі 
хори, а також категорія з до-
вільною програмою.

Хор «Світич» під керівни-
цтвом заслужених діячів мис-
тецтва України, професорів 

Людмили Шумської та Людми-
ли Костенко виборов на 23-
му Міжнародному хоровому 
конкурсі золоту медаль у ка-
тегорії «Довільна програма».

У рамках програми 35-го 
Міжнародного хорового фес-
тивалю молодіжний хор здій-
снив декілька виступів із про-
грамами української хорової 
музики та отримав спеціаль-
ний приз «За краще виконан-
ня православної музики», а 
також почесний диплом фес-
тивалю.

Якщо навколо нас одні ян-
голи, значить, знову виборча 
кампанія.

* * * 
Старі казки починаються 

словами: «Жили собі дід з ба-
бою». Нові казки починаються 
словами: «Якщо ви проголосу-
єте за мене на виборах...». 

* * *
Дивлячись на обличчя по-

літиків-кандидатів, радію, що 
тільки один з них переможе.

* * *
У Верховну Раду надійшов 

на розгляд проект нової Кон-
ституції, що складається всьо-
го з двох пунктів: 1. Не убий. 2. 
Не укради.

Тепер депутати працюють 
над поправками. 

* * *
Збудували державу... й 

віддали в оренду мафії. 

* * *
Найбільш нейтральною 

країною у світі є Україна. Вона 
не втручається навіть у свої 
внутрішні справи. 

* * *
— Як Ви, народний депу-

тат, проводите свій вільний 
час?

— У парламенті чи взагалі?

* * *
— Хто переможе на вибо-

рах?
— Наші, звісно.
— А хто це — «наші»?
— Хто переможе, ті й наші.

* * *

Дзвінок у виборчу комісію:
— Я хотів би стати депутатом.
— Ви що, ідіот?
— А це обов’язкова умова?

* * *
— Чим пояснюєте нуль го-

лосів за вашу партію на вибо-
рах?

— Ми стали невинною 
жертвою чесного підрахунку!

* * *
Чому депутати так повіль-

но ухвалюють закони? Закони 
ухвалювати важко, бо вони в 
папках, а не в пляшках.

* * *
— Ти чому не був на вчо-

рашньому засіданні парла-
менту? 

— Учора я вирішив виспа-
тися вдома. 

Політично-сатиричне

Ніжинський «Світич» повернувся з Греції з перемогою

Цими вихідними волонте-
ри Чернігівської громадської 
організації «Суспільна Служ-
ба України» надали допомогу 
одягом більше десяти роди-
нам вимушених переселен-
ців та передали безкоштов-
но три інвалідні візки черні-
гівцям з особливими потре-
бами. 

— Ще взимку 2013 року 
ми розпочали надавати во-
лонтерську допомогу — спо-
чатку учасникам Революції 
Гідності, потім захисникам 
Вітчизни, а пізніше україн-
цям, що втратили свої до-
мівки в результаті бойових 
дій, спровокованих Росій-
ською Федерацією, а нині 
коло розширилося ще біль-
ше, — зазначає Олександр 
Ясенчук, заступник голо-
ви ЧГО ССУ. — Щира подя-
ка за допомогу волонтерці 
Ганні Прудніковій, а особли-
во тим, хто допомагає ре-
чами: благодійна асоціація 
«Люба Лорр Україна» (Фран-
ція), волонтерській ініціати-
ві Parcels from Vancouver to 
Ukraine: the yellow and blue 
line of warmth (Канада), во-

лонтерській ініціативі «Бе-
ларусь-АТО» (Білорусь), Іри-
ні Ващук — голові Світової 
ради Суспільної Служби при 
Світовому Конгресі Україн-
ців, сябрам Лілії та Глебу Ко-
марчук (Білорусь), ГО «Сус-
пільна Служба України», Чер-
нігівському підрозділу ТСОУ, 
Олександру Мельнику та ін-
шим добрим людям, що на-
дають безкоштовно речі. Не-
хай береже Вас Господь.

Сергій КОРНІЄНКО

Допомога від Суспільної Служби України


