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Ціна 4 гривні

Із Днем Незалежності України!
24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт
проголошення незалежності України. Вітаємо зі святом!

Допомагаємо армії

Відкрито офіс Благодійного фонду
«Захистимо Україну!»
9 серпня в Чернігові за адресою:
вул. Серьожнікова , 10, оф. 3, відбулося офіційне відкриття офісу благодійного фонду «Захистимо Україну!» (голова
правління Олександр Ясенчук).
Під час відкриття члени правління
фонду Олександр Ясенчук та Юніс Аскеров (ще один член правління та засновник фонду Євгеній Малецький не
зміг взяти участь в урочистостях, бо
пішов добровольцем до Збройних сил
України) представили офіс та вручили
грамоти меценатам і волонтерам. Це
голова обласного об’єднання вірмен
Самвел Мовсесян, голова обласного
об’єднання чувашів Георгій Трофімов,
народний депутат України Олександр
Кодола, керівник Чернігівської громадської організації «Суспільна Служба України» Тетяна Жогалко, волонтер Лідія Ачарадзе, журналіст Олег Головатенко, колектив «Телерадіоагент-

ства «Новий Чернігів», представник ГО
«Єдина Спілка Патріотів України» Сергій
Кропива, голова ГО «Об’єднання інвалідів «Першоцвіт» Олександр Шевель, голова ЧОО «Інваліди праці, потерпілі на
виробництві» Роман Дрозд, волонтери
Ганна Пруднікова та Альона Закки, історик і волонтер Сергій Леп’явко.
Також передані грамоти президентові Чернігівської Торгово-промислової палати Костянтину Іванову, депутату Чернігівської міської ради Наталії Осіковській, волонтеру та археологу
Андрію Казакову, підприємцю Михайлу Ілляшику, підприємцю Юрію Рожку
та підприємцю Олександру Ріпку, організаторам волонтерського маршруту
«Беларусь-АТО» Андрію та Євгенії Стрижакам, волонтерам із м. Ванкувер (Канада) Валерію та Олені Шевчукам.
Діяльність БФ «ЗАХИСТИМО УКРАЇНУ!» підтримують: доброчинна організація «Люба Лорр Україна» (Франція);

волонтерська ініціатива Parcels from
Vancouver to Ukraine: the yellow and blue
line of warmth; волонтерська ініціатива
«Беларусь-АТО»; Ірина Ващук — голова
Світової Ради Суспільної Служби при
Світовому конгресі українців; сябри
Лілія та Глеб Комарчуки (Білорусь); ГО
«Суспільна Служба України» (голова Тетяна Жогалко); ГО «Самооборона Майдану»; Фундація «Вільні Люди»; обласні
вірменська та чуваська громади; нотаріус Олександр Красногор; Чернігівська Торгово-промислова палата; ГО
«Об’єднання інвалідів «Першоцвіт» (голова Олександр Шевель); підприємець
Юрій Рожко та інші добрі люди.
Благодійний фонд зареєстровано в
2015 році.
Офіційна сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/groups
/873847672672922/?fref=ts
Контакти: Олександр Ясенчук,
тел. 063-236-18-03.

Святкують українці світу

Прокламація Дня Незалежності України. За-

ходами Громадського Комітету в Норт Порт, штат
Флорида (США), міська
рада North Port проголосила 24 серпня 2017 року
Днем Української Незалежності. А повітова комісія
Sarasota
County
Commission також видала
Прокламацію, що 24 серпня ц.р. є Днем Незалежності України.
У Норт Порті Прокламацію отримали члени Громадського Комітету Леся
Попель і Ненсі Возна в
присутності представників українсько-американських організацій — Дарії
Томашоскої, Одарки Горбачевської, Наталки Невмержицької, Зенка і Лариси
Шпонів, Ігора Гроня, пастора Михайла і його дружини Якубовичів, Мирослави
Бойсюк, судді Богдана Футея, Іванни Мартинюк, др.
Володимира Мотик.

Прокламацію від повітової комісії отримали теж
Леся Попель і Ненсі Возна
в присутності членів Комісії та українсько-американської громади: Ігора Гроня,
Маряна Бойсюка, Одарки
Горбачевської, Наталки Невмержицької та пастора
Михайла Якубовича.
На День Незалежності

України українська громада збереться вранці біля
North Port City Hall, де перед входом до міської ради
українсько-американські
ветерани вивісять американський та український
прапори, буде виконано
американський та український гімни, а мер Норт
Порту прочитає Проклама-

цію Незалежності України.
Опісля всі присутні запрошені до Українського релігійного і культурного осередку ім. св. Андрія, щоб
разом відсвяткувати цей
урочистий день.
Віра БОДНАРУК,
професор, голова
Громадського комітету
США

Триває передплата
на нашу газету «Світ-інфо»
Поштові тарифи зросли,
але передплатну ціну на газету
не підвищено

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою —
у кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку.
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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, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим
більше буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо»
в інформаційному просторі області.

Не затримувати
кошти на оборону
Генпрокуратура виявила в оборонному
бюджеті «діру» в 6,1 мільярда

Генеральна прокуратура виявила, що на кінець
2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міністерством оборони збільшилася втричі — на 2,4 млрд гривень і
досягла таким чином рекордної суми — понад
6,1 млрд гривень.
Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора
Юрія Луценка Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету
Міністрів.
Як наголошується, сума заборгованості становить
11% річного фінансування. При цьому прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень.
У підприємств концерну «Укроборонпром» така заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд
гривень, а прострочена заборгованість — 335 млн
гривень.
Раніше повідомлялося, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки «Укроборонпрому»
було відсторонено 25 керівників державних підприємств.
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Бліц-інформ
У Чернігові —
чемпіонат України із
шахів серед ветеранів

Він проходить у залі дитячо-юнацької спортшколи № 1. Виступають 34
учасники з 8 областей. Вік спортсменів
— від 50 років і старше. Найстаршому
учаснику, ветерану чернігівських шахів
Олегу Юрасову — 84 роки.
Завершення турніру — 20 серпня.

«Зелена сцена»
запрошує
Щоп’ятниці ввечері цікаві акції проходять у рамках мистецького проекту
«Зелена сцена». Це самий центр міста,
на алеї поруч із Красною площею. Цієї
п’ятниці виступив ансамбль «Олег Богуш і друзі», що виконував джаз. А поруч
демонструвалася виставка української
фотохудожниці Лари Бобер.

Знищено боєприпаси
Другої світової війни
12 серпня об 11.20 до Служби порятунку «101» у Коропському районі надійшло повідомлення, що під час
проведення земельних робіт на власному подвір’ї в с. Жернівці господар
виявив 4 мінометні міни калібром
120 мм, 1 ручну гранату РГД-33 та
6 тротилових шашок по 0,2 кг та 0,4 кг
часів Другої світової війни.
13 серпня фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України в Чернігівській
області при обстеженні прилеглої території додатково було виявлено 17
мінометних мін калібром 120 мм, 88
мінометних мін калібром 50 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм, 4 ручні гранати РГД-33, 1 гранату Ф-1,
7,6 кг тротилу, 1500 набоїв до стрілецької зброї калібру 7,62 мм у паперових коробках, обоймах та кулеметних
дисках.
Вибухонебезпечні предмети впродовж 13—14 серпня знищено у встановленому порядку.
Рятувальники
нагадують:
у
разі
виявлення
вибухонебезпечних
та
підозрілих
предметів необхідно негайно повідомити рятувальників за номером «101»
або правоохоронців за номером
«102».

Знову затримано
вантажівку
зі львівським сміттям
4 серпня близько опівдня в Козелецькому районі наряд реагування патрульної поліції зупинив вантажівку зі
львівським сміттям. Біля села Сираї
Козелецького району на трасі Київ —
Чернігів — Нові Яриловичі правоохоронці помітили фуру з номерними знаками Львівської області. Під час перевірки документів у водія з’ясувалося,
що в напівпричепі вантажівки знаходяться побутові відходи зі Львова.
Згідно з документами, сміття прямувало начебто на полігон твердих відходів у Сумській області, його вага — 19 т.
На Чернігівщині для боротьби зі
львівським сміттям працюють групи
реагування патрульної поліції в районах, що межують із Київською та Полтавською областями.

Світ Чернігівщини

Добрі справи патріотів
Значну допомогу для ремонту офісу Благодійного фонду «ЗАХИСТИМО УКРАЇНУ!» надав Сергій Кропива — представник громадської організації «Єдиний Союз Патріотів
України» (http://espu.org.ua/).
9 серпня відбулося офіційне відкриття офісу Благодійного фонду, тож допомога є дуже
доречною.
— Спочатку група чернігівських волонтерів займалася допомогою учасникам Революції Гідності, — розповідає Сергій Кропива. — Потім
воїнам — захисникам територіальної цілісності України. Це
все відбувалося на моїх очах, адже я частенько був водієм під час поїздок у зону
АТО. Далі діяльність фонду спеціалізувалася, зараз це в основному надання допомоги вимушеним переселенцям та всім, хто
потребує допомоги. Тож підтримка доброї,
патріотичної справи — це завдання, яке
ставить перед собою ГО «Єдиний Союз Па-
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Долучайтеся
до благодійного фонду

«Захистимо Україну!»

тріотів України».
Також 9 серпня свою 100-ту поїздку в
зону АТО здійснив капелан о. Євген. Через
нього ми надали допомогу — 100 мішків
для укріплення позицій воїнів ЗСУ.
На знак вдячності правління БФ «ЗАХИСТИМО УКРАЇНУ» вручило Сергію Кропиві Подяку.
Сергій КОРНІЄНКО

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

Громадські організації безкоштовно Паперові паспорти видають
лише в окремих випадках,
годують нужденних чернігівців
11 серпня журналісти здійснили в Чернігові прес-тур на пункт надання безкоштовних
обідів, відкритий громадськими організаціями
«Об’єднання інвалiдiв «Першоцвiт» (керівник
Олександр Шевель) та «Інваліди праці, потерпілі на виробництві, та козацтво» (голова Роман Дрозд).

Відтепер кожен, хто бажає, може безкоштовно отримати обід у понеділок, середу або
п’ятницю від 12.00 до 14.00. Адреса: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11 (2 поверх). Доброчинний

пункт працює за підтримки підприємця Юрія
Рожка, громадського активіста Олександра
Ясенчука, НВР «Правий Сектор» і ГО «Суспільна
служба України».
Відвідують центр допомоги вже близько
20 людей. Домашні страви готують дружини
волонтерів.
Приміщення надане Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів. Проте
досі існує проблема з наданням додаткових
приміщень, які давно не використовуються,
для реабілітації бійців АТО і «Правого Сектору».
— Зараз ми розпочали реалізацію такого
благодійного проекту за власні кошти — частину зароблених коштів власним бізнесом,
— розповідає Олександр Шевель. — На його
реалізацію мене надихає приклад благодійної роботи, яку свого часу проводила покійна
Інесса Вачнадзе, тож, певною мірою, ми продовжуємо її справу.
Усі небайдужі можуть надати допомогу ініціативі через Культурно-мистецький центр «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).
Олександр КОРНІЄНКО

а загалом — ID-картки

За словами начальниці управління Державної міграційної служби України в Чернігівській
області Ксенії Лук’янець, зараз усі громадяни, які
звертаються за внутрішнім паспортом, отримують ID-картки. Вибір є лише в осіб, які звертаються щодо вклеювання фотокартки при досягненні
ними 25 чи 45 років. Вони можуть обирати — або
вклеїти фото до свого наявного документа і продовжити його дію, або оформляти ID-картку.
В інших випадках видаються ID-картки. У тому
числі й тоді, коли виникла потреба заміни паспорта з певних причин. А саме: пошкодження документа, зміна персональних даних (зміна прізвища при укладанні шлюбу, розлученні чи зміна прізвища, імені за власним бажанням), втрата
паспорта.
А просто замінити за бажанням паперовий
паспорт на ID-картку зараз не вийде. Хоча б тому,
що за отриманням ID-карток нині утворилися величезні черги. Це пов’язано зі введенням безвізового режиму для України з країнами Європи, а
саме за такими картками можна їхати без віз.

«Десна» бореться за прем’єр-лігу
Чернігівська
«Десна»
веде напружену боротьбу в
першій лізі чемпіонату України з футболу, щоб таки пробитися у вищий дивізіон —
прем’єр-лігу. За підсумками попереднього чемпіонату
наша команда здобула друге місце та путівку в прем’єрлігу. Але, пославшись на
якісь бюрократичні моменти, Федерація футболу своїм скандальним рішенням не
допустила «Десну» в прем’єрлігу.
До честі клубу, він зберіг
усіх основних футболістів,
які почали нову нелегку боротьбу за путівку у вищий дивізіон. Що це буде непросто,
показав уже початок чемпіонату.

«Десна» перемогла в першому турі «Волинь» — 1:0, у
другому поступилася на виїзді «Полтаві» — 1:2. Потім були
дві перемоги. Востаннє деснянці зіграли домашній матч
у Києві, на Оболонь-арені, поки нове поле стадіону
ім. Гагаріна ще «влягалося».
Упевнено перемогли команду «Рух» з міста Винники, що
біля Львова, — 3:0, два дивовижні м’ячі забив захисник Денис Фаворов, третій
м’яч — Олександр Мостовий.
Потім на виїзді в Горішніх
Плавнях на Полтавщині наші
перемогли місцевий «Гірникспорт» — 2:0, обидва м’ячі
забив Олександр Філіпов.
А далі — прикра поразка в першому матчі чемпіо-

нату вдома. У першому таймі
деснянці повністю переграли
«Колос» із Ковалівки, що на
Київщині, — 2:0. Голи забили
Євген Чепурненко та Олександр Волков. Але потім гру
зіпсував суддя, котрий несправедливо видалив із поля
того ж таки Волкова. Граючи
в більшості, гості забили три
м’ячі, отже — 2:3.
У шостому турі цієї неділі деснянці знову грали вдома, приймали «Балкани» з
Одеської області. Наші перемогли — 2:0. Перший м’яч забив Леван Арвеладзе, другий
— Денис Безбородько, дебютант команди. Утім Денис
— вихованець саме чернігівської «Десни». Попри молодий вік, він уже встиг пограти
у відомих клубах, і ось повернувся в рідну команду.
Після 6 туру «Десна» знову вгорі турнірної таблиці. Лідирує харківський «Геліос», у
якого 15 очок. Одразу 4 команди мають по 13 очок, у
наших — 12.
Наступний матч «Десна»
проведе 19 серпня на виїзді. Ви зможете дивитися
його, як і домашні матчі, на
YouTube, де клуб «Десна» має
свій телеканал. А в Чернігові

наступна гра «Десни» відбудеться 26 серпня.

Наша газета —

на обласному телебаченні
і в Інтернеті

У авторській програмі журналіста
Олександра Соломахи «Тонкий лід», що
йде на обласному радіо й телебаченні,
цього разу гостем студії був засновник і
редактор нашої газети «Світ-інфо» Петро
Антоненко.
Газета «Світ-інфо» й інформаційний
простір області та України. Конгрес США і
наш український парламент. Втрата Криму і війна на Донбасі. Що за розчаруванням після двох Майданів? Чому наші «переміни й реформи» тягнуться вже третє
десятиліття? Невідомі сторінки історії. Ці
та інші цікаві й актуальні теми стали предметом обговорення в програмі.
На обласному радіо програма йшла
7 серпня з повтором наступного дня. На
обласному телебаченні програма (50 хвилин) транслювалася 10 серпня о 22.00,
повтор був уранці, о 9.30.
Тепер ця телевізійна програма доступна до перегляду в Інтернеті. Ви можете її подивитися на YouTubе за адресою:
https://www.youtube.com/
watch?v=1TbamRYWKmc

Наступний ефір — 23 серпня

У середу, 23 серпня, в ефірі обласного телебачення вийде авторська програма журналістів Ірини Воробей та Олексія
Маслова «Перша реакція». Тема — проголошення незалежності України. Гості студії — кандидат історичних наук Володимир
Бойко, один із засновників Чернігівського Руху Валентин Ральченко, редактор нашої газети «Світ-інфо» Петро Антоненко.
Початок передачі — о 21.00.

Світ Чернігівщини
Батуринська об’єднана
територіальна громада:
життя швидко змінюється
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Батуринська ОТГ утворилася наприкінці 2016-го. До неї увійшли населені пункти Батурин, Матіївка, Обирок, Каціри, Прохори, Мости, Шумейкине, Голубів, Лісова Поляна, Лопатин, Веселівка, Бондарівка, Нове Полісся, Городище, Часниківка,
Шумин, що відносяться до трьох рад: Батуринської міської, Макіївської та Городищенської сільських. Чи покращилося у
зв’язку з цим життя людей? Це і намагалися з’ясувати журналісти чернігівських і всеукраїнських ЗМІ під час прес-туру, що відбувся за ініціативи Чернігівського Центру
розвитку місцевого самоврядування (директор Ірина Кудрик).
Очолює громаду Леонід Леонідович
Луша. У громаді проживають 4300 осіб, у самому Батурині — 2900.
Уже зараз до громади мають намір доєднатися деякі села Бахмацького району, бо бачать позитивні зміни.
Загалом жителі краю підтримали децентралізацію. В ОТГ нині діють
відділ освіти, земельний поєднаний
із відділом економічного розвитку, є
бухгалтерський відділ, працюють головні спеціалісти з юридичних і кадрових питань, активну участь у всіх
питаннях місцевого самоврядування
беруть старости сіл.
Особливістю цієї громади є те,
що на її території розташовані Національний історико-архітектурний заповідник «Гетьманська столиця» та
мистецький хутір Обирок, тож серед
пріоритетних напрямків розвитку —
пізнавальний, фестивальний і зелений туризм, а також мале та середнє підприємництво в сфері громадського харчування,
організації транспортних послуг, готельного
бізнесу (зокрема журналістів приємно вразив готельно-ресторанний комплекс «Вітрила Маклая» із цікавим музеєм, присвяченим
життю мандрівника Миклухо-Маклая), виготовленні сувенірної продукції тощо. Крім
того, громада розвиватиме фермерство, зелені технології, виробництво та переробку
сільгосппродукції.
Представники ЗМІ відвідали Національний заповідник «Гетьманська столиця», побачили нову експозицію в Будинку гетьмана
в Цитаделі Батуринської фортеці й дізналися, що кількість туристів за це півріччя порівняно з минулим роком збільшилася вже
на 6 тисяч. Це переважно відвідувачі з Чернігівщини та Сумщини, є групи з Полтавщини, Київщини, Харківщини, туристи з-за кордону, щоправда, їх менше відсотка. Розвитку
туризму сприяє зручне транспортне сполучення.
Аби на власні очі побачити інфраструктурні перетворення в громаді, журналісти
завітали до дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» у Батурині. Тут зроблено якісний ремонт і комфортні умови. За словами
завідувачки закладу Ірини Богомаз, постійну проблему — брак місць у садочках міста
— вдалося частково вирішити. Ще під час виборчих перегонів нинішній міський голова
Леонід Душа пообіцяв, що за рік у Батурині
буде діяти дитячий садок, і слова дотримав.

Коли журналісти завітали до Будинку
культури, побачили прекрасну залу та комфортні умови для різнопланових заходів.
Будинок культури — просторий, привітний,
охайний, гарно вмебльований і оснащений.
За словами завідувачки Валентини Лось, тут
постійно проходять концерти, розважальні
заходи для молоді, працюють гуртки художньої самодіяльності.
Маршрут нашого прес-туру пролягав і
через Городище, де нині працює старостою
Валентина Тишенко. До цієї посади її двічі
обирали сільським головою. Що ж змінилося в громаді після створення Батуринської
ОТГ? «Великих перемін поки що нема, але
все поступово покращиться, — переконана Валентина Миколаївна. — Важливо, що
оселилося мистецьке подружжя зі столиці — Леонід Кантер
і Діана Карпенко. На той час
там доживало свої літа лише
кілька літніх людей, а сьогодні вирує культурно-мистецьке
життя, проводяться пленери,
кінопокази, форуми, волонтерські табори й заходи для дітей
та підлітків, цікаві й навіть унікальні творчі проекти. Зокрема традиційним став фестиваль «Хліб своїми руками». Усі
його учасники мають змогу дізнатися справжню ціну хліба,
адже власноруч сіють зерно,
потім жнуть серпами, обмолочують ціпками, мелють борошно та замішують тісто, із якоФестиваль «Мама Африка» на хуторі Обирок
го й випікають хліб. Учасники
фестивалю — творча молодь, студенти, вовесь бюджет залишився на місці. Це дало
лонтери, підприємці, ветерани АТО з родинам змогу переобладнати приміщення, понами, відомі люди, жителі мегаполісів.
будоване ще в 1996 році як дитсадок, на
Цього року в Обирку вперше провосільську амбулаторію. Минулого року за радився фестиваль «Мама Африка» — уніхунок субвенції з державного фонду замокальний не лише для області, а й країни.
вили технічну документацію. Відбувся тенЖати пшеницю та пекти хліб з українцями
дер на 3 млн 100 тис., держава виділила
вперше приїхали жителі цього екзотично1 млн 700, решта — то було наше фінансуго континенту. Його метою було подолати
вання, встигли провести 70% робіт. Цього
стереотипи в сприйнятті одне одного, нароку закінчуємо переобладнання за рахулагодити комунікацію та більше дізнатися
нок місцевого бюджету. Ще торік встигли запро самобутню культуру народів Африки. У
купити стоматологічну установку, придбали
цьому допомагали африканські танці, муй оргтехніку для амбулаторії. Запрошуємо
зика, дегустація національних страв, пена роботу гарного фахівця!»
регляд фільмів, покази одягу та прикрас,
Квартира для сімейного лікаря площею
майстер-класи для дітей, дружнє спілку120 кв. м з усіма вигодами розташована в
вання біля вогнища та під час різноманітцьому ж приміщенні. Опалюватиметься амбуних спільних справ. Організатор фестивалаторія за допомогою твердого палива.
лю «Мама Африка» режисер, продюсер,
У Городищі діє простора школа, три роки
мандрівник Леонід Кантер із гордістю розтому сюди ж був переведений дитсадок, ствоповів, що міжнародній команді волонтерів
рений навчально-виховний комплекс. Минувдалося створити свято, яке робить людей
лого року там замінили 70% вікон на більш
щасливими. І все це — без алкоголю, тюсучасні й енергоефективні. Голова написала
тюну та наркотиків. Переважна частина
проект і отримала гроші з програми ПРООН.
фестивальних заходів відбувалася просто
Тож проектну діяльність у громаді мають нанеба. Концертна сцена розмістилася помір продовжувати.
серед поля, на кінозал та виставковий павільйон перетворилися старенькі селянМистецький хутір Обирок:
ські хати, а для африканського ярмарку
міжнародний фестиваль
були споруджені намети під солом’яним та
«Мама Африка»
очеретяним дахом. Усе це нагадувало афПодієвий і зелений туризм у Батуринриканські поселення. Фестиваль відвідало
ській ОТГ розвивається значною мірою зазагалом близько 600 гостей.
вдяки тому, що 10 років тому в селі Обирок
Медіа-центр «Моє місто»

Повідомляє Служба безпеки України
На Чернігівщині СБУ викрила
на хабарі посадовця
лісогосподарської галузі

Заступника директора одного з комунальних підприємств
лісогосподарської галузі, що систематично вимагав від приватних підприємців хабарі за виділення лісових ділянок для вирубки дерев, викрила на Чернігівщині Служба безпеки України
спільно з Генеральною прокуратурою.
Оперативники спецслужби затримали здирника під час отримання через посередника частини хабара в розмірі 50000 гривень. Загальний розмір грошової винагороди, яку вимагав посадовець від підприємця, складав 132000 гривень. Ця сума мала посприяти у виділенні комерсанту в розробку ділянки лісу для вирубки деревини та подальшого використання її в комерційних цілях.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо
повідомлення зловмиснику про підозру.
Прес-центр СБ України

СБУ викрила на хабарі поліцейських
Злочинну схему вимагання
хабарів працівниками поліції викрили на Чернігівщині співробітники Служби безпеки України
спільно з ВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Група, до якої входило двоє
поліцейських одного з райвідділів області, колишній співробітник органів МВС та цивільні особи, налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від
приватних підприємців, які порушували правила торгівлі алкоголем.
Зловмисники залучали неповнолітніх до купівлі алкоголь-

них напоїв, після чого вимагали у власників торговельних точок гроші за нескладання адміністративних протоколів.
Оперативники
спецслужби
задокументували факт вимагання злочинною групою в одного з
приватних підприємців 3500 гривень та отримання частини суми.
Залишок хабара здирники планували отримати через посередника.
Відкрито
кримінальне
провад ження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Прес-група Управління СБ
України в Чернігівській області

Бліц-інформ
12 тонн допомоги
для обласного центру
соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю

Алан Хіллар — керівник благодійної організації
«Допомога Фелстед знедоленим дітям», що вже близько
20 років опікується центром. Алан щороку привозить
до центру гуманітарну допомогу з Великої Британії. Він,
його дружина Полін Крейвен та команда благодійників
збирають необхідні для Центру та його пацієнтів речі.
Тепер Алан привіз великий вантаж гуманітарної
допомоги — більше 12 тонн — для Центру.
За півроку в центрі здійснено масштабну реконструкцію. Загалом же розбудова медичного закладу
триває за рахунок субвенції з державного бюджету.
Споруджено дві прибудови до наявних корпусів, облаштовано кабінети для групових занять, набуття соціальних навичок, фізичної та психолого-педагогічної
реабілітації, розширено залу для масових заходів.
Також починає діяти ще один особливо важливий
проект — надання паліативної допомоги дітям із невиліковними прогресуючими хворобами переважно психоневрологічного профілю. Цей вид допомоги
вперше реалізується в Україні.
Введення в дію нових потужностей дозволить щорічно додатково понад тисячі дітей отримувати найбільш ефективні для реабілітації процедури та спільні інтегративні заходи, наголошує директор центру Василь Пасічник.

Тролейбуси 1 і 9
нарешті повернулися

Ось уже третій місяць поспіль в обласному центрі
численні перекриття вулиць — для ремонтів, інколи й
«післяремонтів», тобто повторних. Причому перекриваються головні магістралі міста: обидва проспекти
— Миру і Перемоги, вулиці Шевченка, Мазепи, Полуботка. Якраз ті, якими йдуть тролейбуси — найбільш
масовий вид пасажирського транспорту. У цей час могли б дещо допомогти приватні перевізники маршрутками та автобусами. Але вони тільки й думають, як ще
підвищити тарифи.
Через кількатижневий ремонт невеликої ділянки
вулиці Полуботка (уздовж скверу ім. Хмельницького)
було скасовано два найпопулярніші в місті тролейбусні маршрути №№ 1 і 9. Чомусь їх не пустили і в об’їзд,
наприклад, проспектом Перемоги.
Нарешті ремонт на Полуботка завершено. І рух
названих тролейбусів відновлено. Але зі змінами, бо
тепер перекрито паралельну вулицю Шевченка, теж
уздовж скверу ім. Хмельницького, — аж до 31 серпня.
Маршрут № 1 з’єднує Бобровицю та залізничний
вокзал. Маршрут № 9 нещодавно об’єднав попередні
маршрути 2 і 9, він з’єднує район ЗАЗ і міську лікарню № 2. Так от, на ЗАЗ і вокзал ці тролейбуси йдуть,
як і раніше. А от у зворотному напрямку їм доводиться
об’їжджати в центрі ремонтовану вул. Шевченка. Тобто, не виїжджаючи на Красну площу, тролейбуси прямують вулицею Кирпоноса, потім на Єлецькій повертають наліво, далі — уздовж Валу вулицею Преображенською і виїжджають на вул. Шевченка перед Красним мостом. Далі за маршрутом.

У Чернігові майже нема
нормальних ліфтів —
заявили комунальники

Півтора року тому в Чернігові мали б зупинити 600
ліфтів. Підйомне обладнання не пройшло експертне
обстеження. Проте тоді Чернігівською міською радою
було розроблено програму, відповідно до якої в більш
ніж 250 ліфтах було зроблено капітальний ремонт. У
минулому році тариф на обслуговування ліфтів підвищили, аби підрядні організації, як, наприклад, компанія «Отіс», що обслуговує ліфти в Чернігові, могли якісно надавати послуги. Проте, скаржаться представники
комунальних підприємств, про якість говорити важко.
Говорить Віктор Пригара, КП «Деснянське»: «Ми
дійсно припинили фінансові відносини з «Отісом», коли
отримали позови до суду. Власними силами ми перевірили 30 ліфтів, на 18 з них були знайдені порушення».
За нібито надані послуги комунальники винні компанії 3 мільйони гривень боргу, каже Віктор Пригара. За
його словами, жителі багатоповерхівок не хочуть платити за погані послуги, звідси й борги. Компанію «Отіс» він
звинувачує в неналежному виконанні своїх обов’язків.
У Чернігові всі ліфти пройшли експертизу працівниками Чернігівського експертно-технічного центру. За їхніми висновками, що в руках Ярослава Куца, начальника
управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради, у місті нема ліфтів, які не мали б дефектів. Говорить Ярослав Куц: «Можу впевнено сказати,
що послуги надаються неякісно».
Представники компанії «Отіс» критику не приймають. І запевняють: роботи з технічного обслуговування
проводяться. Аби впевнитися, що послуги, надані компанією, неякісні, за кілька місяців у Чернігові пройде
повторна експертиза.
«Сівер-центр»

Світ Чернігівщини
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Бліц-інформ
Список ОТГ області
поповнився Тупичівською

На Чернігівщині створено ще одну сільську
об’єднану територіальну громаду — Тупичівську,
що в Городнянському районі. Вона об’єднала громади Бурівської, Великолиственської, Тупичівської сільських рад.

По оплаті житловокомунальних послуг —

заборгованість на третину сум

У І півріччі 2017 р. мешканцями Чернігівської
області сплачено за житлово-комунальні послуги
711 млн грн, що становить 68% від нарахованих за
цей період сум.
Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку
150 кВт•год на місяць) за рік збільшилися в 1,4
разу і становили в червні 586 грн.
На кінець червня населення області заборгувало надавачам послуг за газопостачання
170 млн грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання — 81 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій —
31 млн грн, за централізоване водопостачання та
водовідведення — 17 млн грн, за вивезення побутових відходів — майже 3 млн грн.
Мали борги за 3 місяці й більше: за газопостачання — 39% користувачів, за централізоване опалення та гаряче водопостачання — 36%, за
вивезення побутових відходів — 15%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій —
14%, за централізоване водопостачання та водовідведення — 8%.
Крім того, за електроенергію заборгували 7%
споживачів, а сума боргу становила 46 млн грн.

Книжка волонтерів

Про війну і мир, любов і ненависть. Так характеризують свою першу книжку волонтери Єдиного волонтерського центру Чернігова. Видано цей
перший волонтерський альманах «Волонтерська
муза» тиражем 300 примірників. До альманаху
увійшли тексти пісень, вірші, розповіді та особисті нотатки. Видання частково профінансоване Департаментом культури і туризму, національностей
та релігій облдержадміністрації.
Автори планують ще одне спільне видання.

У Батурині —
археологічний сезон

У Гетьманській столиці до 22 серпня триватиме новий сезон археологічних досліджень. Уперше
за 9 останніх років археологічні дослідження йдуть
на Цитаделі, що була «серцем» міста. Учені продовжать вивчати територію Батуринської фортеці, заміську резиденцію гетьмана Івана Мазепи Гончарівку та маєток Кочубеїв.
Національний заповідник «Гетьманська столиця» пропонує унікальну екскурсію, під час якої ви
зможете відвідати розкопки та на власні очі побачити момент відкриття минулого міста.

Поліція Чернігівщини
відзначила другу річницю
На Красній площі в Чернігові 5 серпня Національна поліція відзначила свою другу річницю. Було вшановано полеглих на
війні на Донбасі поліцейських.
— Орієнтиром для кожного
з нас повинен стати яскравий
подвиг 67 правоохоронців Чернігівщини, які, не рахуючись із
небезпекою, віддали своє життя. Наш священний обов’язок —
свято берегти пам’ять про кожного героя, повсякчас допомагати їхнім рідним та близьким,
— підкреслив начальник Головного управління Нацполіції Едуард Альохін. — Правоохоронці
Чернігівщини з честю виконують свої професійні обов’язки

та ніколи не допустять соціально-політичної напруги, відкритого протистояння і дестабілізації ситуації в області».
Головний поліцейський області подякував керівникам влади за плідну співпрацю.
До святкових привітань долучилися голова обласної державної
адміністрації Валерій Куліч, заступник
голови
обласної
ради Арсен Дідур та
міський голова Владислав Атрошенко.
Вони
нагородили
кращих правоохоронців грамотами й
подяками.
Також В. Куліч

зазначив, що поліція Чернігівщини однією з перших в Україні запустила проект вуличного відеоспостереження «Мережа безпеки». Її унікальність у тому, що система покриває не лише місто, а
й усю область. А щоб покращити
матеріально-технічну базу правоохоронців, Валерій Куліч вручив
поліції області квадрокоптер.
Присутні оглянули виставку службового автотранспорту, зразків озброєння та амуніції.
Найбільше
зацікавили новенькі патрульні автівки
«Mitsubishi Outlander» із бортовими комп’ютерами.
Чернігівці спілкувалися с
поліцейськими, вітали їх зі святом, фотографувалися з ними та
технікою.

5—6 серпня в Чернігові відбувся
щорічний
національно-патріотичний
фестиваль «Extreme Weekend» для мешканців міста — учасників АТО, волонтерів, молоді та дітей. Повідомляє керівник Чернігівської обласної організації
Руху Валентина Наливайченка «Справедливість» Оксана Голубова.
Це була не просто розвага, а й можливість емоційно розвантажитись. Програма заходу була досить насичена,
працювало 7 локацій: стрибки з мосту; військово-спортивна гра Lasertag;
катання на човнах «Дракон» — драгонботах; турнір із волейболу; пляжний
футбол; фаєр-шоу; нічне екстремальне
кіно.
Усі мали можливість скуштувати рибну юшку та козацький куліш, які
приготували представники Козелецької команди Руху «Справедливість».
Такі заходи дають можливість перезавантажити емоційний стан, забути

негативні емоції та, звичайно, приємно провести час із сім’єю або в хорошій
компанії на лоні природи.
Від усієї Чернігівської команди Руху
Валентина Наливайченка «Справедливість» хочемо подякувати Департаменту сім’ї молоді та спорту ОДА та осо-

Автоперевізники в Чернігові від 7 серпня почали брати за перевезення людей у маршрутках
і автобусах по 4,50 грн. Незважаючи на весняні
меморандуми та зобов’язання перевізників щодо
поліпшення якості перевезень.
А ще 1 серпня міський голова В. Атрошенко наголошував, що свою частину зобов’язань за меморандумом перевізники виконали не повністю.
Однак міськвиконком затвердив нові тарифи.

допомагають
розкривати злочини
на Донбасі

Присутність роти поліції
особливого призначення
«Чернігів» на Донбасі дуже
важлива. Чернігівські бійці
не лише охороняють стратегічно важливі об’єкти та
публічний порядок, а й допомагають місцевій поліції
— розкривають крадіжки,
пограбування, вилучають
зброю та наркотики, виявляють і затримують учасників незаконних збройних
формувань.
Уже в перший день свого відрядження правоохоронці виявили наркотики в
місцевих жителів, які перетинали пункт пропуску в бік
підконтрольної Україні території.
Окрім того, поліцейські
з Чернігівщини виявили
нелегальну зброю, яку підпільно зберігали деякі місцеві жителі, та встановили
кількох осіб, що перебували в розшуку.

бисто Ніні Лемеш, а ще — Альберту
Черешку, директору КДЮСШ № 1 Сергію Романчуку, ГО «SEMARGL», цирковій студії «Менестрелі» та фаєр-колективам «Agniy», «The Vipe-Band», «Kronos»
за допомогу та підтримку в проведенні
заходу.

Напівзруйнований гуртожиток
таки вирішили добудувати —

за рік і 15 мільйонів гривень

невиплату зарплати в лікарні

Попри запевнення влади,
проїзд подорожчав на
12,5% — до 4,50 гривні

Спецпризначенці
з Чернігівщини

Екстремальні вихідні

Органи розслідують

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом невиплати зарплати
(ст. 175 Кримінального кодексу) в Остерській міській лікарні Козелецького району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури
Чернігівської області.
Розслідування доручено Козелецькому відділенню поліції Ніжинського відділу Головного
управління Національної поліції в області. Процесуальне керівництво здійснює Ніжинська місцева
прокуратура.
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Завершено розслідування
обвалу гуртожитку в Чернігові
Під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області
завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника комунального підприємства міста Чернігова. Він
підозрюється у службовій недбалості, що призвело до руйнування 12 грудня 2016 року тримальних елементів чотириповерхової житлової будівлі —
гуртожитку на вул. Попудренка, внаслідок якого загинула людина.
Відповідно до висновків експертів, через службову недбалість інтересам окремих громадян і територіальній громаді міста заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 27 млн грн.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконання особою своїх службових обов’язків, що
спричинило тяжкі наслідки). Обвинувальний акт направлено до суду для
розгляду по суті.
Із метою відшкодування збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, прокурором у кримінальному провадженні в інтересах держави
заявлено позов.

Близько року триватиме
проведення всіх необхідних
будівельно-монтажних робіт
щодо відновлення зруйнованого торік будинку на вул.
Попудренка, 16 у Чернігові.
Міська влада взяла на себе
відповідальність за відбудову
зруйнованої будівлі.
85% житла в цьому будинку було приватизовано, тому
міська влада не може ні компенсувати його вартість мешканцям, ні побудувати нове
житло замість приватизованих квартир. Отже, за кошти
міського бюджету буде відновлена зруйнована будівля,
і люди зможуть повернутися
до своїх помешкань.
Після аварії було проведено обстеження будинку з
метою встановлення ступеня руйнування та можливості
його відновлення. Висновок
такий: відновлення будівлі

можливе за умови виконання всіх рекомендацій відповідно до чинних будівельних
норм.
Уже розроблений проект
щодо відновлення зруйнованого будинку, він проходить
комплексну експертизу.
Згідно з проектом, передбачено відновлення зруйнованої частини будівлі, посилення тримальних конструкцій та за необхідності і перекриттів. У середині будинку
треба повністю замінити внутрішні системи каналізації
та водогону, реконструювати електрощитові прибори та
поставити лічильники газу,
води, опалення.
Крім того, планується будівництво нової покрівлі.
За попередніми розрахунками, із міського бюджету
слід передбачити 15 млн грн
на здійснення цих робіт.
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Вітання
із Днем Незалежності
До просвітян України.
Дорогі друзі! Вітаємо вас
щиро з 26-ю річницею незалежності України і бажаємо
вам сил і витривалості в досягненні миру та добробуту
для народу України.
Зі свого боку ми стараємось, щоб наш уряд надав
якнайбільшу поміч Україні у
її боях із загарбниками території України на Донбасі. Ми
невпинно пишемо листи й телефонуємо до наших сенаторів і конгресменів, щоб вони
вплинули на Росію і змусили дотримуватися договорів
про мир. Протягом року стараємося надсилати фінансову поміч до осередків «Просвіти» на видавничу діяльність,
на працю з молоддю, на стипендії для здібних студентів
із малозабезпечених сімей, на поміч пораненим бійцям
та їхнім родинам. У США допомагаємо пораненим воїнам
України, які перебувають тут на лікуванні.
Будемо й надалі допомагати вам у вашій нелегкій, але
дуже потрібній праці на користь українського народу.
Бажаємо найкращих успіхів!
Слава Україні! Героям Слава!
За управу Товариства української мови США —
голова ТУМ, професор
Віра БОДНАРУК

Українська виставка
в Чикаго

Цього року ми відзначаємо важливу подію — століття Української революції. Цій річниці присвячена нова
мультимедійна мандрівна виставка «Відважні: наші Герої».
Генеральне консульство України в Чикаго у співпраці
з Музеєм Революції Гідності та Українським національним музеєм організувало показ цієї виставки в місті Чикаго (США). Відкриття відбулося 11 серпня в Українському національному музеї (2249 W Superior St, Chicago,
Illinois 60612).
Відвідавши виставку, ви отримаєте можливість заглибитися в деталі українських революцій і воєн останніх 100 років, ознайомитися з концепцією свободи через
висвітлення революційних подій в Україні.
У проекті «Відважні: наші Герої» втілено в динамічному показі та відзнято різні типажі борців доби Української революції, Холодного Яру, Української повстанської
армії, Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності.
Приходьте і долучайтесь до пізнання героїчних сторінок історії України!
Генеральне консульство України в Чикаго

Другий том довідника

«Подєбрадський полк Армії УНР»
У видавництві «Орієнтир» побачив світ другий том Енциклопедії Визвольної боротьби «Подєбрадський полк
Армії УНР». Про це повідомила прес-служба Історичного
клубу «Холодний Яр».
У виданні 325 біографій вояків регулярних та іррегулярних українських збройних формацій 1-ї половини
ХХ ст. — студентів і випускників Української господарської академії в Подебрадах (Чехословаччина, 1922 —
1932) і тих воїнів, які прагнули навчатися в академії.
Серед них було чимало творців української культури
— письменників, художників, композиторів, музикантів,
акторів, журналістів, редакторів, кооператорів, спортсменів, державних, громадських і театральних діячів.
Повна назва книжки: Коваль Р., Моренець В.,
Юзич Ю. «Подєбрадський полк» Армії УНР. До історії Українських січових стрільців, Богданівського та Гордієнківського полків військ Центральної Ради, 1-ї Сірої, 1-ї Синьої, 1-ї Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Залізної, 4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії
УНР, Галицької армії, Вільного козацтва, повстанськопартизанського руху, Запорозької Січі Юхима Божка,
Окремого чорноморського коша військ Директорії, Легії
українських націоналістів, УВО, ОУН, Карпатської Січі та
дивізії «Галичина». Том 2. Київ, Історичний клуб «Холодний
Яр», «Орієнтир».
У другому томі енциклопедії Визвольної боротьби
можна прочитати біографії не тільки прекрасних українців — кубанців, галичан, буковинців, волиняків, чернігівців, слобожанців, наддніпрянців, подільських козаків,
тавричан, а й дорогих нам чужинців, оборонців української волі — німця Вільгельма Лутца, білоруса Уладзіміра Куровського, єврея Юрія Ліндемана, вірменина Якова
Осканова, а також українізованої польки Харитини (Тіни)
Пекарчук та українізованої білоруски Марини Нестеренко. Вони перевтілилися в українок на полях битв за свободу нашого народу.
© Українська правда, Історична правда

Україна і світ
Донбас окупували
40 тисяч військових РФ
і бойовиків — Генштаб

Війна на Донбасі

До 40 тисяч російських військовослужбовців і завербованих ними найманців протистоять українській армії на Сході України.
Про це повідомив глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.
«Загальна кількість (бойовиків на
Донбасі — ред.), яку ми визначили, на
сьогодні складає близько 39, до 40 тисяч. Це загальне військове угруповання»,
— сказав він.
Муженко уточнив, що мова йде як про
кадрових російських військовослужбовців, так і про найнятих ними бойовиків.
«Наприклад, за інформацією затриманого російського контрактника Агєєва, у складі того підрозділу, у якому він
проходив службу, близько 30% становили
саме кадрові російські військовослужбовці», — розповів він.
24 червня в зоні АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу
противника, у результаті двох бойовиків
було вбито, у тому числі громадянина РФ.
Пізніше в Генштабі повідомили, що
ворожою ДРГ керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.
Крім того, у полон потрапив російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв.

У липні Росія передала бойовикам 600 тонн боєприпасів,
4 танки та 7 реактивних систем
У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та
7 реактивних систем залпового вогню.
Такі дані станом на 2 серпня оприлюднив представник України в підгрупі з питань
безпеки тристоронньої контактної групи
щодо Донбасу Євген Марчук.
«Подаю маленький фрагмент із офіційних матеріалів, які українська сторона кожного разу оприлюднює під час засідань Робочої групи з питань безпеки в Мінську», —
написав він.
За даними української сторони, за попередній місяць на захоплені бойовиками території України надійшло також 19 вагонів
і 10 вантажівок із боєприпасами (близько
600 тонн), до 8 авто, 103 цистерни й 4 бензовози з паливом (близько 6 130 тонн).
Крім того, у липні зафіксовано 44 випадки використання бойовиками безпілотників для розвідки території України і 4 випадки застосування розвідувальної російської
авіації.
Від початку року російський транспорт
157 разів незаконно перетинав україн-

Корупція, корупція…
За півроку в Україні засудили
до в’язниці 121 корупціонера

Таку статистику повідомляє Верховний суд України.
У січні-червні 2017 року до судів надійшло 4 444 справи про корупційні
злочини, розглянуто 2063. За вчинення корупційних злочинів притягнуто до
кримінальної відповідальності 469 осіб, до адміністративної — 903.
При цьому до позбавлення волі засуджено 121 особу, виправдані — 77,
закрито провадження проти 110.
Ще 4 злочинці були засуджені до громадських робіт, 12 — до арешту,
265 — до штрафу.
Щодо 102 засуджених осіб було прийнято рішення звільнити їх від відбування покарання.
Крім того, до 25 корупціонерів суд застосував конфіскацію, до 14 —
спецконфіскацію.
Серед засуджених найбільше співробітників поліції та Міністерства внутрішніх справ (58) і військовослужбовців (44). Найменше засуджено за корупцію суддів (жодного), співробітників Національного антикорупційного
бюро та Національного агентства із запобігання корупції (жодного) і працівників апарату судів (1).

Справа щодо розкрадання
грошей на проекті «Cтіна»
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро під
процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали сімох
осіб у рамках розслідування в кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного
бюджету України.
Кошти були виділені для інженерно-технічного
облаштування
українсько-російського державного кордону на територіях, прилеглих
до районів проведення антитерористичної операції та Автономної
Республіки Крим (так званий проект «Стіна»).
Осіб затримано в порядку
ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у
вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України. Серед
затриманих — службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.
Для з’ясування обставин вчи-
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нення злочину детективи НАБУ та
прокурори САП проводять слідчі дії
(обшуки) у Києві, Київській області,
Чернігові та Харкові.
Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів та вирішується
питання про затримання інших осіб.
Розслідування в кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під
час реалізації так званого проекту
«Стіна» детективи НАБУ здійснюють
із березня 2016 року.
За версією слідства, унаслідок
злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад
16 млн грн.
Під час розслідування детективи Бюро ініціювали низку судових експертиз, безпосередньо виїжджали на кордон, із залученням
експертів здійснювали огляд ділянок із метою об’єктивної оцінки
фактичного обсягу виконаних робіт
та співставлення їх із даними, які
містяться в актах прийому-передачі
виконаних робіт.

Суд арештував майно Насірова
включно з нерухомістю

Суд наклав арешт на все майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.
2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою і
службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, бо дружина й
тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.
Майно в Количівці. Згідно з електронною декларацією Романа Насірова, він має 20 земельних ділянок у селі Количівці під Черніговом загальною
площею 283093 кв. м (понад 28 гектарів). Офіційні межі Количівки — близько 185 га.
Насіров — наш земляк, 2000 року закінчив Чернігівський інститут економіки та управління.

ський кордон (104 рази потяги, 53 рази колони військової та автомобільної техніки), із
них у липні — 18 (менше було лише в червні — 14).
За словами Марчука, таку інформацію
чує і російська сторона, і голова місії ОБСЄ
в Україні.
«Російська сторона завжди заперечує,
заявляючи, що це не підтверджені дані, тобто щоб ми показали, із якої точки і в який час
доби велась зйомка. А далі справа техніки
— виявити і встановити, хто це міг робити,
чи виявити точне місцезнаходження прихованої камери», — зазначив він.
«Кому треба, у тому числі й за межами
України, бачать те, що треба. І точний (до
хвилини) час, і навіть GPS координати», —
додав Марчук.
Як відомо, Росія заперечує свою участь
у бойових діях на Сході України, поставки
зброї, воєнної техніки та грошового забезпечення тим, хто воює проти України, — так
само, як спершу заперечувала присутність
своїх військових у Криму під час анексії півострова.
Олена Рощенко, УП

Панорама

В Україні побудували
79 нових об’єктів
відновлювальної енергетики

За шість місяців 2017 року в Україні було побудовано
79 нових об’єктів відновлювальної енергетики сумарною
потужністю 182,7 мВт.
За вказаний період було зведено 67 нових сонячних
електростанцій. Потужності вітропарків зросли за звітний
період на 20,7 мВт — до 458,7 мВт. Потужності малих ГЕС
та об’єктів електрогенерації на біомасі за І півріччя зросли
на 2 мВт — до 120 мВт і до 33 мВт відповідно.
За шість місяців року інвестиції в проекти відновлювальних джерел енергії перевищили 210 млн євро.
Станом на 1 червня 2017 року загальні потужності відновлювальних джерел електроенергії в країні становлять
1461,7 мВт.
До кінця року українські та зарубіжні девелопери реалізують в Україні понад 70 нових інвестиційних проектів у сфері відновлювальної енергетики сумарною потужністю понад
430 мВт. Таким чином, загальні потужності об’єктів відновлювальної енергетики в Україні можуть сягнути рівня 1,9 гВт,
що становитиме понад 4,3% загального енергобалансу.

На Луганщині завершили
монтаж вежі, яка транслюватиме
українське телебачення

У Бахмутівці Луганської області завершили будівництво 134-метрової вежі, яка транслюватиме українське
радіо і телебачення. Тут ще мають змонтувати передавальне обладнання. Із вежі в Бахмутівці вже цього місяця
розпочнеться цифрове та аналогове телевізійне мовлення, а також FM-радіомовлення.
Це третя вежа, побудована протягом двох останніх років. Так, уже побудовано вежі в Херсонській, Донецькій та
Луганській областях.
Нова вежа має забезпечити трансляцію українських
каналів на окуповані території, а саме: на Луганськ, Алчевськ і Стаханов.

За тиждень в Україні
потонули 99 людей

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, 99 громадян загинули на водних об’єктах країни в період
від 31 липня до 6 серпня. А від початку року (станом на 6 серпня) на водоймах країни загинуло 685 людей, із яких 70 дітей.
При цьому врятовано 484 людини, у тому числі 106 дітей.

Під Києвом у ДТП
загинуло 7 людей

На Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі «ВАЗ» та «Opel». Зіткнення було лобовим.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20.30. Біля повороту на Баришівку автомобілі рухалися назустріч один одному.
В автомобілі «ВАЗ» на місці загинули четверо дорослих
та одна неповнолітня дитина. 6-річна дівчинка з цієї машини була доставлена в лікарню, але врятувати її життя
не вдалося.
В авто «Opel» водій залишився живий, пасажирка загинула.
Саме автомобіль «ВАЗ» («Жигулі») порушив правила
руху, пішов на обгін фури та виїхав на зустрічну смугу.

6
Україна і світ
Зі Звернення Товариства «Соловецьке Братство»
у зв’язку з 80-річчям Великого терору в СРСР
5 серпня 1937 року за наказом НКВС СРСР № 00447 набула
чинності постанова Політбюро ЦК
ВКП(б) від 2 липня 1937 року «Про
антирадянські елементи». Розпочалася наймасовіша «чистка» радянського суспільства від «ворожих елементів».
Часи Великого терору в масовій свідомості населення СРСР
позначені тотальним страхом та
недовірою. Нічні арешти сусідів,
підозри колег на роботі, друзів,
родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов’язок
публічно таврувати ворогів народу
були повсякденними.
Улітку 1937 року введено низку нормативних документів, які посилили відповідальність членів родин репресованих. Дружини та чоловіки «ворогів народу» підлягали
обов’язковому арешту, діти до 15
років передавались у спеціальні
дитячі будинки. Члени сімей «ворогів народу», засуджених до розстрілу, підлягали примусовому переселенню у внутрішні області СРСР. У
рамках Великого терору НКВС організувало та провело серію масових національних операцій. Це
т.зв. «німецька операція» (25 липня
1937 року), «польська» (11 серпня
1937 року), «румунська», «латиська», «грецька», «іранська», «харбінська», «афганська», «проти болгар і
македонців».
До кінця 1938 року в СРСР
було заарештовано 1,5 млн осіб. Із
них 800 тис. було знищено.
За період Великого терору на
території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918
осіб, із яких близько двох третин —
до розстрілу. Решту було відправлено до в’язниць і таборів.
До російської агресії проти України, яка триває з весни 2014-го
року, українська делегація в рамках Соловецької прощі разом із делегаціями інших країн брала участь
у щорічних заходах зі вшанування
пам’яті замордованих політв’язнів
в урочищі Сандармох. Заходи роз-

почалися з 1997 року, коли в Карелії поблизу Медвежегорська були
знайдені завдяки невтомним пошукам подвижника пошукової справи
Юрія Дмітрієва (нещодавно репресованого ФСБ) приховувані НКВСМДБ-КДБ місця масових страт і
поховань — «обычные места расстрелов». Щорічно саме 5 серпня
наша українська делегація брала
участь у церемонії зі вшанування
пам’яті жертв політичних репресій
біля пам’ятника «Люди, не вбивайте один одного», що в урочищі Сандармох. Тут виступали консули, історики, дослідники, представники
«Меморіалу» з різних країн з Україною включно. Після меморіальних
виступів ми йшли до встановленого пам’ятного козацького хреста
«Убієнним синам України», де в розстрільних ямах покоїться цвіт української інтелігенції та в’язні Соловецьких таборів, запалювали свічки, покладали квіти й вінки, відспівували безневинно убієнних жертв
сталінського терору.
Неподалік Сандармоха знаходиться «знаменитий» страшними
спогадами Біломорканал, на будівництві якого віддали своє жит-

тя понад сто тисяч українських
політв’язнів.
У Росії останнім часом, на превеликий жаль, намагаються не
дуже часто згадувати загиблих на
Соловках та в інших жахливих місцях сталінського ГУЛАГу, розкиданих по всій території Сибіру, Магадана, Казахстану. Відбувається підміна цивілізаційних понять
та історичної правди, коли міжнародні злочинці, які скоїли гігантські злочини проти людяності, офіційно оголошуються «ефективними
менеджерами», їм відновлюються пам’ятники, а в місцях, де творились масові злочини, катам відкривають «музеї»…
Зважаючи на вищеозначені обставини, які склалися між
Росією та Україною з 2014 року,
українська громадськість не має
реальної безпечної для її учасників можливості відвідати місця,
де упокоєні жертви тоталітарного
режиму, і віддати останні почесті
всім безвинно убієнним землякам.
Але і в цей трагічно ювілейний рік
80-річчя Великого терору ми будемо збиратися в традиційний день
5 серпня — День Пам’яті по загиблих — у столиці України Києві.
Тільки знання історичної правди про ті страшні часи більшовицького тоталітаризму і пам’ять про
безневинні жертви сталінізму не
дасть прорости зернам тоталітаризму, людиноненависництву, які
можуть призвести до нових злочинів проти людяності!
5 серпня в Києві відбулися такі
поминально-церемоніальні заходи:
— літургія в Покровській церкві на Подолі, внизу Андріївського
узвозу;
— панахида й меморіальні заходи біля Хреста репресованим у
30-х — 50-х рр. біля будівлі колишнього Жовтневого палацу, Майдан
Незалежності;
— меморіальні заходи в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».
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«Великий терор»
в Україні

Інформація Національного
інституту пам’яті Украни
НКВС УРСР розташовувався в Києві в 1934—1938 рр.
у будівлях колишнього Київського інституту шляхетних дівчат (згодом — Жовтневий палац), у 1938—1941 рр. на вул.
Короленка (нині — Володимирська), 33.
Найкривавіша ніч у Києві
— 19 травня 1938 року, коли у
в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Розстріли,
як правило, проводилися на
подвір’ях в’язниць, у підвалах
НКВС або безпосередньо перед похованням. Спочатку для
масових поховань відводилися спецділянки цвинтарів.
У пік репресій із метою приховати масштаби злочину енкаведисти змінили цю практику. У фруктових садах, парках, приміських лісах викопувались траншеї для поховань,
часто трупи засипалися негашеним вапном.
Биківнянське поховання
жертв сталінських репресій є
одним із найбільших на території України. Уже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян.
Інші місця масових поховань жертв «Великого терору»
політичних репресій 1937—
1938 рр.: Рутченкове поле
(Донецьк), район Парку культури та відпочинку (Вінниця),
П’ятихатки (Харків), Католицьке кладовище (Умань), Єврейський цвинтар (Черкаси), село
Халявин (Чернігівщина), Другий християнський цвинтар
(Одеса), 9-й км Запорізького
шосе (Дніпро).
У Західній Україні після
1939 р. також з’явились місця масових поховань, зокрема урочище Дем’янів лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна (Львівська область), Тюрма
на Лонцького (Львів).

У Чехії знайшли
могили поляків,
загиблих під час спроби
вирватися за «залізну завісу»
У Чехії виявили поховання шести
польських жертв, загиблих від струму на кордоні Чехословаччини. Про
це йдеться в повідомленні Платформи європейської пам’яті та сумління.
Відповідальність за їхні смерті лежить, передусім, на колишньому міністрі внутрішніх справ (1961—1965),
члені Політбюро та прем’єр-міністрі
(1970—1988) Любомирі Штроугалі.
Польський Інститут національної
пам’яті, який ініціював кримінальне
провадження у справах, що ґрунтуються на відкриттях Платформи в лютому цього року, заявив про свій інтерес в ексгумації решток польських
громадян.
На основі подання Платформи європейської пам’яті та сумління прокурори Головної комісії з розслідування
злочинів проти польської нації (яка є
підрозділом польського ІПН) відкрили цього лютого кримінальне провадження у справах убивств польських
громадян на Чехословацькому кордоні впровдовж 1961—1965 років.
Команда дослідників Платформи ідентифікувала загалом тринадцять польських жертв, які померли
від удару електричного струму високої напруги на огорожах на кордоні
Чехословаччини та Австрії в час, коли
Штроугал був міністром.
Відповідно до комуністичних настанов, тіла тих, кого вбили на кордоні «залізної завіси», належало ховати в безіменних могилах, зрівняних
із землею. Про поховання не дозволялося інформувати нікого з родичів
або близьких.
Платформа європейської пам’яті
та сумління — міжнародний проект,
метою якого є дослідження злочинів
тоталітарних режимів і недопущення
повторної появи тоталітаризму в Європі.
© Українська правда,
Історична правда

«Судовий урок» Польщі для Банкової

Поляки показали гарний приклад для українців, як треба діяти, коли влада нав’язує їй суперечливі та шкідливі реформи, не чує народ
та опозицію. Цей кейс може бути гарним уроком для Банкової, яка подібно до польської
влади намагається формувати суди під себе.
Узурпаторські плани польської влади зірвано. І все завдяки багатотисячним протестам проти судової реформи. Вони тривали
більше тижня в понад 100 містах Польщі з палаючими свічками, білими трояндами, національним та європейськими стягами й читанням уривків з Конституції.
24 липня президент Польщі Анджей Дуда
заявив про готовність ветувати два суперечливі закони — «Про Верховний суд» та «Про
Державну раду судочинства». За ними Верховний суд підпорядковувався б Мін’юсту, голови
окружних та апеляційних судів призначалися б
міністром (без консультацій із представниками органів правосуддя), а члени Національної
судової ради (органу, що призначає суддів) —
депутатами.
І хоч Дуда в заяві забув про третій закон
— «Про загальні суди», який входить до пакету
судової реформи, це вже перемога демократії,
яку Польща запише у свою історію.
На президента Польщі вплинули протести
всередині та ззовні країни. Як відомо, цими
вихідними поляків підтримало 18 міст ЄС, з них
9 столиць країн. А також заяви Єврокомісії та
Держдепу США.
Так, ЄК закликала Варшаву відкласти реформу з трьох законів і навіть натякнула, що
їх ухвалення може спричинити рекомендації,
санкції і навіть обмеження права голосу Польщі в рамках ЄС.

Урешті-решт поляки спромоглися не тільки вибудувати чесний суд, відновити довіру до
судочинства, а й вибороли право на незалежність суду, коли влада намагалася здійснити
нападки.
В Україні маємо значно трагічнішу ситуацію із судами. Замість верховенства права
в нас досі діє «телефонне право» й «корупція»
в судах. Про це в один голос кажуть люди, які
стикаються з несправедливими рішеннями
суддів і змушені або платити хабарі, або звертатись у Європейський суд з прав людини.
Більше того, слабкі суди й корупція погіршують інвестклімат в Україні навіть більше, ніж
війна, наголошують посли іноземних держав в
Україні.

Та замість рішучих і докорінних реформ,
боротьби з корупцією, у тому числі в судах, бачимо спроби залишити усе, як є. Банковій вигідно мати повністю залежну судову систему,
бо за «ручного суду» результат відомий наперед і немає жодної відповідальності.
Це, до речі, дуже добре показала «тарифна справа» Юлії Тимошенко й затягування її
Окружним судом міста Києва. У цій справі так
званий суд не виніс жодного рішення. Її банально поклали в довгу шухляду, дочекавшись
завершення повноважень двох суддів, і в новому складі, куди додався «випадково» голова
суду Вовк, відправили справу на експертизу.
Якби ж справу розглядали за законом, достатньо було б лише одного аргументу: Кабмін

не мав права встановлювати ціну на газ для
населення в розмірі 6879 грн за тисячу кубометрів. Бо це суперечить Закону «Про ринок
природного газу» і є прерогативою регулятора
— НКРЕКП.
Більше того, тарифоутворення відбулося
непрозоро й необґрунтовано, без фінансового плану та інвестиційної програми ПАТ «Укргазвидобування». У результаті лише за минулий рік населення переплатило за комуналку
70 (!) млрд грн, які осіли у вигляді надприбутків
у Нафтогазі.
Звичайно, все це можна списати на нереформовані суди. Але проблема полягає в тому,
що відбувається саботаж створення тих, які
покликані долати корупцію. Законом «Про судоустрій та статус суддів» передбачено створення Вищого антикорупційного суду. На розвиток цієї норми група народних депутатів
внесла відповідний законопроект №6011,
який передбачає не просто створення суду з
нуля, а й незалежний добір нових суддів. Натомість Банкова придумала, як лишити все, як є,
і замість незалежного антикорупційного суду
створити «ручні» антикорупційні палати в чинних судах із наявних суддів.
Історія з Вищим антикорупційним судом
далеко не завершена й матиме продовження. Головне питання: яким чином здійснюватиметься добір суддів — незалежно чи як завжди? І, до речі, це буде тестом для українців
на дорослість і готовність захищати демократичні цінності й право на чесний суд. Поляки
довели, що можуть!
Іван КРУЛЬКО,
народний депутат України
Українська правда, 25.07.2017 р.
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Закордонне українство
Діаспора в Німеччині
організувала відпочинок
для дітей бійців АТО

Наші заробітчани у Польщі

Історія

Кредитова спілка «Будучність» —
для молоді

Центральна спілка українців у Німеччині вчетверте організувала благочинний проект для дітей, батьки
котрих загинули під час бойових дій на Сході України.
Двотижневий відпочинок 22 дітей відбувається в літньому таборі поблизу міста Бремен і передбачає екскурсії до розважальних парків, міста Бремена, подорож у гори Гарц та інше.
Проект був утілений за підтримки Генерального
консульства України в Гамбурзі та Міністерства оборони України.

Лише за півроку Республіка Польща офіційно видала українцям 650 тис. трудових віз. Це не враховуючи неофіційних українських працівників.
Водночас громадяни України подали рекордну кількість прохань про дозвіл на проживання у РП, що становить 65% від усіх заяв за першу половину 2017 року.

Канадська спілка «Будучність» виступає постійним
спонсором молодіжних проектів і підтримує українські
садочки, забави, концерти, свято Миколая, українські
двомовні та суботні школи, студентські клуби, мистецькі колективи, спортивні товариства в Торонто та
на околицях.
Щороку в червні відбувається матуральний бал
українських суботніх шкіл Торонто, Гамільтона й Ошави. Крім того, що «Будучність» виступила найвищим
спонсором балу, вона подарувала кожному учню, а їх
цього року було 86, $100 і срібний тризуб на ланцюжку. Із привітальним словом виступив Роман Медик, Голова Ради Директорів.
Крім цього, BCU Foundation уже третій рік вручає
премію в розмірі 250 доларів за найкращі успіхи в літературі. Вручають її представнику з кожної школи.
У червні також відбулися випускні святкування
двомовних шкіл Торонто, які відвідали працівники «Будучності» і вручили подарунки для 155 студентів: купони на $100 і фірмові сонячні окуляри кредитівки.

На оселі СУМ вшанували
українських героїв

На оселі Спілки української молоді в м. Елленвілі (штат Нью-Йорк) відбулося відзначення Свята героїв. Щороку його організовує Головна управа Організації оборони чотирьох свобід України.
Цього року свято було приурочене до 75-ї річниці
створення УПА та 70-ї річниці акції «Вісла».
Розпочалося воно урочистою ходою представників українських громадських організацій
до каплички Св. Архістратига Михаїла, збудованої в пам’ять про жертви акції «Вісла». Тут відбулася архієрейська служба Божа. Учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв України,
котрі віддали життя за її Незалежність, серед них
згадали й Марка-Григорія Паславського, першого Героя України з-за кордону (із США), котрий загинув у війні на Донбасі.
Після концертної програми відбулося урочисте
покладання вінків до підніжжя пам’ятників загиблим героям. Завершилося свято представленням
фотовиставки з історії УПА «Армія безсмертних».

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
У Мілані вшанували пам’ять
італійського
письменника
українського походження

Заходи зі вшанування Володимира-Джорджіо Щербаненка пройшли з нагоди 106-ї річниці
від дня його народження.
Володимир — син українця та італійки — ще
маленьким виїхав із матір’ю до Італії. Пізніше у
своїй автобіографії «Я, Володимир Щербаненко.
Автобіографічна розповідь» він напише, що в Італії завжди почувався іноземцем. В Україну Джорджіо повертався тільки один раз — на пошуки
батька. У Києві сім’я дізналася, що він загинув у
вирі революційних подій. Джорджіо Щербаненко
був визнаний «батьком» італійського детективу.

Етнічного українця призначили
астронавтом Канади
Діаспора Канади привітала
полковника Джошуа Кутрика, канадця українського походження,
із призначенням його черговим
асторонавтом Канади. Його обрали з-понад 3700 учасників на цю
посаду, повідомляє Конгрес українців Канади.
«Я ріс у фермерській спільноті в селищі Боувалон поблизу Вегревіль, що в Альберті. Мій прадід осів там після імміграції із Західної України в 1910 році. Мій
батько Баррі теж там виріс. Він

був представником третьої генерації, що фермерувала на тій
землі, яка досі належить нашій
родині. Українська була першою
мовою мого батька. Українська
культура та звичаї були важливими для нього. Усі його четверо дітей, у тому числі і я, виростали в цих традиціях, навчались
українського танцю. На превеликий жаль, ми втратили нашого
тата минулого липня, але він назавжди в нашій пам’яті», — розповів військовий.

Свою службу полковник Кутрик розпочав у 2000 році в
Збройних Силах Канади пілотом-випробувачем та бойовим
пілотом.

Куликівські школярі побували в польському
Перемишлі — на запрошення університету
Старовинне місто Перемишль —
один із найгарніших куточків Польщі. Розташоване неподалік кордону з
Україною, менш як за 100 кілометрів
від Львова, на давніх етнічних українських землях. Від 22 до 26 липня тут
перебувала група старшокласників
Куликівської середньої школи у складі
14 осіб на чолі з педагогом Людмилою
Пилипенко. Мета цього візиту — знайомство з вищою освітою Польщі та
можливістю отримання диплому європейського зразка.
У листопаді минулого року в райцентрі Куликівці, в школі побували
співробітники Перемишльського університету — викладач доктор наук
Малгожата Кузьбіда та керівник відділу промоції ректорату Василь Козяр.
Вони зустрілися зі старшокласниками
школи та педагогами. Ця зустріч була
організована за сприяння нашої газети «Світ-інфо», її редактора Петра Антоненка. Гості запрошували випускників
вступати до їхнього навчального закладу. Була укладена угода про співпрацю між школою та університетом. У
її рамках і відбулася ця захоплива поїздка.
Наш кореспондент попросила поділитися враженнями декількох учасників подорожі.
Юлія Баглай, 11 клас:
— Це була дуже хороша, насичена
програма. Організація поїздки на вищому рівні. Ми їхали до Польщі та Європи вперше, і, звичайно, усі дуже хвилювалися. Але нас гостинно зустрічали,
показали й навчили багато чому. Ми
проживали в старовинному палаці на
території університету. Мені дуже сподобалася їхня система освіти і ставлення викладачів до студентів. Для нас
спеціально організовували уроки, було
що побачити.
Для тих, хто має Карту поляка, навчання безкоштовне, як і проживання
в гуртожитку. Для іноземців — платне.

Для студентів з України існує знижка,
більше 50 відсотків, тобто треба платити 3 тисячі злотих, або 21 тисячу гривень. Це приблизно як у наших вишах.
Нема вступних іспитів, єдине, що вимагається, — атестат про середню освіту.
Тут можна отримати диплом, який
визнається в усьому європейському
світі, Канаді та Америці. І я тепер мрію
навчатися в Перемишльському університеті. Вважаю, що престижно отримати освіту за кордоном, перейняти все
краще, аби потім повернутися в Україну й розбудовувати нашу державу.
Сергій Береговець, 11 клас:
— Просто цікаво було поїхати, щоб
дізнатися, чи складно там навчатися.
Здається, нічого страшного нема, нам
під силу, тільки треба кошти, щоб оплатити навчання. Їхали туди від Києва прямим швидкісним потягом «Інтерсіті».
Мені дуже сподобалася ця поїздка,
університетське
містечко.
Запам’яталися уроки польської мови,
прогулянки містом, у якому багато старовинних костелів та інших споруд.
Дуже красивий палац Любомирських,
де ми жили. Хотілося б ще туди поїхати.
Діана Пастернак, 9 клас:
— Нас дуже добре зустрічали, проводили уроки польської мови. Велика
увага приділялася розмовним темам,
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щоб можна було на вулиці поспілкуватися з місцевим населенням. Нам розповідали про історію Польщі, її культуру. Ми оглянули історичні пам’ятки
Перемишля. Із нами займалися групи
учнів із Тернополя, Збаража, Рівного. Перед від’їздом ректор університету та його заступник вручили кожному
члену групи сертифікати про закінчення літньої мовної школи. Вважаю, що
перші ази ми отримали. Дуже мрію тепер навчатися в Перемишльському
університеті і буду старатися в школі,
адже важливо, щоб була хороша база.

Як добре, що ми дізналися про систему
навчання в університеті, це доступно,
якщо допоможуть батьки. Це був перший і новий досвід, нові знайомства.
Спілкувалися зі студентками з України
— Надією та Оксаною. Вони вже другокурсниці.
Аліна Лапко, 9 клас:
— Мені сподобалися не тільки уроки польської, а й обладнання, яке є в
аудиторіях, хімічні досліди, які нам продемонстрували, університетська територія, напрочуд красивий парк. Перемишль загалом багато чим нагадує
Львів.
Гарно був організований відпочинок, ми каталися на літніх санках, гуляли містом, піднімалися на його найвищу точку — Копець татарський, із нього видно навіть кордон з Україною. Нас
тепло проводжали, а група у свою чергу дякувала ректорату за отримані знання, за запрошення вчитися в університеті. Тепер це стало мрією більшості
з нас. І неодмінно хочемо ще раз поїхати до Польщі. Наші друзі, які переглянули фотографії у Фейсбуці, також хочуть
побувати в Перемишлі.
Спілкувалася Тетяна Зінько

Університет Перемишля запрошує
студентів з України

В університеті є такі факультети: англійська філологія, польська філологія,
прикладна лінгвістика, історія, політологія, соціологія, міжнародні відносини, архітектура інтер’єрів, графічне проектування, виробництво і безпека продуктів харчування, інженерія середовища, інженерія транспорту і логістики, мехатроніка.
Докладну інформацію про вступ і загалом про університет можна отримати українською чи російською мовою, написавши на електронні адреси:
studiujwpolsce@pwsw.pl чи w.koziar@pwsw.eu. Або зателефонувати в офіс на
польські телефони: стаціонарний — 48-16-73-55-204, мобільний — 48-50-5616-818 (Василь Козяр, керівник відділу організації і промоції університету). Говорити можна українською мовою.
Адреса: Державний Східноєвропейський університет у Перемишлі, вул.
Князів Любомирських, 6, 37-700, Перемишль, Польща.
Польською мовою: Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w
Przemyslu, ul. Ksiazat Lubomirskich, 6, 37-700, Przemysl, Polska.
Інтернет-сторінка університету: www.pwsw.ue

Найбільшу
базу мешканців
України
поповнили

База pra.in.ua доповнилася відомостями про
понад 10 тис. вояків Австро-Угорщини з України.
Це перший блок, який
включає лише вояків, народжених на території сучасної України. Робота
над другим блоком (який
включатиме також осіб,
народжених на території
нинішнього
Підкарпатського воєводства Польщі) орієнтовно буде завершена в жовтні-листопаді.
Джерелом теми стали
скани в чеському архіві,
різноманітні публікації, а
також міні-бази, сформовані окремими дослідниками.
У цілому роботу над
темою не завершено,
і база поповнюватиметься вояками цісаря
і надалі. Наразі ці дані
прив’язані до населених
пунктів, звідки були родом зазначені особи.
Проект pra.in.ua —
найбільша база мешканців території України,
народжених між 1650 і
1920-ми роками. Станом
на червень 2017 року
база проекту нараховувала 2,5 млн осіб. План
розвитку проекту передбачає, що на початок
2018 року вона виросте
до 3 млн осіб, а в 2019
році сягне 4 млн.

У Польщі
представили

найбільший проект

з оцифровування
найцінніших книг
Нещодавно у Варшаві
представили найбільший
проект в історії бібліотекарства Польщі. За проектом
«PATRIMONIUM»
до 2020 р. буде оцифровано понад мільйон найцінніших, часто унікальних об’єктів із колекцій
Національної та Ягеллонської бібліотек, відкрито
до них доступ у найсучаснішій у Польщі цифровій
бібліотеці.
«Це найбільший проект в історії польського
бібліотекарства», — наголошує директор Національної бібліотеки Томаш Маковський. Будуть
зіскановані найцінніші
рукописи,
стародруки,
книжки, журнали, рисунки, графіки та світлини
з колекцій двох найбільших і найважливіших бібліотек Польщі — ті, що
досі не були оцифровані.
Нині в цифровій національній
бібліотеці Polona налічується
1,7 млн об’єктів.

Cвіт планети
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Американська фантазія

Наша делегація біля Конгресу США.

Журналісти в Конгресі США
— як у себе вдома. Тут творяться закони, за якими живе вся
держава, але творяться вони під
пильним наглядом засобів інформації. Містер Роберт Петерсон, який очолює Галерею преси
Сенату, повідомляє нам про відмінність цієї організації від наших усіляких прес-служб. Виявилося, що галерея є громадською
організацією самих журналістів і не підпорядкована Сенатові. Тобто з боку Сенату не може
бути й мови про якийсь диктат,
відмову журналістам в акредитації. Акредитує їх сама Галерея.
А Сенат і Палата представників
зобов’язані бути абсолютно відкритими для медіа.
Нам влаштували відвідини
засідання Сенату США. Ішло обговорення чергового законопроекту. Нас зацікавила публіка, кілька десятків людей, що сиділи на одній із галерей Сенату й
дивилися засідання. Виявилося,
що це туристи, які прогулювалися столицею. І кожен громадянин США може вільно зайти на
засідання парламенту, для цього
досить звернутися на Капітолії в
офіс сенатора від свого штату.

А ця чарівна міс — офіцер охорони
Конгресу. Ми запитали в неї, чи можна
фотографувати таку поважну персону.
У відповідь була ця по-американськи
сяюча усмішка: звичайно, можна!

Дзеркало
для суспільства

Одна з точок нашої програми
— Товариство редакторів американських газет. Об’єднує, насамперед, редакторів щоденних
газет, яких у країні налічувалося 1600, від маленьких містечкових до таких гігантів, як «Нью-

Йорк таймс», «Вашингтон пост»,
«США сьогодні». Крім того, видавалося десь 15 тисяч тижневих
газет, усіляких видань за інтересами. Більшість газет була й в Інтернеті. Але ні він, ні могутнє телебачення не відбили в американців звички до сімейного читання преси.
Репортерський комітет за
свободу слова. Складається
із самих журналістів, видавців,
юристів, займається допомогою
журналістам і редакціям у судових справах щодо позовів до
них, а також у позовах журналістів щодо доступу до інформації.
Усі послуги комітету безкоштовні, кошти комітет має від добровільних пожертв, насамперед,
від самих медіа.
Дуже принциповий момент.
У США, на відміну від України,
саме позивач має довести в суді,
що про нього в ЗМІ оприлюднена якась неправда, наклеп. У
нас же ЗМІ мають доводити, що
вони надрукували правду. Державним службовцям США взагалі заборонено подавати позови
до суду щодо публікацій про їхню
професійну діяльність. Оскільки
людина зголосилася на державну посаду, вона повинна бути
готова до пильної уваги до неї з
боку ЗМІ.
А якщо позивач до медіа програв суд, він може отримати контрпозов, миттю стати відповідачем і
заплатити солідну суму штрафу,
щоб не кортіло «зі спортивного інтересу» судитися з медіа.
Ще одне болюче для нас питання — безпека журналістів.
Ми розповіли американцям, що
в Україні на той момент за кілька останніх років було вбито понад 20 журналістів. Поставили
запитання, скільки журналістів
загинуло в США за останній рік,
враховуючи, що тут у кілька разів більше населення і величезна армія журналістів. Це виявилося одним із тих дивних для господарів запитань, якими ми інколи ставили їх у глухий кут. Ми
отримали дивовижну відповідь:
останній журналіст загинув у
США при виконанні службових
обов’язків 25 років тому.
Музей новин. Цей недавно
відкритий столичний музей став
і музеєм світової журналістики,
її історії від древньоєгипетських
папірусів і вавилонських глиняних табличок до сучасних телестудій (одна з таких обладнана
просто в музеї).
У сквері біля музею — екс-

позиція під відкритим небом. Це
Музей геноциду проти людства.
Серед його експонатів — шматок Берлінської стіни, демонтованої в 1989 році, бруківка Варшавського гетто, човен, на якому втікали біженці з Куби, «комуністичного раю». Потрапив сюди
і наш колишній радянський експонат — пам’ятник Леніну, демонтований за кілька років до
цього в Санкт-Петербурзі. Утім
американці самокритично розмістили в Музеї і свій експонат
— двері тюрми, у якій перебував
у 60-ті роки Мартін Лютер Кінг.
Алеями цього музею ходять
туристи, чимало школярів.

Зі столиці США —
у столицю світу

Ми попрощалися з Вашингтоном із найкращими почуттями та спогадами про це красиве місто. Перед цим був ще прийом у посольстві України в США.
У цьому старовинному особняку
не раз зупинявся Джордж Вашингтон. Працівники посольства обладнали тут його меморіальну кімнату.
На прийомі ми зустрілися

ту Вашингтонську галерею мистецтв. Тут стільки шедеврів, у
тому числі картини французьких
імпресіоністів Ренуара, Моне,
Дега, Матісса.
…У Нью-Йорк ми прилетіли
ввечері. Ось одне незабутнє враження. Коли літак іде на посадку,
то здається, що це земля піднімається до неба, до тебе. Так от, при
посадці в Нью-Йорку на нас знизу раптом піднявся справжній
океан електричних вогнів, у який
ми ніби занурювалися.
У столиці світу ми пробули
три дні, із яких лише п’ятниця
була робочою. Решта — це знайомство з гігантським Вавилоном на Гудзоні, як сказав про
улюблене місто його співець, талановитий американський письменник О. Генрі.
Ми побували в редакціях
двох українських газет — «Свобода» і «Національна трибуна».
Дата народження «Свободи» —
15 вересня 1893 року. Газета і її
видавець — Український народний союз — ровесники першої
української еміграції до США. Газета переживала не кращі часи.
Тираж падав, українська молодь

Зустріч з українською діаспорою в посольстві.

з працівниками посольства та
представниками української діаспори США. Мені й пані Катерині Зеленській доручили зробити
невеликі доповіді про стан масмедіа в Україні, нас доповнили колеги. Вийшла імпровізована прес-конференція, на якій ми
відповідали на багато запитань,
і не лише про пресу, а й загалом
про Україну. Потім була вечеря в
залі посольства з традиційними
українськими варениками.
Наостанок ми поблукали мальовничими парками та вулицями столиці. Відвідали знамени-

країни швидко ставала англомовною, українська для неї —
це вже друга мова. Колись потужна українська діаспора американізується, розпорошується.
Ветерани відходять, а молодої
крові замало. Тому українці Америки воліли б, аби їхня діаспора
поповнювалася молоддю з України, яка б приїжджала на якийсь
час, щоб заробити, побачити
світ, потім повернутися додому.
І воліла б бачити тут патріотичну
молодь, а не просто заробітчан.
Легально потрапити на проживання в Америку не так про-

Манхеттен, порт: вуличні акробати.

сто, зате повно нелегалів, у тому
числі з колишнього СРСР. Звичайно, вони не будуть активні
в громадському житті діаспори
хоча б через те, що воліють «не
висовуватися», а ще тому, що серед них чимало зденаціоналізованих осіб.
Ми мешкали в готелі «Лавс
Нью-Йорк» на Манхеттені, тобто
в самісінькому центрі величезного міста. Після просторого Вашингтона Нью-Йорк, особливо
Манхеттен, дещо приголомшує,
психологічно тисне. Насамперед, оті знамениті «кам’яні джунглі, незвичне та некомфортне
відчуття вулиці-ущелини серед
хмарочосів, посеред яких ти загубився, ряди вулиць із колонадами 30—40-поверхових і вище
будинків. Хоча про все це стільки чули! Знаменитий Бродвей
із його численними театрами.
Уолл-стріт — зовні нічим непримітна вулиця, на якій утім зосереджені головні багатства світу,
розкішна П’ята авеню.
Гуляючи, за звичкою, наодинці містом, я трохи заблукав, але
врешті знайшов дорогу до готелю. Адже Манхеттен побудований унікально чітко. Цей острів,
розташований із півночі на південь, має довжину 21 кілометр,
ширину 3,7 кілометра. І він, як
під лінійку, розграфлений горизонтальними та вертикальними
вулицями. Із півночі на південь
уздовж острова йдуть авеню, а
впоперек, зі сходу на захід, —
стріти.
У Нью-Йорку я зустрівся зі
своїм знайомим паном Миколою
Турецьким (нині, на жаль, покійним). Він історик, уже багато років мешкав у США. Одружився з
емігранткою з Чернігова пані Тетяною. У неділю пан Микола запитав, що б мені особливо хотілося
побачити в Нью-Йорку? Я відповів, що хочу поїхати до знаменитої
на весь світ Статуї Свободи. І ось
ми вдвох вирушили на південний
кінець Манхеттена, де його омивають води затоки Атлантики.
Приїжджаємо автобусом до
океанського порту. Спекотний
день. Тисячі туристів зі всього
світу. Довга черга за квитками
на пором, що доставляє туристів до розташованого неподалік
у затоці острівця, на якому й розміщена Статуя Свободи.
Людей у черзі розважають
вуличні музиканти, акробати.
Останні — це кілька молодих
хлопців, білих і чорношкірих, котрі демонструють гарні акробатичні вправи, а потім хором
скандують: «Якщо не будете випивати, курити, вживати наркотики, будете такими ж красивими і здоровими, як ми». Наочна
агітація за здоровий спосіб життя, який культивується в Америці на кожному кроці. Куріння вже
швидко виходило з моди, а палити на вулицях просто вважається непристойним.
Петро АНТОНЕНКО
Фото автора
Продовження.
Поч. у № 107—108
Далі буде

Світ- інфо
№109 17 серпня 2017 року

Світ планети

Історія: таємниці, відкриття, гіпотези

Коли впаде Пізанська вежа?

Експерти стверджують, що
знаменита вежа в Пізі буде стояти ще мінімум 200 років. Вона
навіть може залишитися у майже вертикальному положенні назавжди. Усе це завдяки реставраційному проекту, який вберіг
вежу від краху.
Від самого початку будівництва на нестійкому ґрунті в 1174
році вежа регулярно все сильніше й сильніше нахилялася на південь. Нахил її в одну сторону навіть вплинув на те, як вона була
побудована, бо її архітектори намагалися «компенсувати» структуру, нахиляючи її на північ, у результаті вежа отримала бананоподібну форму.
Кілька необачних будівельних проектів прискорили поступове падіння Пізанської вежі
протягом останніх століть. Таким
чином, у 1990 році вона досягла найгострішого кута нахилу в
5,5 градуса. За всіма розрахунками, вежа мала обвалитися,
досягнувши кута в 5,44 градуса, але, на щастя, передбачення
комп’ютерної моделі не збулися,
тож інженери виступили з проектом її реконструкції.

Цікаві факти
У 1700 році в Парижі виникла
дивна мода: коли жінки виходили
на вулицю в погану погоду, вони
одягали капелюшки з… громовідводами. Зрозуміло, що це була не
найкраща практика, у результаті
кількість нещасних випадків через потрапляння блискавки тільки збільшилася.
Король Англії Георг VI був
німцем.
Найперша бомба, скинута союзниками на Берлін під час Другої світової війни, убила єдиного
слона в Берлінському зоопарку.
Арабські цифри не були винайдені арабами взагалі. Насправді їх винайшли індійські математики.
Парламент Ісландії найстаріший у світі. Він був створений у
930 році.

Відновлювальні роботи, які
проводилися в період від 1999
до 2001 року, стабілізували
вежу. Інженери розмістили вагу
на північній стороні башти, у той
же час вони позбулися деякої
кількості ґрунту під вежею, унаслідок чого вона повільно похилилася назад.

Тепер Пізанська вежа стоїть під нахилом лише 3,99 градуса. Говорячи про сильні землетруси або інші непередбачувані катастрофи, інженери
стверджують, що вона все одно
залишиться на місці і стоятиме
так, як мінімум, кілька сотень
років.

Незважаючи на жахливий
збиток, заподіяний Великою Пожежею (1666), у Лондоні загинуло лише 8 осіб. У той час як вогонь
зруйнував принаймні 13500 будинків.
Стародавні єгиптяни використовували плити каменів як подушки.

Просвітницький проект газети

Сім нових чудес світу

Наша газета продовжує
розповідь про міжнародний
проект «Сім нових чудес світу», обраних шляхом всесвітнього голосування.

Петра
Петра — древнє місто, столиця Ідумеї (Єдома), пізніше столиця Набатейського царства. Розташоване на території сучасної
Йорданії на висоті більше 900 м
над рівнем моря і 660 м над навколишньою місцевістю, долиною Арави.
Петра розташовувалася на перехресті двох
найважливіших торгових
шляхів: один сполучав
Червоне море з Дамаском, інший — Перську
затоку з Газою біля берегів Середземного моря.
Караванам, що вирушали від Перської затоки,
нав’юченим дорогоцінними прянощами, тижнями доводилося мужньо
переносити суворі умови
Аравійської пустелі, поки
вони не досягали прохолоди вузького каньйону
Сік, що вів у довгождану
Петру. Там мандрівники
знаходили їжу, дах і прохолодну живильну воду.
Сотні років торгівля приносила Петрі велике багатство. Але
коли римляни відкрили
морські шляхи на схід, сухопутна
торгівля прянощами зійшла нанівець, і Петра поступово опустіла,
загубившись у пісках.
Багато споруд Петри зводилися в різні епохи та за різних хазяїв міста, серед яких були ідумеї
(XVIII — II століття до н. е.), набатеї
(II століття до н. е. — 106 рік н. е.),
римляни (106—395 роки н. е.), візантійці та араби. У XII столітті містом володіли хрестоносці.
У кінці XX століття Петра стала найпопулярнішою в Йорданії пам’яткою. У наш час щоро-

ку близько півмільйона туристів
приїжджає в Йорданію, щоб подивитися на Петру, будови якої свідчать про її славне минуле. Коли
туристи проходять прохолодним
каньйоном Сік завдовжки з кілометр, за поворотом їм відкривається Ель-Хазне — монументальна будівля з фасадом, висіченим
із величезної скелі. Це одна зі
споруд першого століття, що найкраше збереглися.
Каньйон поступово розширюється, і туристи потрапляють у
природний амфітеатр, у піщаникових стінах якого безліч печер.
Колонада й амфітеатр свідчать

про присутність римлян у місті.
Навчившись майстерно збирати воду, жителі Петри також
опанували мистецтво роботи з каменем. Сама назва «Петра» означає «камінь» у перекладі з грецької. І Петра дійсно була містом із
каменю, подібного до неї в Римській імперії не було. Набатеї, що
побудували місто, терпляче висікали будинки, склепи та храми
з кам’яних брил. Петра затишно
розташувалася серед червоних
піщаників, які відмінно підходять
для будівництва, і до першого сто-

ліття нашої ери в серці пустелі виросло монументальне місто.
За допомогою теракотових
труб архітектори Петри створили
складну систему водопостачання
і, незважаючи на посушливий клімат, жителі міста ніколи не відчували нестачі води. По всьому місту було розташовано близько 200
резервуарів, що збирали та зберігали дощову воду. Окрім зв’язку
резервуарів, теракотові труби
збирали воду з усіх джерел у радіусі 25 кілометрів.
Будівництво
знаменитого
храму-мавзолею Ель-Хазне архітектори спланували в колишньо-

му руслі річки. Для зведення цієї
споруди було змінено русло річки
— грандіозний для того часу проект. У скелі прорубали тунель, що
відводить потік води, і збудували
низку гребель.
Знаменитий скельний храммавзолей «Скарбниця фараона».
Точне призначення споруди повністю не з’ясоване. Є припущення, що спочатку це був храм єгипетської богині Ісиди. Багато рис
пам’ятника говорять про те, що
його могли побудувати майстри,
знайомі з прийомами архітектури

Александрії Єгипетської.
Мавзолей Ель-Хазне — приклад найбільшої майстерності
древніх архітекторів і каменерізів.
Відповідей на те, за допомогою
яких прийомів вони висікали фасад, на підставі яких розрахунків і
попередніх проектів, нема, можна
висловлювати лише припущення.
Територія Петри займає велику площу. Від центру, де добре
збереглися руїни численних будівель, уже не скельних, а побудованих традиційним способом, із
каменю, вона тягнеться на декілька кілометрів.
Головна вулиця, що простяглася зі сходу на захід через усе місто,
була прокладена
за часів римського
волод арювання.
По обох її сторонах
тягнеться велична
колонада. Західний кінець вулиці
упирався у великий храм, а східний
закінчувався трипролітною тріумфальною аркою.
Ад-Дейр,
вирубаний у скелі на
вершині кручі монастир, — величезна будівля шириною
близько
50 м і заввишки
більше 45 м. Судячи з вирізаних
на стінах хрестів,
храм деякий час
служив християнською церквою.
Пізніше, після того, як дослідники
розкопали простір під монастирем, вони виявили усипальню одного з набатейских царів.
Природна та архітектурна унікальність Петри не раз притягала
кінематографістів. Тут знімалися такі фільми, як «Синдбад і око
тигра», «Індіана Джонс і останній хрестовий похід», «Смертельна битва 2: Винищення», «Пристрасть у пустелі» та інші.
Продовження.
Поч. у №№ 106—108
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Панор
рама
Археологи знайшли місто,

у якому народився Святий Петро
Ізраїльські та американські археологи виявили в Ізраїлі древнє місто і вважають, що це
втрачене римське місто Юлія. Воно було побудоване близько 30 року на руїнах рибальського села Віфсаїди, яке згадується в Біблії і вважається місцем народження першоапостола
Петра, а також апостолів Андрія і Пилипа.
Втрачене місто виявили біля берегів найбільшого прісноводного озера Ізраїлю, відомого як Галілейське море, або Тіверіадське озеро.
Учені виявили фрагменти кераміки, монети і залишки громадських лазень.
Ділянка розташована недалеко від річки
Іордан, лише за кілька сотнів метрів від Тіверіадського озера. Оскільки рівень води в озері в
першому столітті був набагато вищий, ніж сьогодні, місто тоді могло лежати просто на березі. Археологічні роботи ведуться і в інших місцях на відстані декількох кілометрів.

У Франції розкопали руїни

розкішних римських будівель
Судячи з усього, місто спустіло після двох
руйнівних пожеж на початку другого і в середині третього століття нашої ери. Руїни міста, яке,
на думку вчених, називалося В’єнн, розташовані на правому березі річки Рони менш ніж за
20 миль на південь від Ліона в невеликому містечку Сент Коломб. Уже вдалося розкопати руїни приватних вілл і громадських будівель першого-третього століть нашої ери.
Це місто було важливим пунктом на шляху до північної Галлії. Сучасники виділяли храм
Августа, побудований за часів правління імператора Клавдія, а також ринок, який прикрашала монументальна статуя Геракла.
Серед знахідок привертають увагу руїни будівлі, яку назвали Будинком вакханалій.
Найімовірніше, будинок належав багатому
купцеві. Археологам вдалося виявити підлогу
з мозаїкою, яка зображує процесію бога Вакха, вакханок і сатирів.

У Полоцьку знайдено
монастирську печатку
Євфросинії Полоцької
Сталося це під час реставраційно-археологічних робіт біля південної стіни Спасо-Преображенського храму Спасо-Євфросиніївського
монастиря.
Печатку
знайшов співробітник
Полоцького історико-культурного музею-заповідника
Олександр Соловйов. За його словами, такі печатки зазвичай прикріплялися до документів.
До речі, у 2015 році в цьому місці (там була стіна XII ст.) вже знаходили іншу печатку.
Знайдена зараз печатка двостороння. На
одній її стороні можна побачити зображення
Євфросинії Александрійської, патронеси Євфросинії Полоцької. На іншій стороні — зображення Христа, яке співпадає із зображенням
на фресці, що збереглася в Спасо-Преображенському храмі.
Євфросинія Полоцька (1104? — 1167) —
білоруська просвітниця, черниця, настоятелька православного монастиря в Полоцьку, дочка молодшого сина князя Всеслава Брачиславовича — Святослава-Георгія. Канонізована православною церквою.

У Баварських Альпах —
скарби нацистів
Історик-любитель виявив у Баварських
Альпах скарб із награбованими нацистами
цінностями. У сховку, виявленому в лісі, імовірно знаходяться золото, коштовні камені, предмети мистецтва та королівські регалії.
Приблизна вартість скарбу, який ще належить дістати, оцінюється у величезні суми.
Але про свої права на ділянку лісу, розташовану на австро-німецькому кордоні, уже заявив місцевий землевласник.
Під час Другої світової війни один із потягів
із золотом, що виїхав з Будапешта, був зупинений у містечку Верфен. Потім скарби вантажівками вивезли на територію Третього рейху.

Світ історії
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Начальственна любов.
Як це було в СРСР

Яких підлеглих начальники цінують, а з ким розлучаються без жалю? Тут
склалися суворі апаратні
правила. Міняються епохи
— правила залишаються.

Доносити
один на одного

Начальник
військової
контррозвідки генерал-полковник Віктор Абакумов ненавидів першого заступника міністра внутрішніх справ генерал-полковника Івана Сєрова.
Сталін поділив Луб’янку на два
відомства, які конкурували
між собою. Між держбезпекою
та органами внутрішніх справ
розгорнулася боротьба не на
життя, а на смерть.
Абакумов, який після війни
був у Сталіна в фаворі, скаржився в політбюро: «Тов. Сєров
відомий своїми провокаційними витівками та чварами, які
він іноді допускає, тому час покласти край цьому і попередити його».
Абакумов писав Сталіну,
що Сєров возить із Німеччини
барахло вагонами, що зірку Героя Радянського Союзу маршал Жуков дав йому по дружбі.
Сєров не залишався в боргу і доносив Сталіну: «Операція
міністерства державної безпеки по українських націоналістах була відома націоналістам за десять днів до початку,
і багато хто з них сховався. Це
факт. А Абакумов за операцію
представив сотні співробітників до нагород».
На цьому Сєров не зупинився і подав велику скаргу
на військових контррозвідників в окупованій Німеччині —
підлеглих Абакумова: «П’яні
працівники «Смерш» поїхали в
поле біля р. Галле виконувати
вироки Військового Трибуналу.
Сп’яну трупи були закопані настільки недбало, що на ранок
німці, які проходять дорогою
біля цього місця, побачили, що
стирчать із землі дві руки й голова. Потім вони розкопали
трупи, побачили в потилицях
трупів пробоїни, зібрали свідків і пішли заявити в місцеву
поліцію. Нами були вжиті термінові заходи».
Сєров і Абакумов вели між
собою справжню війну. Абакумов, ставши міністром держбезпеки, збирав на Сєрова матеріали, велів організувати за
ним стеження. Сєров звернувся до Сталіна з особистим листом: «Я хочу розповісти дещо
детальніше, що з себе представляє Абакумов. Поза сумнівом, Абакумов намагатиметься звести особисті рахунки не
лише зі мною. Побоюються і
інші чесні товариші. Зараз під
керівництвом Абакумова створені нестерпні умови спільної
роботи органів МДБ та МВС.
Як у центрі, так і на периферії,
працівники МДБ намагаються
якомога більше скомпрометувати органи МВС. Такого ворожого періоду в історії органів
ніколи не було. Партійні організації МДБ та МВС не захотіли спільним засіданням ушанувати пам’ять Леніна, а проводили окремо. Абакумов навів
такий терор у міністерстві, що
чекісти, які прослужили разом
20—25 років, а зараз, працюючи одні в МВС, а інші в МДБ,
при зустрічі бояться вітатися».

І що ж? Яка реакція вождя? Його цілком влаштовувала конкуренція двох силових
відомств. Він побоювався зайвого зміцнення одного з них.
І був задоволений вендетою
двох генералів. Стежив за тим,
щоб Сєров і Абакумов продовжували доносити один на одного.
Абакумов доносив Сталіну
на Сєрова, Сєров — на Абакумова.

Заплямована
біографія

У жовтні 1917 року голова Якиманської управи Андрій
Вишинський, як і всі інші керівники місцевої влади, отримав розпорядження Тимчасового уряду: «Ульянова-Леніна
Володимира Ілліча належить
заарештувати в якості обвинуваченого у справі про озброєний виступ третього і п’ятого
липня в Петрограді. Доручаю
Вам розпорядитися про негайне виконання цієї постанови
в разі появи названої особи в
межах ввіреного Вам округу».
Вишинський велів розвісити ці оголошення у своєму районі, не припускаючи, що все
наступне життя проклинатиме
себе за цей вчинок. Після Жовтневої революції він забув про
політику. Сховався. Перекваліфікувався в постачальники.
Тремтів від страху. Але до нього
виявив прихильність Сталін. Колишнього меншовика, що розпорядився заарештувати Леніна, зробив прокурором СРСР,
міністром закордонних справ,
заступником глави уряду.
Але начальственна любов не вічна. У будь-який момент Вишинський теж міг піти
в небуття. І він про це знав.
Не забував, що будь-який день
на волі може бути для нього
останнім. Багато хто заздрив
його блискучій кар’єрі, а його
уві сні переслідували примари.
В архіві партійної інквізиції — Центральній контрольній комісії — знайшлися два
запечатані пакети, документи царського департаменту. В
одному — свідчення Михайла
Калініна. На допиті майбутній
глава держави (нехай навіть і
формальний) або, як його називали, «всесоюзний староста», повідомив слідчому: «Бажаю надати відверті свідчення
про свою злочинну діяльність».
Калінін розповів усе, що
йому було відомо, про роботу підпільного гуртка, у якому
він перебував. В іншому пакеті була довідка про члена політбюро Яна Рудзутака, якого
готували в генеральні секретарі замість Сталіна. На слідстві Рудзутак назвав царській
поліції імена та адреси членів
своєї організації. Ґрунтуючись на його свідченнях, поліція провела обшуки, вилучила
зброю та підпільну літературу.
Ці документи не були з гнівом і презирством пред’явлені
видатним діячам партії та держави. Навіщо? Досить того, що
вони обоє знали: у будь-який
момент пакети можна роздрукувати.
Хазяїна дуже влаштовують
підлеглі з підмоченою репутацією, якими керує страх перед
викриттям, тому вони перетворюються на лакеїв, готових виконати будь-яке доручення. І

Михайло Іванович Калінін доносив на своїх товаришів
по більшовицькому підпіллю царській охранці.
На задньому плані Орджонікідзе, Ворошилов і Мікоян.
він стежить, щоб запас компромату постійно поповнювався.
За два тижні до того, як
нарком внутрішніх справ Микола Єжов втратив свою посаду (а скоро втратить і життя), Сталін змусив його своєю
рукою написати, на кого з відомих працівників, передусім
членів політбюро, в НКВС є
доноси, хто в чому звинувачується і підозрюється. Вийшов
досить великий список. Не на
машинці віддрукований — це
можна підробити, а рукописний. Цей документ Сталін зберігав у своєму архіві до самої
смерті.
Після поїздки члена політбюро по країні в держбезпеку
надходив рапорт. У ньому було
описано все, у тому числі такі
інтимні деталі, які легко могли
стати приводом для звільнення з роботи. Партійні керівники теж люди: далеко від сім’ї
та пильного ока колег, розслабившись, щось собі дозволяли,
а співробітники охорони дбайливо все фіксували й доповідали начальству. У цих доносах
не було нічого особливого: дослівно записані донощиками
сумнівні, двозначні висловлювання.
Але важливий не зміст, а
сам факт наявності такого документа. За необхідності він
легко обростав іншими такими ж доносами та свідченнями
вже заарештованих.

Дамські історії:
приводи та причини

Коли при Леніну поставало питання про те, що такий-то
більшовик поводиться неприпустимо, вождь революції зазначав:
«У нас господарство велике, а у великому господарстві
будь-яка погань згодиться».
Злочином Володимир Ілліч вважав лише виступи проти радянської влади. Поблажливий був не лише до таких
«слабкостей», як пияцтво, розпуста, але й до кримінальщини. У звичайних злочинцях бачив революційний елемент. Це
стало традицією.
Тому важливо відрізняти реальні причини відставки
і приводи, які озвучуються публіці як пояснення.

Першим секретарем столичного міськкому Хрущов
зробив Івана Румянцева, який
велику частину трудового життя провів на заводі № 24 імені
М.В. Фрунзе. Призначення Румянцева першим секретарем
міськкому було несподіваним.
Мабуть, відіграло роль його
виробниче минуле. Хрущов надавав перевагу не професійним партійним працівникам,
а людям із виробництва. Але
швидко розчарувався у своєму
висуванцеві, і Румянцев втратив високе крісло.
За відсутності інших приводів використали дамську історію. Хтось став свідком інтимної зустрічі першого секретаря
з жінкою (не дружиною!), хоча
він маскувався — підняв комір
пальта, глибше насунув капелюх. Не врятувало. На пленумі
міськкому Румянцева відчитали за недозволену для комуніста-керівника аморальність, із
тріском зняли з посади і, знизивши на багато сходинок, відправили заступником директора авіаційного заводу № 43.
Але насправді романи на
стороні зовсім не вважалися
злочином проти моральності.
Керівник Казахстану Дінмухамед Кунаєв забажав позбавитися від другого секретаря ЦК компартії республіки,
присланого з Москви. Подзвонив Брежнєву: другий секретар
«втратив авторитет перед громадськістю і працювати з підмоченою репутацією не може».
Він завів роман із лікаркою
урядової поліклініки. Але їх застукав її чоловік-міліціонер і
побив партпрацівника.
Леонід Ілліч пішов назустріч другу Кунаєву і прибрав
другого секретаря, але не покарав: «Якщо він невдало закрутив роман з однією жінкою, від цього соціалізм не постраждає. Ми його перекинемо на роботу в іншу область».
Велелюбного партпрацівника поставили керувати великим краєм, потім перевели
в Москву і зробили секретарем ЦК.

Не сварися
із сильними

Ядгар Насріддінова, інженер залізничного господар-

ства, пішла в рідному Узбекистані по комсомольській лінії.
Добралася майже до олімпу. Її
перевели в столицю головою
Ради Національностей Верховної Ради СРСР. Але Москвою
швидко поширилися негарні чутки — і настільки широко,
що Насріддінову довелося прибрати з помітної посади. Не бажаючи кривдити, призначили
заступником міністра промисловості будівельних матеріалів. І тільки в перебудовні роки
порушили кримінальну справу.
Пред’явили звинувачення — отримання хабарів і зловживання службовим становищем. Хоча хабарі і взагалі
кримінальщина зовсім не були
причиною позбавлення високого поста.
Багаторічний
господар
Кубані Сергій Медунов втратив посаду тільки тому, що ще
впливовіший апаратник обурився масштабом корупції та
крадійства в краї. Хоча Медунов користувався заступництвом хазяїна країни!
Коли Брежнєв, старіючи,
став згадувати свої військові
роки, найбільше виграв Медунов. Знаменита «Мала земля»,
де воював полковник Брежнєв, знаходилася на території
Медунова. Перший секретар
крайкому потурбувався про те,
щоб подвиг Брежнєва був увічнений.
Але ситуація в краю була
така, що за Медунова взялися
чекісти; розробку санкціонував
голова КДБ Юрій Андропов.
У березні 1982 року Комітет партійного контролю склав
записку «Про численні факти
хабарництва серед керівних
працівників Краснодарського
краю». Її вирішили не розглядати й повернули для перевірки. Усе підтвердилося.
Брежнєву не хотілося кривдити Медунова: «Він керівник
такої великої партійної організації, люди за ним ішли, вірили
йому, а тепер його під суд?»
Але в травні Андропов
став фактично другою людиною в партійному апараті. І
він отримав від Брежнєва згоду перемістити Медунова на
«менш помітну роботу» — був
такий евфемізм у партійній
канцелярії.

Якщо підлеглий
створює проблеми

Є ще одна реальна причина розлучитися з підлеглим —
якщо скандал навколо нього
стає широковідомий. Особливо за кордоном. Начальникам
не потрібні підлеглі, які створюють проблеми і не в змозі
самі з ними впоратися!
На початку 70-х привернув
до себе увагу секретар московського міськкому по ідеології Володимир Ягодкін жорсткими, нетерпимими, ретроградними виступами. Він вишукував
усіляку крамолу. Влаштував
чистку двох академічних інститутів — філософії та економіки.
Розігнав редколегію журналу
«Питання філософії», де на той
час працювали великі вчені.
Обурювався будь-яким твором
літератури з критикою Сталіна.
Громив гарні романи Федора
Абрамова про важке життя післявоєнного села.
Ягодкін став кандидатом у
члени ЦК, депутатом Верховної

Ради РРФСР. Відчув свою силу.
Йому готували велике майбутнє. Пішли розмови, що Ягодкіна ось-ось зроблять секретарем ЦК КПРС по ідеології.
Але Ягодкін сам себе згубив. Він постійно ставив у приклад Центральному комітету
постановку ідеологічної роботи в московському міськкомі,
чим нажив собі недругів. Виходило, що він один такий принциповий працівник, а в апараті
ЦК — суцільні ліберали та ревізіоністи. Ягодкін так невтомно вишукував ворогів, що викликав невдоволення вищого
керівництва, якому зовсім не
хотілося, щоб ворогів було так
багато.
У грудні 1975 року під час
роботи над черговим партійним документом Леонід Ілліч
у вузькому колі нарікав на те,
що його не розуміють деякі
колеги. Помічник генерального в міжнародних справах
Олександр Александров-Агентов зазначив: «А що ви хочете,
якщо на чолі московської ідеології сидить Ягодкін?»
Інші помічники підхопили: «Як же так, Леоніде Іллічу?
Адже це чиста шкода партії,
коли така людина її представляє. Усі від нього стогнуть. А
тут він ще величезну передову
в «Новом мире» опублікував,
але якщо її уважно прочитати,
ясно, що вона проти лінії ХХIV
з’їзду в галузі культури. І Леніна там нахабно перебрехав».
До того ж перший заступник завідувача міжнародного відділу ЦК Вадим Загладін,
що повернувся з Риму, доповів Леонідові Іллічу про розмову з одним із керівників Італійської компартії, який сказав:
«Ви стверджуєте, що у вас немає опозиції. Та у вас усередині партії опозиція! Ось Ягодкін.
Хіба його позиція співпадає з
лінією вашого ХХIV з’їзду?»
Кар’єра ідеолога закінчилася. Ягодкіна прибрали з ідеологічного апарату, призначивши заступником міністра
вищої та середньої спеціальної
освіти по кадрах. А незабаром
відправили на пенсію за станом здоров’я.
Люди, що змінили його,
ніскільки не були ліберальніші. Просто трималися обережніше.

Іноді краще
мовчати

Завідувач відділу культури
ЦК КПРС Василь Шауро непогано грав на баяні і прославився тим, що практично ніколи не
виступав. Його велика голова
із зачесаним назад волоссям
упродовж багатьох років була
невід’ємним атрибутом усіх
урочистих «культурних» зборів у Москві. Але ніхто не міг
пригадати, щоб він хоч би раз
щось на них сказав.
Шауро всіма силами уникав необхідності висловлювати думку, своє ставлення,
оцінити, сказати «так або ні»,
якщо йому не була відома думка вищого начальства. Вважав за краще мовчати. Він
був настільки непомітний, що
йому дозволили керувати великою культурою великої країни два десятиліття. Ідеальний
підлеглий.
Сайт «Аргумент»,
02. 01. 2016
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Казахські дослідники подарували
книжки про казахські табори ГУЛАГу

У Національній бібліотеці
України ім. В. Вернадського зустрілися українські та казахські науковці, які досліджують Великий
терор і систему концтаборів у Радянському Союзі.
Зустріч було приурочено до
80-х роковин початку масових репресій в СРСР.
Відкриваючи засідання, Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Казахстан в Україні
та Республіці Молдова Самат Ордабаєв сказав: «У Казахстані цим
трагічним рокам надано велику
увагу. Історії українського та казахського народів тісно переплетені. Свого часу дуже багато українців було репресовано, які безвинно пішли в небуття у наших страшних таборах».
Посол нагадав, що на території
Казахської РСР функціонували 11
таборів, із яких найстрашнішими
були Карагандинський табір (Карлаг) і АЛЖИР (Акмолінський табір
дружин зрадників батьківщини).
Родина пана Ордабаєва за радянських часів також зазнала репресій. Зокрема один із близьких
родичів, що раніше обіймав посаду другого секретаря Компартії Казахстану, відбув 25 років у ГУЛАГу,
а відтак очолював Казахстанську
спілку репресованих.
З української сторони співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса Юрій Шаповал нагадав історію академіка Агатангела Кримського.
Улітку 1941 року його примусово евакуювали з Києва в тил
СРСР. Сліди видатного вченогосходознавця губляться в 1942
році в Костанаї на території Казахстану. Обставини його смерті до
кінця не відомі.
Юрій Шаповал навів суху офіційну статистику НКВС. Від початку серпня 1937 року до кінця 1938 року по всьому Союзу
було заарештовано 1,5 млн людей. Із них 800 тис. були знищені.
У цей час в Україні заарештували
190 тис. осіб і розстріляли біля
121 тис.
«Ці події змушують нас замислитися над тим, що таке тоталітаризм і що таке демократія. І мені
здається, що наше суспільство іноді по-дитячому ставиться до цих
проблем, мовляв, це було давно.
На мою думку, приклад Карлагу
та проекту «Карлаг: пам’ять заради майбутнього» говорить про зворотне. Ми повинні обов’язково го-

ворити про ці речі, бо якщо ми не
будемо говорити про це так, як належить, за нас заговорять ті, хто
вважає, що Радянський Союз був
досить хорошою державою, у якій
було всім добре, не було безробіття і таких проблем, які породила демократія», — підсумував професор.
Керівник проекту «Карлаг:
пам’ять заради майбутнього» Нурлан Дулатбеков розповів про
мету проекту, розпочатого 15 років тому, та його дослідницько-видавничу діяльність. Першою роботою дослідників проекту була книга «Творчість мимоволі». Це альбом із репродукціями картин 30
художників, які сиділи в Караганді.
Із-поміж них — відомі митці В. Ейферт, Р. Граббе, Г. Фогелер, Чижевський та ін. Про тих, хто не потрапив до першої книги, розповідається в продовженні під назвою
«Чорним олівцем Карлагу». Цієї ж
теми торкається книга Ю. Попова
«Караганда в долях художників».
Монографія «Особливі табори»
містить відомості про 12 таких таборів із найжорсткішим режимом,
які існували в СРСР.
Остання робота учасників проекту — «Матусине кладовище» —
про долю 1700 дітей, похованих на
території Карлагу. «Тут ми просто
подали документи НКВС, ті, які підписував Сталін, списки дітей, їхні
листи, неповний список їхніх батьків. Зараз у Казахстані триває програма про сакральні місця. І ми хочемо, щоб «Матусине кладовище»
включили до переліку сакральних
місць, зробили тут меморіальний
комплекс», — пояснив доктор Дулатбеков.
Учасники проекту займаються не тільки науковими дослідженнями, але й освітою молодого покоління. Під патронатом проекту
було організовано студентський
конкурс, учасники якого з усього
світу надіслали біля 200 оповідей
про своїх репресованих предків,
які відбували терміни покарання в
таборах Казахстану.
Апостольський делегат грекокатоликів Казахстану та Середньої Азії Василь Гавера наголосив,
що Карлаг став місцем, де були
ув’язнені представники багатьох
релігій: християни, мусульмани,
юдеї та ін. Понад 200 священиків
УГКЦ опинилися в таборах Кенгіра
та Караганди після примусової ліквідації церкви в 1946 році.
Казахська делегація передала
презентовані видання бібілотеці
ім. Вернадського.

Знайдено архів
каральної психіатрії у Дніпрі
Комісія Міністерства охорони
здоров’я під час перевірки психіатричної лікарні із суворим наглядом у м. Дніпрі знайшла архів медичних карток часів радянської «каральної психіатрії».
Від 1968 до 1991 року в цій
психіатричній лікарні на примусовому лікуванні перебували
дисиденти за сфабрикованим діагнозом «млява шизофренія».
«Сьогодні комісія знайшла
архів, який має пролити світло на
те, яку категорію людей сюди відправляли — дисидентів, інакодумців, «критиканів влади», які діагнози їм ставили? У яких умовах
вони перебували? Яке отримували «лікування»? Усю цю інформацію містять медичні картки пацієнтів, які збереглися», — повідомила міністр У. Супрун.
Тут є історії хвороб відомих
українських дисидентів Анатолія Лупиноса та Леоніда Плю-

ща, а також листи від їхніх рідних.
«Страшно уявити, скільки
доль, як молох, перемолола ця
каральна машина. Це феномен
«каральної психіатрії», коли наука стала на службу цілої каральної системи тоталітарної країни.
СРСР зник із карти світу, але його
каральна система багато в чому
збереглася до сьогодні. Наша
мета — виправити цю історичну
несправедливість. Фактично, до
цього моменту все, що ми знаємо про каральну психіатрію, скоріше базується на уявленнях та
спогадах колишніх пацієнтів», —
зазначила міністр.
Комісія МОЗ вилучила ці архівні документи й передала експертно-перевіряльній
комісії,
яка має долучити їх до Національного архівного фонду України.
«Українська правда» —
«Історична правда»
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Модест Левицький

25 липня 1866 року в
селі Вихилівка на Хмельниччині народився Модест
Пилипович Левицький —
письменник, публіцист, політичний діяч.
Походив він із давнього шляхетського роду Рогуля-Левицьких, однак зрікся графського титулу й відкинув першу частину свого

прізвища. У 15 років, ще навчаючись у гімназії, видав
книжечку «Граф Мотика. Народні перекази в Поділлі».
Закінчив історико-філологічний та медичний факультети Київського університету. Видав збірки «Оповідання» (1907), «У суді» (1918).
Модеста
Левицького
характеризували як щирого демократа-народолюбця і лікаря-гуманіста, а його
твори пронизані глибоким
співчуттям до всіх принижених і скривджених.
Модест Левицький —
один із засновників Української радикальної партії. Створював «Просвіту»,
розповсюджував українські книжки, власним коштом видавав просвітниць-

ко-популярні брошури про
холеру, сибірку, скарлатину.
За часів УНР — головний санітарний лікар залізниць України, директор
культурно-освітнього відділу міністерства шляхів, голова української дипломатичної місії в Греції. Пізніше — міністр здоров’я уряду УНР у вигнанні, викладач
Української господарської
академії в Подебрадах (Чехословацька республіка).
Керував туберкульозним санаторієм для вояків
УНР. Багато писав. Підготував низку мовознавчих
розвідок, підручник «Граматика української мови».
У 1927-му повернувся
в Україну, у Луцьку працю-

вав лікарем і викладачем
гімназії, займався культурно-просвітницькою діяльністю. Згадує колишня
гімназистка Ірина Левчанівська: «Модест Пилипович Левицький був душею
гімназії, або її «добрим духом». Тихий, спокійний, він
на педрадах гаряче заступався за учнів, як гімназійний лікар не лише дуже
уважно та дбайливо лікував учнів, але й часто на
свої гроші купував їм ліки.
Був ініціатором музею при
гімназії, організатором оркестру бандуристів і т.п. Усі
любили «дідуся» — і учні, і
їхні батьки, і вчителі».
Помер Модест Левицький 16 червня 1932 року в
Луцьку.

Михайло Садовський
29 липня 1887 року в Києві народився Михайло Вікентійович Садовський — генерал-хорунжий армії УНР,
організатор Українського воєнно-історичного товариства в Польщі.
Військовий вишкіл пройшов у Володимирському київському кадетському корпусі та Київському піхотному юнкерському училищі. Учасник
Першої світової війни. Постійно перебував на фронтах, зазнав важкого поранення і отруєння газами. Нагороджений всіма орденами до Святого Володимира ІV ступеня з мечами
та биндою. Тричі підвищувався в ранзі, останнє звання в російській армії
— капітан.
У 1917-му приєднався до українського визвольного руху. Вів актив-

ну боротьбу проти Червоної та Білої
армій, очолював Похідну канцелярію
Військового міністерства при ставці Головного отамана Симона Петлюри.
Один із засновників Українського воєнно-історичного товариства в
Польщі, його голова з 1939-го.
Після Другої світової війни мешкав у Канаді. Ініціював створення
Українського воєнно-історичного інституту в Торонто. Проводив широку громадсько-політичну роботу, займався видавничо-літературною діяльністю. Редагував щорічник «За
державність» і журнал «Український
інвалід».
Помер
Михайло
Садовський
29 грудня 1967-го в Торонто (Канада).

Антін Крушельницький
4 серпня 1878 року в
повітовому містечку Ланцут (Польща) народився
Антін Владиславович Крушельницький — український письменник, літературознавець, педагог.
Навчався на філософському факультеті Львів-

ського університету. Викладав у гімназіях Львова,
Відня, Коломиї, Рогатина,
Бережан. Міністр освіти
УНР у 1919-му.
Був знайомий з Іваном
Франком, входив до Русько-Української радикальної партії.

Родина Крушельницьких —
символ «Розстріляного Відродження».

Після падіння УНР емігрував до Відня. У 1928-му
повернувся до Львова, видавав журнал «Нові шляхи»
(1929—1932).
На запрошення уряду
УРСР улітку 1934-го разом із родиною переїхав
до Харкова. Там і був заарештований за півроку за сфабрикованими
звинуваченнями як один
із керівників центру ОУН
в Україні. Розстріляний
3 листопада 1937-го в
урочищі Сандармох (Карелія).
Його синів Івана й Тараса страчено ще в грудні 1934-го. Дочка Володимира, сини Богдан і Остап
також розстріляні в 1937му. Родина Крушельницьких, знищена радянським
режимом, стала одним із

символів «Розстріляного
Відрод ження».
У 1941-му в НКВС спалили рукопис твору Антіна
Крушельницького
«Батьківщина»,
написаного в ув’язненні (13 зошитів). Літературна спадщина
Крушельницького
та саме його ім’я на довгі
роки були вилучені з української культури.

Кость Буревій
2 серпня 1888 року народився
Кость Степанович Буревій — письменник, літературний критик, громадський і політичний діяч. Один із найвизначніших майстрів пародії та літературної містифікації.
Народився в бідній селянській
сім’ї на Вороніжчині (тодішня Східна
Слобожанщина). Із 15 років член партії есерів. Професіональний революціонер-підпільник. Неодноразово заарештовувався, відбув заслання в Сибіру, відсидів у 68 тюрмах.
Активно виступав проти більшовицької диктатури. Член української
Центральної Ради і Комуча — першого
антибільшовицького уряду Росії. Очолював повстання в Поволжі. Але після арешту ВЧК в 1922-му припинив активну
політичну діяльність, ставши поборником відродження української культури.

Автор брошури «Європа чи Росія
— про шляхи розвитку сучасної літератури». Серед найбільш відомих творів — «Колчаківщина», «Опортунія»,
«Автоекзекуція», «Павло Полуботок». В
останньому гетьман Полуботок, який у
дилемі між підтримкою Пилипа Орлика
та пошуком компромісу з Московщиною вибрав останнє, помирає в петербурзькій в’язниці зі словами: «О! Тепер
я добре знаю, що воля міститься на
кінці шаблюки!»
Автор літературної містифікації
1927—1930 років під псевдонімом
Едвард Стріха, яка сприяла викриттю
підлабузницької до радянської влади
«пролетарської літератури» в Україні.
Заарештований як член української групи «терористів-білогвардійців». Розстріляний 18 грудня 1934-го в

застінках київської тюрми НКВС.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті
Чернігів
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Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція на Чернігівщині
Наша газета починає черговий просвітницький проект із серії публікації книжок
чернігівських авторів.
За попередні 5 із половиною років виходу газети ми надрукували низку книг, серед яких — «Коротка історія Чернігова» Сергія Леп’явка, книга батька й сина Самойленків про Ніжин, книга Бориса Домоцького про
Новгород-Сіверський. У минулому номері
завершили публікацію книги чернігівських
істориків «1917 рік на Чернігівщині».
Сьогодні — книжка відомого чернігівського історика й журналіста Сергія Павленка
«Опозиція на Чернігівщині: 1944—1990 рр.».
Вона видана Чернігівською «Просвітою» у
1995 році, але цікава й зараз. У перші роки
незалежності ми посилено повертали собі
історичну правду про Україну, комуно-радянський режим; друкувалося те, що раніше
було заборонене, ходило лише в Самвидаві.
Звісно, за ці два з лишком десятиліття опубліковано дуже багато подібного матеріалу, у тому числі десятки публікацій і в нашій
газеті «Світ-інфо». Але книга Павленка була
дуже актуальна не тільки тоді, вона цікава й
зараз, адже висвітлює порівняно маловідому сторінку історії Чернігівщини. Ідеться про
рух спротиву комуністичному режиму. Причому, якщо про визвольні виступи 1917—
1920 років, повстанський рух, часи Голодомору, Великого терору кінця 30-х років
написано немало, то цікаво дізнатися і про

спротив режимові в повоєнні десятиліття,
аж до постання Незалежності. А репресивна машина СРСР працювала до самого його
розвалу. У свою чергу мислячі люди завжди
були в опозиції до цієї системи.
Спершу ближче познайомимо читачів з
автором книжки.
Сергій Олегович Павленко народився
11 вересня 1955 року в Луцьку в сім’ї Олега Васильовича Павленка (1933—1989) —
фахівця в галузі агрономії, котрий обіймав
посади голови колгоспу та голови сільради,
і Галини Степанівни Павленко (1931—2009,
у дівоцтві Танюк, рідна сестра Леся Танюка)
— вчительки біології та німецької мови.
До 1958 року Сергій мешкав у Луцьку та
Умані, від 1958 до 1973 року — у селі Дягова Менського району Чернігівської області. Закінчив тут у 1973 році середню школу.
Того ж року вступив на стаціонар філологічного факультету Київського державного
університету ім. Шевченка, який закінчив у
1978 році. Також заочно навчався (1989—
1991) в Київському інституті політології та
соціального управління й одержав фах політолога, викладача соціально-політичних
дисциплін. Деякий час викладав українську
мову та літературу на Київщині. Далі 8 років працював журналістом у райгазетах. У
1987—1991 роках був редактором Чернігівської обласної молодіжної газети «Комсомольський гарт». У 1991—2015 роках —

Розділ І

Причини появи опозиції
Фашистська окупація 1941—
1943 років принесла багато горя
жителям Чернігівщини. Десятки
сіл були спалені разом із їхніми
мешканцями, тисячі людей у вирі
війни втратили не тільки найрідніших, а й позбулися даху над головою, елементарних засобів для існування.
Проте радість визволення від
нелюдського режиму була недовгою. На зміну гітлерівцям, які вбивали за найменший непослух, прийшла теж влада страху і примусу,
безжальних репресій. Вона, щоправда, повернулась дещо милосерднішою за попередню: уже не
застосовувала за незначну провину найвищу міру покарання —
розстріл, як після «чисток» ворогів народу в 1937—1938 роках. Та
ставилася до людей, які пережили
окупацію, із недовірою, зверхністю. Десятки тисяч чернігівців спокутували свою «вину» при форсуванні Дніпра. Ненавчених і часто
без зброї, обмундирування, їх гнали під німецькі кулемети.
Протягом окупації фашисти
вивезли на роботи в Німеччину
41 тисячу юнаків та дівчат. Але ще
в більших масштабах подібне здійснювалося радянськими органами в 1944—1950-х роках. Так, у
1944 році мобілізовано з області
на шахти Донбасу, залізниці, підприємства 51000 осіб. Переважно це були дівчата. Як свідчать
скарги їхніх батьків в облвиконком, примусову працю мобілізованих сталінський режим широко використовував і після війни, у
1946—1947 роках. «У 1943 році
мою дочку мобілізували на Донбас, — скаржилася в 1946 році
Ходора Євдокимівна Перепечко з
хутора Куропіївки Щорського району. — І вона там працювала.
Коли я захворіла, дочка, дізнавшись про це, кинула роботу й повернулась додому. За що її в 1944
році судили й відправили на роботу в Ворошиловград. Там вона тру-

дилась гарно. Тепер же після амністії всіх указників відпустили додому, а мою дочку залишили...»
Насильними методами, примусово здійснювали щорічні, починаючи з 1945 року, мобілізації
молоді на навчання в ФЗН. Якщо
в 1945 році на Чернігівщині було
91737 підлітків віком від 12 до 16
років, то вже у 1948 році — 70637.
Загалом же, за нашими підрахунками, за період від 1945 до 1950
року в області в промислові регіони України вивезено на навчання
в ремісничі училища, школи ФЗН
майже 50 тисяч дітей. Так як добровільно мало хто з них хотів ставати шахтарями, металургами, у
районах організовувалося справжнє полювання на підлітків. Ніякі
виправдання вищому керівництву
навіть із РККП(б) про те, що «у нас
немає молоді такого віку, що цифри плану, складені для району, нереальні», не брались до уваги. Щоб
не одержати догани й не позбутися партійних посад, у багатьох районах вдавались до нічних облав.
Секретар Козелецького РККП(б)У
спійману молодь наказав утримувати в зачиненому приміщенні, як
у тюрмі.
Чимало юнаків та дівчат утікали з ешелонів. Так, у 1949 році проведено три великі призовні кампанії, під час яких посаджено у вагони 7320 осіб. Із них 826 юнаків та
дівчат по дорозі втекли додому.
Дезертирів в основному відловлювали й відправляли в чергову мобілізацію в якесь інше ФЗН.
Частину з них для остраху населення за поданням прокурорів віддавали під суд. У зв’язку з тим, що втечі з ФЗН набули масового характеру, генеральний прокурор СРСР
31 липня 1947 року видав наказ
«Про посилення боротьби з порушеннями Указу Президії Верховної
Ради СРСР від 20 грудня 1940 року
в ремісничих, залізничних училищах та школах ФЗН». Згідно з ним,

власний кореспондент газети Верховної
Ради «Голос України» по Чернігівщині. Сергій
Павленко доклав чимало зусиль до становлення чернігівського історико-краєзнавчого, наукового журналу «Сіверянський літопис». Від самого початку, із 1994 року, і до
сьогодні є головним редактором цього журналу.
Із 1987 року постійно проживає в Чернігові.
Сергій Павленко об’їздив усю Чернігівщину. Видав книжку «Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини», у якій наведені дані про
назви всіх 1528 населених пунктів краю, а
також про назви 25000 кутків, полів, випасів, урочищ, могил, курганів, долин, ярів, боліт, озер, річок і лісів.
За час роботи в «Голосі України» опублікував близько 1500 статей, вагоме місце
серед яких — публікації про Івана Мазепу
та діячів Гетьманщини. Розвідки історика та
публіциста надруковані в багатьох вітчизняних наукових збірниках і часописах, а також
у виданнях Аргентини, Канади, Великої Британії та США.
Сергій Павленко написав книжки-дослідження «Загибель Батурина 2 листопада 1708 року» (1994, 2007), «Князь Михайло
Чернігівський та його виклик Орді» (1996),
«Міф про Мазепу» (1998), «Іван Мазепа»
(2003), «Іван Мазепа як будівничий української культури» (2005), «Кохання гетьмана

уже підлягали суду й «особи, які винні в приховуванні підлітків».
Слід зауважити, що в районах організованого опору проти
сталінського режиму на Західній
Україні виконавцям примусових
мобілізацій вдавалося виконати
невисокі плани набору — лише на
17—30 відсотків. А тому весь тягар
забезпечення майбутніми кадрами вугільної промисловості Донбасу лягав на «спокійні» сільські
східні області. Завдяки організаційним, ідеологічним та репресивним зусиллям Чернігівського обкому КП(б)У, РК КП(б)У, РК ЛКСМУ,
райвиконкомів, Чернігівщина за
п’ять післявоєнних років позбулася покоління молоді народження
1929—1935 років.
Більшість чернігівських селян
через обкладання їх непосильними податками, жахливу експлуатацію невдовзі відчули себе в становищі безправних кріпаків. Менський райнарсуд 15 лютого 1946
року виніс рішення оштрафувати
на 9410 карбованців матір трьох
дітей Одарку Макарівну Самусь
(чоловік її зник безвісти на війні)
за те, що вона не здала державі
55 кілограмів м’яса, 110 яєць, 145
літрів молока. Як свідчить прокурорська статистика, у Семенівському районі тільки за перше півріччя
1947 року за подібне покарано —
осуджено нарсудом — 76 осіб.
Зрозуміло, розплатитись за
«провину» перед державою бідні
солдатки-вдови, малоземельні селяни не могли. Тому у зв’язку з цим
широко застосовувалися примусові державні реквізиції.
Колгоспниця Уляна Федорівна
Жлоба з Кувечич Чернігівського
району написала спершу першому секретарю обкому КП(б)У про
те, що 28 березня 1950 року до
неї в помешкання увірвались «два
чоловіки й одна жінка» і забрали за несплату податку «з жердин
пряжу», з якої вона думала виткати полотно на сорочки 13-річній
доньці та хворому чоловіку-фронтовику «нікуди негодному». Жінка
у відчаї описала своє життя-буття

Мазепи» (2009). «Восстание мазепинцев:
мифы и реалии» (2009), «Опозиція на Чернігівщині: 1944—1990 рр.» (1995), навчальний посібник для середньої школи «Україна крізь віки» (2000, у співавторстві) та інші
книжки. Підсумком багаторічних пошуків
і досліджень стала монографія «Оточення
гетьмана Мазепи: соратники та прибічники»
(2004).
Упорядкував два томи видання «Доба
гетьмана Івана Мазепи в документах»
(2007), «Військові кампанії доби гетьмана
Івана Мазепи в документах» (2009). У студії
«Зображення гетьмана І. Мазепи (кінець XVII
— початок XX століть)» (2010) він оприлюднив низку портретів гетьмана, багато з яких
були досі невідомі.
Книги, які С. Павленко упорядкував і редагував: «Мазепина книга», «Село Дягова в
матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765—1769 рр.», «Сповідні розписи села Дягови 1746—1830 років», «Село
Стольне у другій половині XVIII ст. (за матеріалами Генерального опису Лівобережної
України 1765—1769 рр.)».

«без худоби, птиці». «Чоловік зовсім ослаб, — зазначила жалібно в
кінці, — уже не маємо ніяких коштів на лікування, а з мене, такої
нещасної жінки, останню сорочку
з плечей зірвали». Через місяць
У. Жлоба отримала офіційну відповідь від секретаря Чернігівського
РККП(6)У І. Челядина:
«...здійснений у Вашому господарстві опис майна за несплату
сільгоспподатку в сумі 144 карбованці 10 копійок за минулий 1949
рік — правильно, на основі постанови РНК СРСР №473 від 28 квітня 1944 року. Вам необхідно найближчим часом розрахуватися з
Державою, надати квитанцію про
сплату сільгоспподатку в райфінвідділ, після чого Вам повернуть
забране у Вашому господарстві
майно».
Таку ж заспокійливу відповідь
отримав у травні 1950 року сержант Геннадій Черниш, який, служачи в армії, був вражений звісткою з дому про те, як «прийшли в
квартиру, де лежала хвора сестра,
(...) відірвали силою замок від
скрині й почали кидати одяг».
Несправедливий податковий
пресинг викликав масу просьбпротестів у партійні органи, облвиконком. У 1947 році тільки в органи облуповмінзагу, які займалися
стягуванням податків, надійшла
31000 скарг.
Відбудова народного господарства країни за рахунок нещадної податкової експлуатації селян
призвела до втрати останніми інтересу розвивати власні підсобні
господарства. Адже плоди їхньої
особистої праці держава в той чи
інший спосіб забирала-привласнювала. У 1944 році селяни Чернігівщини мали 123312 свиней,
у 1945 — 145583, а вже у 1948
— 86546. В особистих господарствах у 1945 році налічувалося
19576 свиноматок, 69504 вівці
та кози, а в 1948-му — відповідно
7534 та 60586. Після 1946 року
відбулося скорочення і поголів’я
великої рогатої худоби.
Загалом усе це відповідало по-

літичним задумкам ВКП(б) якнайшвидше викорінити все приватновласницьке дрібнобуржуазне з
життя селянства. Виступаючи на
сесії облради в 1948 році, секретар
обкому КП(б)У М. Кузнецов не випадково звернув увагу присутніх на
домінування власницьких інтересів
на селі, на те, що «не цілком переборені приватновласницькі пережитки колгоспників». Під час війни,
користуючись періодами відносного безладдя, багато сільських жителів розширили власні земельні наділи. Робилося це також і зі згоди
новостворених правлінь колгоспів,
які проявили турботу про своїх трудівників у часи повоєнної скрути.
Разом із тим, де сліпо виконували
постанову ЦК ВКП(б) і Ради Народних Комісарів Союзу РСР «Про заходи охорони громадських земель
колгоспів від розбазарювання» від
27 травня 1939 року, люди на кількох сотках не мали можливості навіть виростити абиякий урожай для
власного прожиття.
19 вересня 1946 року з’явилася
постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК
ВКП(б) «Про заходи по ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах», яка націлила парторгани втілити в життя ідеї згадуваної вище постанови
від 27 травня 1939 року. По селах
почали масово забирати «зайву»
та колгоспну землю. Через два місяці в Чернігівській області налічувалось 4276 колгоспних дворів, які
не мали жодної сотки городу! Були
скорочені присадибні ділянки до
розміру 0,10 гектара в 1490 селянських родин, до 0,10—0,15 га — у
2358 господарів, до 0,15—0,20 га
— у 4989 сімей і до 0,20—0,30 га
— у 31393 колгоспників. Відібрані городи в робітників, службовців,
які отримали землю в колгоспів. Голова облвиконкому С. Костюченко
змушений був навіть звернутися до
Ради Міністрів УРСР із проханням
надати потерпілим від повернення
колгоспам землі на якихось законних підставах хоча б мінімум присадибної ділянки до 0,30 га.

Далі буде

Світ- інфо
№109 17 серпня 2017 року

Світ історії Чернігівщини

13

Довгі роки ми не знали правди, яку
комуністична окупаційна влада ретельно ховала. Минуло майже 100 років від початку Жовтневої революції,
яка змінила долю України не в кращий
бік. Ми б хотіли звернути увагу на життя та загибель першої жертви більшовицької агресії в місті — студента Миколи Лебедя.
Микола Лебідь народився 4 грудня
1899 року в містечку Веркіївка Ніжинського повіту Чернігівської губернії в
сім’ї вчителя земської школи — Дмитра
Климентійовича. Про це оповідає ґрунтовне дослідження Тамари Андрійчук
«Родина Лебедів у національно-культурному житті Чернігова на початку XIX ст.»/
( Шрагівські читання, вип. І, 2011 р.).
Родина Лебедів залишила Веркіївку наприкінці 1899 р., одразу після
хрещення молодшого сина Миколи. У
метричній книзі Вознесенської церкви зазначено: «У козака м. Веркиевка
Нежинского уезда Дмитрия Климентеева Лебедя и законной жены его Наталии Васильевой 4 декабря, а 12 декабря крещон сын».
У 1900 р. подружжя з малими дітьми переїхало до Чернігова, де батько отримав одноповерховий будинок,
працюючи чиновником. Про атмосферу в сім’ї ми можемо дізнатися з даних
протоколу допиту НКВС Ананія Лебедя, старшого сина Дмитра Климентійовича:
«Батько мій належав до тих українофілів, котрі вірили тільки в український рух, у Жовтневій революції він
вбачав крах українського руху. Його
політичні погляди завжди визначало
українство.
Питання: У якій політичній атмосфері ви виховувались?
Відповідь: У моїй сім’ї завжди панувала українська розмовна мова, наша
сім’я добре спілкувалась із родиною
Коцюбинських, саме Коцюбинський
багато вклав у нашу атмосферу».
Батько Миколи Лебедя був діяльним патріотом, організатором товариства «Просвіта» та видавництва «Сіверська Думка».
Можливо, саме таке виховання і
стало поштовхом для вибору подальшої долі гімназиста, члена «Просвіти»
Миколи Лебедя, який одразу вступив
до «Української партії соціалістів-революціонерів».
30 січня 1918 року, у віці 18 років,
його спіткала загадкова смерть.
Місцева преса писала: «В ночь на
30 января 1918 года был задержан
большевиками на одной из улиц Чернигова воспитанник старшего класса
местной гимназии Николай Лебедь,
сын служащего в губернском акцизном управлении. Задержанного Лебедя нашли на улице в бессознательном
состоянии с простреленною головою».
Запис у метричній книзі Вознесенської церкви м. Чернігова підтверджує
таку інформацію: «8 февраля 1918 г.
умер, 10 похоронен козака м. Веркиевка Нежинского уезда Дмитрия Климентиева Лебедя сын Николай, 18 лет.
Причина смерти: от гнойного воспаления мозга после огнестрельного ранения. Погребение совершили: Ректор
Духовной семинарии Архимандрит Николай и другие священнослужители на
общем кладбище».
Через це побутують дві версії його
загибелі. За першою він брав участь
у бою під Крутами. За другою — став
першою жертвою «червоного терору»
в Чернігові.
Щодо першої версії, то існують дані
про те, що з Чернігова на захист Бахмача від більшовиків відправився загін
Вільного козацтва у складі 75 багнетів
на чолі зі штабс-капітаном Г. Корейшою
та поручником М. Яновим. Інший загін
вільних козаків, такої ж кількості, на

чолі зі штабс-капітаном Борзяківським
залишився для охорони Чернігова. Пізніше цей загін козаків брав участь у
бою під Крутами, і є імовірність, що Микола Лебідь отримав поранення саме
там, побратими привезли його до Чернігова, де він і помер.
За іншим здогадом Микола Лебідь 30 січня 1918 року був затриманий більшовиками, згодом його знайшли на вулиці без свідомості та з вогнепальним пораненням голови. Травма виявилася несумісною із життям, і
8 лютого 1918 року він помер на руках
у своєї матері.
Чи не про нього оповідає публікація Івана Курача (псевдонім Іван Чигирина) у часописі «Українське Полісся»
за 6 листопада 1941 р. Згідно з цією
публікацією, більшовики в часи революційних подій убили хлопця, який підіймав жовто-блакитний прапор на Валу.
Найбільш імовірною є, певно, перша версія, адже більшовицький режим
у Чернігові був, як не дивно, не жорстоким, навіть зберігалася паралельно
структура міської самооборони «Вільного козацтва». (Володимир Бойко,
«Перше пришестя: встановлення більшовицької влади в Чернігові», «Чернігівщина incognita», Чернігів, 2004 р.)
Щодо жорстокості: масовий алкоголізм із грабунками, реквізиціями і
навіть стрільбою з гармати замоскворецьких червоних гвардійців був присутній, проте цілеспрямованого червоного терору не було. Причиною цього стала відсутність у чернігівських
більшовиків бажання проливати кров,
вони повсякчас вступали в суперечки
зі своїми російськими колегами, які
якраз бажали радикальних кроків.
Незважаючи на всі розбіжності у
варіантах, можна сказати, що Микола Лебідь загинув від більшовиків чи
їхніх прибічників 30 січня 1918 року,
бо саме в той день рідні прийшли до
комісаріату з проханням розслідувати вбивство. Але керівництво лише висловило своє співчуття і почало доводити свою непричетність, а на гвіздку
в кабінеті висіла шапка вбитого.
Ця смерть сколихнула все місто, похорон Лебедя набув широкого розголосу серед населення. Поховали його з
усіма почестями як справжнього героя.
На могилі були прощальні промови, у
яких громадяни висловлювали свій
сум та обурення з приводу наглої передчасної смерті. За свідченням преси,
«на похороні народу було багато, особливо шкільної молоді». Представнику
ради «не дали можливості говорити», із
міської думи на честь героя навіть винесли «старі корогви», було чимало вінків. Фактично, то була перша антибільшовицька маніфестація в місті.
На надгробку було викарбовано
напис: «Щирому сину України».
Доля цієї людини склалася трагічно, як і всіх національно свідомих людей XX ст.
Першим увагу на цю могилу звернув рухівець Анатолій Шацький, який
10 квітня 1991 року надав пропозицію керівництву демократичних організацій та партій щодо впорядкування
могили М. Лебедя та матері, а також
сестри Михайла Коцюбинського.
Ініціатива була підтримана, і
20 квітня 1991 року відбувся перший
альтернативний суботник, під час якого було впорядковано зазначені поховання. Валерій Сарана, Лариса Куровська, Володимир Кузьменко та інші рухівці взяли в цьому участь. Пізніше до
надгробка прикріпили тризуб, упорядкували могилу, посадили квіти.
У середині 2000-х років чернігівські націоналісти з ГО «Тризуб»
ім. С. Бандери, УНА-УНСО, КУН упорядкували могилу Героя.
Сергій КОСТЕНКО,
Олександр ЯСЕНЧУК

Микола Лебідь —
український Герой

Старий Чернiгiв

Панно «Біле і чорне» Михайла Жука:

історія кохання П.Тичини

У Чернігівському обласному художньому музеї ім. Г. Галагана представлено панно Михайла
Жука «Біле і чорне». Це панно велике за розмірами — 207х310 см, виконане мішаною технікою на семи
окремих аркушах грубого паперу. Художник використав тут гуаш,
пастель, акварель.
У центральній частині загадкова композиція: худорлявий,
темноволосий юнак із чорними крилами, що грає на сопілці якусь журну мелодію, і світловолоса, тендітна дівчина з білими крилами ніби повільно проходять повз «велике вікно», що
підкреслюється поясним зображенням фігур і темними смугами,
що поділяють усе панно на чотири частини (ніби віконна рама).
Навколо цих пів-фігур — буяння
квітучих рослин. Мелодія сопілки мовби переливається с листка на листок, по стеблах до верхівок квітів і, переплітаючись із
клубами різнокольорових хмаринок чи диму, піднімається в
небо, з’єднується і утворює над
пів-фігурами центральних персонажів у легкому одязі, подібному до античних тунік, стрімку
арку у вигляді незгасаючої свічі.
А цей Образ завжди і у всіх народів був образом незгасаючої
душі, спрямованої до пізнання
Бога, всесвіту, сенсу життя.
Зовнішність юнака — це
риси двадцятирічного Павла Тичини, який навчався малюванню в Чернігівській духовній семінарії і був кращим учнем Михайла Жука. А образ «білого янгола» має портретну схожість із
Поліною Коновал — донькою
чернігівського поета і драматурга І.О. Вороньківського, яка була
першим юнацьким коханням
П.Тичини.

Художник Михайло Жук знав
історію нещасливого кохання
своїх учнів і творчо використав
їхні портретні риси, античний
міф про Орфея і символізм квітів
у зображенні свого погляду на
суть гармонії всесвіту.
У композиції «Білого і чорного» співіснують два світи. Білого янгола художник зобразив із
молитовно складеними руками,
у статичній позі: крила згорнуті й
очі додолу. Але, усупереч загальній покорі образу, у ньому вбачаєш такі риси, які, здається, не повинні пасувати янголу. Це жорстокість, відчуженість, рішучість,
може, навіть фанатичність.
Поруч чорний янгол, як античний Орфей, граючи на музичних інструментах, може творити
своєю чарівною грою в природі
різні дива. Цей янгол виглядає
добрішим, мудрішим, людяним.
Мелодія його сопілки —це мелодія його душі, для якої неприродні зло, заздрощі, свавілля, хаос.
Він дарує світ любові, добра і
краси всім. Це образ творця, художника.
Із передісторії. Павло Тичина в той час був учнем Жука. Михайло Іванович знав про ту історію кохання. Сестри Коновал
Інна (він звав її Нюсею) і Поля
були для поета першою любов’ю.
Коли серед безлічі різновидів
цього великого почуття можна
було б виділити любов літературну, то саме така любов заволоділа двадцятилітнім чернігівським
семінаристом, який прочитав
свої перші вірші на поетичному
вечорі в помешканні Івана Коновала (Вороньківського) й одразу натрапив на гостро-ніжних доньок Івана Омеляновича.
Поля налітала на молодого поета, звинувачуючи його в наслі-

дуванні, символізмі та ще в чомусь. Інна стала на захист юнака. Так і супроводжували відтоді
вони його писання: одна — суворою вимогливістю, друга — ласкавою підтримкою, але поет —
о незбагненність людської природи! — більше хилився до суворої, не міг викинути її з душі
навіть після останньої між ними
розмови, про яку ніхто не знав,
окрім них двох, і про яку поет
згадав лиш у лютому 1936 року,
знайшовши серед своїх паперів
довгастий аркушик із редакційного блокнота й на тому аркушику вірш:

Ми — тлі закон священнодійний,
Ми всі в тривогах панахид.
Наш вид натхненно-мелодійний,
Як твій, о земле-мати, вид.
То в смутку ми, як дим
кадильний,
То ми цвітем, як цвіт-огонь!
Мотив таїться надмогильний
В молебні стулених долонь.
Той свій давній вірш поет обписав олівчиком уже в 36-му
році: «Написано коли? Хтозна
коли. У кожнім разі, після останньої розмови з сестрою Інни.
Тобто в Києві 1913-го, певне,
року. На це вказує і аркушик із
блокнота, а я ж тоді саме в редакції служив. Невже я такий у
самого себе закоханий, що ще
й вірші свої описую коментарями? Ні, це просто згадались давні роки. Давні, брате, роки».
Запис зі щоденника від
24 квітня 1920 року: «Померла Нюся. Від сухот. От тепер для
мене Поля не існує. В Нюсі я довго ще любив Полю. Ні та, ні друга,
звичайно, цього не бачили».
Тичина помилявся — Поліна
існуватиме для нього ще довго.
Вона вийшла заміж за інженера,
знайомого Тичини по Чернігову.
Але в 30-х роках Поля знайшла
Павла в Харкові: почались арешти, вона просила, щоб Павло
виручив з тюрми її брата.
Потім вона шукала його, коли
він уже жив у Києві на тодішній
вулиці Леніна, а вона поруч, на
Чапаєва. Збереглися її записки:
«Павлусь! Мені дуже треба тебе
побачити, зайди до мене? Я з дитиною у Києві тільки удвох».
Він був тоді офіційно не розписаний зі своєю Лідою і приходив. Донька Полі запам’ятала
його. Згодом вона працювала в
київському музеї поета.
«Північний Вектор»,
27.09.2016
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Завертiлося з телеграми: «Приїдемо суботу Нiна
Валерiй».
Увечерi на доїннi Галининi
руки звично бiгали бiля корiв,
а сама подумки була далеко
вiд ферми.
— Щось ти... свiтишся
вся! — перекрикнула шум
електромоторiв Надя, сусiдка
по корiвнику.
— А, телеграма ось, —
показала Галя зiжмаканого
папiрця.
— Зять, значить?
— Женишок.
Додому прийшла потемки. На ґанку згадала,
що треба б вкрутити над
схiдцями лампочку. Днiв три
як перегорiла, а все нiколи
замiнити. О, i дверi нехай Василь змастить — риплять, як
телiга.
— Телеграма од Нiнки, —
з порогу заявила чоловiковi,
котрий встромився в газету.
—
Листа
написати
нiколи?
— Нiколи. Завтра приїде.
З Валерiєм.
— З ким? А, ну-ну, побачимо, що за птиця.
— Так ти, Васю, завтра
трохи прибери в дворi.
— Аякже. Вiзьму вiдгул i
зроблю суботник.
— Ну, чого його викаблучуватися? Стрiчай людину
свинарником.
— Невеликий пан. Сам,
дивись, зi свинарника вилiз.
Василь давно примiтив,
що якось воно завжди виходить по-жiнчиному. Для форсу iнодi брикався, як незагнуздана коняка, але врештiрешт (що з бабою сперечатися) брався за дiло. А потiм,
зробивши, починав думати,
що Галя наче й права, що вiн
теж отак хотiв зробити i що
взагалi жiнка в нього — тямуща молодиця.
Весь ранок Василь протоптався по двору. Пiдправив
ворота, склав дрова, вкрутив
лампочку, змастив у верандi
дверi й переробив ще безлiч
усякої всячини, якої траплятиметься стiльки, скiльки ходитимеш по дворищу. I вiдгул
таки взяв пiсля обiду, передавши трактора напарнику. Не будеш же бiлою вороною: майбутнього зятя треба
зустрiчати честь по честi.
Зять — тесть. За рік-два
ще й дідом станеш. А наче ж,
осьдечки, недавно сам бігав
до дівчат. І вибігав мітлу непосидющу. Зараз запряже до
самого вечора.
За отакими веселими
думками не зчувся Василь,
як доїхав до обійстя. І перше,
що почув, заглушивши мотоцикла, — жалібне скавчання
їхнього підсвинка.
Колють чи що? Оце так
Галя: ще й не зять, а вже свіжиною стрічає. Кабанчика ж
до Різдва збиралися вигодувати.
А коли відчинив хвіртку,
мало не впав зо сміху.
Галя купала порося. Загнала в ночви і шмарувала
якоюсь щіткою — чи не тією,
що чистять коней. Порося кувікало, борсалося в ночвах і
шкребло копитцями по дну.
Уранці, поміж іншим, Галя
мовила: «У хлівці треба прибрати. І порося таке замурзане». Тоді Василь пустив це
повз вуха, аж ось тобі й на!
Закурив, потоптався туди-сюди, плюнув цигаркою:
— Ненормальна.

Світ літератури
Це був останній козир.
Коли, бувало, суперечка з
жінкою заходила в глухий
кут, Василь проголошував
оце слово і йшов, куди йшли
ноги. Зараз умостився неподалік, на східцях ґанку, і
мовчки спостерігав за «водною процедурою». Таки не
стерпів:
— Ти йому рило, рило
вмий, Зять же цілуватиме.
— Сиди!
Галя теж уміла говорити
коротко.
Гарикатися з жінкою не
було ніякого бажання, і Василь зайнявся парканом.
Поки прилаштовував
недороблене вранці,
геть і повечоріло.
Обійстя до сеї
пори було не впізнати. У дворі — ані зайвої ломачини. Доріжка від хвіртки до веранди припорошена
жовтим піском. Умите
порося рохкає в хліві. Сховалися в клуню
вила й лопати. Зникли старезні велосипедні колеса, що роками висіли на кілку.
У хаті сяяло так, що страшно
заходити. А роззуватися тепер треба було мало не в дворі, бо на веранді розляглася
нова килимова доріжка.
Ще раз оббігши двір,
Галя, видно, зосталася вдоволена і скомандувала чоловікові: «Поганяй!»
Мотоцикл, вимитий і вичищений, із новим покривалом у колясці, слухняно гойднувся під хазяїном і погурчав
на станцію за гостями.

Обережно-обережно
Галя причинила двері кімнати.
— Спить? — запитав Василь.
— Сопе й мовчить.
— Тобі теж нічого не розказала?
— Нічого. Одвернулася
до стінки.
«Зять» не приїхав.

Скільки воно років оцьому ліжку? І оця шафа теж, мабуть, існує тисячу літ? І стілець із різьбленою спинкою,
і швейна машинка, оця стародревня швейна машинка.
Речi, як привиди, тьмяно вгадувались у примарному мiсячному свiтлi. Знайомi
до найменшої подряпини, цi
речi, як могли, берегли таємничий i добрий дух кiмнати,
спорожнiлої пiсля того, як
Нiна позаторiк виїхала в
мiсто. У зал батьки купили
меблевий гарнiтур, килим.
Але як добре, що в її кiмнатi
все зосталося таким, яким
було i п’ять, i десять рокiв
тому.
Вона лежала в лiжку, перебирала в пам’ятi довжелезний сьогоднiшнiй день.
...Вокзал. Нiна дiстає два
папiрцi: «Я вже й квитки взяла. Ось, Валеро». Вiн раптом
кидає одне-єдине слово —
«Дурепа» — i бiжить геть.
Нiна стискає в долонi
квитки, слiпо вдивляється у
заскленi дверi вокзалу ... у
морок стелi. «Дурепа» замiсть
«До побачення»... Зачекай
же, наскочиш на грамотну.
Витiпає, як коноплю. Пратимеш їй спiдницi й панчохи.
Та закiнчиться колись

цей клятий день?

— Ма, що ви шушукаєтесь? — на порозi в старенькому ситцевому халатику, весело потягуючись, з’явилась
Нiна. — Думаєте, я така городська, що спатиму до обiд?
— На ферму збираюсь, —
пiдхопилась Галя.
— Давайте i я з вами.
Швидше впораємось.
— О, точно, — зрадiв Василь. — А тодi, Нiнок, по ожину проїдемо. Сей рiк її як є!
…Чистий серпневий ранок вставав над селом.

Вiдкукурiкали пiвнi, хазяйки
повиганяли в череду корiв,
оживало пустотливе птаство. Могутнi рукастi осокори вздовж дороги ледь ворушили набубнявiлим за нiч
листям.
— Довго спите, — блиснула посмiшкою Надя. — А ти,
Нiнко, може, дояркою до нас?
— Завфермою, — серйозно мовила Нiна. — Я з вас
стружку знiму, не те що Пилипович. Мамо, де апарати?
— Не приїхав, значить, —
кивнула вслiд Надя.
— Щось перебило, —
байдуже сказала Галя й подумала: «Що за баб’ячий телеграф! Живе ж Надька на
другому кiнцi села. I поїзд
прийшов учора ввечерi. Аж
на тобi: «Не приїхав». Либонь,
уже й коровам роздзвонила».
Добре,
що
прийшли
вдвох. Хоч i припiзнились, а
таки не вiдстали вiд iнших.
Подоїли своїх корiв, позносили бiдони з молоком до
приймальнi, вигнали худобу
на майдан, де пастухи гуртували її в череду.
— А ось i я, — вихопилася
з корiвника Надя.
— Ви, тiтко Надю, чимось веселим
поснiдали,
—
посмiхнулась
Нiна.
— Чоловiковими матюками, — охоче
пояснила Надя.
— Так ти, дiвко,
може, й справдi
давай до нас?
— А ви свою
Валю теж сюди
пiсля школи?
— Можна.
Бiда тiльки, що
нема вам у селi
гарних женихiв.

Нiна росла
гарною (породистою, як казала тiтка Надя) дiвкою. Потроху шила, в’язала, спiвала
в ансамблi, читала книжки
про любов, бiгала на iндiйськi
фiльми, а на уроках малювала на папiрцях моднi сукнi.
Десь до п’ятого кла-

су мрiяла стати кондитером i робити смачнi торти,
потiм хотiлося бути балериною, фiгуристкою, зубним
лiкарем. А коли вiдшумiв випускний вечiр, Нiна спохопилася: куди ж далi? Порадитися толком було нi з ким. Батько пiсля трактора й хазяйства
вечорами читав газету. Мати
знала тiльки, що треба, як усi,
«кудись у мiсто». Однокласники, засмиканi та знервованi,
зубрили пiдручники й запасалися шпаргалками.
Урештi Нiна прихилилася до своєї подруги Наталки
й подала заяву в педiнститут.

У саду, пiд старезною грушею, дiвчата перелистували
набридлi пiдручники, а Наталчина мати заспокоювала:
приймуть, на вчителiв охочих
не зайвого — робота «нєрвна».
Наталка вилетiла вже на
першому екзаменi. Нiна трималась до останнього, де,
хоч i переплутала Катерину
Першу з Катериною Другою,
одержала навiть четвiрку.
Утiм це не допомогло: конкурс на «нєрвну» роботу був
таки ж чималеньким.

Уздовж старицi, у видолинку, порослому лозняком i поцяткованому кудлатими вербами, стелилися
густi хащi ожиннику. У життi
нiчого смачнiшого не їла Нiна
од вареникiв з ожиною i пахучого темно-синього ожинового варення. Але кожнiй
сизуватiй апетитнiй ягiдцi,
яку так i кортiло вкинути до
рота, треба було вклонитися, кожну треба було дiстати
з густого плетива колючих,
схожих на дроти, стебел.
За якихось пiвгодини руки
в Нiни були геть посмугованi.
«Наче кицька вдряпнула», —

подумала Нiна й пригадала,
як колись, сто лiт тому, укладала спати в картонну коробку свою неслухняну Мурку, а
кицька пручалась, i хвiст її
нiяк не вмiщався в коробцi,
й маленька вусата пика нiяк
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не хотiла спокiйно лежати на
малесенькiй, зшитiй мамою,
подушечцi. Урештi кицька
нявкнула й болюче дряпнула
Нiну по руцi. I батько побив
кицьку й викинув на мороз,
а в Нiни дуже болiла подряпана в кров рука, а потiм стало шкода Мурку, i вона просила батька впустити кицьку
в хату, полаяти, поставити в
куток, але впустити.
Їй пригадався цей давнiй
епiзод, i стало дивно, що
воно за штука — пам’ять.
Вона нiяк не могла пригадати, із ким сидiла за партою
в першому класi, позабувала всi хiмiчнi формули,
крiм води й вуглекислого газу, забула, скiльки
днiв вони з мамою прожили в Одесi, хоч тодi,
шiсть рокiв тому, галасливе мiсто над морем із його театрами,
соборами, базарами,
пляжами, вокзалами,
рiзномасною юрбою,
акацiями й трамваями,
це барвисте мiсто, здавалось, кожною своєю миттю врiжеться в
пам’ять. Забулось. А от
Мурка, хитрюща вусата кицька, випливла бозна-звiдки.
Нiна поставила в траву
бiдончик з ожиною, роззулась i обережно пiшла вгору, на гребiнь долини. Прочахла за нiч земля приємно
холодила ступнi. Обчухраний
луговий цвiт забивався мiж
пальцi нiг. На мить поряд із
лакованими нiгтями спалахнула бiлим сонцем ромашка.
Ноги все швидше несли Нiну
по косогору, туди, на гребiнь,
звiдки аж до самого горизонту вiдкривалась сяюча пiд
серпневим сонцем зелена
рiвнина лугу.
— Ай! — скрикнула вона
вiд пекучого болю в ступнi i
впала на траву.
— Що таке, Нiнко?! — Василь вибiг із хащiв лозняку на
осоння i подряпався вгору. У
руцi, чиргикаючи, телiпалось
майже порожнє вiдро.
«Ожинник із тебе», —
мимохiть подумала Нiна i вичавила крiзь зуби:
—
Нога...
Пробила,
видно.
Ступня була поцяткована
кров’ю.
Василь заметушився, нащось обмацав кишенi, скомандував:
— Вставай. Треба промити.
Нiна зависла на батьковому плечi й, накульгуючи, пошкандибала до води.
А Василю плелись усiлякi
несусвiтнi iсторiї про зараження кровi, про те, що
хтось колись десь уколов
палець i зостався без ноги.
I ще пригадалося, як рокiв
п’ятнадцять тому, коли Нiнка
була трохи вища од лави, вiн
здавав їй свою кров. А потiм
сидiв перед лiкарем i просив,
так просив, щоб у нього знову брали кров i переливали
дочцi, може, вона виживе. А
лiкар заспокоював, а вiн, як
глухий, нiчого не чув i знову говорив своє, i йому знову доводили, що досить уже
переливань i що справа не в
них.
А ще Василь, згинаючись
пiд незвичною ношею, раптом подумав, що Нiнка вже
нiколи не стане отим маленьким колобком, який знай
просив батька «почукати»

його, i вiн садовив колобка
на колiно верхи, як на коня,
брав за руки й пiдкидав її,
приказуючи: «Гоп! Чук-чук!»
Життя зробило ще одне
коло, i тепер йому доведеться «чукати» хiба що онукiв,
якщо трапиться Нiнi хороший
чоловiк, а їм з Галею — хороший зять.

Без
конкурсу,
без
екзаменiв i без довгих розмов Нiну й Наталку прийняли в училище хiмкомбiнату.
Велетенський комбiнат на
околицi мiста, наче вир,
всмоктував дiвчат з усiєї
областi. Рекламнi плакати, портрети усмiхнених
комбiнатських дiвчат у газетах, бажання вирватися на
свiй хлiб, на волю, в мiсто —
усе це робило своє.
На комбiнатi Нiна була
один раз у життi, коли їх,
пiонерiв, привозили сюди на
екскурсiю. Тепер вона бувала тут мало не щодня, бо виявилось, що теорiю особливо
зубрити нiчого. Із довгенького списку професiй подруги
обрали одну iз дзвiнкою назвою — крутильниця. Правда, всi професiї були схожi
одна на одну, але Нiна, приїжджаючи в село, нiколи не
iменувала себе робiтницею,
а тiльки крутильницею.
Батьки
поставилися до її невдачi в iнститутi
спокiйно. Мати зiтхнула:
«Спробуєш на той рiк». Батько мовив: «Нема щастя» — i
встромився в газету. Його
кучерява чуприна, щоправда, на хвилю вигулькнула
iз-за чтива, коли Нiна назвала свою майбутню зарплату. За такi грошi батьковi
довго треба було гурчати на
тракторi.
...Воля навалилась i
ошелешила. Перше враження вiд пiсляшкiльного життя
виявилось на диво смiшним:
не потрiбно було вчити уроки. Життя в комбiнатському
гуртожитку розпадалось на
двi половини. Треба було ходити на заняття, на суботники й аврали, прибирати в
кiмнатах. Зате можна було
пiти в кiно, на дискотеку, на
концерт, урештi потинятися
«Бродвеєм», як iменували
центральну алею мiського
парку.
Однак те, що здалеку знаджувало, зблизька швидко линяло. «Бродвей» набридав, кiно теж.
Великi естраднi зiрки в
мiсто не забивались, а
маленькi блимали на один
манiр. Iснував ще драмтеатр, у репертуарi якого
найдраматичнiшою штукою
було «Весiлля в Малинiвцi».
Квитки на спектакль вручили, утримавши по пiвтора
карбованцi стипендiї. Зал
був наполовину порожнiй,
а найсмiшнiшим виявився епiзод, коли на голову
Попандопуло
обвалилась
декорацiя.
Захоплення проходило,
приходила звичка. Виявляється, треба просто звикнути до мiста, до його захеканого темпу, вуличної
колотнечi й життя за годинниковою стрiлкою. Як i до
цехiв комбiнату, куди подруги нарештi прийшли
заробляти
свої
великi грошi.
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Світ літератури і мистецтва

Володимира
Сапона
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Володимир Сапон і
Валентина Примостко
(Меркулова) (в центрі)
з майстринею та головним інженером Чернігівської фабрики художніх виробів імені 8-го Березня.
1976 р.

Лауреати обласної
літературно-мистецької премії
імені Михайла Коцюбинського

8 серпня відбулося засідання комісії з присудження премії ім. М. Коцюбинського. Лауреатами премії за
2017 рік названі:

Номінація «Поезія»

Анатолій Мойсієнко — за книгу
паліндромів «Леза зел».
Мойсієнко Анатолій Кирилович народився 9 липня 1948 року в с. Бурівці на
Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського педагогічного університету ім. Гоголя. Доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор низки книжок із мовознавства, підручників для вищої школи, більше десяти збірок поезії. Твори А. Мойсієнка
перекладені кількома європейськими мовами. Лауреат низки літературних премій.

Номінація «Проза»

Тетяна Сидоренко — за книгу
«Ігри з Іваном».
За неповні 6 років письменниця випустила 10 різножанрових книг: інтертекстуальну повість «Чечевиця», антифілософську фікцію «Балувана Галя», сучасний бароковий роман «Ігри з Іваном», збірку оповідань та новел «Гопак на могилах» та ін.
Роман «Ігри з Іваном» дипломований
на Міжнародному конкурсі «Коронація
слова-2015» у номінації «Вибір видавця».

Номінація
«Народознавство»

Сергій Горобець і Сергій Бутко —
за книгу «Хроніки війни більшовиків
з українським народом. Голодомор
1932—1933 років на Чернігівщині:

виконавці злочину».

Горобець Сергій Михайлович народився 30 квітня 1968 р. в селі Петрівці
Прилуцького району. Закінчив історичний
факультет педагогічного університету імені М. Драгоманова в Києві. Учителював на
Чернігівщині, працював викладачем Чернігівського національного педуніверситету ім. Т. Шевченка, із 2011 року — співробітник Українського інституту національної пам’яті. Кандидат історичних наук.
У творчому доробку — більше десяти
книг з історії та краєзнавства Чернігівщини, написаних на матеріалах архівів.
Бутко Сергій Володимирович народився 14 жовтня 1959 р. в м. Дрездені
(Німеччина). Закінчив історичний факультет Чернігівського педінституту ім. Т. Шевченка. Працював учителем, викладачем
Чернігівського педуніверситету. Із квітня
2008 р. — представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області. Автор та впорядник багатьох історико-краєзнавчих видань, у тому
числі у співавторстві із Сергієм Горобцем.

Номінація
«Театрально-музичне
мистецтво»

Рената Гафурова — за виставу «Ми».
Гафурова Рената Рафіківна — керівник Творчої Експериментальної Майстерні для дітей та юнацтва Чернігівського
обласного дитячого (лялькового) театру
ім. О. Довженка, режисер-постановник.
Народилася в місті Луганську, там закінчила школу. Потім закінчила акторський курс
Київського театрального університету
ім. Карпенка-Карого. Працювала актрисою у Львові. Від 1993 до 2004 року — актриса Чернігівського Молодіжного театру.
У ТЕМ займаються і грають вистави діти, підлітки та молоді люди віком від

10 до 20 років. Майстерня випустила 35
прем’єр і зіграла понад 450 вистав для
глядачів середнього та старшого шкільного віку. Серед них вистава «МИ» — за мотивами творчості та життя українських поетів, знищених радянським режимом.

Номінація
«Декоративне
та образотворче
мистецтво»

Анатолій Іваньков — за відродження і розвиток чернігівського
традиційного мистецтва.
Іваньков Анатолій Григорович — майстер художньої деревообробки, заслужений майстер народної творчості України.
Народився 18 вересня 1955 року в м. Новгороді-Сіверському Чернігівської області. У 1974 році закінчив Яворівське художнє училище за фахом «Різьбяр художнього
різьблення по дереву». У 1992 році закінчив Глухівський педагогічний інститут за
фахом учитель трудового навчання.
Анатолій Іваньков є одним із провідних
українських майстрів традиційного декоративно-ужиткового мистецтва, розвиває
традиційне різьблення Чернігово-Сіверського краю. Працюючи в школі, талановитий майстер і педагог завжди прагнув передати свій досвід дітям.
За 30 років з-під різця майстра вийшли сотні зразків самобутнього поліського різьблення: тарелі, мисники, полички,
скрині, хлібниці, посуд, меблі. Його роботи
представлені в різних музеях України. Лауреат багатьох виставок.

Вручення
премії
відбудеться
15
вересня
в
музеї-заповіднику
М. Коцюбинського під час урочистостей з
нагоди дня народження письменника.

Вшанували Пантелеймона Куліша
Він народився 7 серпня
1819 року. 198-й день народження Пантелеймона Куліша
відзначили в «Ганниній Пустині», у музеї-заповіднику, відродженому небайдужими українцями, біля могили письменника та
його дружини письменниці Ганни Барвінок.
Небайдужі українці збираються тут, в Оленівці, що на
Борзнянщині, поблизу якої поховані Пантелеймон Куліш, Ганна Барвінок та її брат Михайло
Білозерський.
Сьогодні сюди їдуть туристи, аби подивитися ту хату, у
якій гостював Тарас Шевченко,
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коли був старшим боярином на
весіллі Панька та Ганни.
Він був першим в усьому.
Пантелеймон Куліш склав першу фонетичну українську абетку, переклав Біблію українською, написав перший український історичний роман «Чорна
Рада».
На святі пройшли виставки шкільних гуртків, виступи
територіальних громад району.
Фольклорний колектив «Берегиня» із села Оленівки співає
давні пісні, ті, які чули ще в дитинстві. Знався на фольклорі й
сам Пантелеймон Куліш.
Говорить Юрій Блоха, ди-

ректор
музею-заповідника
«Ганнина Пустинь»: «Люди сюди
їдуть, тисячі відвідувачів, сьогодні є прекрасний під’їзд до
нашого музею, туристичне кільце, сьогодні є Батурин, сьогодні вже є Мотронівка, яку ніяк не
минеш».
Попереду 200-літній ювілей
письменника, готуються до якого вже зараз. А садиба родини
Кулешів-Білозерських постійно потребує підтримки. Наприклад, важко знайти майстрів,
які б знали, як привести до ладу
солом’яну стріху. Говорить Леонід Сахневич, перший заступник голови облдержадміністра-

ції: «Звичайно, треба думати,
як підтримати музей. Вони заробляють певні кошти, але без
благодійних внесків музей-заповідник сьогодні б не вижив».

У кожному цеху було щось своє. В одному висiла дрiбнiсiнька пилюка вiд сухої пряжi, в
iншому тхнуло амiаком, ще в одному було жарко й вогко, як у лазнi. У їхньому цеху стояв шум, точнiше, вищання тисяч веретен. Навушники не допомагали, бо вiд цього вищання тенькало й вiбрувало всерединi. Але звикли й
до цього, як звикають до заколисування в автобусi. Важче
було звикнути до нiчних змiн, коли пiд ранок ряди веретен
із бiлою ниткою починають плавати перед очима. Втяглися. Якась маленька пригода на змiнi, свiжа чутка, пирiжок
з нiчного буфету — i вже легше чекати блаженної сьомої
години ранку.
Веретена крутились, грошi йшли, мiсяцi бiгли. Каштани
на «Бродвеї» уже вибухнули бiлим цвiтом, коли Нiна раптом
спохопилась, що на екзаменi в iнститут вона б тепер переплутала Катерину Другу з Олександром Македонським.
Зазирнути в пiдручники було абсолютно нiколи.

«Ожинники» поїхали, i Галя зосталась сама. Вона
раптом вiдчула себе не те що вiльною, а якоюсь наче
непотрiбною самiй собi, оцьому недiльному дневi, цим
прибраним до блиску кiмнатам. Була й робота, яка завжди знайдеться, можна й просто податись на вулицю, де
сусiдки збирались на лавi полускати соняшник. Але якось
не робилось i не гулялось.
Погляд набрiв на баночки з майонезом i зеленим горошком. Із тих пiр, як рiк тому Нiна стала працювати в їдальнi,
вона часто привозила додому делiкатеси. Правильно, що
дочка кинула отой комбiнат. Нiчого там бiля веретен не вистоїш. А зараз, хоч i невелика начальниця, а все ж у затишку, i поїсти можна смачно, i щось дефiцитне дiстати.
От з iнститутом нема щастя. Раз не пройшла по конкурсу, вдруге провалилась на екзаменi, а цього лiта й не рипалась. Та нiчого, он вони з Василем i без дипломiв не пропали. Роботи в мiстi повно, i в їдальнi ж Нiнку не навiчно
закрiпачили. Теж не мед, бiгай, збирай недоїдки.
А де воно мед? Он у сусiдки дочка Валя покрутилась
рокiв три в мiстi — і назад. Тiльки й того, що збiгала замiж
за якогось п’яничку. Женишок родом із сусiднього села,
а познайомилися в мiстi на танцях. Валя сама розказувала. Пiдходить, каже, модненький хлопчик, танцюють,
значить, балакають по-мiському, викаблучуються одне
перед одним. А тодi обзнайомились ближче, аж його
село — за п’ять кiлометрiв од нашого. Як зiйшлись, так
i розiйшлись, добре, хоч дiтей не нажили. Валя повернулася в село, тиха така, сама в собi. Та нiчого, дiвка гарна, пару знайде. Дояркою зараз. Недавно про неї в газетi
красиво так написали: «Ранок пахне молоком». Правда,
ранок у корiвнику пахне трохи iнакше, але нiчого, гарно
написано.
Нi, таки ж не сидиться без дiла. Галя ще раз пройшлась
по дому, чiпляючись оком до найменшого неладу. У кiмнатi
Нiни висiли на стiльцi джинси. Побачивши в них дочку вперше, Галя особливо й не засмутилась. У селi до цього потроху звикали, як звикли вже без вечiрок, корсеток, гулянок
на колодках i пiсень по вулицях, як звикли до телевiзорiв,
дискотеки, веселих днiв зарплати й власних «Жигулiв».
Їй раптом захотiлося примiряти джинси. Це бажання
було таким дивним i несподiваним, що вона озирнулась,
немов боючись, чи не пiдслухає хто її думки.
У кiмнатi не було нiкого. Із саду у прочинене вiкно заглядав розкiшний лiтнiй день. Тремтiла листом яблуня пiд
вiкном, трохи далi, навкiс, зеленiла густа стiна кукурудзи.
Було тихо-тихо.
Галя похапцем розстебнула квiтчастий бавовняний халатик i пiрнула повними засмаглими ногами в джинси. Цупка прохолодна тканина щiльно облягла тiло. Вона втягла
живiт, затамувала подих i обережно зашморгнула замокблискавку. Зробила крок, другий. Джинси не слухались i
були тiсними. Усе-таки вона доп’ялась до дзеркала в залi,
дорогою дiставши з шафи червоний, товстої в’язки светр.
Його купив на день народження Василь. Галя було: їй, бабi
старiй, не червоне б, а синє, i кофту, а не светр. А Василь,
чудило, обняв її i припечатав: «Носи!»
У дзеркалi вона побачила милу сорокарiчну жiнку.
Притомленi карi очi, невеликий, трохи кирпатий нiс, свої,
не заляпанi помадою губи, акуратно зiбране назад густе
чорне волосся.
А нiчого дiвка! Вийти на вулицю, сусiдок налякати?
Дiвка на виданнi. Ха-ха! Он уже дочка на пiвголови переросла мамцю, тiльки що тоненька, життям не розбита. У
батька вся — i зростом, i лицем. Тому, харцизяцi, хоч у кiно
знiмайся. Граф Василь. I Нiнка: бiла, як панянка, свiтиться
вся.
А ти, дiвко на виданнi, скоро онукiв няньчитимеш на
пару зi своїм графом. Аби лиш трапився їм із Василем хороший непитущий зять.
1984 р.
Закінчення в наступному номері
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Золотий фонд української естради

Несподівані
думки

Київ. Керівник — Олег
Слободенко.
Передісторія ансамблю
починається з легенди київського біґ-біту, гурту «Друге дихання», який було створено в червні 1966 року.
Учорашні школярі Олег Слободенко (гітара), Сергій Чаришников (барабани), Михайло Ніколаєв (бас-гітара)
і Володимир Ткалич (гітара)
не тільки «знімали» один-водин «Бітлз» та «Холіз», але й
складали власні пісні та робили обробки народних. На
другому київському фестивалі біґ-біту в жовтні 1967
року «Друге дихання» виграло перше місце. Володіючи відмінною, як на той
час, апаратурою, навесні 1968 року гурту вдалося влаштуватися в Укрконцерт, отримавши офіційну
вивіску «Веселі шпаки» (на
той час Ніколаєва замінив
Ігор Федосюк). «Шпаки» співали недовго — після одного зі збірних концертів, який
транслювався на Москву (в
кінці 1968 року), в Укрконцерті пролунав «дзвінок зі
столиці» — на кшталт «що ви
там собі дозволяєте?».
Наступна спроба легалізації призвела до створення
нового естрадного ВІА (вокально-інструментального
ансамблю) — весною 1969
року Слободенко й Чаришников, об’єднавшись із ексмузикантами гурту «Onсe»
(Юрій Виноградов (вокал,
клавішні), Григорій Махно
(бас-гітара) та Олександр
Кузнєцов (гітара), створюють професійний ВІА «Грай-

Живопис — це жагуче мовчання. Густав Моро.
Життя — це тканина
з хороших і поганих ниток.
Вільям Шекспір.
Ми не знаємо, як вчинити з нашим коротким
життям, але все-таки бажаємо жити вічно. А. Франс.
Життя складається з
того, що людина думає протягом усього дня. Ральф
Уолдо Емерсон.

Було колись...
П.-Ж.
Беранже
(1780—1857)
Французький поет Беранже брав участь у Липневій революції 1830 року
й оспівав її, та незабаром
побачив, що буржуазна монархія не полегшила становище простого люду. Ліберальним балакунам, що
зібралися в салоні банкіра
Лаффіта, Беранже сказав:
— Не дякуйте мені за
пісні, які я склав проти ваших ворогів, а дякуйте за ті,
які я не склав проти вас.

Генріх Гейне (1797—
1856)
Коли до хворого Гейне
прийшов знайомий письменник, поет почав перед
ним виправдовуватись:
— Пробач, але в моїй
голові зараз зовсім порожньо. Тільки що від мене пішов Н., ми з ним обмінювались думками.
***
На запитання: «Чи ви
читали Ауфенберга?» —
Гейне відповів:
— Ауфенберга я не читав, та мені здається, що
він схожий на д’Арленкура,
якого я теж не читав.

Куточок
гумору
Чоловік приходить додому з роботи втомлений,
заходить на кухню і бачить
записку: «Любий, борщ на
столі — витри!»
☺ ☺ ☺
— Кохана, я мушу тобі де
в чому зізнатися. Я одружений, і в мене п’ятеро дітей.
— Як ти мене налякав!
Я вже подумала, що в тебе
машину вкрали.
☺ ☺ ☺
— Як то: ви щойно на
вулиці просили милостиню,
а вже сидите в ресторані?
— Вибачте, добродію, я за
хвилю вийду знов на вулицю.
☺ ☺ ☺
Елегантний пан заїжджає автом під нічний
бар і каже до водія:
— Степане, приїдете
сюди по мене о 5-й годині ранку. Я буду лежати під
третім столиком направо.
☺ ☺ ☺
Лікар запитує пацієнта:
— Ну, як ваша пам’ять
— поліпшилася?
— Звичайно, поліпшилася! А ви, власне, хто такий, що вас це хвилює?

Ансамбль «Граймо»

Ансамбль «Граймо»
і його солістка Юлія Пашковська.

Тиха вода

Із репертуару ансамблю
«Граймо»
Музика: Ігор Поклад.
Вірші: Юрій Рибчинський.
Тиха вода,
Тиха вода греблю рве,
А мене вночі,
А мене вночі
Синьоокий легінь зве.
Наче лебідь,
Кличе легінь до води,
Та шепоче ніч,
Та шепоче ніч —
Краще не ходи!

мо». Ансамбль став складом акомпанування співачки Юлії Пашковської та
супроводжував її в програмах Юрія Тимошенка і Юхима Березіна (Тарапуньки і
Штепселя). Без своєї лідерсолістки виступав дуже рідко (наприклад, у спектаклі
«От и до», де виконав пісню Едуарда Ханка «Верба»).
І хоча від хлопців вимагали стандартного супроводу,
вони й тут спромоглися вийти з-під контролю.
Існувала певна категорія слухачів, які ходили саме
на них — акомпаніаторів легендарних зірок. Протягом
тих років Сергій Чаришников
виношував ідею перенесення на наш ґрунт справжнього блюзу — з усіма його нюансами та особливостями.
«Граймо» брав участь у

всіх театралізованих програмах Тарапуньки, Штепселя і Пашковської, дружини
Тимошенка, знімався в їхніх
фільмах, брав участь у кількох «Голубих вогниках».
У 1986 році Юрій Тимошенко (Тарапунька) помер.
У 1989 р. Юлія Пашковська
йде з Укрконцерту, і ВІА
«Граймо» припиняє своє існування. Надалі співачка
виступає на естраді дуже
рідко.
Олег Слободенко працював коментатором Держтелерадіо, став відомим
естрадним композитором —
його пісні співають Тамара
Гвердцителі, Софія Ротару,
Лев Лещенко, Василь Зінкевич, Алла Кудлай, «Краяни» та ін. Також виступав як
співак із сольними програмами.

Та ніхто не зна,
Та ніхто не зна,
Скільки чар в твоїх очах.
Наче лебідь,
Кличе легінь молодий,
І ведуть мене,
І ведуть мене
Очі до води.

Соловей щебече.
Він свою всю пташину
До гніздечка кличе.
(весь куплет — 2)

Приспів:
Та вода — кохання,
Чиста, як світання.
Хто не пив ту воду,
Не кохався зроду!

Ой, у гаю,
при Дунаю

Приспів:
Як не знаєш броду,
Не ходи по воду.
В тій воді високій
Ти загубиш спокій!
Тиха вода,
Тиха вода повна чар,

Ой, у гаю, при Дунаю
Там музика грає.
Бас гуде, скрипка плаче,
Милий мій гуляє.
Ох, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох,
Там музика грає.
Бас гуде, скрипка плаче,
Милий мій гуляє.
(весь куплет — 3)

Українська народна пісня
Із репертуару тріо Мареничів

Ой, у гаю, при Дунаю
Стою самотою.
Плачу, тужу, ще й ридаю,
Милий, за тобою.

Ой, у гаю, при Дунаю
Соловей щебече.
Він же свою всю пташину
До гніздечка кличе.
Ох, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох,

Ох, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох,
Соловей щебече.
Він свою всю пташину
До гніздечка кличе.
(весь куплет — 2)

Клуб «Ерудит»: хочу все знати
/

Ескалатор
був запатентований в
Англії в 1859 році. Але і в
1898 році, після відкриття метро в Лондоні,
він там не вважався
безпечним: перші пасажири з острахом ставали на сходи, що рухалися. Для їх підбадьорення на виході з ескалатора стояв службовець метро, котрий подавав пасажирам
чарочку бренді. А ще на кілька років працівники метро найняли інваліда, котрий для
заспокоєння пасажирів цілий день катався
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на ескалаторі, виставивши на показ свою
дерев’яну ногу.
/ Циліндр — головний убір чоловіків —
став надзвичайно модний у ХІХ столітті. Але
винайдення його англійцем Джоном Гетерінгтоном у 1797 році викликало скандал.
Коли винахідник з’явився на вулицях Лондона у своєму винаході, чимало жінок просто перелякалися, бачачи якусь блискучу
трубу на голові чоловіка. Діти почали плакати, одного з перехожих натовп допитливих ледве не затоптав. За цей скандал винахідникові довелося заплатити чималий
штраф.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.
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Конкурс «Моя Україна —
єдина країна!»

Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ» за підтримки інших громадських організацій ініціювала проведення обласного художнього медіа-конкурсу
«Моя Україна — єдина країна!». Проект спрямовано на пропагування ідеї єдності та цілісності нашої країни.
Під час конкурсу планується таке:
оцифрування малюнків, що надійшли на конкурс;
створення музею-архіву малюнків в електронному вигляді та
розміщення його в соціальних мережах для загального доступу;
проведення виставок малюнків у публічних місцях;
зустрічі молоді з особистостями, які зробили внесок для збереження цілісності країни;
виготовлення та розповсюдження друкованої продукції, соціальної реклами — листівок/постерів з малюнками конкурсантів.
Приймання малюнків на конкурс — до 12 жовтня.
Для довідок: виконавчий директор МГО «АТЕНЕУМ» Євген
Малецький, тел.: 067-73-53-003.

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Красиве зеркало

Красиве дзеркало

Відкрий двері

Відчини двері

Закрий вікно

Зачини вікно

Тут такий сквозняк

Тут такий протяг

Не сиди на полу

Не сиди на підлозі

Подай стул

Подай стілець

У світі цікавого
 У 18 столітті серед парижанок було модно носити капелюшки з громовідводами.
 У Малайзії вважають, що, викупавши дитину в пиві,
можна захистити її від усіляких неприємностей і хвороб.
 ДНК людини й банана збігаються на 50%.
 У Гамбурзі є дитячий садок для чоловіків.
 15% людей таємно гризуть нігті.
 Найстарішим котом, занесеним до Книги рекордів Гіннеса, був Creme Puff з Остіна, штат Техас, який помер 6 серпня 2005 року — через три дні після свого тридцять восьмого
дня народження. Кішки зазвичай живуть до 20 років, що еквівалентно 96-річному людському віку.
 Поверхня носа в кішок так само унікальна, як відбитки
пальців у людей.

Корисні поради
Якщо варити яйця на сильному вогні, білок
стає твердим, а жовток — м’яким. А якщо варити на
повільному вогні, жовток буде твердий, а білок залишиться пухкий. Тому краще варити яйця на помірному вогні.
Якщо потрібен тільки білок, а жовток необхідно зберегти на кілька днів, слід проткнути яйце голкою з двох сторін
— білок витече, а жовток залишиться в шкаралупі.
Якщо не вдається відкрити скляну банку з консервами, її занурюють на кілька хвилин кришкою вниз у теплу воду,
після чого банка легко відкривається.
Почату пляшку з мінеральною водою найкраще зберігати, добре закупоривши, у перевернутому вигляді. Вода довше збереже газ і свіжість.

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»

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

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