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Сьогодні та найближчими днями 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2018 рік 
Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

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

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

 Корисні поради, 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 передпла-
тити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою 
буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області.

Радимо тим, хто купує газету вроздріб, теж офор-
мити передплату, бо продаж уроздріб у новому році 
редакція може припинити. 

До зустрічі в новому 2018 році, 
шановні читачі нашої газети!

Чвари численних право-
охоронних органів Украї-
ни, старих і нових, які ми 
бачимо останніми тижня-
ми, викликають у грома-
дян цілком резонне обу-
рення, а то й огиду. Перше 
судження громадян, що ви-
кликає таку реакцію: чи не 
забагато в нас цих органів, 
якщо до існуючих постійно 
додаються нові? Друге: а 
яка, власне, ефективність 
цих органів, якщо коруп-
ція і далі, як іржа, роз’їдає 
державу? 

Отже, спершу про ко-
рупцію. Вона нині стала чи 
не найбільшою суспільною 
«фішкою», тим, про що торо-
чать на кожному кроці. І чи 
не найбільшою внутрішньою 
суспільною проблемою, при 
всьому морі інших проблем. 
Саме внутрішньою, бо голо-
вна нинішня проблема, точ-
ніше — трагедія, — це війна 
в Україні, єдиній країні Єв-
ропи, де вона точиться. Але 
війна, з усіма її внутрішні-
ми факторами і причинами, 
— це все-таки міжнародна 
біда, насамперед — агресія 
сусідньої держави, а також 
дивна реакція на це Європи 
і світу. А всередині країни 
триває неоголошена війна 
корупції проти держави, на-
роду. 

Звичайно, наша корупція 
має і міжнародну складову, 
адже в багатьох оборудках 
«ноги ростуть» із-за кордо-

ну або навпаки — туди вті-
кають корупціонери та їхні 
мільярди. І все ж це насам-
перед наша внутрішня про-
блема. 

Чому ж люди вважають 
це проблемою номер один? 
Бо вони ототожнюють ко-
рупцію з таким поняттям, 
як несправедливість. А 
всім же хочеться справед-
ливості. Ось чому її анти-
под, корупція, — предмет 
такої підвищеної уваги лю-
дей. Хочуть справедливос-
ті — значить, вимагають 
від держави, її структур бо-
ротися з корупцією. Хочеш 
демагогічно набирати по-
літичні бали, популярність 
— називай себе «борцем з 
корупцією». 

Між тим, тут є одна сут-
тєва неточність. Так, зви-
чайно, корупція — це про-
яв несправедливості. Але 
поняття «несправедли-
вість» — набагато шир-
ше від поняття «корупція». 
Остання є лише частиною 
несправедливості. Бо, вре-
шті, несправедливістю є 
будь-які антисоціальні дії, 
зокрема злочини: вбив-
ство, грабунок, крадіжки, 
хуліганство, афери. А що ж 

таке суто корупція? Зазир-
немо у словник, куди ми 
так нечасто зазираємо. І 
ось точне визначення. «Ко-
рупція (від лат. сorrumpere 
— псувати) — негативне 
суспільне явище, яке про-
являється в злочинному 
використанні службовими 
особами, громадськими й 
політичними діячами їхніх 
прав і посадових можли-
востей з метою особистого 
збагачення».

Звернімо увагу: коруп-
ція — це несправедливість, 
яка чиниться саме СЛУЖ-
БОВИМИ особами. Звичай-
но, вони можуть бути на 
службі і як політичні та гро-
мадські діячі, тобто в парті-
ях чи громадських органі-
заціях. Але особливо різке, 
категоричне засудження 
громадянами, і це цілком 
резонно, корупції, неспра-
ведливості з боку служ-
бових осіб держави, ко-
трі обрані народом у вла-
ду, котрим люди довірили 
управління державними 
справами. Котрі, врешті, 
існують на державні (зна-
чить, народні) гроші. З таких 
треба питати за вищим 
рахунком.

Святий Миколай 
прийшов до «Інтермеццо»

19 грудня, на свято Миколая, в культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 9) відбулося 
святкове дійство для дітей з родин загиблих і поранених ге-
роїв АТО та Революції Гідності. Їх вітав Святий Миколай.

Дітлахів очікувала невимушена й щира атмосфера, сту-
денти музичного училища ім. Л. Ревуцького виконали святкову 
пісню. У Святого Миколая був помічник — поліцейський (роль 
якого зіграв учасник АТО і журналіст), одягнутий у справжню 
поліцейську форму, яку надало ГУ НП у Чернігівській області. 

Звичайно, дітлахи отримали солодкі й корисні подарунки, 
за які подяка Костянтину Іванову — президенту Чернігівської 
торгово-промислової палати, Самвелу Мовсесяну — голові 
обласної вірменської громади, Наталії Осіковській — депута-
ту Чернігівської міської ради, Олександру Шевелю — керівни-
ку ГО «Об’єднання інвалідів «Першоцвіт», благодійній організа-
ції «Фундація «Вільні люди», громадській організації «Суспіль-
на Служба України», благодійному фонду «Захистимо Україну».

Що за 
«боротьбою 
з корупцією»?
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Бліц-інформ

Мисттецька паннорамма

«На палаючому Сході» — 
книга про героїв АТО
Понад сто нарисів про українських патріотів вміщено у ви-

данні, створеному журналістами області. Презентація відбула-
ся до Дня Збройних Сил України. Враженнями від прочитаного 
ділилися герої розповідей, батьки загиблих. «Новітнім літопи-
сом героїзму» назвав видання його упорядник, відомий черні-
гівський журналіст Володимир Лисенко. На жаль, Володимир 
Іванович кілька днів не дожив до презентації і свого 66-ліття. 

Книга вийшла в рамках обласної Програми підтримки 
книговидання Чернігівщини, за кошти обласного бюджету. 

Слухачі безкоштовних курсів 
української мови — 
дітям та бійцям АТО
Усе більшої популярності набувають у Чернігові безко-

штовні курси української мови, які веде при обласній біблі-
отеці ім. Короленка викладач Чернігівського технологічного 
університету, громадська активістка Людмила Зіневич. Слу-
хачі курсів готують подарунки для дітей, що живуть у прифрон-
товій зоні, та бійцям на передову.

Волонтерам-початківцям допомагають досвідчені май-
стрині. Зокрема, Алла Малько навчила жінок робити зайчиків 
і янголів. А волонтер Тетяна Леп’явко вже й сама може чима-
ло розповісти про обереги й ляльки-мотанки. 

Крім сувенірів, до свята Миколая волонтери підготували 
печиво, консервацію. Серед подарунків — і українські книги. 

Чернігівські діти також беруть участь у привітанні бійців 
— написали цілу гору листівок. Нині волонтери відправляють 
подарунки на Схід, бійцям АТО. 

Чернігів, купуй рідне! 
У місті проходить акція «Чернігів, купуй рідне!», щоб при-

вабити покупців до товарів місцевих виробників.
До неї долучився і Чернігівський хлібокомбінат. Говорить 

Наталія Парасюк, начальник виробничої лабораторії: «Ми ви-
робляємо хліб житньо-пшеничний за традиційною технологі-
єю на рідких житніх заквасках. Він виготовлений за старовин-
ною технологією».

На відміну від хліба з інших міст, продукція Чернігівського 
хлібокомбінату опиняється на полицях магазинів за 1 – 2 го-
дини після виготовлення.

Ірина Телькун, головний економіст хлібокомбінату:  «Наше 
підприємство кожного дня перераховує 10 тисяч гривень по-
датків у місцевий бюджет, на місяць — це 300 тисяч гривень. 
Ці кошти спрямовують на ремонти в садочках, школах, лікар-
нях, будівництво й ремонти доріг тощо».

Окрім звичного чорного, білого хліба й батонів, на комбі-
наті виготовляють хліб з льоном, гірчичною олією або насін-
ням соняшнику. 

Виставки в обласній бібліотеці 
ім. В. Короленка 
Про В’ячеслава Чорновола
«Борець за свободу України» — під такою назвою в Центрі 

правової інформації експонується книжкова виставка, при-
свячена 80-річчю від дня народження визначного громад-
сько-політичного діяча В’ячеслава Чорновола.

Про захист чорнобильців
У бібліотеці експонується книжкова виставка «Статус та 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». Представлені законодавчі докумен-
ти, ухвалені з метою посилення соціального захисту постраж-
далих унаслідок аварії на ЧАЕС громадян, монографії, збірники 
до роковин Чорнобильської трагедії, спогади учасників подій.

Кримінальні справи 
за підкуп виборців
У чотирьох територіальних громадах проходить виборча 

кампанія, вибори тут відбудуться 24 грудня. 
12 грудня до поліції звернулися жителі Борзнянського й 

Городнянського районів, які повідомили щодо фактів підкупу 
виборців з боку їхніх опонентів.

За обома фактами поліція Борзнянського й Городнянсько-
го відділень Нацполіції відкрила кримінальні провадження за 
ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця), 
розпочато досудові розслідування. Санкція цієї статті передба-
чає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на 
строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Пам’яті 
Миколи Турківського

У Прилуках на 81-у році життя помер 
відомий український письменник Микола 
Турківський, лауреат обласної літератур-
но-мистецької премії ім. М. Коцюбинсько-
го. Він народився в Линовиці на Прилуччи-
ні, останні 46 років мешкав у Прилуках. Пра-

цював художником-оформлювачем. Видав близько півсо-
тні книг поезії, прози, в тому числі для дітей, чимало творів із 
  власним художнім оформленням. 

Пограбовано могилу 
Михайла Коцюбинського — 

вкрадено його погруддя
У Чернігові в ніч на 18 грудня з могили Михайла Коцюбинського 

на Болдиній горі невідомі вкрали бронзове погруддя письменника. 
Інформація до правоохоронців надійшла вранці 18 грудня. На міс-

ці події працювала слідчо-оперативна група.
Михайло Коцюбинський був похований 1913 року.
17 вересня 1930 року на могилі письменника встановлено пі-

рамідальний чотириступінчастий монумент із сірого граніту. Новий 
пам’ятник — бронзове погруддя на прямокутному постаменті — спо-
рудили 1955 року.

«Розумовські 
зустрічі»

Про шляхи підвищення професіоналізму служ-
бовців органів влади, децентралізацію, історичний 
досвід діяльності владних інституцій йшлося під час 
VI міжнародної конференції «Розумовські зустрічі», 
що відбулася в Чернігівському центрі перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації кадрів. Захід був ор-
ганізований Сіверським центром післядипломної 
освіти спільно з Сіверським інститутом регіональ-
них досліджень за підтримки Фонду Ганса Зайде-
ля, за сприяння облдержадміністрації та обласної 
ради.

У конференції взяли участь керівники місце-
вого самоврядування, науковці з Чернігівщини, ін-
ших областей України, а також гості з Польщі та Ні-
меччини. Учасники заходу відвідали Батуринську 
об’єднану територіальну громаду, ознайомилися з 
її роботою. 

Збірник за підсумками попередньої зустрічі
Четвертий номер щорічного збірника наукових 

праць «Розумовські зустрічі» вийшов у Чернігові. У 
його основі — матеріали доповідей міжнародної 
конференції «П’яті «Розумовські зустрічі», що про-
ходила в Чернігові 1 – 2 грудня 2016 р., напрацю-
вання фахівців з теорії та практики у сфері розви-
тку державної служби і місцевого самоврядування. 

Cпівзасновниками видання є Сіверський центр 
післядипломної освіти, Інститут законодавства 
Верховної Ради України, Дніпропетровський регі-
ональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Пре-
зидентові України та Сіверський інститут регіональ-
них досліджень.

Випуск наступного номера збірника заплано-
ваний за результатами міжнародної науково-прак-
тичної конференції «VI «Розумовські зустрічі», яка 
відбулася в Чернігові 14 – 15 грудня 2017 р. 

Музичний рекорд 
Академічний камерний хор імені Бортнянського Чернігівського  

філармонійного центру виступив у Вінниці на Першому всеукраїнсько-
му фестивалі хорових колективів імені Миколи Леонтовича, присвяче-
ному 140-річчю від дня народження композитора.

Протягом трьох днів на фестивалі прозвучало 100 його творів. У 
концертах брало участь 1,5 тисячі виконавців із 40 аматорських і про-
фесійних хорів. Ця музична подія була зафіксована як рекорд України 
в категорії «масові заходи».

Виставка корифеїв 
ткацької й гончарної справи 

Ткацтвом і гончарством наші предки займалися сотні років тому. 
Митці, які розвивали ці старовинні види декоративно-прикладного 
мистецтва, були і є й на Чернігівщині. Виставка робіт Михайла Дени-
сенка та Сергія Нечипоренка відкрилася в обласному художньому му-
зеї.

Гончар Михайло Денисенко, якому нині виповнилося б 100 років, 
і Сергій Нечипоренко, майстер ткацької справи, дружили, співпрацю-
вали. Михайло Денисенко все життя займався розвитком гончарства. 
Сергій Нечипоренко виріс на Коропщині, де було дуже розвинуте тка-
цтво, якому він і присвятив усе своє творче життя. 

Сольний концерт Дениса Жданова 
У рамках творчого проекту «Фортепіанний абонемент» із сольним 

концертом у залі філармонійного центру виступив чернігівський піа-
ніст Денис Жданов. Участь у міжнародних конкурсах, фестивалях та 
гастролі не дозволяють Денису частіше бувати в рідному місті. Тим 
паче, що другою домівкою для нього став Люцерн.

20 років тому на прохання директора музичної школи №1 Ольги 
Астаф’євої 9-річного Дениса до свого класу взяла педагог Валентина 
Данилова.

Починаючи з регіональних конкурсів юних піаністів, Денис Жданов 
дійшов до перемоги на міжнародних конкурсах у Польщі, Іспанії, Іта-
лії, Фінляндії. Виступав сольно та з оркестрами в Україні, Грузії, Євро-
пі, Китаї, Південній Африці. Записав за кордоном два компакт-диски.

 У виконанні Дениса чернігівці почули твори Гайдна, Брамса, Пага-
ніні, Шумана та сучасного угорського композитора Лігеті.

Футбольна 
Чернігівщина-2017

Вихованці дитячих футбольних шкіл, тренери, 
меценати, професійні футболісти й аматори, ве-
терани футболу, спортивні журналісти та вболі-
вальники зібралися в обласному філармонійно-
му центрі на свято «Футбольна Сіверщина-2017».

«Щодо розвитку футболу в області зроблено 
багато. Збудовано дванадцять футбольних май-
данчиків зі штучним покриттям, і це не враховуючи 
чудового стадіону в районі ЗАЗу, який збудовано за 
приватні кошти. На наступний рік вибрано дванад-
цять районів, де теж будуть збудовані сучасні май-
данчики зі штучним покриттям», — сказав Валерій 
Куліч, голова обласної державної адміністрації.

Головне досягнення — виступ чернігівської 
«Десни» у чвертьфіналі Кубка України. Головний 
її тренер Олександр Рябоконь визнаний кращим 
тренером року.

Отримали свої нагороди й переможці чемпі-
онату області з футболу серед команд вищої ліги 
2017 року. Чемпіоном став ФК «Агродім» Бахма-
ча, друге і третє місця вибороли ФК «Ніка» та ФК 
«Чернігів». У першій лізі переможцем став ФК 
«Борзна», друге і трете місця посіли ФК «Бобро-
виця» та ФК «Бахмач».

Нагороди отримали гравці команди «Вете-
ран – Десна Чернігів», які перемогли в чемпіо-
наті України з футзалу серед ветеранів віком 60 
років і старші.

Нагороджені також меценати, тренери, спор-
тивні журналісти.

Фермер вирощує  
новорічні сосни для України 

Село Томашівка Ічнянського району з населенням менше двох-
сот жителів. Фермер Володимир Федан став ініціатором оригіналь-
ного бізнесу — вирощування новорічних сосен, які називає винят-
ково різдвяними.

Вирощують у господарстві звичайну і кримську сосну на пло-
щі близько 100 гектарів. Від ялинок відмовились, оскільки в нас 
більш популярна саме сосна. Вона довше в хаті не обсипається. І 
сосна росте швидше — 7 – 8 років, а ялинка — 10 – 12.

Обрали цей бізнес 17 років тому через погані землі, які не дава-
ли можливості займатися традиційним рослинництвом. 

Володимир Федан за професією агроном, а за покликанням 
— новатор. Він розповідає: «Коли я організував тут фермерське 
господарство, воно було банкротом, бо тут бідні піщані землі. Сіяв 
жито, овес — були такі роки, що навіть не молотив. Потім як експе-
римент спробував оце — вдалося».

Сьогодні томашівці стали одними з найбільших приватних ви-
робників різдвяної сосни в Україні. 

Продажі хоч і сезонні, проте робота триває цілий рік. Крім виса-
джування, вирубки, сортування та ув’язування, влітку постійно охо-
роняють від пожеж і формують крону, обрізаючи її. 

Реалізують фермери новорічних красунь виключно оптом — пе-
реважно по 50 гривень. До речі, місцеві мешканці з дозволу мають 
можливість самостійно цілком безкоштовно вирубати собі дерево.



№117   21 грудня 2017 року№117   21 грудня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформІсторія і сьогодення

4

Благодійники з Великобританії
До Чернігова знову завітали Алан Хіллар, подружжя 

Міллз та Бруер — керівники благодійних організацій, які 
опікуються Чернігівським реабілітаційним центром «Від-
родження». Заклад існує значною мірою завдяки їхній фі-
нансовій та гуманітарній допомозі.

500 тонн гуманітарної допомоги, 7 стоматологічних 
установок і 4 медичні автомашини — лише частка того, 
що привезли до центру «Відродження» за ці роки британ-
ці. Незважаючи на похилий вік, вони й самі намагаються 
якнайчастіше приїжджати до нашого міста.

Придбати недорогу ялинку 
можна в ніжинських лісівників
На державному підприємстві «Ніжинське лісове гос-

подарство» пора реалізації новорічних дерев — продають 
ялину та сосну. Ціни в лісівників, порівняно з ринковими, 
доволі прийнятні. Цього року лісівники запланували реалі-
зувати близько двох з половиною тисяч новорічних дерев.

У підприємстві щороку відводять під новорічні дерева 
5 гектарів лісових земель, збільшуючи площі насаджень. 
Уже 54 гектари лісового фонду зайняті новорічними кра-
сунями. Їх реалізація — додатковий заробіток для лісів-
ників, на збуті ялин і сосен  господарство в середньому 
заробляє 80 – 100 тисяч гривень.

Прибати новорічні дерева можна в будь-якому лісни-
цтві, а також поблизу головної контори ДП «Ніжинське лі-
сове господарство». 

Інвалідам потрібна допомога
Понад 2 мільйони в Україні, близько 79 тисяч осіб з 

інвалідністю в області. Щоб влада і громадськість почули 
їхні проблеми й почали їх розв’язувати, в Чернігові від-
бувся Форум з питань створення безбар’єрного середо-
вища за міжнародними стандартами.

Поріг обласного молодіжного центру «Інтеграція» 
його члени, а це здебільшого люди, які користуються віз-
ком, перетинають без перешкод, а от багато соціально 
значимих об’єктів для них — недоступні. 

На форум приїхали представники близько двадцяти 
районних громадських організацій, що підтримують лю-
дей з інвалідністю. Також представники підприємств, ор-
ганізацій, відомств, які стикаються з вирішенням питань 
захисту людей з інвалідністю. Йшлося про те, як усунути 
транспортні та архітектурні бар’єри на шляху доступу ін-
валідів до різних закладів, установ.

Двом хабарникам з поліції 
дали по 5 років
За матеріалами СБУ апеляційний суд Чернігівської 

області залишив без змін вирок суду першої інстанції.
Засуджені викриті на хабарництві в липні 2016 року. Це 

старший слідчий та старший інспектор нагляду за дорож-
нім рухом Чернігівського райвідділу поліції. Оперативники 
спецслужби задокументували, що ці зловмисники вимага-
ли в мешканця обласного центру 7,5 тисячі грн за закриття 
кримінального провадження щодо скоєного ним ДТП.

Співробітники СБУ затримали поліцейських під час 
отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Деснянський районний суд Чернігова визнав затри-
маних винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу України, і призначив пока-
рання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіска-
цією майна. Засуджених також позбавлено спеціальних 
звань та права обіймати посади у правоохоронних орга-
нах. Вирок набув чинності.

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати на картку «Приват-
банку» № 4149 6258 1049 1173 на ім'я Олександра 
Ясенчука.

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

ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, суве-

ніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведен-
ня презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, 
  зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 

сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03. 

Авдіївка Куликівського ра-
йону — моє рідне село, де я на-
родився й виріс. У нашій газеті 
не раз писав про нього, краси-
ві придеснянські місця, людей 
села, його проблеми. 

Недавно в райгазеті «По-
ліська правда» була надрукова-
на стаття кореспондента газе-
ти про Авдіївку. Перелічено не-
мало його проблем, картина ви-
йшла доволі сумною, і зроблено 
висновок — село занепадає. 
Начебто все правильно, але ця 
картина абсолютно типова й для 
інших сіл району, області, країни. 

А ще виявилися дуже сер-
йозні проблеми, які свідчать 
про недолугу політику зневаги 
до українського села й селян, 
що триває десятиліттями, й не 
лише в незалежній Україні. У 
статті це оминули. Просто кон-
статували факти. Натомість про 
це сказано в публікації уже в на-
ступному номері газети. Це від-
повідь недавнього й багаторіч-
ного сільського голови Валерія 
Корявця. Він уже не голова, та 
й сільської ради як депутатсько-
го корпусу, органу місцевої вла-
ди, обраного самими жителями 

села, тут віднедавна не існує, 
— після так званої «децентралі-
зації», коли всі сільради району 
об’єдналися в об’єднану терито-
ріальну громаду, Куликівську се-
лищну ОТГ. Тепер Валерій Коря-
вець, як і його колеги, — вико-
нувач обов’язків старости села, 
а колись відбудуться ще одні ви-
бори — старост. Ось його відпо-
відь, на друкована в газеті. 

«У номері від 25 листопа-
да «Поліська правда» друкувала 
матеріал «Погані дороги, відсут-
ність освітлення, безробіття…».

Як можна вважати занепа-
дом села, коли працює дитса-
док, сільський будинок культури. 
Проводиться постійна робота з 
благоустрою, здійснюються сані-
тарні очищення села та вивезен-
ня побутових відходів. Щорічно 
проводиться посадка дерев, за-
кладено місцевий парк на міс-
ці стихійного сміттєзвалища. За 
ініціативи активу села 23 серпня 
було встановлено державні сим-
воли — прапори України на кож-
ній оселі  —та встановлено наці-
ональний рекорд України.

У матеріалі зазначено, що в 
селі закрита школа, однак цей 

факт не відповідає дійсності, 
оскільки рішення районною ра-
дою про закриття школи не при-
ймалося. А 32 дітей села Авдіївки 
навчаються в Ковчинській ЗОШ І 
– ІІІ ступенів за заявами батьків. 

Руїни колишнього будин-
ку культури обліковуються сіль-
ською владою як будівля сіль-
ського будинку культури і, згід-
но з чинним законодавством, це 
може бути списано (розібрано) 
тільки на підставі нормативно-
технічної документації, а відчу-
ження — на конкурсних засадах. 
Для виготовлення вказаної до-
кументації необхідні кошти. Згід-
но з вимогами бюджетного за-
конодавства бюджет Авдіївської 
сільської ради формується та ви-
користовується тільки на цілі, ви-
значені рішенням про бюджет 
сільської ради. Бюджетні призна-
чення за останні 3 роки по сіль-
ській раді на вказані цілі відсут-
ні. Бюджет сільської ради дота-
ційний, і фінансуються тільки ви-
датки за захищеними статтями: 
заробітна плата, енергоносії та 
харчування дітей дитячого садка. 

На території сільської ради 
знаходиться недобудована шко-

ла, яка не перебуває на балан-
сі сільської ради, а є держав-
ною власністю та перебуває в 
оперативному управлінні Фонду 
державного майна. 

Що стосується незадовіль-
ного стану доріг, то їх ремонт 
може бути здійснено на під-
ставі технічної документації, а 
її виготовлення потребує зна-
чних коштів, які відсутні в сіль-
ської ради. Тому для вирішення 
вказаних проблем направле-
но звернення до СФГ «Колос» з 
проханням провести поточний 
ремонт доріг по вул. Гагаріна та 
центру села твердим покриттям. 
Під’їзди до магазину, власником 
якого є райспоживспілка, підля-
гають ремонту за рахунок влас-
ника, згідно з правилами бла-
гоустрою села Авдіївка. Про що 
неодноразово повідомляли ке-
рівництву райспоживспілки.

З метою вирішення всіх бю-
джетних проблем та для реалізації 
повноважень органами місцевого 
самоврядування ми і приєднали-
ся до Куликівської селищної 
об’єднаної територіаль-
ної громади».

Бідне українське село

Клінкерне покриття Красної 
площі демонтують, але знову 
покладуть при реконструкції 

Тривалий час точилися дискусії, чи варто в рамках масш-
табної реконструкції центру Чернігова демонтувати мощен-
ня клінкерною цеглою центральної площі міста. Звичай-
но, це покриття нині бажає кращого. Але захисники старо-
вини доводили, що воно також є своєрідною історичною 
пам’яткою міста. 

Утім, за рішенням міської влади мощення, зроблене ста-
ровинною так званою клінкерною цеглою, демонтують. Що-
правда, міський голова Владислав Атрошенко заявив, що 
при реконструкції площі клінкер буде перебраний і кращий 
за станом послужить для мощення пішохідної зони площі. 
Автомобільне коло буде викладено більш міцним матеріа-
лом — гранітом. І все це викладатимуть на бетонній основі.

Подальша доля демонтованих будівельних матеріалів 
цікавить чернігівців у зв’язку з ремонтами і реконструкці-
ями на багатьох міських об’єктах. Владислав Атрошенко до-
ручив усім міським службам інформувати про це чернігівців 
через засоби інформації та офіційний веб-портал міської 
ради: «Що б не було демонтоване — паркани, граніт, пові-
домляйте, де цей матеріал на зберіганні і як буде викорис-
товуватися».

Фотовиставка 
«Два століття — одна війна» 

До Дня Збройних Сил України в Чернігівському кіно-культурно-
му мистецькому центрі пройшла фотовиставка культурно-освітнього 
проекту «Два століття — одна війна». Проект реалізовано активістами 
ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» за сприяння БО «Фундація 
«Вільні люди». 

«Два століття — одна війна» — це 27 стендів з фото й матеріалами 
часів Української Повстанської Армії та поруч фото із сучасної неоголо-
шеної війни на Сході України. 

«Виставку вже побачили жителі прифронтових регіонів Донецької та 
Луганської областей, Запоріжжя, Дніпра, Полтави, Сум. Після Чернігова 
виставка вирушила до Харкова, а далі — на Західну Україну, — розповів 
Олександр Ясенчук, член координаційної мережі «Вільні люди». — Пара-
лельно відбувається презентаційний тур у Канаді. Також ведуться пере-
мовини щодо організації виставки у США».

Світлини для плакатів надали військові журналісти, а світлини з істо-
рії УПА — з Центру досліджень визвольного руху. 

«Божою ласкою король польський...»:
в обласному архіві 

показали унікальні документи
О р и г і н а л ь -

ні кількасотлітні 
гетьманські уні-
версали, указ ро-
сійської імпера-
триці Катерини 
II, грамота поль-
ського короля 
Михайла Вишне-
вецького, папери 
німецького імпе-
ратора Фрідріха-
Вільгельма ІІІ... 
Усі ці старовинні 
документи збе-
рігаються в Дер-
жавному архіві 
Чернігівської об-
ласті, а показу-

ють їх, коли проводять традиційний день відчинених дверей. Цього разу 
до архіву завітали старшокласники Чернігова. 

Метричні книги архіву  дозволяють відродити сімейні родоводи.
А це почерк Тараса Шевченка. Його лист чернігівському губернато-

ру Павлу Гессе також зберігається в архіві. А це Тора з руків’ями зі сло-
нової кістки, яка свого часу знаходилась в одній з чернігівських синагог.

Цікава й дуже популярна сьогодні тема пошуку власних предків і 
створення родоводу. Ірина Рябчук, провідний спеціаліст відділу вико-
ристання інформаційних документів, показала товсту метричну кни-
гу за 1878 рік. До 1918 року всі записи про народження, хрещення, 
смерть жителів сіл і міст записували в такі книги місцеві священики. У 
метричних книгах якраз і можна знайти своїх предків та дізнатися не-
ймовірні речі про свої родини.

Документів у Чернігівському архіві більше двох мільйонів. Але це — 
лише частка від тих, які існували до 1941 року. Під час війни внаслідок 
німецьких бомбардувань були знищені 4 архівосховища з 6, а разом з 
ними загинули документи й величезна бібліотека, що налічувала більше 
100 тисяч книг. 

Грамота польського короля 
Михайла Вишневецького XVII століття.
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Шахраї і далі оббирають 
довірливих людей
Попри численні застереження з боку поліції, 

окремі надміру довірливі громадяни все-таки по-
трапляють на гачок шахраїв, зокрема так званих 
«телефонних». Черговою постраждалою від подіб-
ного роду шахрайства недавно стала літня черні-
гівка.

Глибокої ночі, коли людині спросоння важко 
зосередитися й опанувати емоції, до потерпілої за-
телефонував невідомий, назвався лікарем та за-
явив, що син жінки потрапив у ДТП і на його ліку-
вання терміново потрібні гроші.

Потерпіла не стала перевіряти інформацію, як 
це повсякчас радять правоохоронці, не намага-
лася зв’язатися із сином або з приймальним від-
діленням лікарні. Вона покірно зібрала всі наяв-
ні заощадження — 5 тисяч доларів США й 4 тисячі 
гривень — і власноруч передала їх незнайомцеві, 
який приїхав за грошима до будинку потерпілої.

Лише після цього бабуся пересвідчилася, що її 
ошукали, та звернулася із заявою до поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 190 Кримінально-
го кодексу України (шахрайство). Її максимальна 
санкція — обмеження волі на строк до трьох років. 

Тарифи на комуналку 
знову зростають 
У Чернігові підвищуються тарифи за утримання 

будинків і прибудинкових територій комунальних 
житлово-експлуатаційних підприємств. Зростання 
в середньому складе 15 гривень на місяць з однієї 
квартири, залежно від її площі.

Комунальники мотивують це черговим подо-
рожчанням паливно-мастильних матеріалів на 14 
– 15%, збільшенням з грудня прожиткового мініму-
му для працездатних осіб з 1684 до 1762 гривень, 
закладеним у держбюджеті зростанням мінімаль-
ної зарплати.

Нові тарифи планують ввести з 1 січня 2018 року. 
Попереднє підвищення тарифів було в серпні 

2017 року. 

Чому обвалився 
гуртожиток
Чому рік тому обвалилася стіна гуртожитку на 

Попудренка, 16 у Чернігові? Чи відповідатиме за 
це тодішній начальник комунального підприємства 
«Новозаводське» В’ячеслав Ніколенко? Заверши-
лося слідство, й розпочалися судові слухання. 

На суді прокурор озвучив результати експерти-
зи причин нещастя: «Гідроізоляція стін фундамен-
ту відсутня. Система водовідведення атмосферних 
опадів покрівлі житлового будинку відсутня. Вода 
з покрівлі стікає на вимощення, яке практично по 
всьому периметру будинку зруйноване. Значна ко-
розія трубопроводів. Вода з душових стікала прямо 
в підвальне приміщення. Є трубопровідні труби, що 
не приєднані до загальної системи водовідведення 
та каналізації».

Цю будівлю прийняли в експлуатацію ще 1969 
року. Прокуратура стверджує, що протягом остан-
ніх 5 років мешканці систематично скаржилися на 
стан будинку.

Після обвалу будівлі її мешканців розмістили 
спочатку в готель, а потім розселили по гуртожит-
ках. Тоді вони підписали договори оренди на тим-
часове проживання строком на 1 рік. Термін добі-
гає кінця. Однак люди зможуть продовжити ці уго-
ди до кінця 2018 року.

Нині більше 150 мешканців будинку тимчасово 
проживають у гуртожитках навчальних закладів. 
Вони платять лише за комунальні послуги. Оренда 
кімнат оплачується з бюджету міста.

У Ковчині обікрали школу
У ніч на 4 грудня невідомі обікрали Ковчинську 

школу в Куликівському районі. Грабіжники орудува-
ли зі знанням справи, адже, щоб знайти клас інфор-
матики у триповерховій будівлі навчального закладу, 
потрібно було знати, де саме він розташований. До-
бротні металеві двері виламали прямо з коробкою. З 
кабінету винесли 8 LED-моніторів, 3 системні блоки, 
5 мишок і 5 клавіатур, 3 нові ноутбуки, три колонки і 
проектор. Грабіжники витягли вікно з тильного боку 
будівлі, через яке й виносили всю техніку. У машину 
завантажили награбоване — сліди її було видно. На 
жаль, з того боку вулиці стоять нежилі будинки, тому 
немає жодного свідка. Але поліція повин на все-таки 
знайти злочинців, що обікрали школу. 

Ось коротенько кримінальна хроніка з 
останніх номерів Куликівської районної га-
зети «Поліська правда». Газети звичайного 
району, адже точно така сама картина — в 
інших районах області та й в інших областях.

Украв 5 тисяч гривень. До будинку 
жителя Виблів У. вдерся сусід, почав з гос-
подарем конфліктувати. Неочікуваний гість 
украв 6 тисяч гривень і повернувся додому. 

Знову шахраї. Близько опівдня до жи-
тельки Вересочі зайшла невідома жінка, 
представилася працівницею «Альфа-банку», 
випитала код банківської картки та зняла 
звідти всі наявні кошти в сумі 1580 гривень. 

Зняли тротуарну плитку. Уночі хтось 
познімав тротуарну плитку у дворі жительки 
Кладьківки В. 

Хтось «позичив» мультиварку. Заві-

тавши до свого дачного будинку в с. Ковчин, 
громадянка помітила зникнення мультиварки. 

Із під’їзду зник велосипед. Уранці 
жителька селища К. не виявила свого вело-
сипеда, який вона залишила в під’їзді бага-
токвартирного будинку. 

Зняли металеву сітку. З дачної ділян-
ки в с. Грабівка зникла горожа — металева 
сітка, понад 20 метрів.

Украли рушницю. З дачі в с. Орлівка 
зникла рушниця, зареєстрована на господа-
ря будинку, який мешкає в Києві. Зброя та 10 
патронів до неї знаходилися в сейфі. 

Зрізали кабель. Уночі невідома осо-
ба зрізала й пошкодила електрокабель від 
освітлення біоенергетичної компанії, яка ви-
готовляє пелети в смт Куликівка. 

Зникли генератор, перфоратор та 

інші інструменти. Житель с. Авдіївки пові-
домив, що невідомі особи в другій половині 
дня влізли до його майстерні й викрали гене-
ратор, перфоратор та інші інструменти. 

Зникли зварювальний апарат і 80 
літрів пального. Невідомі особи шляхом 
пошкодження віконної рами проникли до 
складського приміщення, звідки викрали 
зварювальний апарат і 80 літрів дизельного 
пального, які містилися в 4 каністрах. 

* * *
Газета повідомляє, що у зв’язку з такими 

крадіжками потерпілі подають заяви до місце-
вої поліції, яка починає перевірки, шукає злоді-
їв. От тільки не видно в пресі, щоб через якийсь 
час повідомили, що злодіїв знайдено і притяг-
нуто до відповідальності. Невже нікого не зна-
ходять і не карають, у науку іншим? 

Ось така від-
повідь. Чітко і зро-

зуміло. Голова, чи вже 
тепер в. о старости, ще міг 

би додати, що в селі працює 
й медпункт. Бо це останній із 
закладів соціальної сфери, 
що закриватимуть у селах, 
враховуючи стан здоров’я 
селян і демографію сіл. 
Останній, навіть за ниніш-
ньої так званої «медичної 
реформи», — поки що у фор-
маті масового скорочення 
медичної сфери на селі. 

Натомість можна дода-
ти, що кілька років тому в 
селі закрили ощадкасу, тобто 
відділення Ощадбанку, де люди 
сплачували комунальні плате-
жі. Це передоручили пошті, але 
невдовзі в селі закрили й по-
штове відділення. Це вже нова 
«оптимізація», від нашої Укрпо-
шти. Залишили одну людину, 
якій доручили всі клопоти за-
критого поштового відділення, 
давши їй малюсіньку кімнатку 
в сільраді. 

Болюче питання — школа. 
Недарма люди кажуть, що за-
кривають школу — закрива-
ють село, перетворюють його 
в якийсь хутір. Я вже писав про 
те, як восени 2015 року рішен-
ням районної влади було за-
крито Авдіївську восьмирічну 
(пишу по-старому) школу, яку і 
я свого часу закінчив. Селяни 
тримали її до останнього. Але 
тоді, два з лишком роки тому, 
сталися дві паскудні зміни на 
всеукраїнському рівні. По-
перше, парламент ухвалив змі-
ни до законодавства про осві-
ту, згідно з якими для закриття 
шкіл уже не потрібна була зго-
да мешканців такого-то села. 
Це особливо не афішували. От 
би запитати нашим громадя-
нам, виборцям, що там ухва-
люють обрані ними депутати. 
Саме виповнилося 3 роки но-
вої Верховної Ради. Нехай роз-
кажуть, які закони ухвалюють. 
Адже це основна функція на-
родного депутата, а не розда-
ча подачок, у тому числі на свя-
тах першого дзвоника, який у 
нашій школі вже не лунає піс-
ля понад 100 років її існування. 

Друга тодішня новація — 
різке (в 6 разів) подорожчан-
ня газу. Після цього жоден сіль-
ський і районний бюджет не 
зміг би опалювати такі невели-
кі школи, адже в нас кошти ви-
діляються «на учня». 

Зі школою взагалі дивна 
історія. Людей тоді здивував і 

обурив такий факт: чому закри-
вають не таку й малу школу, в 
якій навчалося 35 учнів? Вод-
ночас у районі не закрили шко-
ли на 25 і навіть на 13 учнів. У 
крайньому разі переводили їх у 
статус початкових, 4-річних. 

До речі, юридично Авдіїв-
ська школа не закрита, будь-
якого року може відновитися. 
Вона також переведена в по-
чаткову. І цілком можна було 
б залишити тут перші класи. 
Вони могли б навчатися част-
ково в гарному дитсадку, част-
ково в цьому самому шкільно-
му приміщенні. Так, нема лиха 
без добра, в цю добротну шко-
лу нині вселився сільський бу-
динок культури, бо мало не 10 
років, як існував «умовно», піс-
ля того, як розвалилося ста-
ре приміщення. Позаторік, піс-
ля дикунського подорожчання 
газу, неможливо було похап-
цем перевести шкільну будівлю 
на тверде опалення, це справа 
непроста й недешева, але нині 
це питання  вирішується. 

До речі, у згаданому дит-
садку — майже 20 дітей, і це 
більше, ніж у набагато більших 
селах. 

І щодо руїн, недобудов і дов-
гобудів. Колишній (нині розва-
лений) будинок культури — це 
первісно наша сільська церк-
ва. Побудована понад 100 ро-
ків тому нашими предками, 
дуже красива й велика колись. 
У безбожні комуністичні часи 
її, як і скрізь, закрили, част-
ково розібрали, перетворили 
на склад. Потім, коли старий 
дерев’яний клуб став непри-
датним, 1969 року тут відкрили 
будинок культури. У часи неза-
лежності жителі Авдіївки звели 
нову церкву, чималу й гарну. А 
тут так і був БК. Поки з десяток 
років тому на ньому не обва-
лився дах. Отут знову згадай-
мо приказку, що бідний і ску-
пий платить двічі. Одразу після 

аварії будівлю ще цілком мож-
на було б відновити. Але все не 
знаходилося коштів, спочатку 
— не таких і великих. З кожним 
роком цих коштів треба було б 
усе більше. А після кількох ро-
ків під снігом і дощем обвалив-
ся вже й дах, будівля остаточно 
стала аварійною. І тепер вихо-
дить, що навіть розібрати її — 
треба великі кошти, причому 
спершу — на саму лише доку-
ментацію. Як і на ремонт доріг. 
Адже хапуги-монополісти «за-
гинають» несусвітні ціни вже на 
саму документацію. Це знають 
усі, кому доводилося щось бу-
дувати, реконструювати чи на-
віть ось так розбирати завали. 

Щодо доріг, то вся надія — 
на відоме фермерське госпо-
дарство «Колос», яке орендує 
тут, як і в багатьох селах ра-
йону, землю і дає людям хоч 
якусь роботу. Але це оте саме 
СФГ, яке недавно спіткала біда 
— чума свиней, коли довело-
ся знищити величезний свино-
комплекс, зазнавши багато-
мільйонних збитків.

А знаменитий недобуд шко-
ли — то вже цілий детектив. Це 
ж треба було років зо 20 тому, 
коли школа мала трохи більше 
півсотні учнів, затіяти будувати 
в центрі села двоповерхову ве-
личезну школу на 120 учнів. Се-
ляни називають дві версії цієї 
затії — безгосподарність або 
афери. Останнє — це коли, як 
кажуть, «мільйон вклали, міль-
йон украли».

Друге десятиліття, як бу-
дівництво припинилося. Одне 
крило школи, де спортзал, роз-
валилося. Важко сказати, чи 
можна добудувати хоча б осно-
вне приміщення. Можна було 
б у перші роки, але з кожним 
роком це все важче. І це не 
сільський, навіть не районний 
об’єкт. Так і не знайшлося ко-
штів, щоб добудувати і відкри-
ти тут, наприклад, дитячий бу-

динок для сиріт і напівсиріт, 
у чому в області нагальна 
потреба, і тут були б усі умо-
ви, за якісь 35 кілометрів 
від Чернігова. Урешті від-
крити якийсь виробничий 
об’єкт. А скільки таких не-
долугих недобудів у районі, 
області, Україні! Між тим, на 
його спорудження витрати-
ли стільки коштів, що надов-
го б вистачило на соціальну 
сферу села. 

Ось так занепадає не 
моя красива Авдіївка, а 
вся сільська Україна. Бо й 
далі забуті державою наші 

селяни.
Чи ж не тому вони вхопи-

лися за принаду об’єднання у 
великі територіальні громади? 
Хоч не зовсім розуміють, де ж 
тут «децентралізація», коли на 
рівні Авдіївка – Куликівка, Ков-
чин – Куликівка і так далі це 
практично централізація. Про-
пагандисти цієї затії торочать, 
що децентралізація, мовляв, 
буде на рівні Київ – ОТГ. Тобто 
насамперед — фінансова де-
централізація. Мова про суб-
сидії з бюджету. Зрозуміло, що 
соціальна сфера, особливо на 
селі, дотаційна. Так от, начебто 
тепер фінансові дотації підуть 
напряму, з Києва на ОТГ. А не 
так, як ділять досі: на область, 
потім на район, а вже звідти 
цвиркають на села. Дай Боже. 
Але чомусь поки що й далі за-
сідають обласні ради, районні 
ради, доволі дивні в районах, 
які повністю об’єднаються в 
ОТГ, і на своїх сесіях затвер-
джують бюджети областей, 
районів, з милостивим роз-
поділом дотацій на селах. Це 
так означено і в новому Дер-
жавному бюджеті? Що на це 
скажуть наші народні депута-
ти? Чи їх побачиш у селі тільки 
один раз на 5 років, у виборчі 
кампанії?

Недавно і в моєму селі від-
булися збори громадян, на 
яких люди радилися, що у сфе-
рі благоустрою треба б зроби-
ти найбільш терміново — во-
допровід, освітлення вулиць 
чи ще щось? З одної гривні дві 
не зробиш — або те, або інше. 
І зробити, звісно, тепер уже з 
бюджету Куликівської ОТГ, в 
яку об’єдналися 16 колишніх 
сільрад району. Тепер кожне 
село подає туди таку «чолобит-
ну». З новою надією, яка все ще 
жевріє в селян. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Бідне українське село

Так і недобудована школа. 

Селян нахабно обкрадають, під носом у поліції
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Бліц-інформПід балачки про «боротьбу з корупцією»

Мораторій 
на продаж землі 
продовжено 
на рік
Верховна Рада Украї-

ни продовжила заборону на 
продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення на 
2018 рік. Рішення підтримали 
236 народних депутатів.

Закон встановлює продо-
вжити мораторій до моменту 
врегулювання на законодав-
чому рівні процедури обігу 
земель сільгосппризначення 
й розробки необхідних нор-
мативно-правових актів, але 
не раніше 1 січня 2019 року.

Мораторій був введений 
ще 2002 року. Уряд працює 
над проектом Закону «Про 
обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення».

За півроку безвізу 
з ЄС ним 
скористалися 355 
тисяч українців 
За півроку від початку дії 

безвізового режиму з краї-
нами ЄС співробітники Держ-
прикордонслужби України 
оформили 355 тисяч грома-
дян України, які скористалися 
перевагами спрощеної систе-
ми. 128 тисяч українців вико-
ристовували для таких подо-
рожей авіаційний транспорт, 
227 тисяч подорожували ав-
томобілями й залізницею, а 
незначна кількість прямува-
ли через морські пункти про-
пуску.

У рамках безвізового ре-
жиму з країнами ЄС найбіль-
ше українці прямували через 
кордон з Польщею та Румуні-
єю — майже 90 тисяч і 65 ти-
сяч осіб відповідно.

За повідомлення 
про фальшиве 
замінування — 
4 роки ув’язнення. 
Чи стане це уроком для 
інших «мінерів»?
Дніпровський райсуд Ки-

єва засудив «мінера» столич-
ного метрополітену до 4 ро-
ків позбавлення волі. Чолові-
ка засудили за ч. 2 ст. 259 КК 
— «Завідомо неправдиве по-
відомлення про загрозу без-
пеці громадян, знищення чи 
пошкодження об’єктів влас-
ності». 

«Раніше судимий зло-
вмисник, який до цього та-
кож «мінував» столичну під-
земку 2016 року, продовжив 
розважатися, повідомляю-
чи «про підготовку вибуху» 
на станції метро Героїв Дні-
пра. Після оперативно-роз-
шукових заходів зловмисни-
ка було затримано», — пові-
домили в поліції. 

Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив за-
міну житлового комплексу для гвардійців, через що 
вони отримали житло не на столичному Печерську, 
а на околиці Києва. Різниця в ціні склала понад 100 
мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші 
гроші з Денисом Бігусом». 

П о в і д о м л я -
ється, що у 2000-х 
роках Національ-
на гвардія (тоді — 
Внутрішні війська) 
передала майже 
гектар землі на те-
риторії військової 
частини 2260 по 
вулиці Євгена Ко-

новальця, 34 під будівництво житлового будинку. За 
умовами договору нацгвардійці мали отримати 20% 
готових квартир і частину паркомісць. В угоді із за-
будовником від 2015 року йдеться про 50 квартир 
площею понад 4 тис. кв. м і 30 паркомісць.

Але восени 2016 року, коли забудовник «Укрбуд 
Девелопмент» уже закінчував будівництво, Алле-
ров підписав додаткову угоду. За нею нацгвардійці 
відмовилися від квартир і машиномісць на Печер-
ську, натомість отримують 65 квартир у ЖК «Оберіг» 
у промисловій зоні, за кілька кілометрів від остан-
ньої станції метро «Червоний хутір».

Програма з’ясувала, що квадратний метр у ЖК 
«Аристократ» нині коштує мінімум 43,5 тис. грн, тоб-
то 200 млн грн за всі квартири і паркомісця для 
гвардійців.

При цьому в «Оберегу» житло коштувало 16,5 
тис. грн за квадратний метр на момент підписання 

додаткової угоди про заміну. Загальна вартість 65 
квартир, отриманих гвардією за околицею Києва, 
становить менше 100 млн грн.

Зазначається, що за документами цей об-
мін значився вигідним для Національної гвар-
дії. Квартири в «Оберегу» виявилися навіть до-
рожчими. Відповідальний за розквартирування 
військовослужбовців НГУ полковник Олександр 
Ярош пояснив обмін тим, що хотіли отримати квар-
тири в готовому будинку, в ЖК «Аристократ» по-
мешкання занадто великої площі, а ще Нацгвар-
дія не має права надавати військовослужбовцям 
паркомісця.

За даними журналістського розслідування, че-
рез кілька місяців після квартирного обміну донька 
Аллерова Катерина Пустиннікова зробила дві неде-
шеві купівлі. Вона стала власницею позашляхови-
ка Grand Cherokee 2015 року випуску. На вторинно-
му ринку коштує такий у середньому 1,5 мільйона 
гривень.

Також Пустиннікова оформила на себе квартиру 
в новобудові, приблизно такої самої вартості. Ця не-
рухомість — у ЖК «Микитська Слобода», девелопе-
ром якої є той самий «Укрбуд Девелопмент».

Аллеров пояснив, що його дочка заробила гро-
ші у фармацевтичній компанії, де отримувала 2 ти-
сячі доларів зарплатні щомісяця. Але інформація 
про її причетність до цього бізнесу відсутня. Відомо, 
що Пустиннікова наприкінці минулого року зареє-
струвалася як підприємець, вона займається нібито 
правом та офісною діяльністю у Львові.

Нині «Укрбуд Девелопмент» є найбільшим парт-
нером МВС у будівництві, проти якого поліція пору-
шила декілька кримінальних справ.

Pravda.com.ua, 05.12.2017

Про міфи імпічменту в Україні
Ось уже кілька тижнів у Києві відбуваються акції протес-

ту. Однією з вимог протестувальників є ухвалення Закону 
«Про імпічмент Президента України» (насправді в парламен-
ті зареєстрований проект Закону «Про Президента України 
та порядок припинення його повноважень»). Його відсутність 
буцімто не дає змоги застосувати цю процедуру до Прези-
дента. Ще однією «перепоною» для імпічменту, про яку часто 
люблять згадувати народні депутати, є неприйняття Закону 
України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову 
слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії». На перший по-
гляд, дійсно може видатися, що відсутність зазначених за-
конів унеможливлює дострокове припинення повноважень 
Президента внаслідок імпічменту.

Утім, процедура імпічменту передбачена статтею 111 
Конституції України. До того ж сама процедура детально вре-
гульована Законом України «Про Регламент Верховної Ради 
України». Зокрема імпічменту Президента України присвяче-
но аж 18 статей Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України». У них, до речі, серед іншого визначається по-
рядок утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії, по-
рядок діяльності такої комісії, її повноваження, висновки та 
ряд інших моментів, пов’язаних з її діяльністю.

Таким чином, жодних законодавчих перепон для реалі-
зації процедури імпічменту немає. Однак заради справедли-
вості треба відзначити, що на сьогодні застосувати проце-
дуру імпічменту практично неможливо. Річ у тому, що рішен-
ня про усунення Президента з посади в порядку імпічменту 
ухвалюється не менш як трьома чвертями від конституцій-
ного складу парламенту. Тобто за таке рішення має прого-
лосувати не менше 338 депутатів Верховної Ради України. У 
конституціях зарубіжних країн мені не доводилося знаходити 
настільки значну кількість голосів, необхідних для реалізації 
імпічменту. У більшості випадків для завершення імпічмен-
ту достатньо, щоб за це рішення проголосувати 2/3 парла-
ментарів.

Причину того, що така норма існує нині в Конституції 
України, слід шукати в історії ухвалення Конституції України, 
коли Конституція стала компромісом між Президентом і пар-
ламентом. Тодішній Президент України зробив усе можли-
ве, щоб закласти в Конституцію України положення, які б не 
дозволили парламенту достроково припинити його повно-
важення. До речі, цю норму статті 111 Конституції України 
критикувала і Венеціанська комісія, і ряд інших авторитет-
них незалежних інституцій. Зрозуміло, що жоден Президент 
України не був зацікавлений у приведенні вказаної норми 
Конституції до європейських стандартів. І саме ця норма, а 
не відсутність Закону «Про імпічмент» обумовлює прирече-
ність будь-яких спроб парламенту реалізувати процедуру ім-
пічменту. І саме з цієї причини в мене виникає питання: чи 
справді парламентарів цікавить створення ефективного ме-
ханізму імпічменту Президента України, чи, можливо, вони 
мають інші мотиви?

Олександр МОСКАЛЮК
Ua. info, 13.12.2017

Верховна Рада України збільшила окла-
ди своїх депутатів.

Перед голосуванням перший заступ-
ник комітету з питань регламенту Павло 
Пинзеник заявив: «Народному депутату 
встановлюється щомісячний посадовий 
оклад. Надбавки до такого окладу здій-
снюються в розмірі, встановленому для 
членів Кабінету Міністрів України. Де-
путат загалом у питаннях матеріально-
го й соціально-побутового забезпечення 

прирівнюється до членів уряду».
Оклад Голови Верховної Ради стано-

вить 12 прожиткових мінімумів (18 200 
грн). У рядового нардепа — члена комітету 
Ради — 10 прожиткових мінімумів (16 000 
грн). А від 1 січня 2018 року прожитковий 
мінімум у державі становитиме 1700 гри-
вень. 

Постанова ухвалена 7 грудня, але нові 
зарплати встановлені вже від 1 жовтня 
цього року. 

Після квартирної оборудки глави Нацгвардії 
в його доньки з’явилося нове житло 

ДОПОВНЕННЯ
Ось про що ще йдеться в цьому розсліду-

ванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». 
«Та за документами цей обмін значився не 

просто рівноцінним, але й навіть вигідним для 
Національної гвардії. Відповідно до експертної 
оцінки, котру провела запропонована забудов-
ником підприємець Аліса Гринчук, квартири на 
Бориспільській виявилися дорожчими за апар-
таменти в центрі міста. Пояснювати свою оцін-
ку програмі Гринчук відмовилася.

Зазначимо, що стосовно Гринчук є інфор-
мація про щонайменше два кримінальні про-
вадження, і в обох йдеться про навмисне за-
ниження вартості об’єктів оцінки. За даними 
Фонду держмайна, на початку цього року Алі-
су Гринчук узагалі позбавили права оцінювати 
нерухомість.

«Між тим, найбільшу вигоду від операції з 
обміном квартир отримав забудовник. За сло-
вами експерта з містобудування Георгія Мо-
гильного, «Укрбуд Девелопмент» — найбільший 
партнер МВС у будівництві: «Фактично «Укрбуд 
Девелопмент» веде майже всі будівництва Го-
ловного управління МВС в Києві житлових бу-
динків. Мінімум об’єктів буде 5».

При цьому, за словами Могильного, спів-
праця ця дуже дивна: «По купі об’єктів Укрбу-
ду відкриті кримінальні справи. Котрі розслідує 
Головне управління МВС. І при цьому воно є, 
по суті, бізнес-партнером компанії, проти якої 
веде розслідування. Причому кримінальних 
справ багато. Насправді тут немає політики. Тут 
чистий бізнес».

Сайт https://bihus.info

Юрій Аллеров

Третю річницю набуття своїх повнова-
жень народні депутати України відзначили 
по-особливому: 9 листопада Громадський 
рух «ЧЕСНО» зафіксував сотого кнопкодава 
восьмого скликання. До кінця робочого дня 
цифра порушників Конституції сягнула 102.

Про кнопкодавів, тобто депутатів, котрі 
голосують, крім себе, й за інших колег, — у 
матеріалі проекту «ЧЕСНО».

Найбільше кнопкодавів восьмого скли-
кання — у фракції партії БПП «Солідарність»: 
31 депутат Блоку кнопкодавив 111 разів.

23 депутати з результатом у 63 порушен-
ня Конституції назбиралось у фракції ще од-
нієї партії влади — «Народний фронт». Од-
нак за кількістю неособистого голосування 
НФ поступається депутатам із партії «Від-
родження»: 18 із 26 депутатів цієї фракції 
накнопкодавили 76 разів. Група повністю 
складається з мажоритарників.

Станом на 12 листопада «Опоблок» мав 
12 таких депутатів і 27 порушень Консти-
туції, 9 депутатів Радикальної партії Ляшка 
мали 26 випадків кнопкодавства. Є кнопко-

дави і у фракції «Воля народу» та серед поза-
фракційних депутатів.

Антирейтинг найбільш злісних порушни-
ків Конституції очолюють три мажоритар-
ники. Депутат з м. Ізмаїла Одеської області 
Олександр Урбанський (БПП) мав 18 фактів 
неособистого голосування. По 19 випадків 
кнопкодавства мають мажоритарник із Чер-
кащини Антон Яценко («Відродження») та ма-
жоритарник із Хмельниччини Андрій Шинь-
кович (БПП).

Народні депутати восьмого скликання 
за три роки своєї каденції встигли сумарно 
накнопкодавити 321 раз.

Нагадаємо, що 84 стаття Конституції 
зобов’язує депутатів голосувати особисто.

Народні депутати підняли собі зарплати

ТТре ю річн ю аб с ої о о а

Депутати-кнопкодави

Небідні депутатки парламенту
Квартира дружини Генпрокурора. Чотирикімнатна квартира Ірини Луценко на Печер-

ську розташована на вул. Старонаводницькій. Площа квартири — 181 кв. м. Квадратний 
метр у цьому будинку коштує майже $3500. Виходить, що квартира народного депутата по-
тягне на $633 500, або на 17 млн грн. Це житло нардеп внесла в дані своєї нової декларації. 
Там вказано, що на момент придбання квартира коштувала 6 308 230 грн.

Сумки, сукні, чобітки. Ірина Єфремова, депутатка від «Народного фронту», носить сумку 
будинку мод Alexander McQueen, яка коштує €2090, або 65 тис. 124 грн. 

Екс-міністр соціальної політики, а нині нардеп від «Народного фронту» Людмила Денисо-
ва з’являлася в залі засідань Ради із сумочкою Dior за $4100, або 108 527 грн. 

Нардеп від «Народного фронту» Тетяна Донець прийшла в Раду в сукні від Louis Vuitton 
за 100 000 гривень. Під неї Донець підібрала не менш дороге взуття того самого французь-
кого бренду: вартість чобіт — майже $ 2 тис., або понад 50 тис. грн. 
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Бліц-інформ
Вручили Нобелівську 
премію миру
Міжнародна кам-

панія за відмову від 
ядерної зброї (ICAN) 
у неділю, 10 грудня, в 
Осло отримала Нобе-
лівську премію миру 
2017 року. Нагороду 
та передбачені грошо-
ві кошти в еквівален-
ті 945 тисяч євро вру-
чили директорці ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу — жінці, 
яка пережила бомбардування Хіросіми 1945 року. Фін очолює 
розташовану в Женеві штаб-квартиру руху, який об’єднує 468 
громадських організацій зі ста різних країн.

Виступаючи при врученні нагороди в ратуші Осло, Фін на-
звала володіння ядерною зброєю «безумством», оскільки 
лише незначний момент паніки або халатності, один непра-
вильно зрозумілий коментар чи вражене его можуть призвес-
ти до масштабних руйнувань. А тому заборона ядерної зброї — 
єдине розумне рішення, повідомляє агентство dpa. 

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзна-
кою за зусилля з досягнення миру у світі. Винахідник динаміту 
Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати 
цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслу-
ги перед людством. Від 1960 року цією премією відзначають 
також боротьбу за права людини, а від 2004 — зусилля із за-
хисту довкілля. Нобелівська премія миру — єдина з п’яти що-
річних Нобелівських премій, яку вручають у столиці Норвегії 
Осло, решту вручають у столиці Швеції Стокгольмі. 

Переможців оголосили в жовтні, але премії вони отримали 
10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.

Ще один штат США визнав 
Голодомор в Україні геноцидом 
Штат Вісконсин приєднався до визнання Голодомору в Укра-

їні 1932 – 1933 років геноцидом проти українського народу. 
Голодомор в Україні вже визнали геноцидом у штатах Вашинг-

тон, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Екс-президента Аргентини 
звинуватили в державній зраді 
через 23 роки після подій
Федеральний суддя Аргентини звинуватив екс-президента 

країни Крістіну Фернандес де Кіршнер у державній зраді.
Суддя закликав заарештувати Кіршнер у справі про вибух 

в аргентинському єврейському культурному центрі в Буенос-
Айресі, який стався 1994 року. Колишнього президента звину-
вачують у тому, що вона приховала роль Ірану в атаці в обмін 
на «потенційно вигідну торговельну угоду».

Для арешту Кіршнер суд попросив позбавити її недотор-
канності, бо нині вона обіймає посаду сенатора.

У рамках розслідування суд уже заарештував трьох ко-
лишніх прихильників і помічників Кіршнер, серед них — екс-
міністр закордонних справ Аргентини Гектор Тімерман. 

Сама Кіршнер категорично відкидає ці звинувачення. 
Вибух в аргентинському єврейському культурному центрі в 

Буенос-Айресі стався 18 липня 1994 року: терорист-смертник 
підірвав бомбу. Загинули 85 людей, більше 200 постраждали. 

Кількість ув’язнених у світі 
журналістів досягла 
історичного максимуму 
Неурядова організація «Комітет захисту журналістів» 

(CPJ) повідомляє, що другий рік поспіль кількість журналістів, 
ув’язнених за свою професійну діяльність, досягла історично-
го максимуму. Цьогоріч за ґратами по всьому світу через свою 
роботу опинилися 262 журналісти, торік було 259. Туреччина, 
Китай і Єгипет ув’язнили найбільше медійників — загалом 134.

Торік за втручання CPJ достроково звільнили щонайменше 
67 в’язнів-журналістів у всьому світі.

CPJ проводить щорічне дослідження ув’язнених журналіс-
тів від початку 1990-х років.

Росія пустила потяги 
в обхід України
Російські пасажирські потяги, що йшли по старій лінії без 

зупинок, були переведені на нову лінію Журавка – Міллерово 
ще в середині листопада. Остаточний перехід усіх потягів за-
йняв добу — з 10 по 11 грудня. Загалом на нову ділянку пере-
йшли 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних потягів. 

Обхідну залізничну колію на південь Росії почали будува-
ти 2014 року на тлі погіршення стосунків з Україною. Вартість 
будівництва лінії Журавка – Міллерово склала приблизно 56 
млрд рублів. Нова дорога завдовжки 137 км проходить тери-
торією Воронезької і Ростовської областей та сполучає Цен-
тральну частину Росії з Чорноморським узбережжям. Тут побу-
довані сім нових залізничних станцій, п’ять залізничних мостів. 

Раніше потягам, що прямували в Ростовську область, до-
водилося двічі перетинати кордон з Україною в Луганській 
   області. 

У Львівській опері відбувся ХVIII 
фінальний концерт Всеукраїнсько-
го дитячо-юнацького фестивалю 
мистецтв «Сурми звитяги». Засно-
вниками його є Львівське обласне 
об’єднання «Просвіти», Центр націо-
нального відродження ім. С. Банде-
ри та ГО «Сурми звитяги».

Метою фестивалю є пропагу-
вання серед дітей та юнацтва творів 
патріотичного спрямування, вивчен-
ня пісенної спадщини Січового Стрі-
лецтва, Української Галицької Армії, 
Української Повстанської Армії, а та-
кож сучасної української молодіжної 

патріотичної пісні.
У відбіркових турах цьогорічно-

го фестивалю взяло участь близько 
12 тисяч молодих виконавців. На фі-
нальний перегляд журі було подано 
456 робіт, 80 творів у номінації «ав-
торська поезія, проза» та 300 відео 
в номінації «художнє читання».

До участі у сценічних номінаціях 
відібрали близько 300 виконавців, 
які представляли 14 областей Укра-
їни. Найчисельнішим було пред-
ставництво від Львівської, Вінниць-
кої, Хмельницької та Донецької 
областей.

У Львові лунали «Сурми звитяги»

У Києві в Національній спілці жур-
налістів відбувся навчальний семінар 
«Впровадження Національного пла-
ну дій «Жінка. Мир. Безпека» на вико-
нання Резолюції Ради Безпеки ООН № 
1325». Участь узяли журналісти, пред-
ставники громадських організацій сто-
лиці й областей. З доповідями на се-
мінарі виступили експерти Офісу ООН, 
Міністерства соціальної політики, Гло-
бальної мережі жінок-миротворок, 
громадської організації «Центр — роз-
виток демократії». Участь в організації 

семінару взяли НСЖУ та Національний 
прес-клуб реформ. 

У доповідях, дискусіях йшлося про 
важливість гендерного інтегрування в 
суспільстві, повного рівноправ’я жінок 
і чоловіків у всіх політичних, економіч-
них, соціальних процесах. 

Цікавим був моніторинг висвітлен-
ня гендерної тематики в українських 
засобах масової інформації — пре-
сі, радіо, телебаченні, Інтернеті. Гово-
рилося, що ще надто мало порушують 
такі вкрай важливі теми, як соціаль-

ний захист жінки-пенсіонерки, молодої 
матері, працевлаштування жінок, без-
пека в родині, побуті. Для України, де, 
на жаль, триває війна на Сході, дуже 
важливою стала й тема запобігання 
насильству в зоні агресії та воєнних 
дій. Усе це треба висвітлювати у ЗМІ 
більш повно, всебічно. Натомість часто 
тут збиваються на таблоїдні, другоряд-
ні теми, далекі від повсякденних про-
блем жінок. Про це відверто говорили 
й самі журналісти, і представники гро-
мадськості, в тому числі міжнародної. 

Гендерна політика в Україні та ЗМІ

Що за «боротьбою з корупцією»?
Запитувати мають пра-

воохоронні органи держави. 
У нашій державі, як і належить, 

вони є. Почнімо з давніх, традиційних. 
Суди — це взагалі окрема гілка вла-
ди, поряд із законодавчою й виконав-
чою. А ось структури, які прийнято на-
зивати правоохоронними: ГПУ (Гене-
ральна прокуратура), МВС (Міністер-
ство внутрішніх справ, насамперед 
поліція), СБУ (Служба безпеки Укра-
їни). Останню нині все частіше залу-
чають до боротьби з суто криміналь-
ними явищами — хабарництвом, еко-
номічними злочинами, наркоманією. 
Звичайно, СБУ може з цим боротися 
й досить ефективно. Але в цієї служ-
би, та ще в країні, що воює, мабуть, є 
чимало більш важливих і специфічних 
завдань, а з криміналом повинні бо-
ротися інші органи.

Отже, три давні потужні структури. 
Одначе після Майдану, Революції Гід-
ності, де одним з головних гасел була 
не лише євроінтеграція, а й вимога со-
ціальної справедливості, конкретніше 
— подолання корупції, в державі по-
чали похапцем створювати нові пра-
воохоронні органи, як було заявлено, 
такі, що конкретно боротимуться з ко-
рупцією. Окрім справедливих вимог 
народу, це мотивувалося ще якоюсь 
мірою нашим шляхом до Євросоюзу і 
навіть потребою отримувати чергові 
міжнародні кредити. 

Рішенням вищих органів влади, в 
тому числі законодавчо — парламен-
том, утворюються: НАБУ (Національ-
не антикорупційне бюро України), 
НАЗК (Національне агентство запобі-
гання корупції), САП (Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура). Остан-
ня формально — у структурі ГПУ, але 
доволі автономна. Звернімо увагу: в 
назвах усіх фігурує термін «корупція». 
На додачу щойно утворено ще ДБР — 
Державне бюро розслідувань. Май-
же як ФБР (федеральне) у США. Тобто 
за кращими світовими зразками.

Підіб’ємо підсумки вже наявно-
го розмноження цих органів: ГПУ, 
МВС, СБУ. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР. Чи 
не забагато? Або ще й інакше став-
лять питання громадяни: яка потре-
ба? Запитання не зайве, бо мається 

на увазі: а що ж існуючі, давні орга-
ни? Вони що — не спроможні бороти-
ся з корупцією? 

А що ж таке конкретніше — ота 
сама корупція, оте «злочинне вико-
ристання посадовими особами їхніх 
прав і посадових можливостей з ме-
тою особистого збагачення»? У нашо-
му кримінальному законодавстві дав-
но фігурують такі злочини. Найпер-
ше і найпопулярніше — хабарництво. 
Останнім часом його завуальовано 
стали формулювати як «отримання 
неправомірної вигоди». Виходить, є й 
«правомірна»? До чого ці словесні ви-
хиляси? Є давнє як світ поняття «ха-
бар», якого давали, либонь, ще в Дав-
ньому Єгипті чи Вавилоні. 

Так от, будь-який старий право-
охоронний орган вправі розсліду-
вати справу будь-якого хабарника. І 
будь-який районний суд вправі роз-
глядати цю справу й виносити ви-
рок іменем держави. Натомість ще 
одна нова «фішка» — задеклароване 
створення так званого спеціального 
антикорупційного суду. Мовляв, сус-
пільство вимагає та ще й знов-таки 
— Європа. 

Ну, добре, скажуть законода-
вець, інші представники вищої вла-
ди, але ось ми створили спеціальні 
органи боротьби з корупцією, тому 
це величезне суспільне зло долати-
мемо успішніше. Якби ж то! 

І річ не лише в тому, що всі ці ор-
гани сіли на наш бідний, вічно дефі-
цитний державний бюджет, хоч, зви-
чайно, і в цьому теж, адже це народ-
ні гроші, відірвані від шкіл, лікарень, 
наших занедбаних сіл. Між тим, де-
які антикорупціонери непогано вла-
штувалися на «боротьбі з корупцією». 
Чого варта недавня історія з НАЗК, де 
спокійно виписували собі стотисячні 
й більші зарплати та мільйонні премії.

Справа не лише в тому, що сумар-
на ефективність усіх цих органів була 
і є дуже сумнівною і щось не побіль-
шала від утворення нових структур. 
Хоч, звичайно, це надважливо, адже 
навіщось їх створювали. 

Справа ще в одному — ганебнос-
ті чвар між тими структурами, які по-
кликані боротися з несправедливіс-

тю. Це що — чергове підтвердження 
і прояв того, як наше бідне суспіль-
ство, нашу так звану національну елі-
ту роздирають чвари? Схоже, що так. 

А чвари ці вже виходять за всякі 
межі пристойності. Не станемо втягу-
ватися в безпредметну дискусію, хто 
тут «правіший». Усе це однаково гид-
ко й обурливо. Один орган порушує 
кримінальні справи проти посадов-
ців іншого, ті, з іншого, — навзаєм. Ті 
ловлять тих, ці — отих. Звичайно, ко-
рупціонери є і в самих органах, адже 
там теж служать ті самі «посадовці». 
Але чи не надто захопилися там ло-
вінням одне одного? А як же море, 
океан корупції в інших сферах? 

І ось ще що прикро. Ці чвари між 
правоохоронними органами, ста-
рими й новими, є проявом політич-
ної колот нечі у вищих ешелонах вла-
ди. Адже за тими чи іншими «наїзда-
ми» прямо просвічуються ці політичні 
чвари, не служіння закону, а обслуго-
вування тих чи інших політсил, за яки-
ми ті чи інші олігархи. В такому разі 
це вже корупція — у самих антико-
рупційних органах, те ж саме «вико-
ристання службовими особами» їхніх 
посад, нехай навіть і не задля пря-
мого збагачення, але все-таки для 
шкурних політичних дивідендів, від 
яких прямий шлях і до збагачення. 

Тож укотре виходимо на величез-
ну проблему — слабкість громадян-
ського суспільства. Конкретніше — 
його слабка  політична структуриза-
ція, ще конкретніше — партійний цирк 
України, з 350-ма чи вже й більше так 
званими політичними партіями. На-
справді партійками, політхолдингами 
для обслуговування олігархату. Бачи-
мо цю вкрай розсварену політпартій-
ність, коли нездатні об’єднатися на-
віть близькі за ідеологією партії в по-
тужні політичні сили. Ці партійки чо-
мусь і далі тримаються на рядових 
партійцях, отих самих громадянах, які 
так обурюються «розгулом корупції». 

Між тим, і на хребті такої «політ-
партійності» триває ця імітація «бо-
ротьби з корупцією» у форматі проду-
кування все нових органів. Від чого 
самій корупції ні холодно  ні жарко. 

Петро АНТОНЕНКО

Сецуко Терлоу (в центрі) та голова 
ICAN Беатріс Фін (праворуч) 

на врученні премії.
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25 років 
і 10 мільярдів євро 
Перший у Німеччині потяг, який 

розвиває швидкість 300 км/год., 
урочисто запущений в експлуатацію 
8 грудня.

Тепер зі столиці Берліна до ад-
міністративного центру Баварії 
Мюнхена доїхати можна буде за 
3 години 55 хвилин замість 6 – 7 
годин раніше. Відстань між двома 
містами становить 623 км.

Це найдорожчий інфраструк-
турний проект у державі. Будівни-
цтво гілки зайняло майже чверть 
століття, обійшлося в 10 млрд 
євро. На шляху через Тюрингський 
ліс пробиті 22 тунелі завдовжки до 
8,3 км, зведено 29 віадуків.

Залізничники розраховують, 
що на рік перевозитимуть до 3,6 
млн пасажирів, що вдвічі більше, 
ніж нині.

Кампанія 
проти спалювання 
сміття та вугілля
Польська влада сподівається, 

що інформаційна кампанія в ЗМІ вар-
тістю 3 млн злотих ($830 000) проти 
забруднення повітря змусить поляків 
припинити спалювати неякісне вугіл-
ля та сміття. Кошти на кампанію на-
дійдуть з норвезьких грантів.

Забруднення в країні призво-
дить до більш ніж 45 000 передчас-
них смертей на рік, оскільки люди 
опалюють свої будинки низькоякіс-
ним паливом, щоб зекономити гроші.

У заяві Державного інституту 
охорони навколишнього середови-
ща йдеться: «Багато людей просто 
не усвідомлюють шкоди, яку вони 
завдають, спалюючи вугілля низь-
кої якості або сміття, серед якого 
пластикові пляшки, взуття чи авто-
мобільні шини».

На початку року Польща вве-
ла закон, що встановлює гранич-
ні норми викидів для нових побуто-
вих печей і вводить новий податок 
на поліетиленові пакети, — отри-
мані кошти підуть на субсидії для 
   найбідніших сімей.

20-річчя першої 
української газети в Греції

Міжнародна конференція в Афінах «Українське дру-
коване слово за кордоном. Українські ЗМІ в Греції» була 
присвячена 20-ій річниці виходу у світ першої україн-
ської газети Греції «Вісник/Анґеліафорос».

Конференція проходила за присутності представни-
ків дипломатичного корпусу Греції, грецьких наукових та 
освітніх кіл, української громади Греції, МЗС України. 

Організатором конференції виступила ГО україн-
ської діаспори в Греції «Українсько-грецька думка» за 
підтримки Посольства України.

Відновити дипустанови 
України в місцях компактного 

проживання  діаспори 
Голова Української всесвітньої координаційної ради 

Михайло Ратушний звернувся до Президента України з 
пропозицією відновлення українських дипломатичних 
установ у місцях компактного проживання української діа-
спори й трудових мігрантів. Зокрема, мова йде про Пряшів 
(Словаччина), Сучаву (Румунія), Курітибу (Бразилія), Алма-
ти (Казахстан), Брест (Білорусія), Ньїредьгазе (Угорщина).

У зверненні зазначається, що закриття восени 2014 
року генконсульств у низці країн «з метою оптимізації 
державних коштів» уже призвело до посилення відірва-
ності українських громад вищевказаних країн від своєї 
прабатьківщини, поглибили асиміляційні процеси в се-
редовищі українських національних меншин, дало при-
від стверджувати, що Україна не зацікавлена в підтрим-
ці своїх співвітчизників, на відміну від того, як працюють 
зі своїми діаспорами представники інших країн, напри-
клад, сусіди України.

Звіт Конвенційного комітету 
Союзу українок Америки

Конвенційний комітет СУА відбув свої заключні сходини в гостинному домі 
голови Лідії Білоус, яка разом з чоловіком прийняла гостей. Віддана праця в 
збиранні фондів на потреби ХХХІ Конвенції скарбника Наталі Сантарсієро та 
Марусі Шандор, як рівно ж Богдани Пужик і Лариси Шпон, увінчалася гарним 
фінансовим приходом, який переслано до Централі СУА на потреби організації.

Члени Конвенційного комітету висловили свою щиру вдячність голові 
Лідії Білоус за її невтомну працю протягом року в підготовці та успішному 
проведенні ХХХІ Конвенції. 

На фото — члени Конвенційного комітету: Анна Марія Сусла, Мару-
ся Шандор, Роксоляна Яримович, Віра Боднарук, Лідія Білоус, Наталя Сан-
тарсієро, Романа Гуран, Дарія Томашоска, Богдана Пужик. Відсутні: Ольга 
Сперкач, Лариса Шпон, Оксана Пясецька, Оля Черкас.

Віра БОДНАРУК, 
пресова референт ХХХІ Конвенції СУА

Фото Ореста Білоуса

Українська спільнота в Австралії 
є одним із наймолодших українських 
поселень у світі. 1947 року сюди при-
їхало кілька десятків українських ро-
дин. Від 1948 року політичні емігранти 
вже масово прибували до Австралії.

Брак старої еміграції, власних до-
мівок, організацій не давали змоги 
обминути перші важкі роки життя. Та 
тяжкою працею поступово підносило-
ся українське громадське життя.

Демографічна структура. Майже 
всі українці тоді оселились у містах і 
працювали чи працюють у різних галу-
зях промисловості. Є серед українців 
багато лікарів, стоматологів, правни-
ків, учителів, інженерів, комп’ютерних 
спеціалістів, підприємців.

Найбільше українців розселяло-
ся в околицях великих індустріальних 
міст Австралії — Сіднея, Мельбурна 
й Аделаїди. Менші скупчення вини-
кли в Перті, Брізбені, Окслі, Ньюкас-
лі, Волонґонзі, Джилонґу, Саншайні 
та невеличка громада — в Канбер-
рі, столиці Австралії, та її передмісті 
Квінбієні. 

У кожній зі згаданих місцевостей 
діє Українська громада, Спілка укра-
їнської молоді (СУМ), «Пласт», Союз 
українок, українська школа, кредитів-
ки й низка суспільно-політичних ор-
ганізацій, змішані хори, танцюваль-
ні групи, ансамблі бандуристів, те-
атральні гуртки, літературні клуби, 
товариства професіоналів і підприєм-
ців, спортивні клуби копаного м’яча, 
відбиванки та гольфу.

Союз українських організацій Ав-
стралії є центральним представни-
цтвом і речником усіх українців у цій 
країні — представляє їх перед урядо-
вими чинниками.

Культурно-мистецька діяль-
ність. Успішними концертами й учас-
тю у збірних австралійських імпрезах 
українські мистецькі одиниці здобули 
собі велику популярність і визнання. 
Вони популяризують наше мистецтво 
серед австралійської спільноти, збу-
джують зацікавлення українською 
проблематикою й Україною.

Шкільництво. У всіх скупченнях 
українців тут діють суботні школи й 
садочки. Відтоді, як постала Фунда-
ція українознавчих студій в Австра-
лії, у Сіднейському університеті Мак-
Ворі та в Мельбурнському універси-
теті Монаш діють лекторати україно-
знавства.

Матеріальні здобутки. Здобутки 
українців у Австралії в матеріальному 
плані є такими, що навряд чи якась з 
наших спільнот в інших країнах світу 
могла би похвалитися такими досяг-
неннями. Є велика кількість Народних 
домів і церков УАПЦ й УГКЦ, порівня-
но з чисельністю українців. У Мель-
бурні побудовано катедру Української 
греко-католицької церкви імені верх. 
апп. Петра і Павла. Споруджено та-
кож кілька пам’ятників на вшануван-
ня тих, хто загинув під час Голодомору 
1932 – 1933 рр., поліг за волю Укра-
їни, а також на честь 1000-ліття хре-
щення України.

Починаючи від 1991-го, до Ав-
стралії переїхало понад 10 тисяч укра-
їнців з України. 

Виходило в Австралії кілька укра-
їнських газет — «Українець в Австра-
лії», «Єдність». Нині залишилося дві 

— «Вільна думка» (Сідней) і «Церква й 
життя» (Мельбурн). Було також видано 
два томи праці «Українці в Австралії».

Допомога Україні. Широкого ви-
знання в цій галузі серед нашої спіль-
ноти заслужив Союз українок, а також 
Українське лікарське товариство Ав-
стралії. Допомога у вигляді медичних 
препаратів і приладів була доставле-
на в кілька лікарень України. Наші лі-
карі проводили там показові операції, 
консультували, читали лекції. Допомо-
гли фінансово видати «Словник укра-
їнської медицини».

Зв’язки з Батьківщиною. Зв’язок 
з Україною виник 1989 року, коли до 
нас приїхав народний депутат, поет 
Дмитро Павличко, тоді голова Това-
риства української мови імені Т. Шев-
ченка. Після нього Австралію відвіда-
ло багато письменників, артистів, спі-
ваків і ансамблів, учених різних галу-
зей, професорів, політиків, зокрема 
екс-президент Леонід Кравчук, на-
родний депутат-поет Іван Драч, ко-
лишні в’язні концтаборів СРСР Богдан 
Горинь, Левко Лук’яненко, а також де-
легації підприємців, спортсменів, на-
віть ціла олімпійська команда 2000 
року. Цей список можна ще довго про-
довжувати.

З Австралії в Україну їздили бан-
дурист Віктор Мішалов, танцювальна 
група «Веселка», ансамбль імені Во-
лодимира Івасюка, ансамбль банду-
ристок «Ластівка», танцювальний ан-
самбль СУМ «Верховина» (Мельбурн), 
ансамбль «Каштан» (Аделаїда), діти з 

українських шкіл.
Офіційні зв’язки з Україною роз-

почалися в грудні 1991-го, коли Ав-
стралія визнала незалежну Україну, а 
відтак Україна призначила своє пред-
ставництво в Австралії.

Політична діяльність. До прого-
лошення незалежності України 1991 
року українська громада в Австралії 
проводила величезні демонстрації 
в справах Голодомору 1932 – 1933 
рр., в обороні людських і національ-
них прав, проти совєтсько-комуніс-
тичного знущання з українського на-
роду. 1991-го відбувалися маніфес-
тації, де люди вимагали від австра-
лійського уряду визнання самостійної 
держави Україна та встановлення 
диплoмaтичних зв’язків з нею. 2004 
року по всій Австралії було проведе-
но акції на підтримку демократизації 
України в межах Помаранчевої рево-
люції. 2009-го в столиці Австралії від-
булися демонстрації з нагоди роковин 
Голодомору 1932 – 1933 рр. Визнан-
ня австралійським урядом Голодомо-
ру геноцидом — теж вагоме досягнен-
ня СУОА.

Хоч Австралія розташована дале-
ко від інших континентів, де поселе-
ні українці, представники української 
спільноти брали й надалі беруть ак-
тивну участь у конгресах і роботі Сві-
тового конгресу українців, політичних 
угруповань.

 
Марічка ГАЛАБУРДА-ЧИГРИН

Meest-Online

В Австралії відкривається 
ще одне почесне 

консульство 
Міністерство закордонних справ України 

призначило Ярослава Думу почесним консу-
лом України в австралійському Сіднеї. 

63-річний Дума — колишній очільник 
української громади Сіднея, а тепер — актив-
ний її член, приватний підприємець, фахівець 
у галузі права та фінансових питань. 

Офіційна церемонія відкриття почесного 
консульства запланована на середину груд-
ня. У планах консульства — робота з громадя-
нами, урядовими й бізнесовими делегаціями 
двох країн, просування економічної та куль-
турно-гуманітарної співпраці між країнами. 

Український культурний 
центр в Ізраїлі 

відзначив п’ятиріччя
Посол України в Державі Ізраїль Геннадій 

Надоленко вручив подяки від посольства дру-
зям Культурного центру та громадським органі-
заціям за численні ініціативи, проекти, волон-
терську діяльність, роботу, спрямовану на просу-
вання української культури та сприяння в розбу-
дові дружніх відносин між Україною та Ізраїлем.

Гості вечора мали можливість насоло-
дитися святковим концертом, де виступи-
ли фольклорний ансамбль «Славутич», а та-
кож студенти й викладачі консерваторії міс-
та Кір’ят-Гат.

Звітує Спілка 
української молоді

Нещодавно осередок Спілки української мо-
лоді (СУМ) у Джерсі-сіті (США) провів свої річні 
звітно-виборні збори. 

Значна увага в осередку приділяється вихо-
ванню й підготовці молоді до лідерства, тож біль-
шість членів новообраної управи — молоді дружин-
ники, завжди готові допомогти порадою чи дією.

Батьки юнацтва активно долучаються до жит-
тя осередку, впродовж року допомагають у про-
веденні свят, усіляких імпрез, конкурсів, спортив-
них змагань. 

Молодь діаспори 
починає стажування 

в держорганах України
Стартувала міжнародна акція «Українська по-

літика та ЗМІ очима молоді», в рамках якої тала-
новита молодь з діаспори та України стажувати-
меться у Верховній Раді й центральних засобах 
масової інформації. Участь у програмі стажуван-
ня візьмуть 40 учасників, з них десятеро — пред-
ставники молоді з України та 30 — українська мо-
лодь діаспори, яка проживає у 21 країні світу (зо-
крема, це Італія, Фінляндія, Німеччина, Австралія, 
Польща, Аргентина, Бразилія, Франція).

Програмою передбачено ознайомлення з ді-
яльністю парламенту, Кабінету Міністрів, Адміні-
страції Президента, місцевих органів влади, ЗМІ.

Організатори акції — Міністерство молоді 
та спорту України спільно зі Світовим конгресом 
українських молодіжних організацій.

Українська діаспора Австралії 

Українці Австралії на акції протесту проти  
російської агресії в Україні.
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Франція 
першою в Європі 
заборонить 
мобільні телефони 
у школах
Уряд планує заборони-

ти дітям молодшого та серед-
нього віку приносити мобіль-
ні телефони до школи. Влада 
вважає, що заборона заохо-
тить дітей повернутися до нор-
мальної шкільної діяльності, 
наприклад, ігор на майданчи-
ках, бо зараз діти на перервах 
постійно дивляться в екрани 
своїх смартфонів. Заборону 
введуть з наступного вересня. 

Заборона приносити мо-
більні телефони до шкіл була 
одним з пунктів передвибор-
чої кампанії нинішнього пре-
зидента країни Еммануеля 
Макрона.

Однак недоліком ново-
введення називають те, що 
батьки не зможуть зателефо-
нувати своїй дитині в екстре-
них випадках.

За статистикою, 93% 
французьких школярів віком 
від 12 до 17 років мають мо-
більний телефон.

В Японії 
з трудоголіками 
боротимуться 
за допомогою 
безпілотників
Тут створено безпілотник, 

який попереджатиме співро-
бітників компаній, що вони 
перепрацьовують зайвий час 
на робочому місці. Безпілот-
ник оснащений камерою, яка 
буде відслідковувати співро-
бітників після закінчення ро-
бочого дня. Він підлітатиме до 
них і програватиме мелодію, 
яку в Японії використовують, 
щоб попереджати про завер-
шення роботи магазинів.

Очікується, що пристрій 
надійде в продаж у квітні 
2018 року, плата за місяць 
оренди становитиме близько 
4,4 тис. доларів.

У Японії трудоголізм і пе-
ревтома на роботі щороку 
призводять до загибелі со-
тень людей.

Саудівська 
Аравія 
скасовує заборону 
на кінотеатри, що 
тривала 35 років
У королівстві перші муль-

типлекси відкриються в бе-
резні 2018 року. А до 2030 
року планують створити по-
над 2000 кінозалів у 300 кіно-
театрах. Очікується, що про-
кат фільмів поповнить скарб-
ницю королівства приблизно 
на 24 мільярди доларів.

У країні не було публічних 
кінотеатрів від початку 1980-х 
років. Після того, як 1979 року 
бойовики взяли в облогу Ве-
лику мечеть у місті Мекка, без-
ліч форм громадських розваг 
були заборонені, а священ-
нослужителі отримали більше 
контролю над школами, суда-
ми і громадським життям.

Прогресивні погляди на-
слідного принца Саудівської 
Аравії даються взнаки. При-
міром, Мухаммед ібн Салман 
Аль Сауд у вересні цього року 
підписав указ, який дозволяє 
жінкам отримувати водійські 
права й керувати автомобі-
лем. А тепер ініціював поправ-
ки до законодавства, які ска-
сують заборону на прокат кіно.

Португалія — європейська країна, яка колись 
гриміла військовою славою по морях і океанах сві-
ту. Уламки колишньої Португальської імперії — це, 
наприклад, величезна Бразилія, де португальська 
мова є державною. Нині Португалія являє собою тиху 
аграрну країну з пасторальними пейзажами, багато 
в чому схожа на Іспанію, але все-таки відрізняється 
від неї.

Португалія (порт. Portugal), офіційна назва — 
Португальська Республіка, держава, розташована 
в західній частині Піренейського півострова. Контро-
лює Азорські острови і Мадейру в Атлантичному оке-
ані. На півночі та сході межує з Іспанією. На заході й 
півдні омивається водами океану. Площа — понад 92 
тисячі км2 (109-та країна у світі). Населення — 10,8 
мільйона. Столиця — Лісабон. Основне населення — 
португальці. Панівна релігія — католицизм. 

Постала на теренах давньоримської провінції Лу-
зітанія. Як держава існує від XI століття, від часу за-
снування Португальського графства, потім — коро-
лівства Португалія (1139 – 1910). У XVI – XVII століт-
тях була однією з наддержав Європи та світу. До ХІX 
століття мала великі колонії в Африці, Азії, Бразилії. 
Після повалення монархії існує у вигляді президент-
сько-парламентської республіки. Країна — член Єв-
ропейського Союзу (з 1986 р.) і Шенгенської зони (з 
1999 р.). Член ООН, НАТО. Основна валюта — євро. 
Національне свято — 10 червня, День Португалії.

Перша згадка про Португалію датується 868 роком.
Лісабон — найдавніша зі столиць Західної Європи.
Португалія втратила дві останні колонії (Макао і 

Східний Тимор) тільки 1999 року.
Саме в Португалії виробляють знамените кріпле-

не вино «Портвейн».
Мирний договір, 1373 року підписаний між Англі-

єю і Португалією, найстаріший у світі — він досі не по-
рушений.

Португалія, велика колоніальна держава, на пів-

століття раніше від Іспанії, Франції і Великобританії 
виступила за скасування рабства. Сталося це 1761 
року.

У Португалії розташована найзахідніша точка Єв-
ропи — мис Рока, який на 140 метрів піднімається 
над плесом Атлантичного океану.

У країні 1290 року був заснований університет 
Коїмбра, один з найстаріших у Європі.

Убивство бика під час кориди тут розцінюється 
як злочин.

У Лісабоні існує найстаріша у світі книгарня, яка 
почала обслуговувати покупців ще 1732 року.

Португалія — єдина європейська країна, кордо-
ни якої залишаються незмінними від 1139 року.

Наприкінці XV століття португальський море-
плавець Васко да Гама зумів знайти морський шлях 
з Європи до Індії, що стало поворотним моментом 
історії.

Португалець Фернан Магеллан був визначним 
мореплавцем і першою людиною, яка здійснила на-
вколосвітню подорож, що тривала 3 роки й закінчи-
лася на початку вересня 1522 року.

У Лісабоні розташований найдовший міст Європи 
— протяжність моста Васко да Гама становить 17,2 
км.

Португальці вважають складені в дулю пальці за-
хисним жестом.

Столицею Португалії протягом 14 років було міс-
то Ріо-де-Жанейро, потім — столиця Бразилії. Туди 
втекла португальська королівська сім’я, рятуючись 
від військ Наполеона. Ріо-де-Жанейро було єдиною в 
історії столицею європейської держави, розташова-
ної поза Європою, і тривало це до 1822 року.

Португальці під час настання Нового року 
з’їдають по 12 виноградин — одну на кожен удар ку-
рантів.

Любов до чаювання англійці перейняли від пор-
тугальської принцеси Катаріни де Браганца, яка 
1662 року стала дружиною англійського короля Кар-
ла II. Саме в Португалії розташована найстаріша чай-
на компанія світу.

На одного жителя Португалії припадає в серед-
ньому три сотні чашок кави, випиті за рік.

Вантовий «Міст 25 квітня» в Лісабоні визнано 
найкрасивішим у Європі.

Слова «альбатрос», «фетиш», «кобра», «москіт», 
«зебра», «альбінос», «командир», «банан» і багато ін-
ших мають португальське походження.

Тротуари в португальських містах викладають 
особливою плиткою під назвою «калсада» — шмат-
ками базальту або вапняку, видобутими й укладени-
ми вручну.

Закінчилися відбірні турніри у двох осно-
вних клубних турнірах Європи з футболу. 
У Лізі чемпіонів 32 команди у 8-ми відбір-
них групах визначали по два переможці, які 
вийдуть до однієї восьмої фіналу. Пробив-
ся туди нинішній наш чемпіон — донецький 
«Шахтар». У групі поступився лише одному з 
фаворитів турніру, нинішньому лідеру чемпі-
онату Англії «Манчестер Сіті». Натомість на 
третє місце наші відтіснили італійський «На-
полі», який відтак «перекочував» у другий за 
рангом турнір — Лігу Європи.

Суперник «Шахтаря» на новій стадії — 
«Рома» зі столиці Італії Рима. 

Ось результати жеребкування однієї 
восьмої фіналу Ліги чемпіонів: 

«Ювентус» — «Тоттенхем»,
«Базель» — «Манчестер Сіті»,
«Порту» — «Ліверпуль»,
«Севілья» — «Манчестер Юнайтед»,
«Реал» — «ПСЖ»,
«Шахтар» — «Рома»,
«Челсі» — «Барселона», 
«Баварія» — «Бешикташ».

Команди, зазначені в парах другими, 
проведуть дебютні матчі 1/8 фіналу на виїзді 
13 – 14 і 20 – 21 лютого, а матчі-відповіді — 
вдома 6 – 7 і 13 – 14 березня.

На цій стадії — аж п’ять команд з Англії, 
три — з Іспанії, дві — з Італії. 

Як бачимо, тут старожили Ліги чемпіо-
нів, гранди європейського футболу. Особли-
во сильними вийшли пари «Реал» — «ПСЖ» і 
«Челсі» — «Барселона». 

Ліга Європи — другий за рангом турнір, тут 
виступають призери найсильніших чемпіонатів 
або чемпіони слабших. З кількох українських ко-
манд до весняної стадії пробилося лише київське 
«Динамо». У цьому турнірі більше команд, тому 
весною почнеться одна шістнадцята фіналу. Су-
перник киян — «АЕК» з Греції. У турнірі грає нема-
ло сильних клубів. Це «Боруссія» (Дортмунд), саме 
в цьому німецькому клубі віднедавна успішно 
грає лідер українського футболу Андрій Ярмолен-
ко. Також у турнірі нині «Атлетік», «Вільярреал» та 
«Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Лаціо» та «Мілан» (Іта-
лія), «Арсенал» (Англія), «Марсель» (Франція). Так 
що суперники в киян дуже серйозні. 

Кріштіану Роналду: 
5-ий «Золотий м’яч»

Такий підсумок конкурсу 2017 року на 
найпрестижнішу індивідуальну футбольну 
нагороду — приз кращому гравцеві Єв-
ропи. Утім, оскільки провідні футболісти 
інших континентів грають у європейських 
клубах, то фактично це відзначення кра-
щого футболіста світу. Міжнародна феде-

рація футболу (ФІФА) теж вручає свою нагороду кращому футболісту 
планети, хоч і не таку давню, як «Золотий м’яч». Інколи переможці такі 
самі, інколи ні. Цього року Роналду був відзначений і в конкурсі ФІФА.

А «Золотий м’яч» дійсно найпрестижніший. І вручають його вже по-
над півстоліття, і відзначені ним видатні футболісти. Хоча дехто його 
так і не отримав. Наприклад, Дієго Марадона, бо три десятиліття тому, 
коли грав аргентинець, приз міг отримати лише європеєць. Нині його 
може отримати й легіонер з іншого континенту. Інколи в один рік на 
приз претендували два чи три видатні футболісти. І виходило так, що 
другий чи третій в конкурсі був сильнішим, ніж той, хто отримав приз 
іншого року, коли номінувалися набагато слабші. 

«Золотий м’яч» — це приз популярного паризького журналу 
«Франс-футбол», який вручають за проведеним журналом опитуван-
ням спортивних журналістів. Кілька років тому було об’єднали обидва 
відзначення — журналу й ФІФА. Але невдовзі знову розділили. 

Уже 10 років «Золотий м’яч» незмінно отримують два видатні фут-
болісти сучасності. Це аргентинець, гравець «Барселони» Ліонель Мес-
сі й португалець, гравець мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду. 
Вони встановили численні рекорди щодо забитих м’ячів у своїх чемпі-
онатах і в Лізі чемпіонів. Роналду вперше отримав приз 2008 року, ви-
ступаючи ще за англійський «Манчестер Юнайтед». А далі настала ера 
Мессі, котрий отримував «Золотий м’яч» рекордні 4 роки поспіль — з 
2009 по 2012 роки. Потім, уже граючи в «Реалі», двічі підряд був наго-
роджений Роналду — 2013 і 2014 року. У 2015-му вп’яте приз отримав 
Мессі. Але два останні роки переміг Роналду й нарешті наздогнав сво-
го одвічного суперника. Тепер у них усі рекорди «Золотого м’яча»: 4 пе-
ремоги поспіль, 10 перемог поспіль на двох, по 5 — у кожного. 

Досі лише трьох футболістів по тричі нагороджували «Золотим 
м’ячем». Це француз Мішель Платіні (тричі поспіль), голландці Йохан 
Кройф і Марко ван Бастен. 

Серед переможців і три українці. Олег Блохін (1975 р.) та Ігор Бєла-
нов (1986 р.) — київські динамівці, що виступали ще в часи чемпіонату 
СРСР. А вже в незалежній Україні призом був відзначений нинішній го-
ловний тренер нашої збірної Андрій Шевченко, який починав і завер-
шував кар’єру теж у «Динамо», але зоряний час його припав на італій-
ський «Мілан», де він грав від 1999 року і, будучи гравцем якого, 2003 
року отримав «Золотий м’яч». 

А в цьогорічному конкурсі Мессі вперше опинився на третьому міс-
ці, бо досі вони з Роналду займали лише перше – друге. Нині другим став 
бразилець Неймар, котрий кілька сезонів грав з Мессі в «Барселоні», а 
цього року перейшов у Париж, у «ПСЖ». Його називають наступником 
двох видатних футболістів. Четвертий у рейтингу — легенда італійського і 
світового футболу, кращий воротар сучасності, капітан «Ювентуса» і збір-
ної Італії, 39-річний Джанлуїджі Буффон. Він давно вже заслужив «Зо-
лотий м’яч», хоча б за сукупністю спортивних досягнень. Але не отримав 
його, як і видатні футболісти — італієць Паоло Мальдіні, іспанець Рауль. 

На Олімпіаді-2018 виступатиме 
не збірна Росії, а окремі 

спортсмени в нейтральному статусі
Міжнародний Олімпійський комітет від-

сторонив збірну Росії від участі в Олімпій-
ських іграх 2018 року в південнокорейсько-
му місті Пхьончхан. Лише російські спорт-
смени, які за результатами досліджень не 
вживали допінгу, зможуть узяти участь в 
Олімпіаді-2018 і виступити тільки під ней-
тральним прапором. Відповідно під час спор-
тивних змагань не звучатиме гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували 
жодного співробітника Міністерства спорту 
РФ. А самого міністра Віталія Мутка довічно 
дискваліфікували від усіх Олімпіад.

«У Росії відбувалася систематична мані-
пуляція антидопінговими правилами та сис-
темою, і вона відбувалася під керівництвом 
Міністерства спорту, — зазначив голова ко-
місії МОК Самуель Шмід. — Ми ніколи ще не 
бачили такого масштабу маніпуляцій і обма-
ну, і це завдало величезної шкоди олімпій-
ському руху».

Рішення ухвалили за підсумками допові-
дей двох комісій МОК під керівництвом Де-

ниса Освальда й Самуеля Шмідта.
Перша розслідувала можливу причет-

ність російського Мінспорту до допінгової 
системи, а друга ще раз перевіряла допінг-
проби учасників Олімпіади в Сочі 2014 року. 

МОК довічно відсторонив 
6 російських спортсменок

Комісія Міжнародного Олімпійського 
комітету довічно усунула шістьох хокеїсток 
збірної Росії від Олімпійських ігор. Таке рі-
шення ухвалили за підсумками роботи комі-
сії МОК, яка займалася перевіркою допінг-
проб російських спортсменів з домашніх 
ігор. Відзначається, що хокеїсток відсторо-
нили за порушення антидопінгових правил 
на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Нині дисциплінарна комісія розглядає 
46 справ про порушення на Олімпіаді в Сочі.

МОК уже позбавив спортсменів Росії 
кількох медалей зимової Олімпіади 2014 
року, яка проходила в російському місті Сочі. 
Після цього Росія втратила першість за ме-
далями на Олімпіаді, адже деякі з них були 
здобуті протизаконним способом, після вжи-
вання спортсменами допінгу. За що їх і по-
збавили медалей. 

«Шахтар» і «Динамо» — весною в єврокубках

Міжнародний Олімпійський комітет суворо 
покарав Росію за масовий допінг у спорті



№117   21 грудня 2017 року№117   21 грудня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 9Світ історії

Календар 
всесвітньої історії

22 грудня 
Н а р о д и л а -

ся: 1833 — 
Марко Вовчок 
(Марія Вілін-
ська), укра-
їнська пись-
менниця, пе-
рекладачка.

1857 — 
у Російській імперії в загаль-
ний обіг упроваджено пошто-
ві марки.

23 грудня 
1913 — відбувся перший 

політ літака Ігоря Сікорсько-
го, 4-моторного біплана «Ілля 
Муромець». 

24 грудня
Народи-

лися: 1798 
— Адам Міц-
кевич, ви-
з н а ч н и й 
п о л ь с ь к и й 
поет-роман-
тик і діяч на-
ц і о н а л ь н о -
визвольного 
руху. Уродженець нинішньої 
Білорусі; 1868 — Емануель 
Ласкер, доктор математики, 
другий в історії шахів чемпіон 
світу (1894 – 1921 рр.); 1937 
— В’ячеслав Чорновіл, укра-
їнський політик, дисидент і 
політв’язень радянських ча-
сів, літературний критик, пу-
бліцист. Один із лідерів На-
родного руху України.

25 грудня 
1741 — шведський уче-

ний Андерс Цельсій винай-
шов шкалу вимірювання тем-
ператури. 

1855 — у Кінгстоні (Ка-
нада) відбулася перша гра в 
хокей.

1979 — вторгнення ра-
дянських військ до Афганіс-
тану. 

Народив-
ся: 1895 — 
Григорій Ве-
рьовка (у се-
лищі Березна 
на Чернігів-
щині), україн-
ський компо-
зитор і хоро-
вий диригент.

26 грудня 
1825 — повстання дека-

бристів на Сенатській площі 
в Санкт-Петербурзі. Спроба 
державного перевороту була 
підготовлена групою дворян-
однодумців і мала на меті не-
допущення вступу на трон 
Миколи I, лібералізацію сус-
пільно-політичного ладу в 
країні. 

Народився: 1893 — Мао 
Цзедун, китайський політич-
ний і державний діяч, голо-
ва КНР (1954 – 1959), голо-
ва ЦК Компартії Китаю (1942 
– 1976).

27 грудня 
1925 — російський поет 

Сергій Єсенін знайдений по-
вішеним у ленінградському 
готелі «Англетер».

1929 — генеральний се-
кретар ЦК ВКП(б) Йосип Ста-

лін проголосив політику «су-
цільної колективізації». 

28 грудня 
1895 — у Парижі від-

бувся перший публічний по-
каз «сінематографа братів 
Люм’єрів». Початок ери кіне-
матографа. 

29 грудня 
1724 — у Пе-

т р о п а в л і в -
ській фор-
теці Пе-
тербурга в 
у в’язненні  

помер Пав-
ло Полубо-

ток, наказ-
ний геть-
ман України 

(1722 – 1724), чернігівський 
полковник.

Народився: 1891 — Во-
лодимир Симиренко, визна-
чний український учений у га-
лузі садівництва. 

30 грудня 
1922 — утворено СРСР. 

Таке рішення ухвалив I Все-
союзний з’їзд представників 
рад робітничих, селянських 
і червоноармійських депу-
татів у Москві. З’їзд затвер-
див декларацію і договір про 
утворення нової держави — 
Союз Радянських Соціаліс-
тичних Республік. Потім це 
рішення мали затвердити со-
юзні республіки, але деякі, в 
тому числі Україна, цього так 
і не зробили. 

1953 — у США надійшов у 
продаж перший кольоровий 
телевізор. 

31 грудня 
Народився: 1877 — Гнат 

Хоткевич, український пись-
менник, музикант, історик, 
композитор, мистецтвозна-
вець, етнограф, педагог, теа-
тральний діяч.

1898 — відкрита пер-
ша телефонна лінія між Мо-
сквою і Петербургом. 

1917 — декрет Раднар-
кому Радянської Росії про ви-
знання державної незалеж-
ності Фінляндії. 

1 січня 
Народилися: 1701 — Ва-

силь Григорович-Барський, 
український письменник, 
учений, мандрівник; 1909 — 
Степан Бандера, голова Ор-
ганізації Українських Націо-
налістів.

1863 — президент США 
Авраам Лінкольн видав ма-
ніфест про звільнення рабів. 

1959 — перемога рево-
люції на Кубі. 

1961 — у Радянському 
Союзі проведена грошова 
реформа. Обмін нових грошо-
вих знаків на старі здійсню-
вався у співвідношенні 1:10.

1993 — Чехословаччина 
розділилася на Чехію та Сло-
ваччину. 

3 січня 
1957 — компанія «Гаміль-

тон» виробила перші у світі 
електронні наручні годинни-
ки.

6 грудня 1871 року в родині ремісника 
народився Микола Кіндратович Вороний. 
Відрахований з Ростовського реального учи-
лища за зв’язки з народниками та поширен-
ня забороненої літератури, три роки перебу-
вав під наглядом поліції. Заснував у Ростові 
«Українську громаду». Навчався у Віденсько-
му і Львівському університетах. Працював 
режисером у театрі «Руська бесіда», актором 
трупи Марка Кропивницького, в театрі Мико-
ли Садовського. Близький друг Івана Франка. 

Рано почав писати вірші. Вважається за-
чинателем українського модернізму. 

Один із засновників Української Цен-
тральної Ради та Українського національно-
го театру.

У спогадах Микола Вороний писав: «В 
революції 1917 року я брав дуже енергійну 
участь, особливо на початку (при моїй участі 
організовувалось ядро Центральної Ради)… 
Були перспективи вступити до уряду, я по-
здержався, захоплений театральним хао-
сом. Далі: голод, морози, пайки і ускладнен-
ня моєї хвороби».

Емігрував 1920 року, мешкав у Варшаві 
та Львові. 1921 року видав збірку поезій «За 
Україну». В Україну повернувся 1926-го. Пра-

цював у Харківсько-
му музично-драма-
тичному інституті, 
у Всеукраїнському 
фотокіноуправлінні. 

Заарештований 
1934 року за зви-
нуваченням у «контрреволюційній діяльності», 
засуджений до трьох років заслання. Повтор-
но арештований 1938 року за «компромета-
цію заходів партії та уряду» («дискредитував 
методи стаханівської роботи», «вів шкідницьку 
роботу зі зниження врожайності» тощо). Роз-
стріляний 7 червня 1938 року в Одесі.

Ганебні пута
Ми вже порвали
І зруйнували
Царський трон,
З-під ярем
І з тюрем,
Де був гніт,
Ми йдем на вільний світ!
За Україну,
За її долю,
За честь і волю,
За народ!

Микола Вороний. «За Україну»

В обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка відбулася пре-
зентація книги Юнуса Канди-
ма «Не заросте травою поле 
бою» — про життя та діяль-
ність Голови Національно-
го уряду Кримської Народної 
(Демократичної) Республіки 
(1917 – 1918 рр.) Номана Че-
лебіджіхана.

Захід проведено до 
100-річчя від часу відкриття 
першого Курултаю кримсько-
татарського народу.

Уперше книга була вида-
на 2000 року в Сімферополі 
кримськотатарською мовою. 
Українською мовою її надру-
ковано в листопаді 2017 року 
в м. Ічня Чернігівської облас-
ті. Її переклав з кримськота-
тарської Юрій Косенко, уро-
дженець Ічні Чернігівської 
області, голова громадської 
організації «Українська ініці-
атива».

Сергій Бутко, представ-
ник Українського інституту 
національної пам’яті в Чер-
нігівській області, підкрес-
лив, що відкриття 9 грудня 
1917 року першого Курултаю 
кримськотатарського наро-
ду як представницького ор-
гану знаменувало піднесення 
кримськотатарського наці-
онального руху під час рево-
люції 1917 – 1921 років. Про-
відники кримськотатарсько-
го народу на чолі з Номаном 
Челебіджіханом бачили май-
бутнє Криму як спільне рівно-
правне майбутнє всіх його на-
родів у демократичній респу-
бліці. Проголошену 26 грудня 
1917 року Кримську Народ-
ну Республіку визнала Укра-
їнська Народна Республіка. 
Наприкінці грудня 1917 – у 
січні 1918 років кримські та-
тари разом з українцями во-
ювали проти російсько-біль-

шовицького агресора. Наші 
народи в лавах УПА спільно 
воювали за свободу у Другій 
світовій війні проти нацистів 
і комуністів, українські пра-
возахисники боронили права 
депортованого кримськота-
тарського народу. 

Сергій Горобець, кан-
дидат історичних наук, спів-
робітник УІНП, зазначив, 
що кримські татари втрати-
ли власну державність 1783 
року, коли територію Крим-
ського ханства анексувала 
Російська імперія. 

Номан Челебіджіхан був 
видатним кримськотатар-
ським політичним і держав-
ним діячем. Його вірш «Я по-
клявся!» став гімном крим-
ськотатарського народу. Він 
відстоював рівні права жінок 
із чоловіками. 

Юрій Векленко, військо-
вослужбовець, представ-

ник громадської організації 
«Кримська громада», поді-
лився спогадом про службу 
в Криму 2014 року, коли тіль-
ки почалася російська агре-
сія, про консолідовану і твер-
ду позицію всього кримсько-
татарського народу на захист 
України. 

Марко Вовчок

Адам Міцкевич

 Григорій
Верьовка

Павло 
Полуботок

Книга «Не заросте травою поле бою»
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Григорій Кониський 
— філософ, 

письменник, 
церковний діяч 
із Чернігівщини 

20 листопа-
да 1717 року в 
Ніжині на Чер-
нігівщині наро-
дився Григорій 
(чернече ім’я 
Георгій) Осипо-
вич Кониський. 
Походив зі шля-

хетської родини. Його дід був ні-
жинським війтом, батько — бурго-
містром і сотенним урядовцем Ні-
жинського полку.

Навчався в Києво-Могилян-
ській академії. Пізніше — профе-
сор поетики, риторики, філософії, 
ректор академії (1751 – 1755). 
1744 року прийняв чернечий по-
стриг у Києво-Печерській лаврі під 
ім’ям Георгій.

1755 року призначений єпис-
копом Могилівським — єдиної 
на той час православної єпархії в 
Речі Посполитій. 

У Могильові заснував семіна-
рію за зразком Київської академії, 
для якої готував підручники й по-
сібники, запрошував викладачів 
із Києва. Рішуче обстоював інте-
реси православної церкви, через 
що зазнавав нападок фанатично 
налаштованих католиків. Однак 
попри небезпеку продовжував 
енергійно захищати православне 
населення. Його промову перед 
новообраним королем Станісла-
вом-Августом Понятовським опу-
блікували європейські газети. 

Один з організаторів Слуцької 
конфедерації (1767), що боронила 
всіх «дисидентів» Речі Посполитої, 
тобто некатоликів. 

Могильов став центром за-
хисту православних, а Григорій Ко-
ниський змушений був чотири роки 
жити в російському Смоленську. 

Архієпископ Білоруський, від 
1783 року — член Святійшого Синоду.

Автор ряду книг з історії церк-
ви, прозових і віршованих праць, 
драми «Воскресіння мертвих». У 
найдавніших списках і першому 
виданні (1846) «Історії русів» за-
значався як автор цього популяр-
ного в ХІХ ст. твору. Однак остаточ-
но проблема авторства «Історії ру-
сів» залишається невирішеною.

Помер 13 лютого 1795 року в 
Могильові (Білорусь). Канонізова-
ний Білоруською православною 
церквою (1993). 

3 грудня 1877 року в Пере-
мишлі на Галичині (нині територія 
Польщі) народився Степан Льво-
вич Рудницький.

Закінчив Тернопільську гім-
назію, навчався у Львівському 
й Віденському університетах. У 
Львові захоплювався ідеями Ми-
хайла Грушевського — вважа-
ється, що саме під його впливом 
розпочав географічні студії.

Доктор філософії, професор 
кафедри географії Львівського університе-
ту. Член Наукового товариства імені Шев-
ченка, співзасновник «Спортивного товари-
ства «Україна» (1911). Одним із перших за-
провадив до наукового обігу географічний 
термін «Україна». Започаткував картогра-
фічний напрямок у вітчизняній географії, ав-
тор перших мап України. Вибудував доклад-
ну концепцію незалежної України, доводячи 
унікальність і самодостатність її теренів.

1920 року емігрував, мешкав у Відні 
та Празі. Один із засновників Українського 
вільного університету в Празі, викладав у 
Карловому університеті, Вищому педагогіч-
ному університеті імені Драгоманова в Пра-
зі, Українській господарській академії в По-
дєбрадах.

Восени 1926-го прийняв запрошення 
переїхати до СРСР, де йому обіцяли творчу 
свободу й заманливі перспективи. Мешкав 
у Харкові. Організатор і перший директор 
Українського науково-дослідного інституту 
географії і картографії, академік ВУАН. Ре-

дагував «Вісник природознав-
ства». Здійснив кілька експеди-
цій на Дніпро й на Донбас. Автор 
низки підручників з географії, 
підготував понад сто наукових 
праць.

1933 року заарештований 
і звинувачений у належності до 
контрреволюційної організації, 
шкідництві й шпигунстві, засу-
джений на 5 років. Здоров’я Сте-
пана Рудницького стрімко погір-

шувалося, він страждав від голоду й жахли-
вого ставлення охорони. Однак, як згаду-
вав Семен Підгайний, «тримав себе цілком 
незалежно і ніколи не звертався ні з якими 
проханнями до будь-якого урядництва, — 
він просто його ігнорував і вчив молодь гео-
графії». А ще «завжди нагадував соловець-
ким українцям, що вони мають любити, ро-
зуміти і знати батьківщину».

На Соловках написав книги «Геономія 
(Астрономічна географія)» і «Ендогенна ди-
наміка земної кори». Рукописи не збере-
глися.

У жовтні 1937 року засуджений до стра-
ти. Розстріляний 3 листопада 1937 року в 
урочищі Сандармох (Республіка Карелія, 
Росія).

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Микола Вороний — український 
поет, театрознавець, перекладач 

Степан Рудницький — основоположник 
української географічної науки 
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24 грудня — 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола

Журналіст, який пішов проти 
злочинної комуністичної систе-
ми, і політик, який своєю діяль-
ністю наближав створення не-
залежної держави. Це одна лю-
дина — Чорновіл. 

«Дай Боже нам любити Укра-
їну понад усе сьогодні — маючи, 
щоб не довелося гірко любити її, 
втративши. Настав час велико-
го вибору: або єдність і перемо-
га та шлях до світла, або пораз-
ка, ганьба і знову довга дорога до 
волі». В’ячеслав Чорновіл.

У радянських тюрмах і таборах, 
на засланні  Чорновіл провів близько 
15 років. Засуджений 4 рази. В один 
з років витримав 83 допити і ніколи 
не свідчив супроти друзів. 

Протест у кінотеатрі 
«Україна»

У житті В’ячеслава Чорновола 
була одна подія, яка фактично вирі-
шила його подальшу долю — 4 верес-
ня 1965 року виступив разом з Іва-
ном Дзюбою та Василем Стусом у кі-
нотеатрі «Україна» на прем’єрі фільму 
Параджанова «Тіні забутих предків» з 
протестом проти арештів української 
інтелігенції.

Цю демонстрацію розглядають 
як першу акцію відкритого проти-
стояння тоталітарній владі, хоча ще 
8 серпня Чорновіл виголосив гостру 
антикомуністичну промову на від-
критті пам’ятника Шевченку в с. Ше-
шори на Гуцульщині.

Після виступу його звільнили з 
роботи, не дали навчатися в аспіран-
турі, куди він вступив за конкурсом, 
на нього всіляко тиснули КДБшні ін-
форматори. А Чорновіл… писав лис-
ти до керівництва комсомолу, викри-
ваючи несправедливість і тих самих 
стукачів КДБ.

Перше випробування 
характеру: 

«за други своя»
Матеріалів стосовно першої кри-

мінальної справи небагато. 1996 
року матеріали цієї справи повернуті 
з архіву самому Чорноволу. Але окре-
мі документи та цікаві факти можна 
знайти в матеріалах «другої справи 
1967 року» (вирок від 15 листопада 
1967 року).

В’ячеслав Чорновіл відмовився 
свідчити у справі проти своїх друзів, 
чудово розуміючи, що цим самим на-
ражає себе на велику небезпеку.

Кримінальна справа щодо братів 
Горинів, Мирослави Зваричевської 
та Михайла Осадчого була однією з 
багатьох справ, які активно відпра-
цьовували в той період у Львівській 
області за статтею про антирадян-
ську агітацію і пропаганду (ст. 62 КК 
УРСР).

У СРСР на той час відмова давати 
свідчення в суді каралася криміналь-
ною справою проти самого свідка. 
Таким чином «заохочували» всіх свід-
ків давати більше матеріалу для слід-
ства, щоб легше було довести вину 
підсудних. Знаючи про це й розумію-
чи, що він сам може дуже легко опи-
нитися на лаві підсудних, Чорновіл 
«категорично відмовився давати суду 
покази…» проти підсудних друзів, які 
навіть визнали свою вину. Тобто ло-
гічної потреби уникати давати свід-
чення вже не було, але Чорновіл усе 
одно відмовився.

Як пригадував свідок тих подій 
Ярослав Кендзьор, «він заявив судді 
і прокурору, що жодних показів дава-
ти не буде, тому що вони є злочинця-
ми, порушують закон, проводячи за-
сідання в закритому режимі…».

Як результат, колегія суддів 
Львівського обласного суду просто 
на судовому слідстві відкривала кри-
мінальну справу щодо свідка Чорно-
вола. Така можливість була у Кри-
мінально-процесуальному кодексі 
УРСР 1960 року. Швидке досудове 
слідство й передача справи до суду.

Безпосередньо в судовому засі-
данні, вже щодо Чорновола 8 липня 
1966 р. за відмову давати покази, він 
знову підтвердив свої слова. Виро-
ком народного суду Ленінського ра-
йону міста Львова від 8 липня 1966 
року Чорновіл засуджений на три мі-
сяці виправних робіт за місцем робо-
ти з відрахуванням 20% заробітку на 
користь держави.

КДБ чітко дав йому псевдонім — 
«Нєугомонний».  Саме таке враження 
складається, коли знайомишся з ма-
теріалами його справ, з протоколами 
допитів, з листами, скаргами, які він 
писав під час ув’язнення й будучи на 
свободі.

Друга справа: 
як Чорновіл 

тролив систему
Чорновіл, відбувши покарання 

виправними роботами, не припинив 
правозахисної діяльності. Журналіст 
мав зухвалість перенаправити листа 
політичного в’язня Валентина Моро-
за з Мордовських таборів до депута-
тів Верховної Ради УРСР.

Також видав збірку на захист 
арештованих українських інтеліген-
тів «Лихо з розуму (Портрети двадця-
ти «злочинців»)». У збірці містилися 
біографії та зразки творів, за які й 
було людей засуджено, тобто фактич-
но Чорновіл передрукував забороне-
ну з точки зору радянської каральної 
системи літературу, яку він і напра-
вив до державних органів.

Чорновіл писав голові КДБ і про-
курору УРСР про зловживання слід-
чими й перекручування ними проце-
суальних норм.

Багатьом може бути цікаво, звід-
ки така назва твору — «Лихо з розу-
му». Це питання зацікавило і слідчого, 
Чорновіл відповів:

«Ідея такого заголовку виникла 
у зв’язку з допитом мене особисто 
та інших обвинувачених і свідків під 
час попереднього слідства у 1965 – 
1966 роках. Мені особисто капітан 
Львіського КДБ Клименко заявив, що 

я дуже розумний і що мені цей розум 
трохи збавлять. Від Світличного Івана 
я чув, що йому відразу після арешту 
заявили, що в нього засмічений мо-
зок і йому його прочистять».

5 травня 1967 року заступник 
прокурора Львівської області Е. Ста-
риков викликав Чорновола та попе-
редив його про кримінальну відпові-
дальність за ст. 187-1 КК УРСР.

Це стаття про «Поширювання за-
відомо неправдивих вигадок, що по-
рочать радянський державний і сус-
пільний лад», яка була введена в Кри-
мінальний кодекс УРСР 9.11.1966 
(зміни — від 12.01.1983; скасована 
14.04.1989), і її санкція — позбав-
лення волі до 3 років, або виправні 
роботи до 2 років, або до 300 карбо-
ванців штрафу.

Нову статтю ввели для «розван-
таження» більш суворої ст. 62 «ан-
тирадянська агітація і пропаганда». 
Нове формулювання звинувачення 
полегшувало слідству й суду доведен-
ня провини (за звинуваченням у ст. 
62 КК УРСР «антирадянській агітації 
і пропаганді» треба було довести на-
явність мети «підриву або ослаблен-
ня» радянської влади, що, як прави-
ло, було досить важко).

Пізніше Чорновіл на допиті ска-
зав: «Від Старикова я вперше дізна-
вся про цю нову статтю, яка не дру-
кувалась, і за якою, як зараз виявля-
ється, людину можна притягнути до 
відповідальності за написання заяви 
в офіційні інстанції».

Листи до офіційних органів не за-
лишилися непоміченими. 20 липня 
1967 року прокурор УРСР Федір Глух 
своїм листом дав чітку вказівку про-
курору Львівської області порушити 
кримінальну справу проти Чорновола.

«Предлагаю немедленно возбу-
дить уголовное дело и привлечь Чер-
новола к уголовной ответственности 
по ст. 187-1 УК УССР».

Сумлінний виконавець — проку-
рор Львівської області Борис Анто-
ненко — 24 липня 1967 року порушив 
проти Чорновола кримінальну спра-
ву за ознаками злочину ст. 1871 КК 
УРСР, а фактично у зв’язку з укладан-
ням збірника під назвою «Лихо з розу-
му (Портрети двадцяти «злочинців»)».

Деякі дослідники стверджують, що 
до Чорновола ця стаття була застосо-
вана ледве чи не до першого в Україні.

У протоколі допиту Чорновіл з при-
воду Антоненка зазначив: «...Схильний 
розглядати свій арешт і пред’явлене 
звинувачення як зведення зі мною 
особистих рахунків Львівським КГБ та 
прокуратурою, які я критикував за по-
рушення законності в попередній за-
яві. Постанова про мій арешт підписа-
на прокурором Львівської області Ан-

тоненком, якого я також критично зга-
дував у попередній заяві».

«Лихо з розуму»: 
від журналіста — 

до юриста
Після порушення справи 3 серп-

ня 1967 року був проведений об-
шук у помешканні Чорновола по ву-
лиці Спокійній, 13 у місті Львові, під 
час якого в тому числі вилучили при-
мірник — «друкований текст «Лихо з 
розуму» (портрети двадцяти злочин-
ців) на 227 аркушах» — так вказано 
в протоколі обшуку, й текст під на-
звою «Репортаж із заповідника іме-
ні Берія», автором якого був політич-
ний в’язень Валентин Мороз. Фак-
тично за розповсюдження цих двох 
публікацій і засудили в цій справі 
В’ячеслава Чорновола.

Зауважимо, що Чорновіл одразу 
здійснював активний захист, у про-
токолі обшуку зазначив: «Згаданою 
постановою про обшук у мене мо-
гла бути вилучена «література, що по-
рочить радянський державний і сус-
пільний лад». Тому вважаю незакон-
ним вилучення у мене: …..».

На першому допиті 4 серпня 
1967 року В’ячеслав Чорновіл роз-
повів, де працює, чому переїхав до 
Львова, повідомив, що 1960 року 
одружився з Іриною Брунець, з якою 
має сина Андрія, але фактичні шлюб-
ні стосунки припинилися наприкінці 
1962 року. Також Чорновіл повідо-
мив, що з червня 1963 року в нього 
фактично нова сім’я — дружина Оле-
на Антонів, з якою він має сина Тара-
са, 1964 року народження.

8 серпня 1967 року В’ячеслав 
Чорновіл не погодився з постано-
вою слідчого Крикливець про при-
тягнення як обвинуваченого і на-
писав на постанові: «Не згідний з 
пред’явленим звинуваченням». Проте 
його згоди особливо ніхто не питався.

Перший допит у новому статусі 
тривав 4,5 години, і на цій стадії не 
було передбачено залучення адвока-
та. Звертаємо увагу, що свої свідчен-
ня в протоколі допиту Чорновіл ви-
явив бажання писати власноруч, це з 
точки зору захисту більш ефективне, 
оскільки не дає можливості слідчому 
їх перекручувати.

Гортаючи справу Чорновола, 
можна фактично вивчати історію ди-
сидентського руху в Україні. У прото-
колі допиту Чорновіл розповідає про 
масову хвилю арештів української ін-
телігенції.

«У серпні – вересні 1965 року у 
Києві, Львові та інших містах Украї-
ни було заарештовано представників 
української інтелігенції. Їх було звину-
вачено в антирадянській пропаганді 
й агітації, спрямованої на підрив чи 
ослаблення радянської влади, і біль-
шість з них засуджено в 1965 році в 
закритих судових засіданнях. Я знав 
особисто декількох із заарештованих 
і засуджених, ніколи не помічав в їх-
ніх діях і словах нічого антирадянсько-
го, а навпаки, бачив щиру турботу за 
стан української культури, української 
мови, за відновлення нормальної со-
ціалістичної законності і соціалістич-
ної демократії, потоптаних в роках 
сталінсько-беріївської сваволі. Все 
це не розходилось з курсом XX з’їзду 
КПРС. Пізніше допитаний і обшуканий 
як свідок в справі викладача та ко-
лишнього інструктора Львівського ОК 
КПУ Осадчого М. прийшов до висно-
вку, що органи КГБ, які ведуть слід-
ство, допускають порушення проце-
суальних норм, підганяючи слідство 

під наперед задуману кваліфікацію».
Цікава юридична оцінка тих по-

дій, висловлена Чорноволом, хоча за 
освітою він журналіст, але в протоко-
лі допиту робить доволі слушні юри-
дичні посилання:

«Остаточно схитнуло мою віру в 
справедливість того, що відбувається, 
закриті (всупереч ст. 20 КПК УРСР, ст. 
11 Закону про судоустрій УРСР, стат-
ті 11 Декларації прав людини та інше) 
суди над заарештованими. Як радян-
ський громадянин не міг мовчати зі 
своїми сумнівами і, зібравши доку-
менти, які торкались судів і слідства, 
послав їх у травні 1966 року Проку-
ророві УРСР, Голові КГБ при Раді Мі-
ністрів УРСР та ЦК КПУ, а пізніше, не 
дочекавшись відповіді, до Верховно-
го Суду УРСР та відомим українським 
культурним та державним діячам».

Цікавий виклад мотивів і підстав 
написання твору «Лихо з розуму (Пор-
трети двадцяти «злочинців»)». Чор-
новіл у протоколі допиту зазначив з 
цього приводу:

«У моїй заяві йшлося про грубі по-
рушення соціалістичної законності і 
йшлося про людські долі. І яке ж було 
моє здивування, коли протягом року 
не відповіла жодна із згаданих вище 
інстанцій, я не одержав навіть фор-
мальної відповіді. Весною 1967 року 
я зібрав додаткові факти про засудже-
них в 1966 році (їхні біографії, списки 
наукових робіт, листи, заяви і скарги, 
написані ними твори тощо) і під заго-
ловком «Лихо з розуму» послав із сво-
їм супроводжуючим тексом в ті ж ін-
станції, а також Спілку письменників, 
Спілку художників та інші».

Чорновола захищав відомий ад-
вокат Леонід Ветвінський, який здій-
снював активний захист — подавав 
клопотання, касаційну скаргу, навіть 
на стадії касації, працюючи в Москві, 
приїжджав до Києва на судове засі-
дання до Верховного Суду УРСР пред-
ставляти інтереси Чорновола.

Попри це 15 листопада 1967 
року суд оголосив вирок — засудити 
Чорновола до 3 років позбавлення 
волі. 19 грудня 1976 року судова ко-
легія в кримінальних справах Верхо-
вного Суду УРСР відмовила в задово-
ленні касаційних скарг. Згідно з Ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР 
від 31.10.1967 року «Про амністію» 
строк ув’язнення Чорновола був ско-
рочений наполовину. Чорновіл у су-
довому процесі вину не визнав, а під 
час виступу цитував вірші й красно-
мовно відстоював свою позицію.

Зазначимо, що 5 листопада 1968 
року справу Чорновола відновили — 
збірка «Лихо з розуму» була опубліко-
вана за кордоном, але в серпні 1969 
справу закрили. Слідчі не назбирали 
достатньо доказів причетності Чорно-
вола до друку літератури за кордоном.

Після звільнення 1969 року з вели-
кими труднощами вдалося влаштува-
тися на роботу. З 1970 року Чорновіл 
працював спостерігачем метеостанції 
на Закарпатті, землекопом археологіч-
ної експедиції в Одеській області, вага-
рем на станції Скнилів у Львові, з 1971 
року — у Львівському відділенні Укра-
їнського товариства охорони природи.

Підготували адвокати Роман Ти-
тикало, керуючий АБ «Титикало та 
партнери»,  та Ілля Костін і Олексій 
Бежевець, партнери ЮФ «Правовий 
альянс».

Публікація стала можливою за 
допомогою ЧЕСНО.

Українська правда, 24.08.2017

Закінчення — в наступному номері. 
Про ще два вироки Чорноволу, 

про обставини його загибелі. 

В’ячеслав Чорновіл. 
«Неугомонный» у боротьбі за Україну

За матеріалами кримінальних справ КДБ УРСР
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Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині

7 листопада 1989 року впер-
ше місцева УГС провела значну сус-
пільно-політичну акцію. Членам філії 
Олександру Котенку та Михайлу Ко-
валенку під час святкування річни-
ці Жовтневого перевороту вдалось 
обхитрувати пильність міліцейсько-
го кордону, наблизитися з масами 
людей до трибуни й підняти над го-
ловами гасла «Ми за багатопартій-
ну систему», «Відмініть шосту статтю 
Конституції». Відразу їх оточили де-
кілька осіб у цивільному й пошма-
тували гасла. Членів УГС відвели до 
приміщення товариства «Знання» і 
протримали там двадцять хвилин. 
Настрій обласного керівництва все 
ж добряче погіршився: такого зу-
хвальства місцевих неформалів ніх-
то не очікував. Розголос про акцію 
невідомих загалу учасників мітингу 
поширився обласним центром.

9 липня 1989 року відбулись 
установчі збори крайової організа-
ції Народного Руху України за пе-
ребудову. Співголовами організації 
обрані Анатолій Майба, Валерій Са-
рана та Олександр Котенко, згодом 
відповідальним секретарем — Ми-
хайло Данилюк. Рухівцями стало чи-
мало комуністів, навіть інструктор 
Чернігівського райкому КПУ Сер-
гій Бутко*, якого обрали делегатом 
установчого з’їзду Руху в Києві.

На той ще час вироблена делега-
тами з’їзду 8 – 10 вересня 1989 року 
в столиці України програма Руху під-
тримувала «принципи радикального 
оновлення суспільства, проголошені 
XXVII з’їздом КПРС, XIX Всесоюзною 
партконференцією, Першим з’їздом 
народних депутатів СРСР». Водночас 
вона виступала «за приведення Кон-
ституції УРСР та законодавства рес-
публіки у повну відповідність з поло-
женнями Загальної декларації прав 
людини ООН», проти цензури, втру-
чання органів КДБ та МВС у сферу 
ідеології, відстоювала свободу сло-
ва та інформації.

Відразу після з’їзду на найбільшу 
новостворену масову організацію з 
ініціативи ЦК КПУ розгорнули шале-
ну атаку. 20 вересня 1989 року Чер-
нігівський обком КПУ видав секрет-
ну постанову «Про роботу у зв’язку з 
установчим з’їздом Народного руху 
України за перебудову». У ній ста-
вили завдання «організувати по об-
ласному, місцевому радіомовлен-
ню спеціальні передачі, у газетах — 
спеціальні публікації, які викривали 
б політичні діла лідерів НРУ, справ-
жнє обличчя окремих делегатів 
з’їзду НРУ». У тільки-но народженого 
опозиційного утворення не було сво-
єї преси. А тому й Чернігівська філія 
НРУ не мала можливості відповісти 
на критичні публікації місцевих за-
собів масової інформації. Винятком 
стала лише газета Чернігівського 
радіоприладного заводу «Приборо-
строитель», яка вже 13 вересня опу-
блікувала повідомлення інженера-
конструктора відділу 441 А. Бабкіна 
про участь його та В. Фальби, І. Чеха 
в роботі установчого з'їзду Руху, а 18 
жовтня дала статтю фрезерувальни-
ка цеху 10 Ю. Сігеті «Чому я за Рух». В 
останній автор спростовує звинува-
чення, мусовані офіційною пресою 
про рухівців.

Разом з тим керівництво крайо-
вої організації НРУ за перебудову 
відчуло нагальну потребу у виданні 
свого органу. За цю справу взявся 
Віталій Москаленко, який на той час 
з політичних мотивів змушений був 
піти з «Деснянської правди». Оскіль-
ки всі друкарні Чернігівщини і най-
ближчих областей були під суворим 
контролем компартійного апара-
ту, перше число опозиційної газети 
«Громада» друкували в серпні 1989 
року у Вільнюсі. Половину тиражу 
(500 примірників) у вересні нама-
гався доставити в Чернігів Валерій 
Сарана. Незважаючи на те, що він 

зробив кілька пересадок, у Ріпках 
автобус зупинили співробітники ДАІ 
та КДБ і, не складаючи ніякого про-
токолу, вилучили всі газети. Другу 
половину тиражу наприкінці верес-
ня за великої конспірації було до-
ставлено в Чернігів.

Другий номер «Громади» спів-
робітники спецслужб у Вільнюсі ви-
крали зі складу. В. Москаленка та 
В. Ростального, які поверталися з ні-
чим з Литви, на вокзалі в Чернігові 
арештували вісім агентів і, завізши у 
глухий куток, обшукали.

Третій номер попутками доста-
вив з Литви пенсіонер, колишній 

офіцер Віктор Іванович Перепеча.
Перші активісти новоутворених 

громадських організацій зазнали 
політичних переслідувань. Компар-
тійна влада вже не вдавалася до 
позбавлення їх волі. Проте В. Рос-
тального, С. Жигінаса, В. Москален-
ка (двічі) та інших позбавили роботи. 
У багатьох трудових колективах ди-
рекції, парткоми чинили тиск на чле-
нів неформальних організацій, осу-
джували їхні дії.

Розділ IX
Перша 
«Ковбасна 
революція» 
в СРСР

Процеси демократизації в СРСР, 
розпочаті «з дозволу» КПРС, 1989 
року наштовхнулися на заскоруз-
лість партії, непідступність для пере-
будови, небажання апарату втрача-
ти монопольну політичну владу, сис-
теми привілеїв, внести корективи в 
ідеологію, яка збанкрутувала. Вибо-
ри рад трудових колективів, деяких 

керівників, особливо середньої лан-
ки, шквал газетних публікацій, що 
дедалі наростав, про невідомі сто-
рінки історичного минулого, нелако-
вану дійсність, труднощі в економі-
ці розхитали монолітно-стереотип-
ну свідомість мас, пробудили вже не 
окремих одиниць. На Чернігівському 
радіоприладному заводі влітку 1989 
року критична маса невдоволення 
вилилась у «Відкритий лист комуніс-
тів інструментального виробництва 
об’єднання обласного комітету КПУ». 
Його ухвалили відкритим голосуван-
ням на партійних зборах 18, 17, 27 
цехів, відділу 448 та дільниці 357 за-

воду. Він набув великого розголосу в 
місті, бо був надрукований у завод-
ській багатотиражці «Приборострои-
тель». Газета за день-два стала бест-
селером. З неї робили ксерокопії, 
передавали з рук у руки. У відкрито-
му листі члени КПРС розмірковува-
ли над причиною почастішання ви-
падків виходу колег по роботі з пар-
тійних рядів. На їхню думку, в області 
вище керівництво не турбується про 
авторитет комуністів.

«Чому наш секретар обкому 
живе в 12-квартирному особняку, 
для будівництва якого було знайде-
но місце в центрі міста (зі знесен-
ням житлового будинку) і витрачені 
кошти, на які можна побудувати не 
12, а набагато більше квартир? — 
ставили питання руба автори листа. 
— Для чого у нас 2 райкоми, обком, 
міськком для парторганізацій міс-
та з населенням менше 300 тисяч? 
І майже у кожного працівника цих 
установ окремий чудово обладна-
ний кабінет, приймальня».

Комуністи ЧРПЗ звинуватили об-
ком партії в тому, що робітники за-
воду не можуть за 15 років роботи 
отримати земельну ділянку під го-
род, а водночас уся номенклату-

ра побудувала під містом, у зручних 
місцях дачі, працівники партапара-
ту активно займалися браконьєр-
ством. Та найбільше всіх вразили не 
смілива констатація фактів, про які 
більшість людей знала, а висунуті 
вимоги.

Не якісь дисиденти, антира-
дянщики, а свої, звичайні чернігів-
ські комуністи вимагали ліквідува-
ти міські райкоми партії й вивільнені 
приміщення передати для викорис-
тання під медустанови. Вони також у 
формі ультиматуму пропонували пе-
реселити першого секретаря обкому 
КПУ та інших мешканців 12-квартир-

ного будинку до звичайних квартир, 
розформувати ліксанупр (лікарню 
та поліклініку, де обслуговували но-
менклатуру ОК КПУ), закрити спец-
продуктові розподільники для парт-
апарату, переобладнати вишуканий 
новозбудований готель обкому в 
профілакторій для матері та дитини.

28 липня 1989 року бюро обко-
му, налякане опублікованим, спіш-
но скликало нараду, на якій перший 
секретар обкому КПУ Леонід Па-
лажченко проінформував присутніх 
про публікацію «Приборостроите-
ля» й намагався спростувати біль-
шість наведених у ній фактів, а та-
кож роз’яснив позицію бюро щодо 
окремих проблем, порушених у лис-
ті комуністів. Його виступ майже по-
вністю опубліковано 2 серпня в га-
зеті ЧРПЗ. Аргументація першого 
секретаря була сприйнята з недові-
рою і загалом викликала настрої за-
гального невдоволення у трудовому 
колективі. Коли перший секретар 
Чернігівського міськкому КПУ Євген 
Федоренко спробував на загальних 
зборах як член бюро обкому КПУ ще 
раз роз’яснити позицію бюро обко-
му КПУ, багато робітників демон-
стративно покинуло зал.

На зборах цехів трудові підрозді-
ли висунули нові вимоги. Приміром, 
загальні збори робітників, службов-
ців та інженерно-технічних праців-
ників цеху №19 прийняли пакет ви-
мог, зокрема й таку: «Раді народних 
депутатів спільно з прокуратурою 
провести інвентаризацію житлового 
фонду відповідальних працівників 
райкомів, міськкому, обкому Ком-
партії України. Лишки житлової пло-
щі забрати».

Пропозиції комуністів, робітни-
ків ніхто всерйоз не розглядав і не 
намагався вирішити. Апарат обкому 
КПУ доклав більше зусиль, аби при-
боркати-втихомирити колектив бун-
тарів роз’яснювальними бесідами, 
пустопорожніми зборами й не дати 
можливості поширитися радикаль-
ним поглядам-настроям на інші за-
води, фабрики. Оскільки під конт-
ролем ОК КПУ була вся обласна пре-
са, радіо, то про ситуацію з вимога-
ми комуністів, робітників на ЧРПЗ 
ніяких повідомлень не давали. Усе 
це дедалі більше переконувало про-
буджених партійців, що вони продо-
вжують жити в країні, де є дві прав-
ди: одна — для еліти КПРС, а інша — 
для простого люду, рядових членів 
КПРС. Консультанта Будинку політ-
освіти ОК КПУ Володимира Повжи-
ка за оголошення на пленумі обко-
му партії інформації про дачі вищо-
го партійного керівництва восени 
1989 року «попросили» з відпові-
дальної на той час посади й залиши-
ли без роботи.

Зневіра від усіляких обіцянок, 
брехливих відповідей керівних пар-
тократів, на перший погляд, приглу-

шила відкриті спроби боротьби за 
більш справедливий устрій життя. 
Ніхто у вищих ешелонах влади й не 
підозрював, що ця тиша тимчасова, 
що вона акумулює в собі настрої не-
вдоволення, які, наростаючи, як пу-
хир, у певний момент мали прорвати 
вже в іншій формі, ніж це було спо-
чатку.

Перша «Ковбасна революція» в 
СРСР спалахнула, як сірник, у Черні-
гові в ніч з 6 на 7 січня 1990 року. 
Почалася вона зі звичайної дорож-
ньо-транспортної пригоди після 
18-ї години вечора 6 січня. На ве-
лелюдному перехресті вулиць Ро-
коссовського й Доценка «Волга» 
облвиконкому 18-15 ЧН зіткнулася 
з приватними «Жигулями». На очах 
чернігівців п’яний водій службової 
автомашини намагався втекти. Його 
затримали разом з керівником, яко-
го він віз, — завідувачем відділу 
обл виконкому В. Заїкою. В автома-
шині, яку оточили перехожі, всі по-
бачили окорок, копчені ковбаси та 
інші делікатеси, спиртні напої. Ще 
в серпні 1989 року директор ЧРПЗ 
Л. Безверхий на зборах у своєму ко-
лективі говорив з приводу вимог ко-
муністів, «що якби у нас в магазинах 
лежав хоч один сорт ковбаси, то та-
кий лист взагалі не з’явився б». Ма-
буть, і дорожньо-транспортна приго-
да в Чернігові не переросла б у на-
родний вибух, якби м’ясні продукти 
вільно, а не з підсобок продавали в 
магазинах обласного центру, а та-
кож планово не забирали в Москву 
та інші регіони СРСР.

Вражені побаченими делікате-
сами люди, кількість яких стихійно 
зростала, спрямували своє обурен-
ня на автомобіль. Його перекинули, 
а потім, незважаючи на міліцейські 
кордони, притягли на Красну площу, 
а згодом до обкому КПУ. Там почав-
ся мітинг. Люди говорили про набо-
ліле, висловлювали своє обурення 
існуючими умовами життя, картали 
обкомівців.

7 січня о 14 годині тисячі черні-
гівців знову зібралися біля обкому 
партії. Стихія криків, вигуків проти 
Л. Палажченка та його колег, які на-
магалися вступити в діалог з мітин-
гувальниками, була подолана пред-
ставниками Руху, до голосу яких усі 
прислухалися. Заздалегідь заготов-
лений проект резолюції мітингу, ви-
готовлений на квартирі редактора 
«Громади» Віталієм Москаленком і 
Сергієм Жигінасом, переважно по-
вторював вимоги комуністів ЧРПЗ 
та з незначними доповненнями був 
ухвалений учасниками мітингу. Опо-
зиційний стихійний бунт чернігівців 
проти влади завдяки народженню 
напередодні в Чернігові реальної 
політичної сили — Руху — набув ор-
ганізаційного характеру, сфокусу-
вав настрої обурення окремим фак-
том негідної поведінки представ-
ника номенклатури в загальний 
протест не тільки проти місцевого 
керівництва, а й проти всевладдя 
КПРС.

Мітингувальники проголосува-
ли за відставку бюро обкому партії 
в повному складі, скасування шос-
тої статті Конституції СРСР, створен-
ня незалежної газети, скасування 
всіх привілеїв чернігівського керів-
ництва, повністю підтримали поло-
ження відкритого листа комуністів 
ЧРПЗ. 

10 січня відбувся великий ма-
совий мітинг чернігівців на стадіоні 
імені Гагаріна. Людському тиску вже 
не можна було протистояти новими 
обіцянками, запевненнями. ЦК КПУ, 
який представляв у ті дні в Чернігові 
Леонід Кравчук, вирішив розрядити 
обстановку і локалізувати конфлікт 
втратою двох фігур — першого се-
кретаря обкому КПУ Л. Палажченка 
та голови облвиконкому М. Гришка, 
які 12 січня підписали заяви з про-
ханням звільнити їх від виконан-
ня службових обов’язків. 13 січня 
вперше на всю область по радіо 
транслювали пленум обко-
му партії.

«Ковбасна революція» в Чернігові, 
мітинги біля обкому партії і на стадіоні.

* Відряджений для контролю за 
організацією, він скоро переосмис-
лив свої погляди і став невдовзі «пе-
реродженцем», невтомним дослід-
ником дій УПА, ОУН.
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11 Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині

Мітинги в обласно-
му центрі скликали люд на 

центральні площі Варви, Борз-
ни, Мени, де ще раніше групи опо-

зиціонерів постали проти старих ме-
тодів керівництва, прорахунків го-
ловних посадових осіб.

За прикладом Чернігова (мітин-
ги показало Центральне телебачен-
ня) з аналогічними вимогами ско-
лихнулися-вибухнули обласні цен-
три Росії, України. Чернігівський 
сірник підпалив вибухонебезпеч-
ний стан пробуджено-невдоволено-
го так званого «радянського» наро-
ду. Відшумілі мітинги, страйки ста-
ли відчутною сходинкою в очищен-
ні суспільства від комплексу страху, 
здобутті людьми не проголошених, 
а реальних свобод і прав, відправи-
ли у відставку тисячі збанкрутілих 
партійних вельмож. Однак при цьо-
му вони не змінили основ політичної 
системи, провідної і консерватив-
ної ролі в ній КПРС. Відбулася лише 
часткова її модернізація, демокра-
тизація.

У Чернігові старій номенклатурі, 
досвідченому апарату обкому партії 
вдалося після незначних втрат і по-
ступок узяти ситуацію під конт роль. 

Пер е бу ваючи 
в стані ейфо-
рії від недав-
ніх мітингових 
перемог, люди 
вже не дуже 
звертали ува-
гу, що їхні про-
позиції пере-
важно ввічли-
во замовчували-ігнорували, що на 
післямітингових пленумах Чернігів-
ського обкому КПУ з трибуни висту-
пали здебільшого заздалегідь ви-
значені «свої» промовці. 22 січня 
пленум, учасниками якого з правом 
голосу були старі консервативні ді-
ячі обойми ОК КПУ, «демократично»-
погоджено обрав новий секретаріат 
обкому партії, в якому відповідальні 
посади отримали представники тієї 
самої партійної еліти, які пройшли 
вишкіл у Чернігівському обкомі КПУ.

Відставка Л. Палажченка та 
М. Гришка, інших посадових осіб по-
родила в багатьох ілюзію про при-
хід справжньої перебудови на Чер-
нігівщину, очищення рядів КПРС від 
застійного баласту. Насправді зміни 
торкнулися лише партійної верхів-
ки. У районах, багатьох парторгані-

заціях панувала догматично-інертна 
консервативна номенклатура, рішу-
че налаштована проти демократич-
них змін. У її руках зосереджувала-
ся влада, кадри, транспорт, друкар-
ні, а тому перші альтернативні вибо-
ри до Верховної Ради загалом дали 
в парламент консервативну ком-
партійну більшість. Рухівський кан-
дидат В. Сарана завдяки наклепам, 
листівкам («В. Сарана єдиний залеж-
ний кандидат. Від кого і від чого? Від 
київських апаратчиків УГС, від пода-
чок, які вони йому кидають») не на-
брав потрібної кількості голосів.

Опозиційні демократичні органі-
зації, концентруючись в обласному 
центрі та Прилуках, Ніжині, здебіль-
шого не мали дієвих організаторів на 
місцях, а тому й населення мало зна-
ло про їхні альтернативні програми, 
погляди. Сільська глибинка взага-

лі жила несхит-
ним попереднім 
життям. Тому не 
випадково до 
обласної ради, 
районних рад 
потрапили пе-
реважно ди-
ректори, голови 
колгоспів. Не-

величка опозиційна група депутатів 
в облраді ніякого впливу на вироб-
лення та ухвалення рішень не мала.

Проте минали місяці, й настава-
ло розуміння, що тоталітарний ре-
жим — це не тільки конкретний пар-
тійний вельможа, його дача, приві-
лей, а ціла система, яку не можна 
змінити, помінявши Л. Палажченка 
на В. Лісовенка. Опозиційні громад-
ські організації першими дійшли до 
цього усвідомлення. Вже в квітні – 
травні 1990 року неформали більш 
радикально й без страху викрили 
злочинну суть КПРС, більшовизм, 
вступили у відкриту конфронтацію з 
райкомами й парткомами.

Загострення політичної бороть-
би призвело до розшарування у ста-
ні демократично налаштованих лю-
дей, об’єднання їх у партії, громадські 

об’єднання з певними платформами. 
У квітні – травні 1990 року на базі 
УГС у Чернігові з’явилася перша опо-
зиційна режимові партія УРП (Україн-
ська республіканська партія). За нею 
протягом 1990 – 1991 років вини-
кли в обласному центрі ПДВУ, СНУМ, 
об’єднання «Нова Україна», «Зелений 
світ». Кожна нова організація, партія 
зробила свій посильний внесок у по-
дальшу руйнацію основ тоталітарно-
го режиму, демократизацію суспіль-
ства. Після «Ковбасної революції» де-
мократи вже жодного разу не могли 
скликати такого велелюдного мітингу, 
як 10 січня 1990 року. І все-таки коло 
прихильників демократичної опози-
ції зростало. Наприкінці 1990 року в 
області налічувалось понад 1000 за-
реєстрованих членів ТУМу, «Меморі-
алу», Руху, УРП, «Зеленого світу», СНУ-
Му, ПДВУ, «Нової України». Не більше їх 
було і в інших областях України, СРСР. 
Проте й цього виявилося достатньо 
для усунення від влади комуністично-
го режиму, який під світлом правди й 
демократизації, прозріння людей 19 
– 21 серпня 1991 року агонізував у 
формі сумнозвісного ДКНС і наказав 
довго жити.

Закінчення. Поч. у № 109 – 116.

Ніжинський краєзнавчий музей імені 
І. Г. Спаського (саме його слова винесено в за-
головок) відзначив 18 листопада 50 років від 
дня заснування. На гостини до Ніжина запро-
сили гостей з Чернігівського земляцтва Києва, 
колег з музеїв Чернігівщини. Почесним гостем 
ювілею була донька одного із засновників та 
першого директора Володимира Семеновича 
Шоходька Інна Шоходько.

Перші кроки із започаткування в місті Ніжи-
ні публічного музею були зроблені в Гімназії ви-
щих наук князя Безбородька (нині Ніжинський 
державний університет імені М. Гоголя). До Го-
голівських свят 1902 та 1909 років за ініціати-
вою професора П. Заболоцького в помешканні 
бібліотеки інституту відкрили «Гоголівську кімна-
ту», яка стала першим музейним закладом міста.

1919 року в середовищі ніжинських освітян 

виникла ідея створити на базі «Гоголівської кім-
нати» повноцінний історико-етнографічний му-
зей. Розпочався збір інститутських колекцій. 7 
листопада 1920 року в маленькому будинку по 
вулиці Київській відкрився музей історії та етно-
графії. Його фундатором був мистецтвознавець 
й етнограф В. Лесючевський (1892 – 1942). Але 
музей закрили 1921 року за браком коштів на 
його утримання. Експонати міського музею іс-
торії мистецтв та етнографії передали до Ніжин-
ського інституту народної освіти (так тоді почали 
іменувати гоголівський виш).

15 травня 1927 року на базі музею інсти-
туту відкрили Ніжинський окружний музей іме-
ні М. Гоголя, який очолив Іван Спаський (1904 – 
1990).

Іван Спаський походив з родини ніжинсько-
го священика Соборно-Миколаївської церкви 
отця Георгія Спаського. Іван закінчив Ніжинську 
класичну чоловічу гімназію, а згодом вступив до 
Ніжинського інституту народної освіти. Тут він 
познайомився з В. Лесючевським. Дружба з уче-
ним допомогла набратися досвіду музейної ро-
боти, зробити перші кроки у велику науку.

Рішенням вченої ради НІНО 1925 року Іван 
Спаський був відряджений на навчання до Ле-
нінградського державного університету (факуль-

тет мовознавства та історії матері-
альної культури). І на третьому році 
навчання його направили до Ніжина 
на посаду керівника окружного му-
зею імені М. Гоголя.

Під керівництвом свого вчителя, 
доцента М. Бауера, Іван Георгійович 
підготував і 1929 року захистив ди-
пломну роботу.  1930 року І. Спась-
кий переїхав на роботу до Харкова. 
1932 року він знову в Ленінграді, де 
працює в Ермітажі. А його дітище — 
Ніжинський окружний музей, попри 
відсутність коштів на придбання екс-
понатів, поповнював музейні фон-
ди і ставав усе популярнішим. Од-
нак 1934 року музей закрили. Фор-
мальним приводом стала крадіжка 
частини нумізматичної колекції. Але 
треба було розуміти єзуїтську сут-
ність комуністичного режиму. Україн-
ське село знемагало від штучного Голодомору. А 
режим прагнув ще й витравити з душі нації все 
живе, все українське. 

Не минули репресії й Івана Спаського. 1934 
року він був заарештований за звинуваченням 
в участі в контрреволюційній організації «Росій-
сько-український фашистський блок» і засудже-
ний до 5 років з подальшою забороною мешка-
ти у великих містах європейської частини СРСР й 
опинився в Карагандинському таборі НКВС. 

А 1934 року за наказом наркома освіти 
В. Затонського колекції музею були розпороше-
ні: рукописи М. Гоголя передали до рукописного 
відділу ЦНБ у Києві, нумізматичну колекцію — до 
Музейного містечка на території Києво-Печер-
ського історико-культурного заповідника, екс-
понати театрального куточка — до Київського 

театрального музею. Це теж була складова так-
тики комуністичного режиму: якщо не заборо-
нити, то заховати чи відкинути подалі культурну 
спадщину конкретного села, міста. 

Унаслідок цього Ніжин, одне з найстаріших 
міст України, понад 30 років не мав краєзнавчо-
го музею. Морок тоталітарного режиму на пев-
ний час трохи розвіяла так звана «хрущовська 
відлига». У 60-ті роки ХХ століття з відродженням 
краєзнавчого руху швидко виникла ідея понови-
ти роботу музею.

Підготовчі роботи тривали 6 років. Від 1961 
року на громадських засадах працювала ініці-
ативна група на чолі з доцентом Ніжинського 
пед інституту Г. Неділько, до складу якої увійшли 
науковці й творча інтелігенція міста: доценти 
НДПІ та викладачі Г. Васильківський, І. Костенко, 
В. Шевченко, В. Шоходько, місцевий художник 
В. Оліфіренко та інші. У 1967 році для музею була 
виділена старовинна будівля середини ХІХ століт-
тя, колишнє помешкання родини купців Дяченків.

Урочисте відкриття музею відбулося 4 лис-
топада 1967 року. На посаду директора призна-
чили Володимира Семеновича Шоходька. Во-
їн-фронтовик, що пройшов війну від першого до 
останнього дня, з великим ентузіазмом узявся 
за роботу. Розумний, у всьому точний і пункту-
альний, інтелігентний, великий працелюб. Таким 
його запам’ятали всі. 

Згадує донька Інна Шоходько: «Я пам’ятаю, 
як батько вперше привів мене на своє нове міс-
це роботи. Тут не було нічого, лише голі стіни і 
порожнеча. Власноруч днями і ночами він від-
будовував і створював все те, що ми зараз ба-
чимо. Його не цікавили кошти, адже він відмо-
вився від посади викладача училища культури і 
мистецтв, яка приносила більший прибуток, на 
користь роботи директора музею. Коли мама 
йому за це дорікала, тато говорив: «Я страждаю 
за ідею».

Цими спогадами Інна Володимирівна поділи-
лася із громадськістю 15 листопада на урочис-
тому мітингу, присвяченому 50-річчю заснуван-
ня музею, становленню і розвитку якого Володи-
мир Семенович віддав понад два десятки років. 

З нагоди ювілею відкрили меморіальну до-

шку Володимиру Семеновичу Шо-
ходьку. Цю почесну місію виконала 
донька Інна Володимирівна.

Сьогодні Ніжинський краєзнав-
чий музей імені I. Г. Спаського — це 
потужний просвітній та науковий 
комплекс. Його фонди нараховують 
33 тисячі одиниць зберігання. Кож-
ного року через музейні зали прохо-
дить 8 – 10 тисяч відвідувачів, близь-
ко 1000 екскурсій. У музеї діють істо-
ричний, природничий, художній відді-
ли. А у флігелі колишньої Ніжинської 
поштової станції у 1993 році відкри-
лася експозиція «Поштова станція».

Це велика робота і подвижни-
цтво. Загадаймо слова Івана Спась-
кого: «Музеї створюються роками і 
десятиліттями, купити їх готовими 
неможливо. Збирати, збирати і зби-

рати, крапелька за крапелькою, крупинка за 
крупинкою – це єдиний шлях…». Пройшовши всі 
поневіряння, війну, він повернуся до Ермітажу, 
але ніколи не забував своєї «колиски» — Ніжи-
на. Коли 1967 року в місті був створений крає-
знавчий музей, Іван Георгійович став його щи-
рим другом, порадником і консультантом. У лис-
тах він щедро ділився матеріалами, що стосува-
лися Ніжинщини й Чернігівщини, які дбайливо 
збирав і зберігав протягом життя.

Сергій ГОРБЕНКО, 
член Національної спілки журналістів України,

м. Ніжин

При підготовці статті використані матеріали 
часопису «Ніжинські старожитності», що видає 

краєзнавчий музей, та ювілейний випуск 
«Ніжинський краєзнавчий музей. Путівник», 

також підготовлений колективом 
фахівців закладу.

«Музеї створюються роками і десятиліттями…» 

В. С. Шоходько.

В. С. Шоходько з працівниками краєзнавчого музею 
(перший ряд, крайній справа).

І. Г. Спаський.

До учасників урочистостей звертається 
донька В. С. Шоходька Інна.
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Батурин — гетьманська столиця

Уже не одне десятиліття 
науковці Національного істо-
рико-культурного заповідни-
ка «Гетьманська столиця» на-
полегливо досліджують істо-
рію родини Кочубеїв. Тради-
ційно продовжувачами роду 
вважалися чоловіки, тому їм 
і приділялася значна увага в 
дослідженнях. Та поряд з чо-
ловіком завжди була жінка, 
без якої не існувало б родини. 

Палагея Дмитрівна 
Онощко (1863 – 1930) була 
матір’ю п’ятьох дітей Михай-
ла Миколайовича Кочубея 
(1863 – 1935), рідного пле-
мінника господаря батурин-
ської садиби Петра Арка-
дійовича Кочубея (1825 – 
1892). Та офіційно дружиною 
так і не стала. У їхній роди-
ні народилися сини: Василь 
(1889 – 1920), Микола (1892 
– 1929), Михайло (1893 – 
1963), Сергій (1896 – 1960) 
та донька Олена (1890 – 
1972).

Палагея Дмитрівна наро-
дилась у простій селянській 
родині в с. Вороньки на Чер-
нігівщині й була найгарнішою 
дівчиною округи. Цей насе-
лений пункт у той час нале-
жав секретарю російського 
посольства в Константино-
полі Миколі Аркадійовичу Ко-
чубею (1827 – 1868). 5 люто-
го 1863 року тут народився 
його єдиний син Михайло. 
Ще в юнацькі роки він зако-
хався в красиву сільську ді-
вчину Палагею, свою ровес-
ницю, і привів її до родинно-
го маєтку, однак офіційного 
одруження так і не відбуло-
ся. Палагею Дмитрівну при-
йняла родина Кочубеїв. Вона 
жила в їхній садибі у Воронь-
ках, народжувала дітей і 
жодних нарікань цивільному 

чоловіку щодо одруження не 
висувала. Але невідомо, що 
було в неї на серці. 

У Михайла Миколайови-
ча були інші захоплення. Він 
любив мистецтво, у Воронь-
ках створив власний ама-
торський театр, в якому із 
задоволенням грав головні 
ролі, захоплювався фото-
графуванням, любив подо-
рожувати, займався меце-
натськими справами — під-
тримував навчальні заклади 
Чернігівської губернії. А та-
кож знаходив собі розраду 
в оточенні інших жінок. По-
при те, що Михайло Микола-
йович був досвідченим фо-
тографом, нащадки збере-
гли тільки одне фото Палагеї 
Дмитрівни.

Незважаючи на те, що 
голова родини майже не за-
ймався вихованням своїх ді-
тей, повертаючись у маєток 
Вороньки, завжди привозив 
їм подарунки. Насправді був 
настільки щедрим, що Кочу-
беї мало не втратили родин-
ні маєтки, які він заклав у за-
ставу. 1905 року на Михайла 
Миколайовича в його іншому 
маєтку (в с. Кінашівка Борз-
нянського повіту) вчинили 

замах, і він продав цю сади-
бу. Турбуючись про власне 
життя, виїхав до Петербурга, 
забравши із собою коханку 
— вчительку своїх дітей На-
талію Дмитрівну Тригубову 
(? – 1941). Від’їзд Михайла 
Миколайовича стурбував ро-
дичів, адже його діти до цьо-
го часу не були визнані за-
конно народженими. Випра-
вити ситуацію намагалася 
мати, Олена Сергіївна Кочу-
бей (1835 – 1916), уродже-
на княжна Волконська, од-
нак вплинути на сина вона не 
змогла. Тоді Олена Сергіївна 
звернулася по допомогу до 
імператора Миколи ІІ. Після 
його втручання Михайло Ми-
колайович зареєстрував усіх 
дітей на своє батьківство, 
але з Палагеєю Дмитрів-
ною церковним вінчанням 
і записом у метричних кни-
гах шлюб не був закріпле-
ний. Імовірно, однією з при-
чин стала нерівноправність 
такого шлюбу. 1909 року він 
разом із Н.Д. Тригубовою ви-
їхав до Франції і припинив 
спілкування з дітьми. 

Палагея Дмитрівна була 
неписьменною, але ніко-
ли не зупинялася перед 
життєвими перешкодами 
і в останні роки життя на-
вчилася писати й читати. 
Більше того: попри відсут-
ність освіти й досвіду, взя-
ла на себе управління май-
же розореним кредитора-
ми маєтком у Вороньках. 
Адже після від’їзду Михай-
ла Миколайовича банк ви-
рішив погасити його борг, 
відібравши будинок і все, 
що належало родині. Пала-
геї Дмитрівні вдалося пере-
конати банкірів дати їй іпо-
теку. Вправно керуючи гос-

подарством, вона поверну-
ла кредит. 

1918 року садиба Кочу-
беїв у Вороньках була май-
же повністю розграбована й 
знищена більшовиками. 

Палагея Дмитрівна пе-
реїхала до Києва, мешкала 
в родині своєї онуки, Ольги 
Дмитрівни Вікберг (1918 – 
2007), але мрія повернутись 
у Вороньки ніколи її не поли-
шала. Палагея Онощко по-
мерла у грудні 1930 року. Зи-
мової ночі її тіло в труні при-
везли в село й поховали на 
місцевому цвинтарі. 

Нащадки Палагеї Дми-
трівни живуть в Європі, вони 
бережуть історію свого ко-
ріння і єдине фото жінки — 
прапрабабусі із села Воронь-

ки на Чернігівщині.
Наталія ДРОБ’ЯЗКО

Матеріали підготували 
співробітники Національного 

історико-культурного 
заповідника 

«Гетьманська столиця»

Цього року виповнилося 345 ро-
ків від дня обрання гетьманом Ліво-
бережної України Івана Самойлови-
ча. Докладніше — про події 1672 року. 

Після усунення від влади Дем’яна 
Ігнатовича (Многогрішного) навесні 
1672 року на Лівобережжі почався 
неспокій. Розхитувалася внутрішня 
політична ситуація. Січовики на чолі 
з кошовим отаманом Іваном Сірком 
були невдоволені, що Д. Ігнатовича 
«незаконно» позбавили влади. І тому 
почали готуватися до спільного по-
встання проти царя. Планували роз-
почати його на території Полтавсько-
го й Гадяцького полків. Звісно, що це 
було невигідно ні козацькій старшині, 
ні московській владі. Головні опонен-
ти І. Сірка — генеральний обозний Пе-
тро Забіла з іншою впливовою стар-
шиною — у квітні написали листа ца-
реві з проханням якнайшвидше до-

зволити обрати нового гетьмана на 
Лівобережжі, погрожуючи, що з по-
встанням до влади може самовільно 
прийти вельми популярний кошовий 
отаман. У листі вони повідомляли, що 
полтавський полковник Федір Жучен-
ко (ворог Сірка) зумів спіймати його та 
привіз до батуринської в’язниці.

Отримавши листа, цар негайно 
наказав доправити до Москви І. Сірка 
й дозволив провести раду, розумію-
чи, що некерована внутрішня ситуація 
становить реальну загрозу його «спо-
кою» і може призвести до втрати тако-
го ласого шматка, як українські землі. 

Вибори гетьмана провели вже че-
рез місяць, у червні. До Лівобережної 
України були делеговані представни-
ки від царя на чолі з князем Григорієм 
Ромодановським. Одразу ж постало 
питання: де проводити раду. Більшість 
населення й далі була налаштована 
на підняття повстання. Тому генераль-
на старшина рекомендувала обирати 
гетьмана в найближчому оточенні. Як 
вказує М. Костомаров, рекомендува-
ли проводити раду на території мало-
людній, щоб не було ніяких неочікува-
них бунтів селян і козаків. І ось таким 
зручним місцем стала Козача Діброва 
на річці Красені, неподалік шляху з Пу-
тивля до Конотопа (нині село Козаць-
ке Конотопського району). 

16 червня на раду з’їхалася гене-
ральна старшина, представники від 
полків, військові (значкові) товариші, 
московська делегація, стрілецький 
полк Нієлова та вище духовенство. 
Раду розпочав Г. Ромодановський, за-

читавши статті нового договору, який 
укладали між царем та українською 
стороною при обранні гетьмана й ви-
значали характер їх подальших відно-
син. Ця угода, що увійшла в історію як 
Конотопська, ґрунтувалася на попе-
редній Глухівській 1669 року. Але там 
з’явилися традиційні царські нововве-
дення, які начебто були спрямовані на 
покращення ситуації в Україні, однак 
насправді тільки погіршували стано-
вище українського народу. Приміром, 
у 4-ій статті йшлося про таке: відтепер 
без дозволу Царської Величності та 
без старшинської ради з іноземними 
державами, а окремо з правобереж-
ним гетьманом Петром Дорошенком, 
ні в усній, ні в письмовій формі відно-
сини не вести. А в 5-ій статті україн-
ську сторону ще й позбавляли можли-
вості претендувати на землі вздовж 
річки Сож, які на той час перебували 
під владою Речі Посполитої. 

Наступного дня на раду приїхав ар-
хієпископ Лазар Баранович. І вже тоді 
розпочалися самі вибори гетьмана. 
Загалом кандидат за спільною згодою 
сторін був тільки один — генеральний 
суддя Іван Самойлович. Він влаштову-
вав більшість, тим паче ще й мав ро-
динні зв’язки з впливовими представ-
никами уряду, насамперед з генераль-
ним обозним Петром Забілою. Тому й 
не дивно, що полковники Дмитро Рай-
ча та Костянтин Солонина, не гаючи 
часу, підняли Самойловича на стіл, ге-
неральний обозний підніс йому була-
ву, бунчук, а плечі накрили прапором. 

За звичаєм він спочатку відмовився 
від булави. Проте старшина знову по-
чала вигукувати, щоб той став гетьма-
ном. Уже після цього «вмовляння» Іван 
Самойлович погодився обійняти таку 
почесну посаду. Учасники ради руши-
ли до намету Григорія Ромодановсько-
го. Там Лазар Баранович відправив 
молебень і привів до присяги нового 
гетьмана. Потім її закріпили письмо-
во. 

Чи став вдалим вибір Самойлови-
ча на гетьманську владу? Якщо від-
кинути більшість протиріч, то можна 
все-таки дати позитивну відповідь. 
Зважаючи на ситуацію, в якій опини-
лися на той час українські землі, лише 
мудрий політик міг би втриматися при 
владі. Період Руїни — це насампе-
ред доба боротьби різних політичних 
угруповань за владу. Протягом свого 
15-річного правління Іван Самойло-
вич довів, що він був здібним керма-
ничем українського народу, котрий 
знаходив вихід з багатьох складних 
ситуацій, мав вплив на царя та мос-
ковських можновладців, козацьку 
старшину і, незважаючи на опір, зміг 
знову повернути українському на-
родові ту єдність, яка була втрачена 
1667 року. 

Хоча не все встиг завершити Іван 
Самойлович, але часи його гетьману-
вання — це той «місточок», що прокла-
дав шлях українському народові від 
занепаду до розквіту вже в часи Іва-
на Мазепи.

Каріна СОЛДАТОВА

У Коропі відкрили 
меморіальну дошку 
Михайлу Куриленку 

У ч и -
тель, про-
світник, біз-
несмен, ди-
пломат. На 
жаль, ім’я 
М и х а й л а 
Куриленка, 
уродженця 
Коропа, громадсько-політич-
ного діяча часів Української 
революції, ще мало відоме. 
Виправити несправедливість 
узялися активісти ГО «Укра-
їнська ініціатива» та Україн-
ський інститут національної 
пам’яті. 15 листопада в Коро-
пі відкрили меморіальну до-
шку Михайлу Куриленку.

День народження — 15 
листопада 1885 року, день 
смерті — невідомий. Дати 
життя на меморіальній дош-
ці пам’яті Михайла Курилен-
ка — це час, коли українців 
нищили, коли паростки наці-
ональної культури зрізалися 
вщент і останні відомості про 
людей звучали саме так: «Від-
правлений етапом».

Говорить Сергій Бутко, 
представник Українського ін-
ституту національної пам’яті 
в області: «Він народився в 
Коропі, робив кар’єру під час 
Української революції насам-
перед на Поділлі. Потім на За-
хідній Україні вже під Поль-
щею він був не тільки бізнес-
меном, який заробляв гроші, 
він створив базу для розви-
тку гуцульського мистецтва. 
Феномен спілки «Гуцульське 
мистецтво» полягав у тому, 
що об’єднав ткачів і худож-
ників, які займалися пошуко-
вою роботою, їздили по селах 
і не просто відтворювали ві-
зерунки, вони переосмислю-
вали і втілювали їх у шедеври. 
Нині один з килимів знахо-
диться в палаці короля Шве-
ції, а другий експонується в 
Нью-Йоркському музеї».

Ольга Тимчишин, заступ-
ник голови ГО «Українська 
ініціатива» (Львівська об-
ласть): «Михайло Куриленко 
є унікальний у тому, що він 
об’єднує Схід і Захід. Працю-
ючи на Вінниччині, на Захід-
ній Україні, він розумів до-
бре менталітет українців, був 
надзвичайно талановитою 
людиною».

Віктор Кузук, в.о. голо-
ви Коропської райдержадмі-
ністрації: «Сьогодні, коли ві-
рні дочки й сини нашої дер-
жави продовжують бороть-
бу за незалежність, нам слід 
пам’ятати, до чого призво-
дить розбрат, і не допустити 
тих трагічних прорахунків, які 
призвели до поразки Україн-
ської революції 1917 – 1921 
років. Пам’ятаймо давню му-
дрість: «Мужність творить пе-
ремогу. Єдність творить непе-
реможених».

Старий ЧернiгiвСтарий Чернiгiв

345-річчя Конотопської ради

Красний міст.

Гетьман Іван Самойлович.

Жіноча доля 
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Цікаві факти
П.-О. Бомарше
1732 – 1799
Видання творів Вольте-

ра — одна з найбільших за-
слуг Бомарше.

Після смерті філософа 
Бомарше викупив руко-
писи небіжчика. Він діяв, 
як завжди, з розмахом: в 
Англії закупив найкращі 
шрифти, в Бельгії — дві па-
перові фабрики. Але через 
те, що ряд творів Вольтера 
були у Франції заборонені, 
Бомарше, щоб видати по-
вне зібрання, вирішив дру-
кувати їх за кордоном.

Він купив у маркграфа 
Баденського занедбаний 
форт Кель і обладнав там 
друкарню. Граф зажадав 
стати цензором видання.

Бомарше йому запе-
речив: «Рукописи Вольте-
ра продані мені за умови 
не допускати свавілля над 
працями великої людини, 
адже вся Європа чекає на 
повне видання».

Так, незважаючи на 
великі збитки, перепони 
церкви, Бомарше довів ви-
дання до 92-го (останнього) 
тому.

Генріх Гейне
1797 – 1856
Про образність у літера-

турі Гейне висловився так: 
«Той, хто перший порівняв 
жінку з квіткою, був вели-
ким поетом. Той, хто це по-
вторив, не мав ані крапли-
ни таланту».

В. А. Жуковський
1783 – 1852
Жуковський переклав 

поезію Фрідріха Шіллера 
«Три слова віри». У редакції 
йому сказали, що вірш буде 
опублікований, однак цен-
зор викине рядки: «Люди-
на народжується вільною 
— і вільна навіть тоді, коли 
б народилася в кайданах».

«Якщо цих слів не буде, 
то перекладу зовсім не дру-
куйте», — заявив поет.

Стендаль
1783 – 1842
Одного разу Анрі-Марі 

Бейль, майбутній письмен-
ник Стендаль, витягнув ло-
терейний квиток з номе-
ром 1935 і в щоденнику 
записав: «Щодо мене, то я 
беру квиток з таким голо-
вним виграшем: мати чита-
чів у 1935 році».

І. А. Крилов
1769 – 1844
У літературу Іван Кри-

лов увійшов як поет, дра-
матург, прозаїк, критик, 
журналіст. Він навіть є ав-
тором казкової опери «Іл-
ля-богатир». Якось Крило-
ва запитали, чому з-поміж 
усіх поетичних жанрів він 
віддав перевагу байці. Іван 
Андрійович відповів: «Бай-
ка зрозуміла кожному: її 
читають і слуги, і діти».

ГОЛОВНА ДОРОГА 
Отже, три льє тяглася дорога 

й раптом спантеличила його. Упо-
перек її пролягла інша дорога, ши-
рока й уторована. Давид постояв 
трохи в роздумах і сів відпочити на 
узбіччі. 

Куди вели ці дороги, він не 
знав. Здавалося, будь-яка з них 
могла відкрити перед ним великий 
світ, повний небезпечних пригод і 
щасливих можливостей. 

Давид сидів на узбіччі, й рап-
том погляд його впав на яскраву 
зірку, яку вони з Івонною назива-
ли своєю. Тоді він згадав Івонну й 
подумав про те, чи не вчинив не-
обачно. Невже декілька запаль-
них слів змусять його покинути 
свій дім та Івонну? Невже кохан-
ня таке крихке, що ревнощі — най-
більш істинний доказ кохання — 
можуть його зруйнувати? Скільки 
разів переконувався він, що ра-
нок безслідно відносить легкий 
сердечний біль, що виник увече-
рі. Давид ще може повернути-
ся, й жоден мешканець солод-
ко сплячого села Вернуа нічого 
не дізнається. Серце його нале-
жить Івонні, тут він прожив усе 
життя, тут може складати свої 
вірші і знайти своє щастя. 

Давид підвівся, і тривожні, 
навіжені думки, що не давали 
йому спокою, розвіялися. Твер-
дим кроком попрямував він 
зворотним шляхом. Коли ді стався 
до Вернуа, від його жадання по-
невірянь нічого не залишилося. 
Він минув загороду для овець; за-
чувши кроки пізнього перехожого, 
вони сахнулися і збилися в купу, 
й від цього знайомого домашньо-
го звуку на серці в Давида поте-
плішало. Тихенько піднявся він до 
своєї кімнатки й улігся в ліжко, 
вдячний долі за те, що ця ніч не за-
стала його в гірких мандрах неві-
домими дорогами. 

Як добре розумів він серце 
жінки! Наступного вечора Івонна 
прийшла до колодязя, де збирала-
ся молодь, щоб кюре не залишав-
ся без діла. Краєчком ока дівчи-
на шукала Давида, й хоча стисну-
тий рот її показував непохитність, 
Давид перехопив погляд Івонни, 
не злякався суворих вуст, зірвав 
з них слово примирення, а потім, 
коли разом поверталися додому, 
— й поцілунок. 

Через три місяці вони одружи-
лися. Батько Давида був відмін-
ним хазяїном, справи його йшли 
чудово. Він улаштував таке весіл-
ля, що чутка про нього рознеслася 
на три льє довкола. І нареченого, 
й наречену дуже любили в селі. По 
вулиці пройшла святкова проце-
сія, на моріжку влаштували танці, 
а з міста Дре для звеселяння гос-
тей прибули театр маріонеток і фо-
кусник. 

Минув рік, і помер батько Да-
вида. Давид отримав у спадок бу-
динок і овечу отару. Найпригожі-
ша і найспритніша хазяйка в селі 
теж належала йому. Ух, як виблис-
кували на сонці відра й мідні кот-
ли Івонни! Поглянеш, проходячи 
мимо, й осліпнеш від блиску. Але 
не заплющуйте очей, ідіть сміли-
во, один тільки вигляд саду Івонни 
з його майстерно доглянутими ве-
селими клумбами відразу повер-
не вам зір. А пісні Івонни — вони 
лунали навіть до старого каштана, 
що розкинувся над кузнею татуся 
Грюно. 

Але якось настав день, коли 
Давид витяг аркуш паперу з шух-
ляди, що давно не відчинялася, й 
почав гризти олівець. Знову на-
стала весна й торкнулася до його 

серця. Видно, він був істинним по-
етом, тому що Івонна виявилася 
майже зовсім забутою. Усе єство 
Давида заповнила чаклунська ча-
рівність оновленої землі. Аромат 
лісів і квітучих долин дивно три-
вожив його душу. Раніше він зран-
ку йшов на луки зі своєю отарою 
й увечері благополучно приганяв 
її додому. Тепер же Давид лягав 
у тіні куща й починав нанизувати 
рядки на клаптиках паперу. Вівці 
розбредалися, а вовки, підмітив-
ши, що там, де вірші даються важ-
ко, баранина дістається легко, ви-
ходили з лісу й викрадали ягнят. 

Віршів ставало в Давида все 
більше, а овець — усе менше. Ко-
лір обличчя й характер в Івонни зі-
псувалися, мова погрубішала. Від-
ра й котли її потьмянішали, зате очі 
заблищали злим блиском. Вона 
оголосила поетові, що його нероб-
ство губить їхню отару й розоряє 
все господарство. Давид найняв 
хлопчика вартувати отару, зачи-

нився в маленькій горішній кім-
натці й продовжував писати вірші. 

Хлопчик теж виявився за вда-
чею поетом, але, не вміючи у вір-
шах висловлювати свої почуття, 
перебував у мрійливій дрімоті. 
Вовки не забарилися втямити, що 
вірші й сон — за суттю те саме, й 
отара неухильно та швидко скоро-
чувалася. З тією самою швидкіс-
тю погіршувався характер Івон-
ни. Іноді вона зупинялася посеред 
двору й починала обсипати гуч-
ною лайкою Давида, що сидів під 
вікном на своєму горищі. І крики її 
лунали навіть до старого каштана, 
що розкинувся над кузнею татуся 
Грюно. 

Пан Папіно, добрий і мудрий 
нотаріус, що вічно ліз у чужі спра-
ви, бачив усе це. Він прийшов до 
Давида, підкріпився чималою по-
нюшкою тютюну й вимовив таке: 

— Друже мій Міньо! Свого часу 
я поставив печатку на шлюбному 
свідоцтві твого батька. Мені було 
б дуже обтяжливо завіряти до-
кумент, що означає банкрутство 
його сина. Але саме до цього йде 
справа. Я говорю з тобою як ста-
рий друг. Вислухай мене. Наскіль-
ки я розумію, тебе притягує тільки 
поезія. У Дре в мене є друг — пан 
Бріль, Жорж Бріль. Будинок його 
весь заставлений і завалений 
книгами, серед яких він розчистив 
собі маленький куточок для житла. 
Він — людина вчена, щороку бу-
ває в Парижі, сам написав декіль-
ка книг. Може розповісти, коли по-
будовані катакомби, як люди ді-
зналися про назви зірок, чому в 
кулика довгий дзьоб. Сенс і форма 
вірша йому так само зрозумілі, як 
тобі — бекання овець. Я дам тобі 
листа до нього, й він прочитає твої 
вірші. І тоді ти дізнаєшся, варто 
тобі писати чи краще присвятити 
свій час дружині й господарству. 

— Пишіть листа, — відповів 
Давид. — Шкода, що ви раніше не 
заговорили зі мною про це. 

Удосвіта наступного дня поет 
йшов дорогою, що веде в Дре, з 
коштовним згортком віршів під ру-
кою. Опівдні обтрусив пил зі сво-
їх чобіт біля дверей будинку пана 
Бріля. Цей учений чоловік розкрив 

печатку на листі пана Папіно й 
крізь виблискуючі окуляри погли-
нув його зміст, як сонячні проме-
ні поглинають вологу. Він ввів Да-
вида до свого кабінету, всадовив 
на маленькому острівці, до якого 
з усіх боків підступало бурхливе 
море книг. 

Пан Бріль був добросовісною 
людиною. Він і оком не моргнув, 
помітивши важкий рукопис у чо-
тири пальці завтовшки. Розгладив 
товстий сувій на коліні й почав чи-
тати. Не пропускав нічого, вгри-
зався в купу паперів, як черв’як 
гризе горіх у пошуках ядра. 

Між тим, Давид сидів на своє-
му острівці, з трепетом спогляда-
ючи навколо себе бурхливі хвилі 
літератури. Книжкове море рев-
ло в його вухах. Для плавання цим 
морем не мав ні карти, ні компа-
са. Напевно, половина всіх людей 
у світі пише книги, вирішив Давид. 

Пан Бріль дістався останньої 
сторінки. Він зняв окуляри, протер 

їх хустинкою. 
— Як почувається мій друг Па-

піно? — поцікавився він. 
— Чудово, — відповів Давид. 
— Скільки у вас овець, пане 

Міньо? 
— Учора я нарахував трис-

та дев’ять. Моїй отарі не пощас-
тило. Раніше в ній було вісімсот 
п’ятдесят овець. 

— У вас є дружина й будинок, 
і ви жили в достатку. Вівці давали 
вам усе, що треба. Ви йшли з ними 
в поля, дихали свіжим повітрям, 
і солодким був хліб, який ви їли. 
Вам залишалося тільки наглядати 
за своєю отарою і, відпочиваючи 
на лоні природи, слухати, як у су-
сідньому гаю свистять чорні дроз-
ди. Я поки що не відхилився від 
істини? 

— Усе це було так, — підтвер-
див Давид. 

— Я прочитав усі ваші вірші, — 
продовжував пан Бріль, блукаючи 
поглядом по своєму книжковому 
морю й немов виглядаючи вітри-
ло на обрії. — Подивіться у вікно, 
пане Міньо, і скажіть мені, що ви 
бачите ген на тому дереві. 

— Я бачу ворону, — відповів 
Давид, подивившись, куди йому 
було вказано. 

— Ось птах, — сказав пан 
Бріль, — який допоможе мені ви-
конати моє завдання. Ви знаєте 
цього птаха, пане Міньо, він вва-
жається філософом серед перна-
тих. Ворона щаслива, бо покірна 
своїй долі. Немає птаха більш ве-
селого й задоволеного, ніж воро-
на з її глузливим поглядом і ходою 
підстрибом. Поля дають їй усе, що 
вона побажає. Ніколи ворона не 
сумує про те, що оперення в неї 
не таке гарне, як у іволги. Ви чули, 
пане Міньо, яким голосом обдару-
вала її природа? І ви думаєте, со-
ловей щасливіший? 

Давид встав. Ворона хрипко 
каркнула за вікном. 

— Дякую вам, пане Бріль, — 
повільно вимовив він. — Значить, 
серед усього цього воронячого 
каркання не прозвучало жодної 
солов’їної ноти? 

— Я б не пропустив її, — зі-
тхнувши, відповів пан Бріль. — 

Я прочитав кожне слово. Живіть 
поезією, юначе, і не намагайтеся 
більше писати. 

— Дякую вам, — повторив Да-
вид. — Піду додому, до моїх овець. 

— Якщо ви погодитеся пообі-
дати зі мною, — сказав книжник, 
— і постараєтеся не засмучувати-
ся, я детально викладу вам мою 
точку зору. 

— Ні, — сказав Давид, — мені 
треба бути в полі й каркати на  
овець. 

І зі згортком віршів під ру-
кою Давид побрів назад у Вернуа. 
Прийшовши в село, зазирнув до 
крамниці Циглера — вірменського 
єврея, який торгував усякою вся-
чиною, що потрапляла йому до рук. 

— Друже, — сказав Давид, — 
вовки тягають у мене овець з ота-
ри. Мені потрібна якась вогне-
пальна зброя. Що можете запро-
понувати? 

— Нещасливий у мене сьогодні 
день, друже Міньо, — відповів Ци-
глер, розвівши руки. — Доведеть-
ся, мабуть, віддати вам за безцінь 
прекрасну зброю. Минулого тиж-
ня я придбав у бродячого торгівця 
цілий віз усіляких речей, які він ку-
пив на розпродажу майна одного 
знатного вельможі, не знаю його 
титулу. Цей пан був відправлений 
на заслання за участь у змові про-
ти короля, а замок його і все май-
но продали з молотка за наказом 
корони. Я отримав і дещо зі зброї, 
чудові дрібниці. Ось пістолет — о, 
ця зброя гідна принца! Вам він 
обійдеться лише в сорок фран-
ків, друже Міньо, і нехай я втрачу 
на цій справі десять франків. Але, 
можливо, вам потрібна аркебу-
за... 

— Пістолет мені підійде, — від-
повів Давид, кидаючи гроші на 
прилавок. — Він заряджений? 

— Я сам заряджу його, — ска-
зав Циглер, — а якщо додасте ще 
десять франків, дам вам запас по-
роху й куль. 

Давид засунув пістолет за па-
зуху й попрямував додому. Івонни 
не було, останнім часом вона час-
то ходила до сусідок. Але в кухон-
ному вогнищі ще тлів вогонь. Да-
вид трохи відчинив пічні дверця-
та й кинув згорток з віршами на 
червоне вугілля. Папір спалахнув, 
полум’я злетіло, і в трубі пролунав 
якийсь дивний хрипкий звук. 

— Каркання ворони, — сказав 
поет. 

Він піднявся на своє горище 
й зачинив двері. У селі панувала 
така тиша, що безліч людей почу-
ли гуркіт пострілу з великого піс-
толета. 

Селяни натовпом кинулися до 
будинку Давида і, штовхаючись, 
побігли на горище, звідки тягся ди-
мок. 

Чоловіки поклали тіло поета на 
ліжко, якось прикривши роздерті 
пір’їнки нещасної ворони. Жінки 
тріщали без угаву, змагаючись у 
висловлюванні співчуття. Декіль-
ка сусідок побігли повідомити сум-
ну звістку Івонні. 

Пан Папіно, допитливий ніс 
якого привів його на місце події 
одним з перших, підняв з підло-
ги пістолет і зі змішаним виразом 
скорботи й захоплення став роз-
дивлятися срібну оправу. 

— На цьому пістолеті, — впів-
голоса повідомив він кюре, від-
водячи його вбік, — фамільний 
герб монсеньйора маркіза де Бо-
пертюї. 

Закінчення. 
Поч. у №№ 115 – 116. 

О. Генрі

Дороги долі
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Концерт кобзарів 
145-річчя від дня народження ви-

датного кобзаря-лірника Чернігівщини 
Терентія Пархоменка відзначили в міс-
ті. Такої кількості юних і дорослих банду-
ристів ще не бачили стіни філармонійно-
го центру.

Організатор концерту — продовжу-
вач кобзарських традицій Пархоменка, 
народний артист україни, лауреат Наці-
ональної премії ім. Т. Шевченка Василь 
Нечепа — пам’ять про Терентія Пархо-
менка вшановував сольними концерта-
ми в Україні та за океаном.

А до цього концерту долучилися ка-
пела бандуристів «Надія», «Зачарована 
Десна» імені Остапа Вересая, «Натхнен-
ня», ансамблі школи мистецтв при музич-
ному коледжі та «Соколики». Глядачі по-
чули старовинні думи, кобзарські пісні та 
пісні, створені сучасними авторами. 

Фестиваль 
німецької культури 
XVI фестиваль німецької культу-

ри імені Германа Пфайфера відбув-
ся в Чернігові. Разом з вокальним ан-
самблем міського німецького культур-
ного центру «Взаємодія» в ньому брали 
участь інші творчі колективи й солісти 
міста. У залі філармонійного центру 
глядачі почули твори німецьких та ав-
стрійських композиторів. 

Фестиваль названий на честь ні-
мецького підприємця, мецената, полі-
тичного та культурного діяча, покійно-
го Германа Пфайфера з міста-побрати-
ма Меммінгена, який докладав багато 
зусиль, щоб про Україну та Чернігів 
більше знали в Європі.

Картини та книги 
Анатолія Шевченка 
— до його 95-ліття
В обласній бібліотеці ім. В. Королен-

ка відбулося відкриття виставки картин 
та презентація книг із серії «Здоров’я. 
Молодість. Довголіття» учасника Другої 
світової війни, льотчика, полковника у 
відставці, чернігівського митця Анатолія 
Шевченка — до 95-річчя від дня його на-
родження.

Анатолій Васильович народився в 
Донецьку. Закінчивши Руставське вій-
ськове училище, став льотчиком. По ві-
йні викладав у льотних вишах, у тому чис-
лі в Чернігівському вищому авіаційному 
училищі льотчиків. Прослужив в армії 
більше 33-х років.

Від 1984 року — учасник обласних, 
республіканських і всесоюзних виста-
вок митців. Частина робіт художника 
знаходиться у приватних колекціях за 
кордоном. 

В обласній бібліотеці не раз експо-
нувалися картини Анатолія Шевченка 
— і на його персональних виставках, і 
на вернісажах народного аматорського 
об’єднання художників «Деснянська па-
літра», яке він очолював з 1990 по 1996 
роки. 

Анатолій Шевченко змолоду захо-
плювався ще й психологією. Написав і 
видав книжку «Здоровье. Молодость. 
Долголетие. Биоинформационные тех-
нологии в психотерапии» (2011 р.).

Результатом його знайомства з відо-
мим чернігівським садоводом Олексан-
дром Ведулою стала книга «По пути Ми-
чурина», що вийшла восени 2017 року. І в 
самого Анатолія Васильовича серед за-
хоплень — садівництво й городництво. 

Анатолій Шевченко розповів, що пише 
наступну книгу — «Природа і людина».

Ця зустріч відбулася 6 грудня. На 
жаль, 14 грудня  Анатолій Васильович 
Шевченко пішов з життя.

До 100-річчя від дня 
народження поета 

Наша газета в № 98 за 2 березня 
ц.р. розповіла про невідомого досі по-
ета української діаспори — нашого зем-
ляка Петра Карпенка-Криницю. Відкрив 
для нас це ім’я член Спілки краєзнавців 
з Куликівки Володимир Повозник. 

Петро Карпенко-Криниця (справ-
жнє ім’я — Петро Дмитрович Карпенко) 
народився 22 грудня 1917 року в селі 
Бакланова Муравійка Куликівського 
району. Закінчив історичний факультет 
учительського інституту в Києві й зго-
дом — мовно-літературний факультет 
цього самого закладу, продовжуючи на-
вчатися в Київському педагогічному ін-
ституті ім. М. Горького. Перед Другою 
світовою війною був директором школи.

Радянську владу не шанував, на-
томість своїх проукраїнських настро-
їв не приховував. Під час війни в оку-
пованій Україні брав участь у націо-
нально-визвольному підпіллі. Його 
арештовували нацисти, кінець війни 
зустрів остарбайтером.

Наприкінці 1943 року — в емігра-
ції. Після капітуляції Німеччини був 
співробітником газети «Українська 
трибуна» (Мюнхен), редагував жур-
нал «Авангард».

1950 року перебрався до США. 
Працював робітником. Здобув ступінь 
бакалавра бібліотекознавства в Оттав-
ському університеті (1962). Був серед 
засновників Організації українських 
письменників у вигнанні «Слово» (1954).

Згодом його забули нечисленні 
друзі й колеги. Помер 5 січня 2003 
року. Поховано поета на українсько-
му цвинтарі в Саут-Баунд-Бруці (штат 
Нью-Джерсі, США).

Автор поетичних збірок «Гримлять 
дороги», Чернігів, 1942; «Полум’яна зем-
ля», Мюнхен, 1947; «Підняті вітрила», 
Авґсбурґ, 1950; «Солдати мого легіону», 
Чикаго, 1951; «Поеми», Детройт, 1954; 
«Індіянські баляди», Нью-Йорк, 1968.

Пропонуємо ще одну добірку пое-
та з тих, що вдалося відшукати Воло-
димиру Повознику. 

У «Мистецькій вітальні» обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка в рамках проекту «Театр у бі-
бліотеці» відбулася зустріч з Євгеном Бондарем 
— актором Чернігівського обласного театру ім. 
Т. Шевченка.

Євген Бондар народився 14 січня 1989 року 
в Кочережках Павлоградського району Дніпро-
петровської області. Закінчив Дніпровський теа-
трально-художній коледж. Від 2008 року працює 
актором у нашому театрі. Актор веде театральну 
студію та викладає в школі мистецтв. 

Грає у виставах «Перемудрували», «Вій. Доку-
драма», «Ніч перед Різдвом», «Комедія помилок», 
«Безумний день, або Весілля Фігаро», «Комедія 
про… сенс існування», «Слуга двох панів», «Ци-
ганка Аза» та багатьох інших.

На Х фестивалі комедії «Золоті оплески Бу-
ковини-2015» отримав спеціальну відзнаку журі 
фестивалю — «Майбутнє української сцени» 
за роль у виставі «Комедія помилок» за В. Шек-
спіром, а на фестивалі «Золоті оплески Букови-
ни-2017» — відзнаку за кращу чоловічу роль у ви-
ставі «Комедія про… сенс існування».

Говорить Євген Бондар: «Театр, у першу чер-
гу, має бути живим. Люди приходять за емоціями 
і більше не прийшли б, якби не повірили тим, хто 
грає на сцені».

Далі були відповіді на запитання глядачів. 
— Роль, яку хотів би зіграти? 
— Тібальт з «Ромео і Джульєтти» В. Шекспіра.
— Театр повинен відволікати від неприєм-

них подій у суспільстві чи навпаки — порушувати 
важкі й болючі теми? 

— Театр повинен уміти все. За складної ситу-
ації в країні мені здається, ще не на часі порушу-
вати певні соціальні теми, бо й так достатньо не-
гативу в житті кожного українця.

— Яка остання з прочитаних книг? 
— Цикл «Вершники Перна» ірландської пись-

менниці Енн Маккефрі. Зараз читаю «Чорну 
раду» П. Куліша. З дитинства мені подобається 
фантастика, але це більше розважальна літера-
тура — я прочитав, відпочив, помандрував ра-
зом з героями, і все, шукаю наступну цікаву кни-

гу. А от настільною книгою є «На Західному фрон-
ті без змін» Е. М. Ремарка.

— Чи складно творчій людині в одноманіт-
ності побуту? 

— Принесіть творчість у побут, і побут пере-
стане бути нудним та одноманітним.

— Досить часто від молодих панянок, які від-
відують театр, можна почути, що вони приходять 
подивитися саме на гру Євгена Бондаря. Як ре-
агує дружина актора на прихильниць його твор-
чості? 

— Дружина сприймає все адекватно, бо ро-
зуміє, що це нюанси професії. Робота поліцей-
ського чи військового зумовлена певною небез-
пекою. Ну тут така «небезпека».

— Ваш улюблений вислів, цитата? 
— «Якщо хоча б одна людина на планеті вміє 

щось робити, то цього можна навчити й усіх ін-
ших». «Найголовніше в будь-якій справі — довес-
ти її до кінця». (Чингіс-хан).

Спілкування було дуже щирим і приємним, бо 
якщо людина так горить своєю справою, то пе-
редає цю любов іншим. І хоч Євген зізнався, що 
іноді бувають хвилини, коли він задумується, а 
чи тим займається, з цієї творчої зустрічі можна 
зробити висновок, що зовсім не випадково він 
потрапив саме у театральну сферу. «Випадковос-
ті не випадкові».

Актор Євген Бондар і його ролі

Петро Карпенко-Криниця повернувся до читачів
Летять поїзди…
Пролітають, як вість, повз сади 
Поїзди, поїзди, поїзди... 
Так ніхто їх щодня не стріча, 
Як мале чорнобриве дівча. 

Прикладає долонь до чола 
І біжить на роз’їзд із села. 
І спиняється з болем німим 
Між садів, що синіють, як дим. 

А вагони гримлять. Стогне путь: 
То все ранених з фронту везуть. 
Зникне поїзд, лиш даль золота... 
І дівчатко в село поверта.

І не знає, хоть жаль обійма, 
Що вже батька живого нема. 
5.08.1941 

* * *
Дивлюсь на твій портрет. В кімнаті 

сонна тиша,
А ти всміхаєшся… Очей огні спід 

брів...
Я все дивлюсь. Я переконуюсь 

частіше,
Що лиш тебе одну по-справжньому 

любив.

Що тільки ти була моя весна і втіха,
І ти могла всі тайни серця розгадать.
Та я не вмів тебе цінить. Лишив, 

поїхав.
Дороги сплутались... І де тебе 

шукать?

Дивлюсь на твій портрет. Глибокі, 
рідні очі...

Моє життя! Моя давно забута путь!..
Вернуть би все. Вернуть, як жах, 

похмурі ночі.
Та сил нема… І як загублене 

вернуть?

Розлука
Пощо ж своїми строгими очима
Душі неспокій зраджуєш мені?..
Наказу слово гостре й невмолиме,
А там — не знаю, стрінемось чи ні.

Тоді виходь під стогін ураганів,
Що будуть завжди мучить суходіл,
Як спрагле серце — мислі полум’яні,
Солодка мить невикінчених діл…

І ти збагнеш, заслухавшись у вітер,
В співучих злив кантату грозову,
Що я, мов частка прагнучого світу,
З тобою поруч, вічністю живу.
02.05.1944

* * *
Дивись, як буря свище над степами.
Крутих небес потьмаривши блакить.
Вона сягає вдаль, як ми думками,
Й ніхто не в силі бурю зупинить.

Дивись, як море б’ється в непогоду,
Зборовши скелю на шляху своїм, 
Й ніхто не в силі зупинити води,
Що все гримлять, синіючи, мов дим.

Дивись, як світле сонце після бурі
Втішає море, глянувши на мить, 
І даль промінням огріва похмуру…
І хто проміння в силі зупинить?

Дивись у степ, що зводиться 
туманно,

Квітує житом, травами росте…
І будь таким, як буря нездоланна,
Як море, як проміння золоте.
1942 р.

Земля моя мила...
Здрастуй, ненько, моя Україно,
Де гриміли козацькі мечі.
Ти одна, як над раненим сином,
Наді мною ридала вночі.

Нашу славу, і волю, і слово
Обплювала проклята Москва.
Та тепер оживаєш ти знову,
Як і серце моє ожива.

Ми перейдем продимлені роки,
Та з своєї не звернем путі...
О козацькі могили високі!
О дороги в степах золоті!

До художника
Намалюй, намалюй мені, друже, 

картину,
Від душі намалюй, хоч одним 

олівцем,
Щоб побачив я край, щоб відчув 

Україну,
Сто шляхів у степу й чорнозем, 

чорнозем…

Щоб гриміли в степах неприкаяні 
коні, 

Подніпров’я моє, наче сон ожило…
Намалюй тихий сад, рівних вулиць 

долоні,
Як у пісні: село під горою, село…

Хай розкаже цей твір про змагань 
хуртовини,

І про все, що промчало і мчить 
верхівцем…

Ну, візьми ж, намалюй мені, друже, 
картину,

Намалюй хоч без фарб, хоч одним 
олівцем.

Тридцять третій
Вони, як привиди, блукали битим 

шляхом
З німим відчаєм, із задумою в очах,
І сонце, глянувши, ховалося 

від жаху
У непривітних, як пустиня, небесах.

Ніхто не пригортав їх, як дітей 
убогих,

Моїх селян, опухлих з голоду селян.
І йшли жебрать вони на голубі 

дороги,
Де сум стояв, і голод, і густий туман.

Вони вмирали, як на фронті 
опівночі, 

У мирний час, цього не знаючи 
вовік.

І ти ридав тоді, о, тридцять третій 
роче,

О, незабутній голоду і горя рік!

Рідна земля
Встають над нею дні, 

як світлі плями;
Пливуть віки, як грози в далечінь.
І сонце йде… І все шумить вітрами,
Небес прозорих золота глибінь.

На ній життя і, наче смерть, могили,
Мені лишивши спогади важкі.
Там і знайомі й прадіди спочили, 
Мої брати — суворі козаки.

Пройду і я провалля і дороги, 
Земля схова в похмурому краю.
І все ж її, багату і убогу,
Люблю, як світ, як молодість свою! 

Ми чуєм, Тарасе…
Як ночі зависнуть над обрієм 

крила,
І відгук затихне на мить у імлі,
Здається, що Ти устаєш із могили
І йдеш поміж нами по рідній землі.

Нас кличеш у шапці і ніби 
в киреї…

— Я з вами. Ви чуєте — люті бої…
Умріть, але правди не зрадьте 

моєї,
Єдині і справжні нащадки мої…

Ми чуєм, Тарасе, — б’є грізна 
година, 

Ми бачим — чорніють, як мертві, 
поля;

Шумить Україна, горить Україна,
І стогне від ран Українська земля…

ППанооррааммааа
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Ніколи не залишайте розлиту воду 

на лінолеумі надовго, бо він швидко зі-
псується. 

 Гарячою водою для миття підлоги, вкритої ліноле-
умом, користуватися не варто, оскільки покриття стане 
м’яким і липким. Не можна для миття підлоги викорис-
товувати також соду й нашатирний спирт. Найкраще — 
теплу воду й господарське мило (60%).

 З дерев’яної підлоги добре видаляється бруд, 
якщо чистити її сумішшю з трьох частин річкового піс-
ку й однієї — свіжопогашеного вапна. Підлогу спочатку 
потрібно натерти цією сумішшю, а потім добре вимити.

 Паркетну підлогу з лаковим покриттям або без 
нього миють холодною водою з гліцерином (1 ложка 
на склянку), добре викручуючи ганчірку. Гаряча вода 
може зіпсувати паркет.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Порядок придумали 
нудні люди. 

 Чоловік у неї був 
зовсім молодий — ріжки 
тільки пробивалися... 

 Чим пізніше приїж-
джає «швидка», тим точні-
ший діагноз...

 Спільне між плітка-
ми і светром те, що спочат-
ку їх плетуть, а потім роз-
пускають.

 Людина лівим оком 
бачить набагато краще, 
ніж чує правим.

Було колись...
Джордж Вашингтон в 

Америці став єдиною лю-
диною, чий день наро-
дження є офіційно вихід-
ним у кожному штаті США.

Геній музики Моцарт 
жодного разу не ходив до 
школи. 

Бетховен не зміг опа-
нувати множення до кінця 
свого життя.

Альберт Ейнштейн не 
міг говорити майже до 
дев’яти років. Батьки були 
впевнені в його розумовій 
відсталості.

Найдовша королів-
ська династія — японська. 
Імператор Акіхіто є 125-
им нащадком своєї сім’ї. 

Видатний французь-
кий актор П’єр Рішар, по-
вне ім’я якого — П’єр Рі-
шар Моріс Шарль Лео-
польд Дефей, — нащадок 
давнього феодального 
роду. 

Куточок 
гумору

— За скільки мож-
на доїхати до Дерибасів-
ської? — запитує єврейка 
таксиста.

— За 30 гривень.
— А якщо я поїду з 

Мойшею?
— Однаково.
— Мойшо, я ж казала, 

що ти нічого не вартий!
☺ ☺ ☺

— Отже, свідку, ви 
стверджуєте, що відпові-
дач і позивачка жили ра-
зом як подружжя?

— Набагато краще, 
пане суддя! 

☺ ☺ ☺
— Чи не підкажете, як 

дійти до психлікарні?
— Подивіться кілька 

серіалів.
☺ ☺ ☺

— Чи гріх брати хабар?
— Ні, оскільки гріх бе-

руть на душу, а хабар — на 
лапу.

☺ ☺ ☺
Суддя питає в підсуд-

ного:
— Можете довести, що 

ви не винні?
— Звичайно, дайте 

лише час.
— Добре, даю вам сім 

років.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 У Середньовіччя сіль була 
настільки дорогою, що її іно-
ді називали «білим 
золотом». Ціна солі 
була такою високою, 
що вона грала роль 
грошей, як і інші цінні 
предмети. 

 Ще на початку 1800-х років сіль була в 4 рази 
дорожча, ніж яловичина. 

 Аж до початку ХХ століття фунт солі був осно-
вною валютою в Абіссінії (нині Ефіопія).

 Хлорид натрію (сіль) утворюється при взаємодії 
металевого натрію з газоподібним хлором. Це єдина 
порода подібного плану, яку регулярно поїдають люди.

 Щоденна норма споживання солі в холодних 
країнах становить 3 – 5 грамів, у спекотних країнах — 
20 грамів. Така різниця пов’язана з підвищеним пото-
виділенням, тому що з потом виходить багато солі з ор-
ганізму людини.ганізму людин

 Першою столи-
цею США було міс-

то Філадельфія — з 
1790 по 1800 роки. Тут  

були ухвалені  основні 
документи молодої держави — Декларація 

незалежності (1776) і Конституція США (1787).
 Перший міст через протоку Босфор 

спорудили ще за кілька століть до нашої ери, 
під час персько-грецьких війн: для перепра-

ви величезної армії перського царя Дарія з 
Азії на європейську землю. Другий міст збу-
дували як засіб сполучення уже в наш час, 
1973 року.

 Острів Робінзона Крузо, розташований 
поблизу Чилі, належить до архіпелагу Хуан 
Фернандес. Саме там на початку XVIII сто-
ліття 5 років провів у самотності англійський 
моряк Селкірк, котрий став прототипом зна-
менитого роману Даніеля Дефо. 

Неправильно Правильно
Вибач мене Вибач мені

Стань на коврик Стань на килимок

Не капризничай Не вередуй

Зав’яжіть платочки Пов’яжіть хустинки

Швидше засипай Швидше засинай

Гречнева каша Гречана каша

Ось уже рік і 10 місяців, як створено в Інтернеті сайт 
нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.
wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
13300. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки захо-
дили на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Брази-
лія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, 
Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, 
Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, 
Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казах-
стан, Монголія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська 
Республіка. 

Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одно-
го. Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, ці-
кавий тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-
інфо» за всі роки  виходу газети. Так що на сайті ви можете 
прочитати будь-які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А 
читати там є що. 

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

Цього року святкові заходи відбуватимуть-
ся з 19 грудня по 14 січня у сквері імені Богда-
на Хмельницького та на Красній площі, де об-
лаштовано «Казкове містечко».

У ніч з 31 грудня на 1 січня біля головної 
ялинки для чернігівців і гостей міста пропо-
нується новорічний захід за участю відомих 
естрадних гуртів та місцевих творчих колекти-
вів і виконавців. 

6, 7, 8 січня — пройдуть фестивалі верте-
пів, 12 – 13 січня відбудеться зимовий фоль-
клорний фестиваль «Коза».

«Казкове містечко» працює щодня, а у ви-
хідні проходять вечірні святкові програми.

Безкоштовні екскурсії Черніговом. На но-
ворічні та Різдвяні свята будуть безкоштовні екс-
курсії для чернігівців і гостей міста. Дати екскур-
сій: 24 і 30 грудня, 7 і 13 січня. Збір усіх бажаючих 
на Красній площі біля ялинки — о 15.00.

Можливо, екскурсії проведуть і в інші дні, 
про що повідомить портал міськради. 

Ці екскурсії, «Прогулянки з історіями», — 
волонтерський проект, який вже став у Черні-
гові популярним.
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З моменту запрова-
дження григоріанського ка-
лендаря в XVII столітті 31 
грудня вважається остан-
нім днем року. Протягом 
століть усюди виникли різ-
ні новорічні традиції — за-
бобонні, цікаві, незвичайні. 

 

Італія
Італійці новорічної ночі 

обов’язково одягають черво-
ну нижню білизну. Незалеж-
но від тканини — шовк, вовна 
чи бавовна — червона білизна 
обов’язкова як для чоловіків, так 
і для жінок. Це обіцяє щастя, перш 
за все в коханні. Після півночі 
традиційно їдять сочевицю. Вона 
приносить багатство в сім’ю.

Іспанія
Іспанці з’їдають опівночі 

рівно дванадцять ягід виногра-
ду — під кожен удар курантів. 
Перед тим, як випити на честь 
нового року шампанського, іс-
панці кладуть у келих золоту 
обручку — на щастя. І чоловіки, 
й жінки також одягають на Но-
вий рік червону нижню білизну.

Болгарія
Болгари зустрічають Новий 

рік ударами по спині. Для цьо-
го вони прикрашають одну гіл-
ку вишні, а потім використову-
ють її як жезл. З нею діти ходять 
від дверей до дверей і покри-
вають вдячних жителів удара-
ми. Це має принести багатство 
і здоров’я.

Чехія
Чехи традиційно їдять ко-

ропів новорічної ночі. Існує 
поширений звичай розрізати 
яблука й за малюнком насіння 
передбачати майбутнє. Якщо 
розташування насіння нага-
дує зірки, все буде добре, якщо 
хрест — загрожує біда.

США
Американці, зокрема в пів-

денних штатах, на Новий рік 
їдять суп із сочевиці. Вважа-
ється, що вона приносить гроші 
й удачу. Деякі навіть вдаються 
до добровільного домашнього 
арешту на пару днів під гаслом 
«Ніхто нікуди не піде» — лише 
для того, аби не викидати хо-

лодного супу з сочевиці, що за-
лишився від попереднього дня. 
Хто все-таки ризикне й піде з 
дому, на нього чекає рік, пов-
ний невдач.

Аргентина
У аргентинців є звичай — 

позбавлятися від старих до-
кументів. Їх рвуть останнього 
дня року на дрібні шматочки й 
кидають як конфеті новорічної 
ночі з вікна. 

Ізраїль
Початок року супроводжу-

ється гучним звуком баранячо-
го рогу. Пронизливий звук має 
призводити до покаяння. Під-
солоджують свято яблуками з 
медом, медовим пирогом і со-
лодким морквяним пудингом.

Китай
Китайці напередодні Ново-

го року не святкують нічого. Но-
вий рік у них починається тільки 
в лютому. Тоді будинок очища-
ють за допомогою бамбукових 
гілок від злих духів, оновлюють 
постільну білизну й одяг. Неза-
довго до початку нового року, 
з 23-ї години, відчиняють усі ві-
кна, щоб впустити новий рік.

Японія
Як і китайці, японці перед 

настанням нового року чистять 
свої будинки до блиску. Рівно 
опівночі по всій країні годин-
ники на храмах б’ють 108 разів 
— щоб виселити 108 людських 
вад і старий рік. 

Великобританія
Британці зустрічають Но-

вий рік хлопавками — менше в 
приватному порядку, а частіше 
через організовані величезні 

феєрверки, наприклад, на ко-
лесі огляду «London Eye». Хто з 
віскі, хлібом і шматком вугілля 
в руках постукає у двері, того 
мають впустити до будинку. Це 
приносить щастя.

Франція
Французи відзначають 

свято досить спокійно. Феєр-
верків не запускають, у кра-
щому випадку — на паризьких 
Єлисейських полях. Замість 
цього збираються новорічної 
ночі з друзями на вечерю, п’ють 
шампанське, насолоджуються 
фуа-гра та устрицями. 

Греція
Тут на Новоріччя печуть 

спеціальний хліб. На удачу пе-
кар кладе всередину монетку. 
Хто монету знайде, може спо-
діватися на великий грошовий 
прибуток у новому році.

Австрія
У Відні традиційно танцю-

ють вальс. Перед собором Свя-
того Стефана їдять сир і п’ють 
шампанське, не обходиться 
без петард. 

Німеччина
Німці дуже люблять фе-

єрверки, петарди, так зва-
ні батареї, ящики з безліччю 
ефект них хлопавок і світло-
вих ракет. Суть традиції — у 
вигнанні злих духів: вони не 
повинні прийти в новий рік. 
Також німці підтримують зви-
чай ворожіння на свинці. Сви-
нець спочатку плавлять, а по-
тім опускають у холодну воду. 
Сформована фігура у вигляді 
серця чи обручки обіцяє щас-
тя в коханні. 
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