
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№118    4 січня 2018 року Ціна 4 гривніВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

Вітаємо 
з Новим 

2018 роком!

5

5

Здрастуйте в новому році, 
наші шановні читачі!

Завершилася передплата на періодичні видання 
області на 2018 рік. Точніше, з доставкою з січня, 
адже передплата триває на наступні місяці. Читачі 
нашої газети «Світ-інфо» 2017 року продовжили пе-
редплату на неї і на рік новий. Усім — велике спа-
сибі! А хто не встиг оформити передплату на січень, 
долучайтеся до неї зараз. 

86514

Триває передплата 
на 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» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, 

СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.

 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 дру-

зям, знайомим, колегам, запропонуйте також пе-
редплатити. Чим більше буде передплатників, тим 
міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному просто-
рі області. 

Збори Чернігівського 
земляцтва в Києві: 

щирі вітання землякам!
12 січня в столиці відбудуться традиційні що-

річні, вже 22-гі, збори Чернігівського земляцтва 
в Києві. Як завжди, за участю делегацій з Чер-
нігова та районів нашої області. До зустрічі на 
зібранні земляків! 

Панорама року 2017-го: про це писала наша газета
Це вже наша історія: лише заголовки публікацій

Напередодні Новоріччя 
Кабінет Міністрів України роз-
повсюдив для засобів масової 
інформації повідомлення про 
основні економічні й соціальні 
показники країни за 2017 рік. 

Наша газета, яка теж 
отримала таке повідомлен-
ня, сповідуючи принципи 
об’єктивності інформації, по-
дає зараз цей звіт. Багатьом 
читачам середнього й стар-
шого віку він нагадає парадні 
звіти влади радянських часів. 
Адже, безумовно, окрім цих 
досягнень, є й чимало недолі-
ків або, як їх інколи завуальо-
вано називають, «проблем». 
Уряд може назвати і їх. Але те-
пер — про досягнення. 

Можливо, в читачів виник-
не резонне запитання: чому 
ж з усіма цими досягнення-
ми ми живемо ще «не дуже», 
або, інакше кажучи, чи відчули 
мільйони простих людей ці до-
сягнення на собі? Що ж, спо-
діваймося на краще! Новоріч-
чя — якраз і є той час, коли ми 
живемо такими надіями. 

Соціальна політика
На 10,1% зріс прожитко-

вий мінімум.
Удвічі — до 3200 грн — 

зріс розмір мінімальної зар-
плати.

Більше 9 млн пенсіоне-
рів підвищено пенсії з жовтня 
2017 р.

На 30% зріс середній роз-
мір пенсії.

На понад 37,1% зросла 
середньомісячна зарплата (сі-
чень – жовтень).

На 9% зменшилася кіль-
кість зареєстрованих безро-
бітних.

Економічний розвиток
На 2,3% зріс ВВП. 
На 3,9% зросли обсяги 

виробництва переробної про-
мисловості.

На 18,5% зріс експорт 

товарів та послуг.
На 18,9% зросла реальна 

зарплата.
$2 216 млн становив при-

ріст прямих іноземних інвес-
тицій.

На понад 20% зріс обсяг 
освоєних капітальних інвес-
тицій.

Енергетика
На 1,1% зріс обсяг вироб-

ництва електроенергії.
На 34,4% зріс експорт 

електроенергії.
На 3,9% зріс видобуток 

природного газу.
На 15,9% зріс обсяг тран-

зиту газу.

Транспорт
На понад 31% зріс обсяг 

пасажирських авіапереве-
зень.

На понад 10% збільшив-
ся транзит вантажів через 
морські порти.

У 4,4 разу збільшено 

кількість пасажирів у міжна-
родному сполученні.

Залізничним транспортом 
перевезено на 15,7% більше 
вантажу.

Понад 2000 км доріг від-
ремонтовано.

Охорона здоров’я
Участь у програмі «Доступ-

ні ліки» бере кожна третя ап-
тека в Україні.

За 8 місяців дії програми 
«Доступні ліки» українці ско-
ристалися 12 мільйонами ре-
цептів на суму понад 500 млн 
грн.

Пацієнти із серцево-су-
динними захворюваннями, 
діабетом ІІ типу та бронхіаль-
ною астмою отримали без-
печні, якісні та ефектив-
ні ліки безоплатно або з 
незнач ною доплатою.

Культура
Уперше за 26 років неза-

лежності з Держбюджету за-
куплено унікальні музичні ін-
струменти й навчальне облад-
нання для музичних та худож-
ніх шкіл-інтернатів на понад 9 
млн грн.

Завдяки державній під-
тримці національного кінема-
тографа створено 33 фільми, 
підписано 32 контракти на 
виробництво нових фільмів, 
у широкий прокат вийшло 19 
фільмів.

МВС
На 13% зменшилася 

кількість кримінальних 
правопорушень.

Щоб ми так добре жили, 
як говорить наш рідний уряд

По Чернігівщині
Сновський район об’єднався в одну 

громаду і може зникнути як адміністратив-
на одиниця.

Фестиваль вертепів.
Журналіст Олексій Маслов представив 

першу збірку поезій.
Обласний ляльковий театр святкує 

40-річчя. 
Вознесенська церква Козельця пере-

дана Київському патріархату.
Чернігівському радіоприладному заво-

ду — 50 років.
Давньоруське поселення розкопали в 

Чернігові.
20-річчя хору ім. Д. Бортнянського.
Скарб польських монет.
За кількістю пам’яток Чернігівщина вхо-

дить до першої десятки областей України.
«Шрами на серці»: презентація книги 

Юлія Коцюбинського.
Звучить старовинна музика на Валу.
Чернігівські таланти — в Польщі, в міс-

ті-побратимі Тарнобжегу.
10-класник пише наукові роботи. 
Ніжинській центральній міській бібліо-

теці імені М. Гоголя — 120 років.
Кредити на житло в селі.

«Сіверські вікінги»: фестиваль серед-
ньовічної культури. 

Реконструкція гідротехнічної споруди 
на річці Стрижень.

Станція Ніжин: перехід ще не відкрито, 
люди й далі дряпаються на міст.

Корюківці — 360 років.
Історик Сергій Павленко видав книгу 

про Мазепу та шведів.
Археологи досліджують Новгород-Сі-

верський та Мезин.
12 тонн допомоги для обласного центру 

соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.
У Батурині — археологічний сезон.
Польща запросила на відпочинок дітей 

із Чернігівщини.
Тролейбус № 5 тепер їздить на вокзал.
В  обласному архіві – про 100-річчя  

перших архівних установ. 
Обласна бібліотека ім. В.Короленка 

відзначила 140-річний ювілей.
Міжнародний історичний фестиваль.
Фестиваль молока. 
Чернігівець встановив на балконі со-

нячні панелі. 
У Чернігові за субсидією звернулося 

більше 90 тисяч сімей.
Перші електронні табло на зупинках.
Чернігів, купуй рідне!

Виставка в обласному архіві до 
100-річчя проголошення УНР.

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»: 50-річчя.

Чернігівщина розширює економічні 
контакти з Китаєм.

У 117 років померла найстаріша жи-
телька України Христина Нагорна.

П’єдестал, на якому стояв пам’ятник 
Леніну в Чернігові, нарешті демонтують. 

Радіомеханічний технікум відзначив 
50-річчя.

Олімпійська чемпіонка Олена Косте-
вич народила дівчинку.

 «На палаючому Сході» — книга про ге-
роїв АТО.

Кримінальні справи за підкуп виборців.
Інвалідам потрібне не просто співчут-

тя, а допомога.
Двом хабарникам з поліції дали по 5 

років.
Долучайтеся до благодійного фонду 

«Захистимо Україну!».
Вшанували жертв комуністичного ре-

жиму.
Чернігівці в Українській Повстанській 

Армії. 
Батурин — гетьманська 

столиця.
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Бліц-інформ

Літературнно-мистецька паноррама

Михайлу Данилюку — 90
21 грудня довголітній відповідальний секретар 

Чернігівської крайової організації Народного Руху, 
нині — голова обласного об’єднання ветеранів Михай-
ло Дмитрович Данилюк відзначив 90-річчя. Він уро-
дженець Галичини, але саме на Чернігівщині став од-
ним з перших рухівців, немало сприяв становленню 
обласної організації НРУ. 

Михайло Данилюк нагороджений орденом «За 
мужність», має довічну президентську стипендію.

Технологічний університет 
отримає гроші 
на реконструкцію 
Європейський інвестиційний банк профінансує ре-

конструкцію 29 об’єктів Чернігівського національного 
технологічного університету, які знаходяться в 9 при-
міщеннях навчального закладу. Йдеться про мільйони 
євро, які використають насамперед на термомодерні-
зацію — заміну вікон і дверей, утеплення стін, цоколю, 
покриття мінватою горища, створення окремих міні-ко-
телень на твердому паливі. Окрім того, будуть придбані 
сучасні лабораторії для студентів.

Університет, разом із шістьма вищими навчальними за-
кладами України, переміг у проекті «Вища освіта. Енерго-
ефективність і сталий розвиток». Конкурс тривав три роки. 

У травні австрійська компанія почала аудит енерго-
ефективності навчального закладу. 

На перших етапах вартість робіт становила 9 міль-
йонів євро, на сьогодні вийшли на більшу суму.

Гроші, виділені Інвестиційним банком, стануть най-
більшою інвестицією в Чернігівський регіон за останні 
роки. Дата початку робіт поки не відома.

Галина Авраменко 
та Михайло Єрко — 
кращі спортсмени області 2017 року
Чернігівська асоціація спортивних журналістів за 

підсумками змагань визначила десятку кращих атле-
тів області 2017 року.

Серед них перше місце віддали заслуженому майстру 
спорту Галині Авраменко, яка у Словенії на чемпіонаті Єв-
ропи з кульової стрільби здобула дві золоті та дві срібні 
медалі, а на чемпіонатах України увінчана ще дев’ятьма 
нагородами. У чоловіків кращим визнано Михайла Єрка, 
який тричі піднімався на золотий подіум чемпіонату світу 
з кікбоксингу і вперше привіз до Чернігова золотий пояс 
чемпіона Європи у ваговій категорії до 60 кг.

До десятки кращих увійшли також: Олена Костевич 
(кульова стрільба), Ірина Варвинець, Сергій Семенов і 
Руслан Ткаленко (біатлон), Ольга Бібик (легка атлети-
ка), Валентина Кисіль (важка атлетика), Дмитро Ми-
трофанов (бокс), Ігор Рептюх і Олексій Коломієць (па-
раолімпійський спорт), Андрій Козир (рукопашний бій).

Аграрії зібрали 3,78 млн 
тонн зерна і перевершили 
торішній рекорд
На кінець грудня сільгоспвиробники області зібра-

ли майже 3,78 мільйона тонн зерна. Це на 40 тисяч тонн 
більше, ніж торік. Обмолотили 658 тисяч гектарів, або 
95% від запланованого. Збирання зернової кукурудзи 
тривало. Кукурудза взагалі займає більше половини 
площ зернових, намолочено її понад 2,6 мільйона тонн. 

Середня врожайність зернових і зернобобових пе-
ревищила 57 центнерів з гектара, що на 2 центнери 
більше від торішнього показника. У тому числі врожай-
ність кукурудзи — понад 73 центнери з гектара. 

Найбільше зерна намолотили в Бобровицькому ра-
йоні — близько 420 тисяч тонн, Ічнянському — понад 
320 тисяч тонн, Прилуцькому — майже 320 тисяч тонн.

Політичні вандали побили 
сітілайт борця за Україну
На проспекті Перемоги в Чернігові вандали розби-

ли сітілайт із зображенням розстріляного в часи СРСР 
відомого українського художника Михайла Бойчука.

«Ще один постріл у серце художника, розстріляно-
го сталінським режимом, Михайла Бойчука, — так на-
звав цей злочин громадський діяч Олександр Ясенчук. 
— Невідомі пацюки розтрощили сітілайт із зображен-
ням художника, причому всі інші сітілайти з комерцій-
ною рекламою залишилися неушкодженими».

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

на підтримку діяльності Чернігівського  благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на карт-
ку «Приватбанку» на ім'я Олександра Ясенчука 
  4149 6258 1049 1173.

Не стало найстарішого 
водія України 

У Ніжині пішов із життя 97-річний Анатолій Грищинський. 
Торік  він потрапив до національного реєстру рекордів як 

найстарший водій в Україні. Пан Анатолій усе життя не розлу-
чався з кермом. На війну 1941 року мобілізувався також воді-
єм. Їздив на ЗІС, ленд-лізівських «Студебекерах», «Шевроле» та 
«Доджі». Удома в Ніжині купив собі «Запорожця». А кілька років 
тому пересів на подарунок від держави — «Деу Сенс». 

Попри вік, Анатолій Грищинський до останнього кружляв 
ніжинськими вулицями, підвозив друзів. Був дуже обережним 
водієм — за 78 років за кермом не мав жодного штрафу.

Відійшов у вічність Віталій Леус
У Чернігові помер Віталій Леус — журналіст, прозаїк, краєзнавець.
Він народився 2 липня 1946 року в селі Крутоярівка Прилуцького 

району на Чернігівщині. Закінчив факультет журналістики Київського 
державного університету ім. Т. Шевченка.

Працював у срібнянській районній газеті, обласних газетах «Ком-
сомольський гарт», «Деснянська правда», «Чернігівський вісник», місь-
кій — «Чернігівські відомості», редагував всеукраїнську дитячу газету 
«Ліхтарик» (Чернігів). 

Автор 60 книжок: романів, повістей, оповідань, нарисів. Ла-
уреат міжнародних, всеукраїнських та обласних премій і кон-
курсів. Член Національних спілок — письменників, журналістів, 
краєзнавців.
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У бібліотеці ім. Короленка — новий клуб 
«Поетичний бібліопростір «А+»

Мета клу-
бу — згуртува-
ти людей, котрі 
пишуть вірші. 
На перше засі-
дання завітали 
поети Ліна Лан-
ська, Олексій 
Маслов, Лари-
са Дущак, Анна 
Дмитрук, Сергій 
Таранець, На-
дія Кривопиша, 
Валентина Ше-
ховцова, Воло-
димир Швидун, Лана Світко (Світлана Сусленко), Наталія Дорошенко, ху-
дожниця Ірина Бірюкова, гітаристи Михайло Клімець та Юлія Здор. Луна-
ли вірші, музика. 

Вийшли книги-переможці 
обласного конкурсу творів 

місцевих авторів
Департамент інформаційної діяльності та кому-

нікацій із громадськістю обласної держадміністра-
ції   завершив видання книг, що друкувалися  2017  
року за кошти обласного бюджету в рамках облас-
ної Програми підтримки розвитку інформаційної та 
видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки. 
Книги вийшли у видавництві «Бук-Друк» (Житомир), 
що виграло тендер на це видання. 

 Щойно побачили світ такі книги:
1. Володимир Кашка «Час плоду» (романи та 

есеї).
2. Юрій Ананко «Книга радости» (щоденникова 

проза).
3. Володимир Сенцовський «Петрусь, пес Тимо-

ха і Кощійко з липового сучка» (оповідання для дітей 
молодшого шкільного віку).

4. «Парафіяльний літопис церкви Різдва Пресвя-
тої Богородиці с. Ксьонзівки Чернігівської єпархії 
(1867 – 1915)», упорядники — Олександр Тарасен-
ко, Анна Морозова; наукове видання (збірник доку-
ментів і матеріалів).

5. Валентина Михайленко «Солодкий смак гірко-
ти» (роман).

6. Тетяна Сидоренко «Подвійний хронотоп» (по-
вість).

7. Петро Антоненко «Стріла» (прозові та поетич-
ні твори).

8. Василь Буденний «Вдома, в школі і в дворі» (ві-
рші для дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку).

9. Надія Марчук «Проникнення» (поетичні твори).
10. Віталій Леус «Долі конем не об’їдеш»  (повісті 

та оповідання).
11. Маргарита Бордонос «У минуле навпростець, 

або Невеличкі казочки про старовинне місто на Дес-
ні» (оповідання для дітей).

Книги  безкоштовно передадуть до бібліотек, на-
вчальних і культурних закладів Чернігівщини, а їхні 
електронні копії  розміщені на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

Михайло Слабошпицький 
презентував нову книгу

До Чернігівського літературно-меморіального 
музею-заповідника Михайла Коцюбинського за-
вітав відомий письменник Михайло Слабошпиць-
кий з презентацією своєї нової книжки «Протиран-
ня дзеркала». У ній автор розповідає про відомих 
людей, яких йому поталанило зустріти на власному 
життєвому шляху. 

20-річчя спеціалізації «хореографія» 
У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Шевченка відбувся обласний форум «Інноваційні стратегії розвитку 
хореографії».

Були доповіді викладачів університету, круглий стіл з розвитку хорео-
графії, творчі звіти колективів університету, гуртків та студій, керівника-
ми яких є студенти й випускники факультету фізичного виховання спеціа-
лізації «хореографія», майстер-класи з хореографії.

Також заплановано благодійний міський бал, фестиваль-конкурс се-
ред учнів і студентів, майстер-класи для всіх бажаючих та великий свят-
ковий гала-концерт.

Спеціалізація «хореографія» була відкрита на факультеті фізичного 
виховання педуніверситету 1998 року. За цей час факультет підготував 
багато хореографів і балетмейстерів, що нині працюють у дитячих танцю-
вальних гуртках, студіях і центрах, серед них відомі в області, Україні й за 
кордоном «Міріданс», «Колорит», «Альянс», «Реверанс», «Інсайд», «Журав-
ка», «Ярмарка», «Аеліта», «Like one».
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Бліц-інформ

Кримінальна хроніка

Юні пошуковці представили 
роботи про чернігівців-
учасників Української Революції
Фундація «Вільні люди» спілкується з дітьми, 

щоб виховувати їх на гідних прикладах патріотів. 
Олександр Ясенчук, координатор «Вільних людей» 
у Чернігові, взяв участь у круглому столі, присвя-
ченому Українській Революції, організованому 
Центром національно-патріотичного виховання, 
туризму та краєзнавства учнівської молоді.

«Зростає й науковий інтерес до постатей учас-
ників Української Революції. Цей круглий стіл 
став майданчиком для презентації останніх до-
сліджень», — зазначив Олександр Ясенчук. 

КМЦ «Інтермеццо», Центр національно-патрі-
отичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді й фундація «Вільні люди» вручи-
ли подарунки авторам наукових праць.

Учасники відвідали в «Інтермеццо» виставку 
«Вогненна молодість: молодь у революційних по-
діях 1917 – 1921 та 2013 – 2014 рр. на Чернігів-
щині».

Підсумки «Школи 
молодого журналіста»
12 учасників «Школи молодого журналіс-

та» отримали сертифікат, що підтверджує прохо-
дження навчання.

«Школа молодого журналіста» — спільний 
проект Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА 
та громадської організації «Асоціація регіональ-
них ЗМІ», за сприяння обласної організації Наці-
ональної спілки журналістів. 

Проект реалізується коштом обласного бю-
джету в рамках обласної Програми підтримки 
розвитку інформаційної та видавничої сфер Чер-
нігівщини на 2016 – 2020 роки. Партнером про-
екту 2016 року виступив благодійний фонд «Май-
бутнє Чернігівщини».

Це вже другий набір молодих та ініціативних 
людей, які лише планують чи починають випробо-
вувати власні сили в журналістиці.

У рамках Школи проведено 13 тренінгів (на-
писання новин, проведення інтерв’ю, медіагра-
мотність, юридичні аспекти журналістської діяль-
ності, нові медіа, фоторепортаж тощо), 4 навчаль-
ні поїздки. Серед тренерів — відомі чернігівські 
та київські журналісти.

Рятувальники отримали 
нову техніку 
4 пожежні автомобілі МАЗ, вантажівку 

Mersedes Actros, водолазне спорядження та ін-
струменти отримали днями рятувальники області. 
Пожежні автомобілі одержали Чернігів, Бахмач і 
Новгород-Сіверський, трохи пізніше такий авто-
мобіль поїде в Ічню. На початку цього року прибу-
дуть ще два подібних автомобілі. 

Вантажівку Mersedes Actros використовува-
тимуть для перевезення вантажів, польових та-
борів для ліквідації пожеж на торфовищах чи в лі-
сах, коли рятувальники виїжджають на завдання 
на кілька днів.

Газові мережі зношені 
і становлять ризик 
для споживачів
Застарілі газогони спричиняють додаткові 

втрати газу і є джерелом підвищеної небезпеки 
для споживачів.

Майже 3,5% газових мереж області прокла-
дені більше 40 років тому, близько 20% — понад 
25 років, більше 100 км — вичерпали амортиза-
ційний термін. 

Експлуатація застарілих газогонів потребує 
додаткових коштів і ресурсів. 

«За останні 3 роки протяжність газопроводів 
збільшилася на 100 км. Відповідно зросли витра-
ти на утримання й обслуговування мереж. Але 
останні півтора року наш тариф знижувався», — 
пояснює технічний директор «Чернігівгазу» Віта-
лій Черчович.

Попри скорочення фінансових надходжень, 
упродовж 2016 – 2017 рр. компанія замінила 
15,5 км газопроводів і 30 шафових газорегулю-
вальних пунктів на загальну суму 16,3 млн грн. 

27 грудня міський голова Владислав 
Атрошенко зустрівся з призерами між-
народних змагань та їхніми тренерами, 
вручив їм грошові винагороди. Ось хто їх 
отримав. 

Андрій Козир, Євген Хотінь, Олек-
сандр Єрмоленко — призери чемпіона-
ту світу, переможці чемпіонатів Європи 
2016 і 2017 років з рукопашного бою;

Володимир Пода — переможець 
чемпіонату Європи з рукопашного бою 
2017 року;

Денис Петренко — срібний призер 
чемпіонату Європи з рукопашного бою 
2017 року;

Сергій Козир — тренер-викладач 
ДЮСШ «Україна»;

Данило Козлов — переможець чем-
піонатів світу з панкратіону серед юніорів 
2016 і 2017 років, переможець чемпіона-
ту світу з козацького двобою 2017 року;

Кенан Алескеров — чемпіон України 
серед юніорів, срібний призер чемпіона-
ту світу з панкратіону серед юніорів 2017 
року;

Артем Калита — чемпіон Європи з 
елітних боїв, переможець чемпіонату сві-
ту з козацького двобою 2017 року;

Богдан Хмара — чемпіон України з 
панкратіону серед юніорів, переможець 
чемпіонату світу з козацького двобою се-
ред юніорів 2017 року;

Тетяна Морщак — чемпіонка України 
з панкратіону серед юніорів, переможни-
ця чемпіонату світу з козацького двобою 
серед юніорів 2017 року;

Влад Руденко — чемпіон України з 
бойового самбо серед юніорів, чемпі-
он Європи з елітних боїв, срібний призер 
чемпіонату світу з козацького двобою се-
ред юніорів 2017 року;

Олег Пищенко — тренер-викладач 
ДЮСШ «Авангард»;

Михайло Єрко, Микита Кривоус — 
багаторазові переможці чемпіонатів сві-
ту серед юніорів, переможці чемпіонату 
світу з кікбоксингу 2017 року;

Дмитро Пінчук — переможець чемпі-
онату України серед дорослих, чемпіона-
ту світу з кікбоксингу 2017 року;

Сергій Шрам — багаторазовий пере-
можець та призер чемпіонатів світу з кік-
боксингу, переможець чемпіонату світу з 
кікбоксингу 2017 року;

Андрій Кужельний — заслужений 
тренер України, тренер-викладач облас-
ної федерації кікбоксингу;

Юрій Єрмілов — заслужений тренер 
України, тренер-викладач з кікбоксингу 
ДЮСШ «Україна»;

Володимир Антонов — тренер-ви-
кладач з кікбоксингу ДЮСШ «Україна».

Шахрайські 
оборудки

За минулий рік шарлатани й афе-
ристи понад 600 разів оббирали гро-
мадян, видурюючи в них гроші та ко-
штовності.

Найбільш поширені способи об-
ману — телефонні, банківські та Ін-
тернет-шахрайства.

Сумним лідером серед жертв за-
лишається літня чернігівка, яка влас-
норуч передала шахраєві величезну 
суму в євро, доларах США та вітчиз-
няній валюті, що в еквіваленті стано-
вить близько 600 тисяч гривень. Ще 
в чотирьох випадках потерпілі втра-
тили через «телефонних» аферистів 
понад 100 тисяч гривень кожен.

Поліція вкотре застерігає: не 
поспішайте вірити незнайомцю, 
який телефонує та розповідає жах-
ливі історії про ДТП, до яких нібито 
причетний ваш родич, або про ско-
єний ним злочин. Спробуйте заспо-
коїтися й перевірити почуту інфор-
мацію.

Іншим дуже поширеним видом 
обману стало так зване «банківське» 
шахрайство. Жертві телефонують 
або надсилають смс, лякаючи нега-
раздами з картковим рахунком. Щоб 
«розблокувати рахунок», пропонують 
повідомити всю захисну інформацію, 
зазначену на картці. Після цього всі 
гроші до останньої копійки з рахун-
ку зникають. За таких обставин літ-
ня прилучанка втратила 15 тисяч гри-
вень, жителька Варвинського району 
— понад 12 тисяч, чернігівка — май-
же 10. І цей сумний перелік поповню-
ється щотижня.

Тому нікому не повідомляйте те-
лефоном свої персональні дані. Усі 
питання щодо стану карткового ра-
хунку розв’язуйте лише під час осо-
бистого візиту до відділення банку.

«Інтернет-шахрайство». Аферисти 
маскуються під порядних продавців, 
виставляють на сайтах оголошень не-
існуючий товар і вимагають за нього 
попередню оплату. Отримавши гроші, 
закривають акаунт і перестають від-
повідати на телефонні дзвінки.

Від подібного шахрайства по-
страждав житель Бобровиці, який на-
магався придбати автомобіль і пере-
рахував завдаток у 60 тисяч гривень. 
Майже стільки само заплатив прилу-
чанин за вигадані комп’ютерні комп-
лектуючі. Втрати інших потерпілих ко-
ливаються від кількох сотень до 20 
тисяч гривень.

Порятунок від такого шахрай-
ства є лише один: не сплачувати 
грошей наперед. Проводити розра-
хунок тільки після того, як отримали 
товар та оглянули його.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Нагороди чернігівським спортсменам 
та їхнім тренерам

Браконьєр, який убив 
двох лосів, програв справу 

і в апеляційному суді
Апеляційний суд Чернігівської області від-

мовив «мисливцю» Олегу Гармашу, який у січ-
ні минулого року вбив двох лосів поблизу села 
Лосинівка Ніжинського району, в задоволенні 
його апеляційної скарги. 

25 жовтня 2017 року Ніжинський міськра-
йонний суд визнав його винним у «незаконно-
му полюванні, в результаті чого було незаконно 
добуто двох дорослих лосів». Звинувачення за 
частиною 2 статті 85 Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення — порушення правил 
використання об’єктів тваринного світу. За рі-
шенням суду Гармаш мав сплатити на користь 
держави штраф у 2 тисячі гривень і мислив-
ському господарству — ще 60 тисяч гривень 
компенсації.

В апеляційному суді звинувачений усе за-
перечував. Разом з тим проти Олега Гармаша в 
провадженні є ще й кримінальна справа.

Браконьєр стріляв 
у лісівників

Лісові охоронці натрапили на протекторні 
сліди між селами Іржавець та Адамівка Носів-
ського району. Далі помітили слід людини із со-
бакою, яких висадили з тієї самої автівки. Сум-
нівів не залишилося — це браконьєри. Не га-
ючи часу, працівники лісового господарства 
вирішили переслідувати невідомих. Невдовзі 
знайшли вбиту молоду косулю. Щось злякало 
зловмисників, тож вони сховали її. 

За деякий час по тварину прийшло троє 
зловмисників. Побачивши лісівників, вони ки-
нулися тікати. На підкріплення лісовим охорон-
цям приїхали єгері місцевого мисливського 
господарства. Тікаючи, один із браконьєрів ви-
кинув рушницю, другий почав відстрілюватися. 
Після того, як у нього закінчилися набої, брако-
ньєр викинув рушницю, дістав ніж і кинувся на 
лісового охоронця. 

Упіймали браконьєрів пізно ввечері. Ними 
виявилися мешканці села Адамівка. Однак, 
доки лісова охорона та працівники правоохо-
ронних органів оглядали місце злочину, зло-
вмисникам удалося втекти.

Особу браконьєра, який стріляв по лісів-
никах і кидався на них з ножем, встановили. 
З’ясувалося, що дві одиниці зброї, з яких стрі-
ляли в дику козу, є нелегальними, вони ніде не 
числяться. 

За фактом браконьєрства порушено кри-
мінальне провадження за частиною першою 
статті 248 Кримінального кодексу України — 
незаконне полювання. Ще одне кримінальне 
провадження порушили за частиною першою 
статті 345 Кримінального кодексу України — 
погроза або насильство щодо працівника пра-
воохоронного органу. Максимальна санкція 
цієї статті передбачає покарання до трьох ро-
ків позбавлення волі.

За інформацією ДП «Ніжинське 
лісове господарство»

Затримано 
групу наркоділків

У Прилуках поліція під процесуальним 
керівництвом прокуратури області затри-
мала групу з 5 наркоділків, які виготовля-
ли й розповсюджували в особливо вели-
ких розмірах психотропну речовину амфе-
тамін на території Прилуцького, Варвин-
ського, Ічнянського районів.

Під час затримання проведено кілька 
обшуків, під час яких виявлено й вилучено 
близько 1 кілограма амфетаміну (приблиз-
но 4000 доз), який за цінами «чорного» 
ринку оцінюється в півмільйона гривень.

Також вилучено лабораторне облад-
нання й 100 літрів прекурсорів для виго-
товлення близько чотирьох кілограмів ам-
фетаміну, півкіло готової для продажу ма-
рихуани, автомобіль «Мерседес-500», який 
використовували для злочинної діяльності, 
вогнепальну зброю іноземного виробни-
цтва, близько 10 тисяч гривень, отрима-
них від збуту наркотичних засобів.

Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 307 Кримінального 
кодексу України (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, пе-
ревезення, пересилання чи збут наркотич-
них засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів) — карається позбавленням волі 
на строк від шести до десяти років з кон-
фіскацією майна.

Поліція та СБУ затримали
 телефонного терориста, 
який «замінував» кілька 

мостів у Чернігові. 
Йому загрожує в’язниця

Увечері 27 грудня на лінію «102» зате-
лефонував чоловік і повідомив про заміну-
вання в Чернігові мосту, який скоро має ви-
бухнути. Слідчо-оперативна група поліції, 
вибухотехніки й кінологи негайно були на-
правлені обстежити всі стратегічні об’єкти. 
Поліція перевірила пішохідний, автомо-
більний та залізничний мости через Десну, 
а також усі мости в обласному центрі.

Вибухових або небезпечних для життя 
предметів не виявили.

Під час проведення спільних розшуко-
вих заходів поліцейські та співробітники 
СБУ в Чернігівські області встановили, що 
завідомо неправдиве повідомлення про 
замінування на канал «102» вчинив раніше 
судимий мешканець Чернігівського райо-
ну. Зловмисник затриманий.

Відкрито кримінальне провадження за 
частиною 1 статті 259 Кримінального ко-
дексу України (завідомо неправдиве пові-
домлення про підготовку вибуху, підпалу 
або інших дій, які загрожують загибеллю 
людей чи іншими тяжкими наслідками) — 
карається позбавленням волі на строк від 
двох до шести років.
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Четвертий рік розслідують злочини проти Майдану Пряма моваБліц-інформ
Вручення премії імені 
В’ячеслава Чорновола
Напередодні 80-річчя від дня народження 

Героя України, видатного українського громад-
сько-політичного діяча відбулося вручення пре-
мії його імені за кращу публіцистичну роботу в 
галузі журналістики.

Диплом лауреата вручено львівському жур-
налісту Зиновію Суходубу за роботу-диптих (кни-
га разом із компакт-диском) «Ліна Костенко. 
Любов’ю-пам’яттю причастя: діалоги з Поете-
сою». Книга вийшла у львівському видавництві 
«Апріорі». 

Також Почесними грамотами Держкомте-
лерадіо були відзначені творчий колектив Сум-
ської філії ПАТ «НСТУ» й Центру Інтернет-телеба-
чення Сумського державного університету за 
програму «Телемарафон: герої нації» та журна-
лістка Дарина Рогачук за статтю «За покликом 
рідної крові. Знайти родинну історію в архівах 
КДБ». 

Премію імені В’ячеслава Чорновола прису-
джують від 2004 року відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України та вручають до дня 
народження В’ячеслава Чорновола у грудні. Гро-
шовий еквівалент премії — 5 тисяч гривень.

Нова україномовна 
газета на Донеччинi 
й Луганщині
Побачив світ перший номер нової україно-

мовної газети «Говорить Донбас». Це офіційно 
зареєстроване видання призначене для поши-
рення у прифронтових населених пунктах у зоні 
АТО.

Мета видання — просування української 
мови на Схід, протидія російській пропаган-
ді, популяризація Збройних Сил України та ін-
ших формувань, що захищають державу від 
агресора.

Засновник і редактор — журналіст, громад-
ський діяч, волонтер Сергій Пархоменко.

Завдяки волонтерам, на плечі яких лягає мі-
сія поширення видання, газета «Говорить Дон-
бас» уже побувала в Золотому, Маріуполі, Ав-
діївці, Сіверськодонецьку, Верхньоторецькому, 
Красногорівці, Гнутовому, Павлополі, Широки-
ному, Чермалику.

Роздача стала можливою завдяки волонте-
рам Координаційного центру допомоги учасни-
кам АТО та їхнім сім’ям, «Вільним людям» Запо-
ріжжя, активістам «Сили людей» Маріуполя, а та-
кож громадському діячу, донеччанину Станісла-
ву Федорчуку.

Новий український 
бронеавтомобіль 
«Варта-Новатор» 
підкорює бездоріжжя
У Нацгвардії відбулися випробування ново-

го українського бронеавтомобіля «Варта-Нова-
тор». Він є новинкою вітчизняного виробника 
«Українська бронетехніка». На відміну від стар-
шого брата «Варта», побудованого на агрегатах 
вантажівки МАЗ (4х4), в основі меншого за роз-
мірами «Варта-Новатор» — шасі американсько-
го пікапа Ford F-550. 

Бронеавтомобіль завдовжки 5,8 метра 
комплектують дворядною 5-місцевою кабіною, 
він здатен перевозити до однієї тонни вантажу. 
При цьому може буксирувати причіп повною ма-
сою до 8 тонн. 

У рух машину приводить турбодизельный 
двигун робочим об’ємом 6,7 л і потужністю 300 
к.с. Максимальна швидкість — 120 км/год. Без 
дозаправляння автомобіль може долати до 700 
  кілометрів. 

Увечері 20 грудня в будівлі уряду співро-
бітники Служби безпеки України затримали 
Станіслава Єжова, перекладача Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана.

Служба безпеки заявила, що Єжова за-
вербувало Головне управління розвідки Ро-
сії і що той збирав інформацію про закор-
донні поїздки й переговори українського 
Прем’єра, аби потім передати ці дані пред-
ставникам російських спецслужб. За два 
дні Єжов був рішенням суду арештований. 

Посада Єжова — заступник керівни-
ка протоколу Прем’єра. Перед отриман-
ням посади він пройшов перевірку служ-
би контррозвідки, як і будь-який інший 
державний службовець. Працівники рів-
ня Єжова не мають доступу до державної 
таємниці. Однак Єжов як синхронний пе-
рекладач з англійської мови брав участь у 
переговорах Гройсмана з іноземними ви-
сокопосадовцями. Отже, знав про всі пе-
реговори очільника уряду, їхню суть і до-
слівний зміст тих таємних розмов, які сам 
перекладав. 

Гройсман заявив, що такі ситуації бува-
ють і в інших державах та навіть порадив 
нашим спецслужбам уважно придивитися 
до посадовців відомств, де в час війни та-
кож можуть бути іноземні агенти. Гройсман 
також заявив, що принаймні кілька місяців 

знав, що Єжов — під підозрою спецслужб, 
які за ним стежать і ведуть його перевір-
ку. Правоохоронці уточнили, що стежили за 
Єжовим ще з весни 2017 року. Тому, схоже, 
Єжов ще не був під підозрою в січні 2017 
року, коли перекладав перемовини укра-
їнського Прем’єра з тодішнім віце-прези-
дентом США Джо Байденом. Але наприкінці 
весни, в травні 2017 року, Єжов працював 
на зустрічі Гройсмана з Прем’єром Великої 
Британії Терезою Мей, а також там само, в 
Лондоні, на зустрічі Гройсмана з міністром 
закордонних справ Великої Британії Бори-
сом Джонсоном. 

І вже явно будучи під підозрою, в липні 
цього року Єжов перекладав розмову Грой-
смана про ситуацію на Донбасі зі спецпред-
ставником США Куртом Волкером. А в лис-
топаді цього року Єжов їздив разом з Грой-
сманом до Канади. 

Щоправда, наші спецслужби заявили, 
що, вже викривши Єжова, вони використа-
ли його для передачі росіянам дезінформа-
ції. Тим не менше Єжов мало не до остан-
нього працював перекладачем Прем’єр-
міністра. 

Станіслав Єжов народився 1978 року. 
Отримав освіту в Інституті міжнародних від-
носин Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. Його вважа-
ють одним з найкращих синхронних пере-
кладачів серед українських дипломатів, а 
якийсь час він працював саме в МЗС, звід-
ки його й порекомендували Прем’єру. Обі-
ймав й інші важливі посади. 

Єжов не приховував своїх проросійських 
поглядів. Його дружина Юлія Мірошнікова 
взагалі є громадянкою Російської Федера-
ції. Вона бізнесмен, володіє американською 
компанією, що розташована у Вашингтоні.

Якщо доведуть, що Єжов був агентом 
російських спецслужб, то за державну зра-
ду він може отримати тюремний строк від 
10 до 15 років.

Перекладач Прем’єра України — російський шпигун

Зустріч Гройсмана з Прем’єром 
Великої Британії Терезою Мей. 

За ними — Станіслав Єжов. 

Суд у Києві засудив «тітушку» Юрія Крисіна 
до умовного терміну покарання за причетність 
до вбивства на Майдані 2014 року журналіста 
В’ячеслава Веремія. 

Генеральна прокуратура України просила cуд 
призначити Юрію Крисіну шість років позбавлен-
ня волі. Адже, як встановлено слідством, уродже-
нець Горлівки Донецької області Крисін у лютому 
2014 року погодився за 20 тисяч доларів США зі-
брати групу «тітушок» для протидії активістам Єв-
ромайдану. І зібрав — «тітушки» розташувалися 
на Михайлівській площі у Києві для побиття мі-
тингувальників. Увечері одного дня за допомо-
гою гранати вони зупинили автомобіль, в якому 
їхав журналіст газети «Вєсті» В’ячеслав Веремій, 
витягли його і побили битами. Один з «тітушок» 
вистрелив у журналіста. Від отриманих поранень 
Веремій помер у лікарні.

Затяжний суд 
Розслідування цього вбивства завершилося 

швидко. Ще в липні 2014 року Департамент спе-
ціальних розслідувань ГПУ передав справу до 
суду. Однак тільки зараз, 22 грудня, — після трьох 
з половиною років слухань — Шевченківський 
районний суд Києва оголосив вирок у цій справі. 
Суддя Олег Лінник визнав Юрія Крисіна винним. 
Винним — у хуліганстві, а тому призначив пока-
рання у вигляді позбавлення волі на чотири роки 
умовно з випробувальним терміном у два роки. 
Суд визнав обставинами, що пом’якшують пока-
рання, наявність у Крисіна двох малолітніх дітей 
та його каяття. 

«За цим вироком Крисін узагалі не перебу-
ватиме під вартою. Два роки він буде на волі й 
зобов’язаний ходити відмічатися та не вчиня-
ти інших порушень. Якщо він вчинить новий зло-
чин, то інспекція з питань виконання покарань 
має право замінити йому умовне на чотири роки 
ув’язнення», — пояснив Deutsche Welle керівник 
Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Гор-
батюк.

За його словами, прокуратура не задоволе-
на таким вироком і оскаржуватиме його в апе-
ляційній інстанції. Адже суд протягом трьох з 
половиною років, коли слухалася справа Кри-
сіна, обрав йому запобіжний захід — «особис-
те зобов’язання», і він був на волі та за цей час 
уже скоїв два злочини — рейдерський напад і по-
биття. Причому за один з них уже засуджений до 
умовного терміну покарання. 

Дивний вирок
Адвокатка родини загиблого В’ячеслава Ве-

ремія переконана, що Юрію Крисіну все зійшло 
з рук через наявність у нього впливових покро-

вителів з влади. Вікторія Дейнека у розмові з 
Deutsche Welle зауважила: «Це людина з великим 
кримінальним досвідом і великими кримінальни-
ми зв’язками. У цій справі є певна зацікавленість 
і заангажованість інших впливових осіб. Адже по 
всіх справах він мав би бути ув’язнений, але його 
звільняють «на умовне», і людина не боїться та 
продовжує вчиняти злочини. Журналістські роз-
слідування вказують на зв’язок Крисіна і голови 
ОДА однієї з областей, колишнього народного де-
путата від Блоку Петра Порошенка». 

За словами адвокатки, родина В’ячеслава 
Веремія шокована таким вироком для Юрія Кри-
сіна. Такі самі почуття й у директорки Інституту 
масової інформації Оксани Романюк. Вона за-
уважує, що журналістські організації роблять усе, 
аби правоохоронці ретельно розслідували напа-
ди та вбивства журналістів, а винних притягали 
до адекватного покарання. Однак вирок суду по 
справі Веремія перекреслює всю їхню роботу. 

Без сприяння 
За словами Сергія Горбатюка, на цей час Де-

партамент спецрозслідувань ГПУ розслідував 
і передав до суду 242 справи щодо вбивств на 
Майдані 2014 року. З них 192 справи «зависли» в 
судах. І тільки в п’ятдесяти справах є вироки. При 
цьому лише одному фігуранту суд призначив ре-
альний строк відбування покарання — 4,5 року 
позбавлення волі. У всіх інших — умовні терміни 
або люди засуджені заочно.

«Проте при цьому наша робота не зупиняєть-
ся. Вже повідомлено про підозру 385 особам, 
розглядається ще майже 3,5 тисячі епізодів, 15 
тисяч осіб перевіряються на причетність до ско-
єння злочинів на Майдані. При цьому результати 
могли б бути і кращими, якщо б суди не затягува-
ли справи, а також нам не перешкоджали в роз-
слідуванні», — прокоментував Сергій Горбатюк.

Серед основних перешкод він називає суттє-
ве законодавче обмеження розпочинати розслі-
дування нових епізодів стосовно вбивств, адже 
тепер це має робити Державне бюро розсліду-
вань, яке ще не працює. Також слідчий вказав 
на суттєве скорочення штату слідчих і прокурорів 
Департаменту спецрозслідувань ГПУ, який нині 
розслідує справи Майдану. Критично висловив-
ся Горбатюк і про бездіяльність таких правоохо-
ронних органів, як СБУ та МВС, які не поспішають 
співпрацювати в розслідуванні цих справ. 

«А головне — відсутнє зацікавлення вищого 
керівництва держави, щоб усі ці справи розслі-
дувалися швидко. Про справи Майдану згадують 
лише в чергові річниці», — зазначив Горбатюк.

Сайт Deutsche Welle www.dw.com        
22.12.2017

Сергій ГОРБАТЮК, 
голова Департаменту 
спеціальних розслідувань 
Генеральної прокуратури

«Ми на півдорозі 
до закінчення 
розслідування 

справ Майдану»
— До речі, щодо Луценка. 

Не так давно він заявляв, що 
80% справ Майдану вже роз-
слідувано.

— Мені невідомо, звідки 
така цифра взялася. Я сказав 
би, що ми зараз приблизно на 
півдорозі до повноцінного ре-
зультату, але це досить умов-
но, бо по окремих епізодах ре-
зультати доволі відчутні, а деякі 
злочини ще не розкриті. Можу 
припустити, що за заявами про 
«закінчення розслідувань» рад-
ше стоїть небажання їх розслі-
дувати, ніж реальні цифри.

— А може, це тому, що Лу-
ценко — політик? А політики 
мають робити заяви.

— Так, він часто говорить 
як політик, але треба усвідом-
лювати, що Луценко — насам-
перед Генпрокурор. Він мав би 
зібратися зі слідчими, прокуро-
рами й спитати їх про перебіг 
розслідувань, про проблемати-
ку та необхідну допомогу. У нас 
було кілька нарад, але Луценка 
цікавило питання завершення 
справи за підозрою Януковича 
й ще кількох високопосадов-
ців. Що ж до розслідувань кон-
кретних епізодів, проблем, які 
виникають, виконавців, то жод-
них нарад не відбувалося. І, від-
повідно, такі заяви зовсім не 
підтверджені реальною ситуа-
цією. Можливо, вони виправ-
довують певну бездіяльність.

Фрагмент інтерв’ю 
для «Тиждень.ua»

Справа про вбивство журналіста Веремія: 
покарання без покарання
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1 Оформлено 4 млн паспортів для ви-
їзду громадян України за кордон та понад 

1 млн ID-карт.
57 пожежно-рятувальних підрозділів утворено 

в об’єднаних територіальних громадах.
На 48,5% збільшено виконання програм будів-

ництва й отримання житла для військовослужбовців.

Охорона природи
Схвалено рішення КМУ про розширення мере-

жі природоохоронних територій України на 17 тисяч 
842 гектари.

Упроваджено європейський механізм оцінки 
впливу на довкілля.

Освіта
На 2 тарифні розряди збільшено розміри поса-

дових окладів педагогів. 
На 40,3% зменшено черги в дитячі садочки. 
На 18% зросли розміри академічних і соціальних 

стипендій. 
У 25 закладах професійно-технічної освіти ство-

рено сучасні навчально-практичні центри. 

Оборона
На 24,3% збільшено видатки для забезпечення 

оборони України  2018 року. 
За стандартами НАТО підготовлено 9 батальйо-

нів, 25 рот Збройних Сил та понад 1400 інструкторів. 
Створено навчальну матеріально-технічну базу 

двох нових та відновлено дев'ять існуючих навчаль-
них центрів. 

Близько 34 тисяч осіб прийнято від початку 2017 
року на військову службу за контрактом до Збройних Сил. 

Відремонтовано понад 12 тисяч одиниць озбро-
єння та військової техніки. 

Військовослужбовцям надано 818 квартир. 

Житлово-комунальне 
господарство
З 575 до 761 зросла кількість населених пунктів, 

у яких впроваджується роздільне збирання побуто-
вих відходів.

На 10,4% зріс відсоток оснащення приладами 
обліку теплової енергії багатоквартирних будинків.

На 23% зменшилася кредиторська заборгова-

ність підприємств теплокомуненерго за спожитий 
природний газ.

160 тисяч домогосподарств скористалися «те-
плими кредитами».

Проведено фінансову й податкову децентраліза-
цію — майже удвічі зросли доходи загального фон-
ду місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів.

Сільське господарство
На 36,7% зросли капітальні інвестиції в сільське, 

лісове й рибне господарство.
5 млрд грн спрямовано на програми державної 

підтримки розвитку агропромислового комплексу.
На 19,5% зріс експорт аграрної продукції.
62 млн тонн зібрано зернових і зернобобових 

культур. 
На 3,8% зросли обсяги виробництва харчової 

продукції.

Юстиція
325 млн грн виплачено заборгованості із 

зарплати. 

Щирі 
вітання!

Від іме-
ні Товариства 
у к р а ї н с ь к о ї 
мови імені 
Т. Шевченка 
у США (ТУМ) 
щиро вітаємо 
вас і ваших 

рідних з Різдвом Христовим 
та Новим 2018 роком! Бажа-
ємо вам сили й витривалості 
в цей неспокійний час, коли 
Україна мусить захищати 
свої кордони на Сході та Пів-
ночі від сусідів-загарбників. 

Як знаєте, українська гро-
мада по всьому світі стара-
ється допомогти Україні та її 
народові морально й фінан-
сово. Громада США без пе-
рерви звертається до свого 
Президента, сенаторів і кон-
гресменів з проханням допо-
магати Україні відстояти свої 
кордони від ворожих нападів. 

Наше Товариство протя-
гом року пересилало фінан-
сову поміч на видавничу ді-
яльність до обласних «Про-
світ», на матеріали для дітей-
переселенців зі Сходу, на 
стипендії для студентів з бід-
них родин, які вивчатимуть 
україністику. Було переда-
но гуманітарну поміч україн-
ським воякам і родинам за-
гиблих бійців. 

Бажаємо якнайкращих 
успіхів у вашій праці для до-
бра України та її народу!

З Різдвом Христовим! З 
Новим роком! 

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ 

(США)

Світова рада Суспільної 
служби при Світовому кон-
гресі українців щиросердеч-
но вітає весь український 
народ у всьому світі. Вітає-
мо провідників українських 
церков, духовенство, мона-
шество, Збройні Сили Укра-
їни, зокрема наших воїнів-
захисників на передовій. Ли-
немо зі співчуттям до тих ро-
дин, у кого бракуватиме при 
святковому столі батька чи 
сина, брата чи сестри. Нехай 
Різдвяна зірка та новонаро-
джене Боже Дитятко Ісус зі-
гріють кожну українську ро-
дину, втілять віру і надію, да-
рують їй щастя та любов.

Ми бажаємо вам миру 
та спокою, достатку, міцного 
здоров’я та щедрих Господ-
ніх благ.

Веселих свят, Різдва 
Христового та щасливого 
Нового року!

Христос рождається!  
Славімо Його!

Ірина ВАЩУК, 
голова Світової ради 

Суспільної служби СКУ,
м.Торонто, Канада

Печерський районний суд Киє-
ва звільнив від кримінальної відпо-
відальності колишнього голову Дер-
жавного управління справами Ігоря 
Тарасюка й зняв арешт з його майна.

Відповідне клопотання надійшло 
до суду 1 серпня. Причина — закін-
чення строків. У судовому засіданні 
прокурор і захисник підсудного під-
тримали це клопотання.

Тарасюк заявив суду, що не запе-
речує фактичних даних скоєння зло-
чину, в якому він підозрюється.

Колишній голова Держуправлін-
ня справами підозрювався в тому, що 

в 2006 – 2007 роках сприяв Вікторо-
ві Януковичу і його оточенню в заво-
лодінні комплексом відпочинку «Пу-
ща-Водиця» урочища «Межигір’я» за-
гальною вартістю 506 млн гривень.

У рішенні суду зазначено, що Та-
расюк не був обізнаний зі схемою 
заволодіння держвласності й не 
мав на меті заподіяння збитку дер-
жавним інтересам.

2 березня 2017 року йому повідо-
мили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 
191 (привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ними шляхом зловжи-
вання службовим становищем в осо-

бливо великих розмірах) Криміналь-
ного кодексу. Екс-керівник ДУС фігуру-
вав як підозрюваний у кримінальному 
провадженні за фактами створення і 
діяльності злочинної організації та за-
володінням у її складі державним май-
ном — комплексом відпочинку «Пуща-
Водиця» урочища «Межигір’я». 

Але потім прокуратура змінила 
підозру на ч. 2 ст. 367 (службова не-
дбалість), оскільки не побачила на-
міру в діях голови Дежуправління 
справами. Строк притягнення до від-
повідальності за цим обвинувачен-
ням становить 5 років і, відповідно, 

минув у 2012 році.
Суд задовольнив клопотання, 

звільнив Тарасюка від криміналь-
ної відповідальності й закрив кримі-
нальне провадження.

Також суд зняв арешт з його май-
на, а саме з домоволодіння й 4 автомо-
білів, у тому числі Bentley Brooklands і 
Porshe 911 Turbo S. Крім того, суд зняв 
арешт з пістолета Glock 19, пристрою, 
візуально схожого на спеціальні тех-
нічні засоби для відстеження спецсиг-
налів Protect 1203, 4 золотих злитків, 
металевої шаблі й 2 ножів.

Українська правда, 29.12.2017

Щоб ми так добре жили, як говорить наш рідний уряд

По Україні
Ми закуповуємо ву-

гілля з окупованих терито-
рій.
Литва допомагає Україні. 

Ціни на деякі ліки в Україні зави-
щені в 14 разів. 

Електроенергія знову дорожчає 
—  щоб випросити  черговий   міжна-
родний  кредит. 

Через невиконання рішень судів 
держава заборгувала громадянам 
за роки незалежності 450 млрд грн.

Державна шахта купила м’ясо по 
4 тисячі гривень за кілограм і міне-
ралку по 588 гривень за літр.

 Державний борг України за рік 
зріс до 71 мільярда доларів.

За рік борг населення за опла-
ту послуг ЖКГ зріс на 12,5 мільярда 
гривень — більше ніж удвічі.

Трагедія в Одесі: поліція заявляє 
про «істотний прогрес» після трьох 
років (!) розслідування.

Економіка від Мінекономіки: 
вчергове підвищити ціни на алкоголь.

Зростають тарифи на газ для на-
селення і зарплата в головного «газів-
ника», в нього — більш як у 17 разів.

Від 1 липня держава не конт-
ролює цін на соціальні продукти. Чи 
буде подорожчання?

У Києві слідом  за подорожчан-
ням води й тепла підняли квартплату.

На Одещині демонтували 
пам’ятник Котовському.

Футбольний клуб «Іллічівець» 
змінив назву на «Маріуполь».

Верховна Рада: депутати у від-
пустці, чомусь аж більш як півтора-
місячній.

Суди більше року не розглядають 
справи від НАБУ і САП. 

Трудові мігранти переказують в 
Україну величезні суми.

Перехід на цифрове телебачення 
знову відклали. Можете дивитися те-
левізор і без тюнера.

У Києві подорожчав комуналь-
ний транспорт.

В українських містах хочуть 
зменшити швидкість до 50 км/год.

В Україні побудували 79 но-
вих об’єктів відновлювальної 
енергетики.

На Луганщині завершили мон-
таж вежі, яка транслюватиме україн-
ське телебачення.

За тиждень в Україні потонули 99 
людей.

Під Києвом у ДТП загинуло 7 
людей.

Перший в Україні пам’ятник Пет-
люрі  установили у Вінниці.

Жанна Боднарук — народна ар-
тистка України.

Андрій Ярмоленко — в «Боруссії». 
Якщо подорожчає газ, кількість 

субсидіантів може зрости до 90%.
Минуло 4 роки після побиття сту-

дентів на Майдані — до суду нарешті 
скеровано обвинувальні акти щодо 
вісьмох осіб.

Постраждалі на Майдані отри-
муватимуть пільги учасників бойо-
вих дій.

НАБУ відкрило справу про дару-
вання МВС нагородної зброї.

Забруднені міста. 
Українців нищить горілка. 
Населення України швидко ско-

рочується.
Мораторій на продаж землі про-

довжено на рік.
За півроку безвізу з ЄС ним ско-

ристалися 355 тисяч українців. 
З України вивезли скарби, спів-

мірні із золотим запасом Росії.
100-річчя Української революції.
Як ми втрачали Крим.

Панорама року 2017-го: 
про це писала наша газета
Це вже наша історія: лише заголовки публікацій

По світу
Що засекречував СРСР про Другу 

світову. 
Велика Жовтнева кривава революція.
Більшовики і починали як грабіжники.
У Росії збирають підписи за похо-

вання Леніна та покаяння за Жовтне-
вий переворот і громадянську війну.

В українських працівників у Польщі 
з’явилася профспілка.

Знаменита  німецька актриса Марі-
ка Рьокк виявилася радянською розвід-
ницею.

Головна християнська святиня — 
Гроб Господній — під загрозою руйну-
вання.

Помер найстаріший мільярдер Де-
від Рокфеллер, відомий своєю благодій-
ністю.

Новий спосіб перетворити морську 
воду на питну.

Під загрозою зникнення тисячі ви-
дів дерев.

У Польщі створено Центр протидії 
російській пропаганді.

У Перемишлі вшанували жертв ак-
ції «Вісла».

За провокаціями в Польщі стоїть 
Москва.

Українець об’їхав велосипедом 13 
країн світу.

Між Францією і Німеччиною пусти-
ли трамвай.

У Німеччині підвищать плату за ра-
діо й телебачення — до 19 євро.

Італія безкоштовно здає в оренду 
понад 100 середньовічних замків.

Китай запустив найбільшу у світі 
плаваючу сонячну електростанцію.

У Чилі будують найбільший у світі 
оптичний телескоп.

У Казахстані відкрили пам’ятник 
жертвам казахського голодомору.

Чорногорія стала 29-им членом 
НАТО.

В Італії пропонують допитати Путі-
на в гучній справі про «пакт між мафією 
і державою».

Понад 30 тисяч військових Росії — 
на землі України.

Росія продовжує окупацію Південної 
Осетії: двічі посунула «кордон» у Грузію.

Литва висунула звинувачення ще 
двом росіянам у справі про події 1991 
року.

Дочка Нємцова оскаржила вирок у 
справі про вбивство батька.

Археологи знайшли місто, в якому 
народився Святий Петро.

У Полоцьку знайдено  монастирську 
печатку Євфросинії Полоцької.

У Баварських Альпах  — скарби на-
цистів.

Американка встановила рекорд се-
ред жінок з перебування в космосі.

Екологи виявили майже 400 но-
вих видів флори й фауни у бразильській 
Амазонії.

Українських шкіл у Росії немає.
У Росії відібрано олімпійські медалі. 
У Німеччині запустили суперпотяг 

швидкістю 300 кілометрів на годину.
Ще один штат США визнав Голодо-

мор в Україні геноцидом. 
Екс-президента Аргентини звинува-

тили в державній зраді через 23 роки 
після подій.

Кількість ув’язнених у світі журна-
лістів досягла історичного максимуму. 

Росія пустила потяги в обхід України.
Древні міста планети.
Сім чудес світу. 
Чорнобиль міг знищити Україну та 

Європу.
Сторінками старих газет.
Перші книги світу.
Убивство Симона Петлюри.
80-річчя Великого терору. 
Найпопулярніші пам’ятки світу.
Історія: таємниці, відкриття, 

гіпотези.

Межигір’я Януковичу віддали «ненавмисне»?
Суд закрив справу проти екс-голови ДУС і зняв арешт з його майна
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Бліц-інформ Події коментує редактор газети 

«Укрпошта» різко 
збільшує прибуток 
ПАТ «Укрпошта», національний оператор по-

штового зв’язку, планує до 2022 року збільшити 
показник чистого прибутку до 13 млрд грн, по-
відомив глава компанії Ігор Смілянський. 2016 
року її чистий дохід був 4,4 млрд грн, у 2017 році 
становитиме 5,5 млрд грн.

На 2018 рік планується впровадження су-
часної кур’єрської доставки та збільшення обся-
гів пересилання по країні, міжнародних відправ-
лень, введення нового формату сільських відді-
лень.

«Укрпошта» входить до сфери управління Мі-
ністерства інфраструктури України. Надає близь-
ко 50 видів послуг у 11,5 тис. відділеннях по всій 
Україні. Штат підприємства налічує 73 тисячі 
працівників, з яких 36 тисяч — листоноші.

«Укрзалізниця» знову 
підвищує зарплату
Підвищення очікується в межах 17 – 30%. 

А загалом за останні півтора роки становитиме 
майже 100%.

Шахраї під маскою 
«лікарів»
Генпрокуратура спільно з Нацполіцією за-

тримали злочинну групу з 10 осіб, які видавали 
себе за іноземних лікарів і ошукали не менше 
1200 громадян України.

Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луцен-
ко: «Проведено широкомасштабну операцію за 
участі близько 500 правоохоронців. Одночасно 
проведено 100 обшуків у 7 містах країни. Лікві-
довано злочинну організацію, яка упродовж 5 
років ввела в оману, ошукала не менше 1200 до-
вірливих громадян».

За його словами, затримали лідера злочин-
ної організації та його вище керівництво: «Усьо-
го 10 осіб. А також вилучено майна та грошових 
коштів на загальну суму понад 5 мільйонів гри-
вень».

Зловмисники наживалися переважно на 
одиноких громадянах похилого віку, які мали різ-
номанітні захворювання.

«Злочинці, видаючи себе за іноземних ліка-
рів, розмовляючи з удаваним іноземним акцен-
том, пропонували за допомогою вигаданих но-
вітніх технологій, зокрема супутникової теле-
фонної діагностики організму, та неіснуючих лі-
ків нібито іноземного виробництва здійснити 
успішне лікування різноманітних захворювань, у 
тому числі тяжких та невиліковних (Альцгеймера 
та Паркінсона)», — написав Луценко.

При цьому зловмисники продавали потерпі-
лим дешеві вітчизняні лікарські препарати або 
дешеві біологічно активні домішки.

Затриманим загрожує позбавлення волі на 
строк до 12 років з конфіскацією майна.

Повії  і сутенери 
пропонують узаконити 
проституцію
За оцінками міжнародних організацій, в 

Україні налічується близько 80 тисяч секс-
працівників — повій і сутенерів. 

Про це заявив директор з політики та парт-
нерства «Альянсу громадського здоров’я» Пав-
ло Скала. За його словами, існує потреба в де-
криміналізації цієї сфери, що сприятиме, зокре-
ма, зменшенню поширення ВІЛ, адже в Україні у 
трьох чвертях нових випадків інфікування здій-
снюється саме статевим шляхом. Працівники 
секс-індустрії «постійно перебувають під тиском 
і клієнтів, і правоохоронних органів, які піддають 
їх різним видам насильства, здебільшого психо-
логічному, іноді фізичному».

Активіст нагадав, що в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення є стаття 181.1, 
яка передбачає адмінпокарання для особи, ко-
тра задіяна в наданні сексуальних послуг за пла-
ту: «Через наявність цієї статті цей вид бізнесу 
прихований, і він контролюється у тому числі пра-
воохоронними органами, а також організованою 
злочинністю».

Ще одна активістка Юлія Дорохова повідо-
мила, що до парламенту поданий законопроект 
про декриміналізацію проституції. Вона заяви-
ла: «Нас не чують, але користуються нашими по-
слугами. Невигідно змінювати законодавство, 
тому що величезні гроші йдуть у кишені тих, хто 
  кришує цей бізнес».

Гройсман: «Ціни 
зростали завжди»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, 
схоже, не може пояснити, чому в Україні по-
стійно зростають ціни і як цьому можна про-
тидіяти. «Ціни зростали завжди! Назвіть мені, 
будь ласка, рік, коли не зростали ціни?» — за-
явив він на прес-конференції. І додав, що уря-
ду для нормалізації ситуації «потрібно трішки 
часу».

«Усе інше — це популізм. Тут кажуть, тре-
ба регулювати ціни. Регулюйте, скільки хочете, 
ціни, які вони є, такими й будуть. А от контроле-
ри цін ще й братимуть хабарі», — додав Грой-
сман.

Коментар
А де ж «нові реформатори» 

та їхні «реформи»?
Прем’єр має рацію лише в тому, що ціни в 

нас зростають уже третє десятиліття. Можна 
було б ще порівняти з феодальним чи рабо-
власницьким ладом. Але порівнювати, мабуть, 
треба з гаслами Майдану, на перемозі якого 
прийшла нинішня влада. І з пишними заявами 
про оновлення, реформи і т.д. 

І чому такий убогий вибір — або безконт-
рольне зростання цін при начебто антимоно-
польному законодавстві та його органах, або 
хабарництво в контролюючих органах?

А як же численні правоохоронні органи, зо-
крема й нові, створені для «боротьби з коруп-
цією»? 

Мова йде про литовського поета і проза-
їка Пятраса Цвірку, поетесу Саломею Неріс, 
письменника і громадського діяча Антанаса 
Венцлову, поета й діяча Гіру Людаса.

Члени робочої групи мерії столиці пропо-
нують прибрати з Вільнюса пам’ятник Цвірці, 
а також перейменувати сквер, вулиці, школи 
та музеї, названі на честь цих діячів.

Коментар

Ми вийшли 
з тої системи

Литва знову демонструє вищий рівень де-
комунізації.

На відміну від України, Литва після Жов-
тневого перевороту, Першої світової війни 
не увійшла до складу відновленої Російської 
імперії, цього разу — комуністичної, не була 
одним з фундаторів СРСР. У міжвоєнне два-
дцятиліття Литва, як і Латвія та Естонія, була 
незалежною і не соціалістично-радянською 
державою. Литовці, як і латиші та естонці, ні-
коли не визнавали так званого «добровільно-
го входження» до СРСР, а вважали свої країни 
окупованими Радянським Союзом.

При розпаді СРСР саме Литва першою і 
найбільш рішуче з усіх республік Союзу пішла 
шляхом незалежності. І разом з двома згада-
ними сусідами давно вже вступила до НАТО і 
Євросоюзу. Зрозуміло, що всі три країни Бал-
тії без коливань попрощалися з тоталітарним 
комуністичним минулим. 

Але, як бачимо, процес триває, і межі його 
окреслити непросто. Дійшла черга й до вітчиз-
няних діячів історії, які начебто не були вели-
кими ревнителями і служителями тоталітар-
ного режиму, натомість були людьми визна-
ними, талановитими. Але, виявляється, своїм 
талантом теж служили зміцненню цього ре-
жиму. Так, принаймні, вважають нині багато 
хто в Литві.

Коротко — про кого ж мова. 
Пятрас Цвірка (1909 – 

1947) — литовський проза-
їк, поет, публіцист. Народився 
в селянській родині. Від 1934 
р. — член Товариства литов-
ських письменників. Під час  ві-
йни перебував в евакуації в Кі-
ровській області, Саратові, Ал-
ма-Аті, від 1942 р. — у Москві. 
Редактор літературного журналу «Перемога». 
Помер 2 травня 1947 року у Вільнюсі. 

Автор першого литовського сатиричного 

роману «Франк Крук» (1934). Найбільш зна-
чним вважається його соціальний роман про 
життя литовського селянства «Земля-году-
вальниця» (1935). Литовською мовою пере-
клав твори Стендаля, Пушкіна, Анрі Барбюса, 
Беранже, Піранделло.

Саломея Неріс, справ-
жнє прізвище — Бачинскай-
те (1904 – 1945) — литов-
ська поетеса. Лауреат Дер-
жавної літературної премії 
Литви (1938), Сталінської 
премії першого ступеня 
(1947 — посмертно).

Народилася в сім’ї за-
можних селян. Закінчила Ка-
унаський університет, вивчала литовську лі-
тературу, німецьку мову й літературу, педа-
гогіку й психологію. Навчаючись у Відні, спів-
працювала з письменниками лівої орієнтації. 
У 1931-му стала зв’язковою Комінтерну, за-
безпечувала контакт у 1936 – 1937 рр. з ке-
рівниками комуністичних партій Литви і Поль-
щі в Парижі, де мешкала. 

1940 року разом з іншими депутатами 
Народного сейму — письменниками Л. Гірою, 
Ю. Палецкісом, П. Цвіркою — увійшла до так 
званої повноважної делегації, яка подала 
прохання Верховній Раді СРСР про прийнят-
тя Литви до складу Радянського Союзу. 1941 
року стала депутатом Верховної Ради СРСР. 

Під час Другої світової війни Саломея Не-
ріс та її син перебували в евакуації в Москві, 
Пензі й Уфі. 1944 року поетеса повернулася 
до Литви. 7 липня 1945 року померла в мос-
ковській лікарні. Похована в Каунасі. 

Саломея Неріс дійсно мала комуністичні 
погляди, Цвірка менше був заангажований у 
політику. Обоє, безумовно, талановиті пись-
менники, класики литовської літератури. Кра-
щі свої твори написали, ще не будучи в СРСР, а 
за незалежної міжвоєнної Литви. Та й прожи-
ли при Союзі всього по кілька років. Але ціл-
ком можливо, що литовська декомунізація ді-
йде і до цих постатей. 

А тепер прикиньмо радикальні литовські 
мірки до наших українських реалій, загалом 
радянських, адже ми десятиліттями жили в 
СРСР. Поговорімо, зокрема, про творчу інте-
лігенцію. Хто і якою мірою своєю творчістю 
сприяв становленню і зміцненню комуністич-
ного ладу? Список виявиться нескінченним і 
критерії — доволі розмитими. Суб’єктивно, 
світоглядно, навіть за спрямованістю своєї 
творчості письменник міг бути далеким від 
комуністичної ідеології. А об’єктивно, творячи 
високі художні цінності, зміцнював цей лад, 

цю систему. Уже тим, що світові демонстру-
вали дійсно високохудожні твори. Класичний 
приклад — роман «Тихий Дон» Михайла Шо-
лохова, українця по матері. Видатний твір про 
трагедію народу, відзначений найвищою сві-
товою нагородою — Нобелівською премією. 
І водночас його можна трактувати як роман 
про перемогу радянської ідеї. 

Творчість багатьох письменників, у тому 
числі противників радянської влади, репре-
сованих нею, часто була дуже неоднознач-
ною. Як нам, наприклад, ставитися до такого 
генія, нашого земляка, як Олександр Довжен-
ко? Трагічна постать, сповнена протиріч. У пе-
ріод української національної революції він 
воював у складі армії УНР, брав участь у лікві-
дації більшовицького заколоту на київському 
заводі «Арсенал». А згодом оспівав цей зако-
лот у фільмі «Арсенал». Так само уславив біль-
шовицьку окупацію України у фільмі «Щорс». 

Ідейно чи «життя змусило», але активно 
співпрацювали з комуністичним режимом, 
відтак працювали на нього колишні ідейні на-
ціоналісти Сосюра, Копиленко, Панч, Головко 
— класики нашої літератури. Співпрацював і 
перший голова уряду УНР, письменник Воло-
димир Винниченко. Та й сам голова Централь-
ної Ради Михайло Грушевський повернувся з 
еміграції і зголосився на альянс з радянським 
режимом. 

Чимало інших наших відомих літераторів, 
які ніколи не були прихильниками націона-
лізму, незалежності України, але дійсно ста-
ли видатними письменниками, чесно й ідейно 
працювали на радянський режим. 

Подібні дійсно видатні українські діячі лі-
тератури, мистецтва увічнені в назвах наших 
вулиць, шкіл, різних закладів. Вони не підпа-
дають під декомунізацію, оскільки там за за-
коном встановлено більш чіткі критерії спів-
праці з тоталітарним режимом. Але дійсно 
як бути з тисячами й тисячами імен, багато з 
яких — наші сучасники? Ми ж лише 26 років 
у незалежній державі, а ці люди десятки ро-
ків жили і працювали в СРСР, виходить — і на 
комуністичний режим. Письменники, актори, 
музиканти, врешті журналісти, що, як і я сам, 
не один десяток років відпрацювали в партій-
но-радянській пресі. 

Що нам, усім громадянам незалежної 
України, тепер робити? Каятися, продовжува-
ти ідейну чистку, поки в суспільній свідомості 
не залишаться лише «істинні арійці»?

Чи, може, все-таки нарешті прощати-
ся з тоталітарною ідеологією, яка насправді 
більш живуча, ніж деякі імена в суспільному 
просторі. 

У Вільнюсі хочуть відмовитися від назв вулиць 
на честь діячів, які співпрацювали з радянським режимом

Нацбанк планує відмовитися від ви-
готовлення дрібних монет. У готівково-
му обігу України перебуває монет на за-
гальну суму понад 2,04 млрд грн. Але мо-
нети втрачають купівельну спроможність. 
Водночас вартість виготовлення монет у 
кілька разів перевищує їхню номінальну 
вартість, а фінустанови та інші учасники 
торговельних відносин витрачають зна-
чні кошти на їхнє транспортування, інка-
сацію та зберігання. 

Саме тому Національний банк планує 
припинити карбувати 1, 2, 5 та 25 копі-
йок. Карбуватимуть лише 10 і 50 копійок, 
а також металеву 1 грн. Люди зможуть 
використовувати весь дріб’язок і нада-
лі, однак поповнювати запаси не будуть, 
і монети поступово вийдуть з ужитку. Ціни 
заокруглять до найближчих 10 копійок. 

Нацбанк уже не вперше порушує пи-
тання щодо виведення дрібних грошей з 
обігу. Але питання досі неоднозначне й 
потребує детального вивчення. 

Дрібні монети в Україні 
пропонують вилучити

Коментар
Національну валюту 
знищує зростання 

цін і тарифів
Копійкаи в нас уже нічого не варта. При-

чина очевидна — шалене й безконтрольне 
зростання цін і тарифів на товари, послуги. 
Уже і гривня мало чого варта. Схоже, зо-
стався єдиний товар, для якого вона годить-
ся, — коробка сірників. 

Ми вже з вами якщо не мільйонери, як 
за шаленої інфляції в першій половині 90-х 
з купоно-карбованцями, то «тисячники» 
(втім, дехто й мільйонер, і не тільки гривне-
вий). Купюра номіналом 1000 гривень уже 
«на підході».

А щодо монет… Сумно й прикро, що 
вони валяються під ногами — в магазині, 
на тротуарі. Нехай і мало чого варті, але ж 
це неповага до національної валюти. 

Свіжий у пам’яті грандіозний обвал і так 
давно обваленої гривні одразу після Май-
дану, 2014 року. Тоді гривня впала більш як 
утричі (!), з 8-ми за долар (навіть менше) до 
25-ти. Причому ніхто з влади навіть не спро-
мігся якось це пояснити. Натомість нині 
гривня «приповзла» вже до 28-ми за долар.

Отже, національна валюта вже мало 
чого варта? А ми чогось варті в цій хаотич-
ній «ринковій економіці»? 
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Прихильники відокремлення 
Каталонії отримали більшість 
голосів на виборах
Партії, що підтримують незалежність Каталонії, збе-

регли абсолютну більшість у парламенті автономії за 
підсумками дострокових виборів, проведених наприкін-
ці грудня. 

Три політичні сили, які виступають за відокремлен-
ня Каталонії, сукупно отримують 70 мандатів у 135-міс-
ному регіональному парламенті. Альянс JxCat, до якого 
входить колишній голова каталонського уряду Карлес 
Пучдемон, отримує 34 мандати, ERC — 32 мандати, пар-
тія CUP — 4.

Однак на перше місце вийшла партія «Громадяни» — 
36 мандатів. «Громадяни» є найсильнішою серед партій, 
що підтримують єдність з Іспанією.

Традиційно політична сила, яка набирає найбіль-
шу кількість голосів, формує уряд. У цьому випадку — 
партія «Громадяни». Проте «незалежницькі партії», отри-
мавши більшість у парламенті, можуть наполягати, аби 
саме вони формували уряд. Це означає, що вибори не 
дозволили Каталонії вийти з політичної кризи, рух за 
від окремлення від Іспанії продовжиться.

На відміну від осіннього референдуму про незалеж-
ність, якому чинила перепони центральна іспанська 
влада, ці парламентські вибори в автономії відбулися 
за рекордної явки — 81,94% виборців.

Якщо новообраний парламент знову проголосить 
незалежність Каталонії, що суперечить конституції Іспа-
нії, він також може бути розпущений. Адже після прове-
дення восени незаконного референдуму про незалеж-
ність і проголошення за його підсумками парламентом 
автономії незалежності Каталонії центральний іспан-
ський уряд оголосив 27 жовтня про розпуск парламен-
ту Каталонії.

Німеччина отримала третину 
електрики з чистих джерел
Електроенергія з відновлювальних джерел то-

рік склала в Німеччині 33% від загального споживан-
ня. Відсоток отриманої з вугілля електрики знизився з 
40,3% у 2016 році до 37%. Відновлювальна енергія в 
майбутньому здатна заповнити дефіцит електроенергії, 
утворений через закриття станцій, що працюють на ви-
копному паливі, і АЕС.

У Німеччині все ще діє ряд великих вугільних ТЕС, 
але близько 20 з них можна закрити, й це не позначить-
ся на забезпеченні країни електроенергією.

У Перу помилували засудженого 
екс-президента країни
Президент Перу Педро Кучинський підписав поми-

лування для колишнього очільника країни Альберто Фу-
хіморі, який був засуджений до 25-річного ув’язнення 
за зловживання владою та порушення прав людини. 
78-річного Фухіморі помилували з міркувань гуманнос-
ті за рекомендацією медиків.

Фухіморі був президентом країни з 1990 по 2000 
роки. Тюремні терміни загальною тривалістю 25 ро-
ків він отримав за п’ятьма вироками — за організацію 
вбивств 25 осіб, хабар, незаконне прослуховування те-
лефонів і використання держкоштів для підкупу.

Китай обмежує кількість 
населення Шанхая та Пекіна
Шанхай, фінансова столиця Китаю, — одне з най-

більших міст світу, його населення — 24,3 млн. Але в ме-
гаполісі занадто забруднене середовище, великі затори 
транспорту й брак державних послуг, включно з освітою 
та медичними послугами. До 2035 року кількість насе-
лення міста контролюватимуть у межах близько 25 млн. 

Уряд встановив аналогічні обмеження і для Пекіна, 
щоб населення міста не перевищило 23 млн до 2020 
року. Нині у китайській столиці налічується близько 22 
млн людей. У квітні 2018 року деякі пекінські державні 
установи й компанії перенесуть до новоствореного міс-
та, розташованого за 100 км на південь від Пекіна.

Перша українка, що підкорила 
сім найвищих вершин світу
Донеччанка Те-

тяна Яловчак стала 
першою українською 
альпіністкою, яка під-
корила сім найвищих 
вершин усіх частин 
світу. 

Пік Вінсон в Ан-
тарктиді став останньою вершиною, яку підкорила 
Яловчак. За її словами, сходження на нього було важ-
ким і тривало вісім днів.

За всю історію лише трьом українцям-чоловікам 
 вдалося піднятися на всі сім найвищих точок планети.

Виставка 
в Українському 

музеї 
в Нью-Йорку

На цій виставці «Всевічні скарби. Ново-
придбаний народний одяг і текстиль» пред-
ставлено понад 80 вишуканих народних 
костюмів з різних регіонів України: спідни-
ці, вишиті сорочки та рушники, головні убо-
ри, нашийники, верхній одяг. Колекція, при-
дбана у приватного колекціонера Івана 
Бернацького, відображає етнографічні осо-
бливості українських теренів від середини 
ХІХ ст. до першої половини ХХ. 

Це вже третя подібна велика виставка 
в Українському музеї після попередніх «Де-
рево життя, Сонце, Богиня» (2005) і «Запро-
шення на весілля» (2010).

Придбання колекції та проведення ви-
ставки стало можливим завдяки підтрим-
ці Федеральної кредитної спілки «Самопо-
міч Нью-Йорк». Додаткове фінансування 
надали Фундація Омеляна й Тетяни Анто-
новичів, члени управи Українського музею, 
Союз українок Америки й численні приватні 
донори.

Виставка працюватиме до 23 вересня 
2018 року.

Творимо добро 
разом

Міжнародна організація українських 
громад (МОУГ) «Четверта хвиля» прове-
ла низку доброчинних заходів на допомогу 
українським воїнам і дітям-сиротам.

З успіхом відбувся благодійний концерт-
презентація CD-альбому «Рідний край» Бог-
дана Дремлюха. Кошти, зібрані під час кон-
церту,  передали сім’ям загиблих воїнів 
Збройних Сил України.

«Четверта хвиля» організувала творчий 
вечір, присвячений пам’яті оперного співа-
ка, Героя України Василя Сліпака. Кошти, зі-
брані під час концерту, були передані органі-
зації «Українське братство», заснованій Ва-
силем Сліпаком, яка допомагає дітям заги-
блих воїнів АТО. 

Спільно з хором «Оріон-Левада» прове-
ли благодійний концерт «Різдвяні візерунки». 
Спонсорами заходу стали Кредитова спілка 
«Будучність», Аtоmіc Hеаtіng аnd Cооlіng та 
Українська кредитова спілка «Лімітед». Час-
тину коштів, зібраних під час вечора, пере-
дадуть волонтерському руху «Меценати для 
солдата». Проект покликаний надавати до-
помогу сім’ям Героїв Небесної Сотні.

Під час Різдвяних свят члени організації 
завітають у домівки українців з колядою. Ко-
шти, зібрані під час коляди, підуть на майбут-
ні доброчинні проекти. 

Українська громада в пів-
денно-західній Флориді відзна-
чила празник святого Андрія 
Первозваного в Українському 
релігійному і культурному осе-
редку в Норт-Порті, який на-
званий іменем святого Андрія. 
Після служби Божої, яку відслу-
жили для православної грома-
ди отці Олег Сацюк та Іван Фа-
тенко, в гарно прибраній залі 
відбулася святочна трапеза, на 
яку завітали о. Василь Петрів з 
дружиною з греко-католицької 
парафії та пастор Михайло Яку-
бович із дружиною з баптист-
ської церкви.

Голова осередку Віктор Ліс-
ничий тепло привітав присут-
ніх гостей і попросив о. Олега 
поблагословити трапезу. Піс-
ля смачного обіду культурно-
освітня референтка осеред-
ку Галина Ліснича представи-
ла голів українсько-американ-
ських організацій у Норт-Порті: 

Євгена Томашоского (Укра-
їнсько-американські ветера-
ни), Віру Боднарук (Товариство 
української мови ім. Шевчен-
ка та Громадський комітет), 
Анну Марію Суслу (Союз украї-
нок Америки, 56 відділ), Дарію 
Томашоску (Ukrainian American 
Club) та Богдана Футея, феде-
рального суддю Америки.

Святочна програма розпо-
чалася дуетом у складі о. Оле-
га Сацюка та маестро Михай-
ла Цапаря, які виконали піс-
ні «О, Ісусе наш небесний», «О 
Мати Божа, Мати єдина», «Міс-
то моє» та «Вклоняюся небу». 
Оля Бабчук коротко розповіла 
про християнське святкування 
Андріївського вечора молоддю 
в Україні, а Таня Мірошничен-
ко виконала низку українських 
сучасних пісень. На закінчення 
програми всі гості були запро-
шені співати разом з Галею Ліс-
ничою, Марією Никитин та Ві-
рою Боднарук, під акомпане-
мент Володі Шпічки на акорде-
оні, популярні пісні: «Карії очі, 
чорнії брови», «Час рікою пли-
ве» та «Де згода в сімействі».

Галина Ліснича подякува-
ла членам управи осередку ім. 
св. Андрія: Віктору Лісничому, 
Дарії Томашоскій, Кларі Шпічці, 
Наталці Невмержицькій, Євге-

ну Томашоскому, Анні Мацілин-
ській, Марії Никитин та всім, 
хто причетний до великого успі-
ху празника. 

Віра БОДНАРУК, 
голова Громадського 

комітету
Фото Віктора Лісничого

Празник святого Андрія в Норт-Порті 

Дарія Томашоска 
й Віктор Лісничий.

Дует о. Олег Сацюк 
і Михайло Цапар.

Герої 
повертаються 

із забуття
У залі Української православ-

ної церкви св. Андрія Первозва-
ного в Савт-Бавдн-Бруку (штат 
Нью-Джерсі, США) з лекцією «100 
років незалежності: як склали-
ся долі вояків УНР» виступив Пав-
ло Подобєд, начальник відділу 
Українського інституту національ-
ної пам’яті та засновник і голо-
ва правління благодійного фонду 
«Героїка», що займається вивчен-
ням і популяризацією української 
військової історії, спорудженням 
пам’ятників на честь борців за не-
залежність України. 

Павло Подобєд розповів про 
окремих учасників визвольних 
змагань, імена та дії котрих у СРСР 
були приречені на забуття. Василь 
Недайкаша (1896 – 1965) був ко-
мандиром кулеметної сотні 14-го 
полку Низових запорожців 5-ї се-
лянської дивізії, начальником від-
ділення розвідки Генерального 
штабу Військового міністерства 
УНР в екзилі. Хорунжий Микола 
Закоморний (1901 – 1982) — чо-
тар 5-ї Херсонської дивізії Армії 
УНР, доктор біохімії Познанського 
університету, науковий співробіт-
ник Манчестерського університе-
ту. Микола Гайдак (1898 – 1971) 
зголосився добровольцем до Ар-
мії УНР, разом з армією відсту-
пив на територію Польщі. Опісля 
— український учений-ентомолог, 
професор Міннесотського універ-
ситету. Борис Сухоручко-Хослов-
ський (1893 – 1976) — підпол-
ковник Дієвої армії УНР, коман-
дир 1-го Білоцерківського резерв-
ного полку, 13-го Гайсинського 
полку, учасник Першого зимово-
го походу. Особливо змістовною 
була розповідь про бойове мину-
ле Степана Скрипника, котрий піз-
ніше став Патріархом Мстиславом 
Української православної церкви.

Подобєд подарував Україн-
ському історико-освітньому цен-
тру свою книжку «З-під Конотопа 
до Аризони: невигадані історії во-
яків Армії УНР».

Благодійний фонд «Героїка» 
уже здійснив 24 проекти із вша-
нування пам’яті героїв визволь-
них змагань і встановлення їм 
пам’ятників на пожертви патріо-
тів-меценатів.

Російські 
спецслужби 

руйнують 
українську діаспору

Кошти Москва на таку діяльність 
спрямовує дуже серйозні. Про це роз-
повів Віктор Гіржов, секретар всеро-
сійської громадської організації «Укра-
їнський конгрес Росії».

«Першими відчули на собі російські 
впливи українці Португалії. Там якісь 
аноніми створили ресурс «Українці в 
Португалії». Спочатку ішлося про допо-
могу мігрантам, перевезення речей, 
переказ коштів, консультації, допомо-
гу у виробленні документів. А згодом 
почалося просування політичних ню-
ансів. І суть їхня — антиукраїнська».

Ще одна технологія Кремля та 
«руського міра» — створення так зва-
них «Координаційних рад співвітчиз-
ників». «І оця так звана рада поширює 
інформацію, що в Португалії нарахову-
ється 50 тисяч російськомовних. Тоб-
то всіх українців автоматично роблять 
потенційними носіями «руського міра», 
— додав п. Гіржов. — В Іспанії створи-
ли таку «раду» й до роботи залучають 
українців. Ці «ради» влаштовують ви-
ставки «Донбас — гірка правда», ви-
ставляють українців як братовбивць. 
Також у Мадриді проводять на «Дєнь 
Побєди» марші з георгіївськими стріч-
ками тощо».

Подібне діється в Норвегії, Німеч-
чині, країнах Балтії й Італії. Існують 
групи прихильників Путіна та «русь-
кого міра», які нагадують про себе хо-
дою «безсмертного полку» чи мітинга-
ми «проти київської хунти». Центром 
пропаганди «руського міра» є парафії 
Московського патріархату, куди ходять 
православні, переважно з Централь-
ної та Східної України.

Такі речі набули гострих форм від 
початку війни: саме тоді Росія почала 
«розкладати» українську діаспору за 
кордоном. Робить це, щоб знівелювати 
її вплив і зменшити рівень допомоги.

Натомість українські організації в 
Росії не відчувають навіть мінімальної 
підтримки української влади. Про це 
розповів Сергій Пархоменко, дирек-
тор Центру зовнішньополітичних дослі-
джень OPAD, уродженець Кубані. «Ні-
хто не хотів допомогти навіть видавати 
якісь газети українські чи просто орга-
нізовувати обмін для школярів. Єдине 
що було, то в 1990-ті українські діячі 
пробували їздити на культурний обмін. 
Але про це всі скоро забули».

Meest-Online
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ППанооррааммааа Поччинається Рік сообаки

Цiкавi факти про АвстріюЦiкавi факти про Австрію

Невідомі картини 
Рафаеля
У Ватикані була розгадана таєм-

ниця 500-річної давнини. Дві карти-
ни видатного художника Рафаеля ви-
явили під час реставрації кімнати в 
музеї Ватикану. Експерти вважають, 
що це його останні праці до ранньої 
смерті 1520 року — у віці 37 років. 

Дві жіночі фігури, що зображують 
«Правосуддя і дружбу», були написані 
Рафаелем близько 1519 року, але він 
помер, перш ніж зміг закінчити роз-
писувати решту кімнати. Після його 
смерті інші художники закінчили сті-
ну, і дві картини Рафаеля були забуті. 

Коли реставратори 2017 року по-
чали очищати стіни зали Костянтина, 
вони зрозуміли, що дві жіночі фігури 
намальовані олією, а інша частина 
кімнати розписана з використанням 
техніки фрески. Давня книга від 1550 
року Джорджо Вазарі «Життя най-
прекрасніших художників, скульпто-
рів і архітекторів» свідчить, що Рафа-
ель почав роботу над двома фігурами 
в новому експерименті з олією. 

Данія через 50 
років повернула 
на лінії трамваї
У данському місті Орхус 21 грудня 

була введена в експлуатацію трам-
вайна лінія. Поки йдеться про неве-
лику ділянку, але в перспективі за-
гальна протяжність мережі має до-
сягти 100 км. Ця подія знаменна для 
Данії, оскільки трамваї тут не експлу-
атувалися вже майже 50 років. 

Рух був відкритий на 3-кіломе-
тровому маршруті між залізничним 
вокзалом та університетською лікар-
нею — пізніше трамвайну лінію про-
довжать на 16 км.

Показник у 100 км буде досягну-
тий за рахунок модернізації існую-
чих залізничних колій, що сполучають 
Орхус з довколишніми містами Схід-
ної Ютландії, під стандарти легкорей-
кового транспорту. 

94-річна 
майстриня 
бойових мистецтв 
Китаянка Чжан Хексіан, яка 

живе в місті Нінхай, уже 90 років 
вивчає бойове мистецтво кунг-фу. 
Уперше займатися цим видом спорту 
почала, коли їй виповнилося всього 
4 роки. Десятки років кожен свій ра-
нок Чжан Хексіан починає із вправ з 
китайських бойових мистецтв. Нині 
жінці 94 роки, й вона володіє бойо-
вим мистецтвом кунг-фу досконало. 

Помер композитор 
Володимир 
Шаїнський
У США на 93-му році помер уро-

дженець Києва, відомий радянський 
композитор Володимир Шаїнський. 
Він став відомим наприкінці 1960-х – 
на початку 1970-х років як автор музи-
ки до мультфільмів «Пригоди Незнайка 
та його друзів», «Крихітка Єнот». Осо-
бливо відомими стали його пісні, на-
писані для мультфільмів про Чебураш-
ку і Крокодила Гену. Найвідоміші дитячі 
пісні автора — «Пусть бегут неуклюже», 
«Улыбка», «Кузнечик», «Антошка», «Об-
лака», «Мамонтёнок», «Вместе весело 
шагать…», «Когда мои друзья со мной».

У співпраці з поетом Михайлом Та-
ничем створив хіти «Идёт солдат по го-
роду», «Не плачь, девчонка», «Родитель-
ский дом». Також він автор популяр-
них пісень «Смешной паренёк», «Лада», 
«Обручальное кольцо».

До 2000 року композитор жив і 
працював у Москві. Потім переїхав 
 до Ізраїлю, а 2004 року — до США.

Дійсно, ця тварина протягом тисячоліть 
живе поруч з людиною і є вірним супутником для 
багатьох з нас. Ось деякі цікаві факти про собак.

Собаки здатні розрізняти кольори. Їхній світ 
не є чорно-білим. Однак гама кольорів не така ши-
рока, як у людини.

У собак дуже розвинена здатність до сприй-
няття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі 
разів краще від людини.

Собаки — гарячі тварини, середня темпера-
тура тіла 38,3 – 39,4 градуса. На жаль, ця темпе-
ратура комфортна для бліх, тому важливо час від 
часу перевіряти чотирилапого вихованця на наяв-
ність паразитів.

Шум грози часто викликає біль у вухах собаки. 
Якщо бачите, що ваш вихованець злякався грози, 
насправді це може бути реакція на біль у вухах.

Собаки не пітніють через шкіру — їхній піт 
виходить назовні через подушечки лап і швид-
ке дихання.

Рівень інтелекту собаки такий самий, як у дво-
річної дитини.

Собаки здатні запам’ятати понад 250 слів і 
жестів, вони можуть рахувати до 5, виконувати 
найпростіші математичні завдання.

Собаки не люблять, коли їх обіймають і гла-
дять по голові — це вважається ознакою доміну-
вання. Якщо хочете приголубити собаку, погладь-
те їй бік.

Собаки сміються, як і люди, тільки замість 
«ха-ха» вони вимовляють «х-х». Найчастіше наші 

вихованці сміються під час гри і при зустрічі з 
господарем.

Шоколад є отрутою для собак. У ньому містять-
ся речовини, які викликають ураження їхньої цен-
тральної нервової системи.

Собаки можуть розрізняти ультразвуковий 
свист. 

У світі налічується 703 породи собак. 
Власники собак рухаються на 66% більше, ніж 

інші люди. 
В Ірані заборонено тримати собак як свій-

ських тварин, як прийнято у нас. Виняток ста-
новлять собака-мисливець і собака-охоронець 
житла.

Кожен десятий день ацтеки та індіанці племен 
майя присвячували собакам.

Першими собаками (у звичному для нас розу-
мінні) були приручені вовки.

Цуценята народжуються глухими й сліпими. 
Тому перше чуття, яке в них розвивається, — дотик. 
Усе тіло чотирилапих вихованців покрито нервови-
ми закінченнями, що допомагають їм у цьому.

18 видів різноманітних м’язів керують вухами 
собаки.

Представники породи чихуахуа — серед со-
бак-довгожителів: більшість тварин доживають до 
18 років.

Породисті собаки схожі на своїх власників. 
Психологи окремо сфотографували 45 собак та їх-
ніх власників, а потім попросили, щоб 28 осіб спів-
віднесли людей з їхніми улюбленцями. Правиль-
ний зв’язок відгадали в 16 з 25 випадків. Дослід-

ники дійшли висновку, що власникам притаманна 
тенденція підсвідомо вибирати собак, які мають 
схожість з ними.

Нюх у собак прекрасно розвинений. Соба-
ка постійно обнюхує повітря, землю та прилеглі 
об’єкти, аби зорієнтуватися у світі. 

Дві собаки пережили крах «Титаніка» — шпіц 
і пекінес.

Собаки-поводирі не відрізняють червоного 
сигналу світлофора від зеленого. Тому вони орієн-
туються за потоком руху.

Коли собаки породи грейхаунд беруть участь у 
гонках, 75% часу вони перебувають у польоті над 
землею.

В Індії місцеві любителі собак створили для 
своїх вихованців службу знайомств. На Інтернет-
сайті розміщують фотографії та опис собак, яким 
поки не вдалося знайти пару. Господар може ви-
брати партнера, який підходить його улюбленцю, 
і влаштувати парам зустріч. Ініціатива має вели-
чезну популярність. 

Щогодини в одних тільки США народжується 
близько 12 500 цуценят. 

Республіка Австрія — держа-
ва в Центральній Європі. Пере-
важно гірська країна, не має вихо-
ду до моря, межує з Німеччиною та 
Чехією на півночі, Словаччиною та 
Угорщиною на сході, Словенією та 
Італією на півдні, Швейцарією і Ліх-
тенштейном на заході. Площа — 83 
871 км2, населення — 8 414 638 
осіб (2011 р). Складається з 9 фе-
деральних земель. Офіційна мова 
— німецька, регіональні мови — 
словенська, хорватська й угор-
ська. Грошова одиниця — євро. 
Член ООН та ЄС.

Столиця і найбільше місто — Ві-
день, населення столиці — 1,7 млн 
осіб. 

Назва «Австрія» вперше згаду-
ється 996 року н.е.

Найстаріший прапор держави у 
світі — прапор Австрії. Його поява 
припала на 1191 рік.

Населений пункт на найбіль-
шій висоті над рівнем моря в Євро-
пі знаходиться в Австрії. Це селище 
Хохгурль на висоті 2150 метрів.

Австрія посідає одне з перших 
місць у Європі за тривалістю робо-
чого тижня — 45 годин.

Найбільше кладовище в Європі 
— віденське Центральне, заснова-
не 1874 року. Тут поховано більше 
трьох мільйонів осіб. До того ж це 
ще й величезний і дуже красивий 
парк. Тут поховані багато видатних 
людей, зокрема Бетховен, Брамс, 
Шуберт, Штраус.

Найстаріше колесо огляду у сві-
ті розташоване у Віденському пар-
ку Пратер. Його побудували ще в 
ХІХ столітті. 

Австрійська німецька мова від-
різняється від німецької, якою роз-
мовляють у Німеччині. 

Діти змалку вчаться стояти на 
лижах. Лижний відпочинок є для 
австрійців одним з найулюблені-
ших.

Здобувати вищу освіту в Австрії 
дуже зручно. Студент сам складає 
для себе розклад і може вчитися, 
скільки завгодно.

Австрійці дуже трепетно став-
ляться до свят, особливо церков-
них. Під час Різдва три дні нічого не   
працює, навіть аптеки. І на вулицях 
майже нікого немає, тому що свято 
вважається сімейним.

Австрійці переважно п’ють 
пиво, вино й шпрітцер — суміш 
вина з газованою водою або міне-
ралкою.

Тут дуже дорогі рибні продукти, 
так само як і курка. Проте свинина 
може бути дешевшою, ніж у нас.

Австрійські жінки не надто 
звертають увагу на те, як вони одя-
гаються. Найпопулярніший одяг 
— джинси, футболка й кеди. Зате 
юнаки одягаються модно.

В Австрії багато іммігрантів, 
зокрема з Туреччини. Існують окре-
мі райони, заселені вихідцями з 
різних країн.

Австрійці, на відміну від німців, 

менш пунктуальні й менше дотри-
муються правил.

Мабуть, усюди в Австрії є спе-
ціальні насічки на дорогах, по яких 
ходять незрячі люди.

Метро у Відні неглибоке, іноді 
проходить і над землею, станції мо-
жуть бути не обладнані ескалато-
рами, зате ліфт є обов’язково.

Багато людей в Австрії їздять 
на самокатах, навіть дорослі. 

Державні установи працюють 
за талонами й дуже швидко. Усі 
процеси автоматизовані, й черги 
Австрії не властиві.

Вуличні автомобільні «корки» 
дуже невеликі, простояти в них 5 
хвилин — уже рідкість.

У країні дуже зручна система 
транспорту, в тому числі нічних ав-
тобусів. Крім того, з п’ятниці по не-
ділю метро працює цілодобово.

Але автомобілістам доводиться 
несолодко. Паркування платне, при-
чому ціни в центрі дуже високі. Крім 
того, треба стежити за тим, де й коли 
можна паркуватися, і обов’язково 
класти під скло записку з часом, 
коли ти заїхав на стоянку.

В Австрії чай — задоволення 
не з дешевих і попитом не корис-
тується. Австрійці частіше п’ють 
каву, а під час їди п’ють воду або 
шпрітцер.

Пиво й вино в Австрії можна 
вживати з 16 років, більш міцний 
алкоголь — з 18.

Між столицею Австрії і сто-
лицею Словаччини Братиславою 
всього 1 година їзди. 

Австрія — наймузичніша краї-
на Європи. Габсбурги протегували 
музиці, й тому в XVIII – XIX століт-

тях сюди приїжджали композито-
ри з усієї Європи. Відень був столи-
цею класичної музики. Багато хто з 
австрійських правителів вважався 
непоганим музикантом, наприклад 
Леопольд I (композитор), Карл VI 
(скрипаль) і Йосиф II (віолончеліст). 
Австрія дала світові таких геніїв 
музики: Моцарта, Гайдна, Брамса, 
Шуберта, Штрауса. У Відні також 
жили і творили Бетховен, Глюк. А 
нині, мабуть, жоден театр або кон-
цертний зал у світі не порівняється 
з Віденською філармонією, Віден-
ським хором хлопчиків, Держав-
ною оперою і Державним концерт-
ним залом.

Музика Австрії ввібрала в себе 
пісенні інтонації угорців, хорватів, 
сербів, чехів, поляків, українців та 
інших народів. 

Моцарт в Австрії всюди. У му-
зеях — чоловіки, одягнені в кос-
тюми Моцарта, цукерки «Моцарт» 
продаються скрізь, та й у кожному 
музеї чи замку є хоча б один експо-
нат або кімната, пов’язані з видат-
ним композитором.

Серед представників австрій-
ської літератури світовим класи-
ком є Стефан Цвейг. Також відомі 
письменники Франц Ґрільпарцер, 
Артур Шніцлер, Гуго фон Гофман-
сталь, Райнер Марія Рільке, Густав 
Майрінк, Ернст Фішер, Ева Прістер, 
Александер Захер-Мазох. 

Інші відомі австрійці — творець 
автомобіля «Порше» Фердинанд 
Порше, психоаналітик Зігмунд 
Фрейд, актор, губернатор Каліфор-
нії Арнольд Шварценеггер.

Собака — друг людини 

Відень

Моцарт
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Уже в період так званої «відлиги» 
1990 року пленум Верховного Суду 
Української РСР визнав, що «Суд не 
врахував, що ці твори (за які було за-
суджено Чорновола) адресувалися 
передусім вищим органам держав-
ної влади в країні, з метою усунення 
тих явищ у нашому житті того періо-
ду, які автор творів вважає негатив-
ними та небажаними».

Таким чином, вирок щодо Чорно-
вола було скасовано, а справа за-
крита за відсутності в його діях скла-
ду злочину.

Справа про 
антирадянську агітацію — 
Чорновіл узяв вину на себе

Після другої кримінальної спра-
ви переслідування незабаром від-
новилися.

Нічого оригінального радянська 
система не вигадувала, і 12 січня 
1972 року прокурор Львівської об-
ласті Антоненко, якого за незалеж-
ності шанували в прокуратурі, по-
становив порушити кримінальну 
справу проти Чорновола за ознака-
ми тієї самої статті 187-1 КК УРСР.

Чорноволу інкримінували виго-
товлення й розповсюдження доку-
ментів, що містять наклепницькі ви-
гадки на радянський державний та 
суспільний лад.

Того самого дня Чорновола за-
тримав у Львові старший слідчий 
слідчого відділу УКДБ при РМ УРСР 
у Львівській області капітан Боєчко.

Це сумнозвісна «Арештована 
коляда», коли також були затрима-
ні мисткиня-килимарка, багаторіч-
на політв’язень, членкиня Україн-
ської Гельсінської групи Стефанія 
Шабатура, поетеса, багаторічний 
політв’язень Ірина Калинець та ви-
датний поет, перекладач Григорій 
Чубай.

Відразу після затримання в по-
мешканнях Чорновола, а також усіх 
одночасно з ним затриманих ди-
сидентів і «можливих співучасників» 
відбулися обшуки. Усього протягом 
перших двох тижнів після порушення 
справи провели 12 обшуків: вилуче-
но записки, книги, рукописи, чернет-
ки листів і заяв, друкарську машин-
ку, радіоприймач. За весь час слід-
ства обшуків було кілька десятків. 
Згодом вилучене склало доказову 
базу.

Уже за два дні, 14 січня 1972 
року, в постанові про взяття підо-
зрюваного під варту слідчий кваліфі-
кував діяльність Чорновола за ст. 62 
ч. 1 КК УРСР — антирадянська агіта-
ція і пропаганда, оскільки останній 
«виготовляв, поширював і зберігав 
антирадянські документи…». Слід-
ство мало довести умисел, і санкція 
була більш суворою порівняно зі ст. 
187-1 КК: позбавлення волі до семи 

років та із засланням до п’яти років 
(проти позбавлення волі до трьох ро-
ків).

У протоколі додаткового допиту 
від 2 лютого 1972 року зі слів обви-
нуваченого зазначено: «Я відповіда-
ти на запитання слідчого відмовля-
юсь, бо вважаю свій арешт незакон-
ним. Давати будь-які покази проти 
своїх знайомих я не буду тому, що 
вони не мають жодного відношення 
до мого арешту».

Протягом усього слідства у спра-
ві тривали численні допити Чорно-
вола. Тільки 1972 року його допи-
тали 83 рази, а за весь час слідства 
— більше ста разів! І як обвинуваче-
ного, і як свідка у матеріалах, які ви-
лучили під час  обшуків у його знайо-
мих. Сама процедура допитів тих ча-
сів (виклик та доставлення затрима-
ного до слідчого, очікування, манера 
ведення допиту) дозволяла слідчим 
чинити психологічний та фізичний 
тиск на підозрюваного. Разом з тим 
В’ячеслав Чорновіл залишався не-
зламним. Ось характерні  приклади 
його поведінки на допитах.

Чорновіл, порівнюючи радян-
ське «правосуддя» з царським та 
американським, вимагає надати 
йому можливість користуватися руч-
кою (олівцем), отримувати книги від 
родичів, побачитися з сестрою та 
листуватися з нею, припинити при-
низливі для людської гідності дії на-
глядачів слідчого ізолятора.

Задля бодай зменшення репре-
сій стосовно української інтеліген-
ції, припинення переслідування по-
братимів Чорновіл під час слідства 
відходить від принципу «неучасті у 
слідстві» та подає заяви, якими бере 
всю вину на себе й заперечує участь 
в «антирадянській діяльності» інших 
дисидентів. 

Цікаво, як переплетені долі та 
й, власне, кримінальні справи ди-
сидентів того часу. Під час вивчення 
матеріалів справи в одному з томів 
знаходимо протокол огляду архів-
ної кримінальної справи № 47 щодо 
Стуса Василя Семеновича, датова-
ний 11 січня 1973 року. Згідно з цією 
справою, Стуса, чиї інтереси нібито 
представляв Віктор Медведчук, було 
обвинувачено в тому, що він у грудні 
1971 року на пропозицію Чорновола 
дав згоду взяти участь у діяльності 
«Громадського комітету захисту Ніни 
Строкатої», заарештованої за анти-
радянську діяльність.

Згідно з протоколом, Стус ви-
знав, що мав розмову з Чорново-
лом, і дав згоду на підписання заяви 
комітету. При цьому констатується, 
що Стус не визнав антирадянської 
спрямованості вилучених заяв ко-
мітету (і за вироком отримав п’ять 
років колонії суворого режиму й три 
роки заслання).

Сьогодні видається дивним, а 
насправді є показовим у підході 
Чорновола до викриття безглуздя 
радянської дійсності: один з доказів 
«антирадянської діяльності» Чорно-
вола, машинопис його праці «Лихо 
з розуму (Портрети двадцяти «зло-
чинців»)», починається з цитати ві-
рша Шевченка «І мертвим, і живим, і 
ненародженим…» та… Леніна: «Тому 
коли нам говорять: самовизначення 
при соціалізмі зайве, це таке ж без-
глуздя, така ж плутанина, якби хто 
сказав: демократія при соціалізмі 
зайва».

Проте радянська репресивна 
машина не сприймала інтелектуаль-
них аргументів і міркувань. Тонкощі 
інтелектуальної дискусії були для неї 
зайвими, чужими, а отже, ворожи-
ми; особи, здатні на виявлення іде-
ологічних нонсенсів та відвертого 

безглуздя керівної доктрини, стано-
вили загрозу й підлягали знищенню.

За тогочасної слідчої та судової 
практики навіть офіційні звернен-
ня, як-от колективна заява від січня 
1970 року на адресу Голови Президії 
Верховної Ради УРСР, копія — проку-
рору УРСР, підписана в т.ч. Чорново-
лом, були доказом антирадянської 
діяльності.

У протоколі огляду документів 
слідчий КДБ Яресько писав: «Автори 
«заяви» зводять наклепи на радян-
ський державний та суспільний лад, 
стверджуючи, що нібито на Україні 
проводиться «переслідування лю-
дей», що знову проводяться «таборні 
судові справи».

Чорновіл постає справжнім пра-
возахисником, аналізуючи й пере-
конливо доводячи абсурдність зви-
нувачень тогочасного режиму про-
ти української інтелігенції. При цьо-
му він апелює до здорового глузду, 
майстерно аналізує тексти авторів-
дисидентів, що складають основні 
докази обвинувачення.

Слідство не надало можливос-
ті Чорноволу залучити до справи 
справжнього захисника на його ви-
бір. Щоби обрати захисника, Чор-
новіл наполягав на зустрічі з се-
строю чи дружиною, які б могли 
надалі реалізувати його волю. Як 
пише В’ячеслав Максимович у сво-
єму клопотанні до обласного суду 
напередодні винесення вироку, від 
призначеного захисника він відмо-
вився, протестуючи проти сваволі 
слідства.

Тож Чорновіл займався своїм 
правовим захистом сам і, слід за-
значити, робив це ґрунтовно, напо-
легливо й вельми фахово, аргумен-
товано спростовуючи доводи слід-
ства в більшості епізодів справи. На 
жаль, більшість його заяв і клопо-
тань суд проігнорував.

Власне, побачення із сестрою та 
дружиною Чорноволу так і не було 
дозволено протягом усього слід-
ства, навіть для погодження питан-
ня щодо залучення до справи неза-
лежного захисника (адвоката).

Від призначеного на запит слід-
ства Львівською обласною колегі-
єю адвокатів адвоката М. С. Маліка 
Чорновіл відмовився.

У судовому засіданні 9 квітня 
1973 року цей адвокат підтримав 
заяву Чорновола і зазначив: «Я під-
тримую клопотання підсудного Чор-
новола і прошу мене звільнити від 
участі в судовому процесі. Підсудний 
має вищу освіту… і зможе сам захи-
щати свої інтереси». Оскільки і про-
курор не заперечував проти такого 
повороту, суд задовольнив клопо-
тання й надав змогу Чорноволу за-
хищатися самому.

Цікаво, з яких мотивів адвокат 
дослухався до Чорновола: не мав 

наміру зашкодити, як Віктор Мед-
ведчук поетові Василю Стусу?

Попри те, що Чорновіл клопо-
тав про відкрите судове засідання 
й залучення всіх 20 свідків у справі, 
суд був закритим і свідків заслухав 
лише 9.

Прокурор Руденко А. А. (Антон 
Андрійович — ймовірно, рідний брат 
Генерального прокурора СРСР Ро-
мана Руденка) прокоментував: «Роз-
голошення документів, які є в мате-
ріалах справи, непотрібне для широ-
кого кола осіб».

Суд частково задовольнив лише 
одне клопотання підсудного — за-
лучив до матеріалів справи газе-
ту «Літературна Україна» й довідку 
КДБ. Підсудний Чорновіл заявив, 
що винним себе не визнає, тому що 
пред’явлене обвинувачення неправ-
диве. Підсудному надали змогу дати 
пояснення по суті звинувачення.

На 22 (!) аркушах протоколу су-
дового засідання викладено обґрун-
товану позицію захисту, яку відсто-
ював Чорновіл. Навряд чи найнятий 
адвокат зробив би це краще. Однак 
репресивна система була глухою до 
доводів політичного в’язня, бо зо-
всім не правосуддя мала на меті. А 
які свідки були по справі! Іван Дзю-
ба, Григорій Чубай…

У дебатах та останньому слові 
Чорновіл ґрунтовно виступив на свій 
захист.

Але ні обрана позиція захисту, 
яку можна сформулювати як «Мене 
неправильно зрозуміли, а слідство 
перекрутило всі обставини», ні пере-
конливі численні докази й проактив-
на позиція не звільнили В’ячеслава 
Чорновола з пазурів системи.

Слідство вирішило, що «антира-
дянська діяльність Чорновола фі-
нансувалася з-за кордону», оскільки 
канадська туристка передала йому 
400 крб на допомогу сім’ям засу-
джених дисидентів.

Чорновіл знову не визнав себе 
винним: усі вилучені твори інших 
авторів зберігав для вивчення їх-
ньої літературної цінності, у видан-
ні «Українського вісника» участі не 
брав, жодних наклепів на радян-
ський лад у власних творах не вба-
чає, кошти від знайомих дійсно отри-
мав і передав сім’ям засуджених 
дисидентів.

12 квітня 1973 року судова ко-
легія в кримінальних справах Львів-
ського обласного суду винесла ви-
рок — шість років позбавлення волі 
у виправно-трудовій колонії суворо-
го режиму із засланням на три роки.

Чорновіл подав коротку 
поперед ню касаційну скаргу (зго-
дом — повну основну) та зауважен-
ня на протокол судового засідання 
на 30(!) аркушах, де ретельно пере-
раховував усі невідповідності про-
токолу фактичним обставинам судо-

вого розгляду. Чудова юридична ро-
бота.

Потім Чорновіл підготував де-
тальну касаційну скаргу на 77 сто-
рінках рукописного тексту, обґрун-
тованість та глибина якої вражає.

Судова колегія в кримінальних 
справах Верховного Суду УРСР у за-
доволенні касаційної скарги фак-
тично й цинічно відмовила. Фактич-
но — тому що насправді постанови-
ла частково її задовольнити та ви-
ключити з вироку одну вказівку й 
кілька епізодів (про передачу книж-
ки та кількох збірок віршів); цинічно 
ж тому, що вирок залишили без змін 
і Чорновіл відбував усе призначене 
йому покарання в колонії.

За що? Вірші, статті, листи на за-
хист скривджених інтелектуалів… 
При цьому без явної агресії чи воро-
жості до радянського ладу й систе-
ми. Судили не «шпигуна», не злодія і 
навіть не воїна УПА. Судили інтелек-
туала, який мислив і мав сміливість 
ставити питання про недолугість 
системи радянських державних ін-
ститутів, був частиною національної 
інтелектуальної еліти свого часу.

Будь-яка недемократична та 
екстрактивна система боїться пу-
блічних дискусій, інтелектуальних 
питань, що викривають її ущерб-
ність, та закликів, що запалюють во-
гонь сердець і ведуть до змін. 

Четвертий вирок 
під Олімпіаду-1980
У квітні 1980 року Чорновола 

знову заарештували вже на заслан-
ні в Якутії за сфабрикованими зви-
нуваченнями в замаху на зґвалту-
вання (фактично — за опозиційні 
виступи й за участь у Гельсінській 
групі та, як тоді казали, «до Олімпі-
ади»). Був засуджений на п’ять ро-
ків позбавлення волі. Витримав 
120-денне голодування протесту. В 
останньому слові на суді В’ячеслав 
Чорновіл звинуватив КДБ і міліцію 
у фальсифікації та закликав суд не 
брати участі у змові.

Матеріалів цієї справі ми не зна-
йшли в архівах СБУ. Cподіваємося, 
що ці матеріали зберігаються десь у 
Якутії, і свого часу, коли на Красній 
площі в Москві пиво буде коштувати 
10 грн, ми з колегами зможемо до-
слідити й цю справу. 

Практика застосування до 
політв’язнів суто кримінальних ста-
тей Кримінального кодексу була по-
ширеною. Чорновіл, як і інші диси-
денти, потрапив під так звані «олім-
пійські арешти».

І таких випадків було багато. У 
своїй книзі «Світло людей. Мемуари 
та публіцистика» дисидент Василь 
Овсієнко розповідає, що під Олімпі-
аду дисидентів переслідували, аби 
не дати їм можливості опинитися в 
Україні.

«...Наближалася Олімпіада-80, і 
частина ігор мала бути в Києві. Під 
цей «олімпійський» укіс потрапили 
Дмитро Мазур, Петро та Василь Січ-
ки, Ярослав Лесів, Василь Стус, Ва-
силь Стрільців. Хто мав звільнятися, 
того «розкручували» в неволі, не да-
ючи й передихнути, Ольга Гейко сту-
пила на волі всього два кроки — з 
воріт зони до воронка. Миколу Гор-
баля заарештували наново в остан-
ній день терміну. В’ячеславові Чор-
новолу сфабрикували «справу» на 
засланні в Якутії, а мені — в колонії 
в Коростені…».

1983 року Чорновіл був звіль-
нений за протестом прокуро-
ра Якутії без права виїзду 
в Україну.

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

За матеріалами кримінальних справ КДБ УРСР

В'ячеслав Чорновіл 
на початку 1970-х.

Із друзями-дисидентами — Ларисою Богораз, Мустафою Джемілєвим, 
Вацлавом Гавелом. 
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В’ячеслав Чорновіл. 
«Неугомонный» у боротьбі за Україну

За матеріалами кримінальних справ КДБ УРСР

Факти з життя В. Чорновола 
Після першого ув’язнення працював спостерігачем ме-

теостанції, землекопом археологічної експедиції, вагарем 
на станції Скнилів тощо. Після останнього — кочегаром у 
Львові.

 
«Працював він самовіддано і справді багато, — згадува-

ла дружина Атена Пашко. — Вставав, бувало, о 5 годині ран-
ку, писав, потім — на роботу, лягав пізно. Він завжди давав 
пораду, настанову людям, які до нього зверталися, особливо 
якщо це стосувалося української справи».

Зі спогадів вірменського дисидента і політв’язня Паруй-
ра Айрікяна: «Він був наче напханий енергією, він навіть у 
зоні бігав, займався спортом. Багато читав, писав, покладе-
ну норму — ми шили рукавиці — виконував не за вісім го-
дин, а за три години — решту часу був зайнятий сам собою».

 
Один зі слідчих спересердя запитав В’ячеслава Чорно-

вола: «Ну добре, от уявімо, є ваша незалежна Україна. І ким 
ви там себе бачите?» І почув у відповідь: «Як ким? Редакто-
ром опозиційної газети».

 
Після обрання Гетьманом українського козацтва на Ве-

ликій раді 21 червня 1992-го в Переяславі-Хмельницькому 
проголосив зречення присяги на вірність московському ца-
реві, даної на Переяславській раді 1654 року.

 
Похорони В’ячеслава Чорновола в Києві зібрали до 200 

тисяч людей.

Висловлювання В. Чорновола
«Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних. 

Усі ми — народ України».
 
«Хто мене вчив? Справжня журналістика — це все-таки 

від Бога. Я закінчив факультет журналістики, але така нас 
інтелектуальна вбогість вчила. Правда, були Матвій Шесто-
пал, був Павло Федченко, які щось нам давали».

 
«Перебираючи в пам’яті тюремні роки, пригадую, як 

було важко в перші дні після першого арешту. Мене кинули 
в камеру до смертників. Хотіли відразу зламати. Але мене 
не можна було зламати, адже я вже тоді написав свої книги 
«Правосуддя чи рецидив терору» і «Лихо з розуму» — про те, 
як хтось ламавсь, а хтось вистояв».

 
«Україна розпочи-

нається з тебе».

«Пригадую демон-
страцію 17 вересня 
1989 року у Львові, 
коли, мабуть, близько 
200 тисяч людей ішло 
від Порохової вежі до 
собору св. Юра, не 
зламавши ні однієї би-
линки. Ми всі тоді були 
просякнуті єдиною 
ідеєю. Зараз ті крила 
опустилися. Лідерів 
заїдають амбіції. Чи 
немає амбіційних лю-
дей в Америці, Фран-
ції, Німеччині, Великій 

Британії? Але там є чіт-
ко вироблена політична структура: людина знаходить своє 
місце, знаючи, що не всі можуть бути першими. У нас по-
іншому. Але вірю — це мине. Україна прийде до єдності наці-
онально-демократичних сил».

 
«Над Україною нависає зловісна двоголова тінь росій-

ського імперіалізму, який тільки й чекає остаточного колап-
су нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурі в живе тіло 
нашого народу» (1997).

У 1985-му повернувся в 
Україну. Відновив активну полі-

тичну діяльність.
Від моменту створення Народного 

Руху (вересень 1989 року) — його актив-
ний член, з 1992-го — співголова.

У березні 1990-го обраний депута-
том Львівської обласної ради, з квітня 
1990-го до квітня 1992-го — голова обл-
ради.

У березні 1990 року обраний депута-
том Верховної Ради України І скликання 
від Шевченківського виборчого округу 
№264 (Львівська область).

У 1994 році обраний депутатом Вер-
ховної Ради України ІІ скликання від По-
дільського виборчого округу № 357 (Тер-
нопільська область).

29 березня 1998 року обраний депу-
татом Верховної Ради України ІІІ скликан-
ня від Народного Руху України (№ 1 у ви-
борчому списку).

Остання справа: 
чому загинув Чорновіл
25 березня 1999 року В’ячеслав Чор-

новіл загинув за нез’ясованих обставин 
в автокатастрофі на шосе під Бориспо-
лем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі 
автотраси Бориспіль – Золотоноша. Ав-
томобіль Чорновола врізався в КамАЗ 
із причепом, який розвертався посеред 
шосе.

В. Чорновіл і його водій Євген Павлов 
загинули на місці, прес-секретар лідера 
НРУ Дмитро Понамарчук був госпіталізо-
ваний з важкими травмами. Самі обста-
вини дуже загадкові: видимість того дня 
була нормальна, отже, водій Чорново-
ла повинен був побачити вантажівку, що 
стояла посеред дороги.

Наступного ранку, не дочекавшись 
висновків експертів, керівник МВС Юрій 
Кравченко заявив, що це — нещасний 
випадок, іншої версії слідство не розгля-
датиме. Перший свідок трагедії — один з 
лідерів Руху, майбутній кандидат у Прези-
денти Геннадій Удовенко — чомусь теж 
не зміг надати чіткої картини побачено-
го ним, лише наголошував на нещасному 
випадку.

Пізніше внаслідок серцевого напа-
ду також за дивних обставин помер один 
із трьох пасажирів КамАЗу. Дуже дивно 
склалася доля у Володимира Куделі, во-
дія КАМАЗу, який нібито був за кермом 
під час аварії. Слідство нібито довело, що 
він скоїв злочин, тобто ДТП з тяжкими на-
слідками, однак несподівано цей чоло-
вік, не відбуваючи покарання, був амніс-
тований. Більше того: МВС розповсюди-
ло серед медіа чутки, що Володимир Ку-
деля нібито вмер від серцевого нападу. 
Насправді ж це виявилося стандартною 
спецоперацією прикриття, бо Куделя жи-
вий і здоровий, щоправда, змінив місце 
проживання.

Колишній заступник Генпрокурора 
Микола Голомша підтвердив, що Чорно-
вола добили, ймовірно, кількома удара-
ми кастета.

Приклад боротьби та життєвої пози-
ції Чорновола є прикладом і настановою 
для інших, як слід боротися за Україну та 
за свої права.

Підготували адвокати Роман Титикало, 
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. Поч. у № 117.

Маргарет Тетчер і В’ячеслав Чорновіл. 

12 грудня 1890 року 
в селі Воля Якубова на 
Львівщині народився Ан-
дрій Атанасович Мельник 
— організатор формації 
Січових стрільців у Києві, 
один із фундаторів Укра-
їнської військової органі-
зації, голова Проводу Ор-
ганізації Українських На-
ціоналістів з 1938 року.

Командував сотнею 
Легіону Українських Сі-
чових стрільців у 1914 – 
1916 роках на австрій-
сько-російському фронті. 
Учасник боїв на Маківці 
й Лисоні. Пройшов через 
російський полон, де познайомився з Єв-
геном Коновальцем. Один з організаторів 
куреня Січових стрільців у 1918-му, зго-
дом перетворений на полк, дивізію, кор-
пус. В одному з його наказів того часу 
йшлося: «Рішуче переслідувати тих про-
вокаторів, які розсіюють чутки про мож-
ливість єврейських погромів або агітують 
за них, і віддавати під військово-політич-
ний суд як злочинців супроти Української 
Народної Республіки». Начальник штабу 
Дієвої Армії УНР 1919 року.

Один з тих, хто не втратив віри в Укра-
їнську державу після поразки УНР. Став 
співзасновником УВО, крайовим ко-
мендантом. Провів 4 роки у польській 
в’язниці. Брав участь у створенні ОУН. 
1938 року, після загибелі Євгена Коно-

вальця, очолив Провід 
Українських Націоналістів.

Під час радянсько-ні-
мецької війни перебував 
у Берліні, покладав пев-
ні надії на співпрацю з 
німцями задля створен-
ня українських збройних 
формувань, однак швидко 
розчарувався в німецькій 
політиці щодо України. Ор-
ганізував засилання у ве-
ликі міста України «похід-
них груп» для розгортання 
пропагандистської робо-
ти, керував діяльністю ОУН 
на українських землях. Це 
викликало невдоволення 

гітлерівців. Від початку 1942 року Андрія 
Мельника утримували під домашнім аре-
штом, а з лютого 1944-го — в концтаборі 
Заксенгаузен.

У післявоєнний період усі сили при-
святив боротьбі за консолідацію емі-
грантських сил. 1947 року А. Мельника 
обрали довічним головою ОУН. У 1957-му 
виступив із програмою створення Світо-
вого конгресу українців, яка була реалі-
зована вже після його смерті.

Помер 1 листопада 1964 року в Клер-
во (Люксембург).

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

В’ячеслав Чорновіл й Атена Пашко в родинному колі. 
У першому ряду: син Тарас, зять Віктор Зубко, онук Василь і 
дочка Атени Пашко Ірина Волицька. Фото: istpravda.com.ua.

В’ячеслав Чорновіл 
з Атеною Пашко. Літо 1979-го. 

14 грудня 1654 року в селі 
Великі Сорочинці на Полтав-
щині народився Данило Апос-
тол — миргородський полков-
ник, гетьман України.

Майже 30 років очолю-
вав Миргородський полк. Щи-
рий прихильник української 
самостійності, восени 1708 
року підтримав союз Іва-
на Мазепи зі шведським ко-
ролем Карлом ХІІ. За місяць 
був направлений гетьманом 
на переговори з Петром І, але внаслідок 
швидкоплинних змін ситуації та зневіри 
в реалізацію намірів шведів опинився на 
боці російського царя. Однак за підпис 
під проханням ліквідації Малоросійської 
колегії та відновлення козацьких прав і 
вольностей був ув’язнений за наказом 
царя до Петропавлівської фортеці (1724). 

Обраний гетьманом на старшинській 
раді в жовтні 1727 року. Сподівався на від-
новлення автономії Гетьманщини на основі 
Березневих статей 1654 року, однак росій-
ський уряд суттєво обмежив гетьманську 
владу й політичну автономію Лівобережної 
України «Рішучими пунктами» (1728).

Фактично Данило Апостол керував під 
наглядом російського резидента. Через 

що зосередився на управ-
лінських та соціально-еко-
номічних реформах. Однією 
з наймасштабніших стало 
так зване Генеральне слід-
ство про маєтності 1729 – 
1731 років, завдяки чому 
вдалося навести лад у пи-
таннях старшинського зем-
леволодіння й повернути 
в державне користування 
свавільно захоплені ранго-
ві землі. Зменшив кількість 

росіян у гетьманській адміністрації, а Київ 
повернув під владу гетьмана з-під юрис-
дикції генерал-губернатора. Запорожці, 
що після російського погрому 1708 року 
мешкали на території Кримського хан-
ства, повернулися під владу гетьмана й 
заснували Нову Січ (1734).

Помер 28 січня 1734 року у Великих 
Сорочинцах.

Підсумовуючи діяльність Данила 
Апостола, Дмитро Дорошенко зазначав: 
«Його шестирічне гетьманство було корот-
ким променем на темному тлі українсько-
го життя після занепаду Мазепи. Йому 
вдалося зміцнити гетьманську владу й 
авторитет гетьмана всупереч російській і 
місцевій українській владі».

Михайло Михайлович Вер-
бицький, композитор, диригент, 
священик, народився 4 берез-
ня 1815 року в селі Явірник 
Руський поблизу Перемишля 
(нині територія Польщі). Через 
ранню смерть батька вихован-
ням Михайла займався автори-
тетний громадський діяч — пе-
ремишльський греко-католиць-
кий єпископ Іван Снігурський, 
який мав значний вплив на 
формування особистості май-
бутнього композитора. 

Михайло Вербицький 
отримав ґрунтовну музичну освіту у про-
відних композиторів. Навчався у Львів-
ській духовній семінарії.

Написав музику до понад 20 україн-
ських театральних вистав. Автор музи-
ки до твору Івана Гушалевича «Мир вам, 
браття, всі приносим», який став гімном 
Галичини під час «Весни народів» 1848 
– 1849 років. Створив хорову компо-
зицію до «Заповіту» Тараса Шевченка 

(1868). Фанатично любив Шевченка і 
мріяв написати музику до всіх його 

віршів.
У 1850 році отримав ієрейське 

свячення. Також займався педа-
гогічною діяльністю, писав статті, 
створював музику. Віртуозно грав 

на гітарі, саме він запровадив моду 
на гітарну музику в Галичині.

Вважається, що написав му-
зику до державного гімну «Ще 
не вмерла Україна» 1863 року, 
після публікації тексту в журна-

лі «Мета». Уперше твір був вико-
наний на зібранні громади Пере-

мишльської семінарії в грудні того само-
го року. 

Згодом твір набув широкої популяр-
ності. У 1917 – 1920 роках став одним із 
гімнів ЗУНР та УНР, 1939 року — гімном 
Карпатської України, а з 1992-го — дер-
жавним гімном незалежної України.

Помер Михайло Вербицький 7 груд-
ня 1870 року. Похований неподалік Пере-
мишля. 

Сторінки української історії в особахСторінки української історії в особах

Данило Апостол — гетьман України

Михайло Вербицький — автор музики 
гімну «Ще не вмерла Україна» 

Андрій Мельник — видатний діяч ОУН 
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100-річчя Української революції 1917 – 1920 років

9 (22) грудня 1917 року Центральна Рада 
ухвалила закон про утворення Головної скарб-
ниці УНР та Українського державного банку.

22 грудня 1917 року Мала Рада УНР ухва-
лила низку законопроектів, якими закладено 
основи започаткування Україною власної фі-
нансової системи. Процес прискорило рішен-
ня Раднаркому РСФРР, який 17 грудня остаточ-
но й офіційно припинив асигнацію українсько-
му урядові рубльової готівки.

Мала Рада ухвалила закон, за яким усі по-
датки і прибутки, зібрані в Україні, визнають-

ся прибутком Державного скарбу Української 
Республіки. «Для прийняття і переховування 
прибутків державного скарбу і видавання сум 
на державні видатки закладається Головна 
скарбниця УНР. Усі існуючі на території Украї-
ни губерніальні і повітові казначейства стають 
скарбницями УНР».

Водночас Київську контору Російського 
державного банку перетворено в Український 
державний банк.

У перші місяці, через російську агресію, 
Центральна Рада не встигла ухвалити статут 

Державного банку, він не мав основного й 
резервного фондів. Унаслідок більшовицької 
окупації більшість банківських активів було 
вивезено до Росії або знищено.

Виправлення ситуації почалося після 
звільнення Києва від більшовиків. Улітку 1918 
року, вже за часів Української Держави Павла 
Скоропадського, ухвалили статут Державного 
банку. Його головними завданнями визнача-
лися забезпечення сталості грошової системи, 
полегшення грошового обігу, допомога корот-
костроковими кредитами торгівлі, промисло-

вості й сільському господарству. Основний ка-
пітал банку становив 100 млн крб., резервний 
фонд — 10 млн крб.

На початку 1919 року Державний банк був 
евакуйований на захід України, а 1920 року 
майно та архів банку перевезли до Польщі.

Український державний банк є попередни-
ком Національного банку України.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

17 грудня 2017 року виповни-
лося 100 років від початку спроти-
ву більшовицькій агресії в першій 
російсько-українській війні ХХ сто-
ліття. Уряд УНР змушений був про-
тистояти російській більшовицькій 
маніпулятивній інформаційній та 
військовій агресії. Боротьба з ро-
сійською агресією та пропагандою 
триває й нині.

Оборона України від вторгнен-
ня більшовицьких військ допомогла 
попередити знищення Української 
держави.

Незважаючи на не сформоване 
військо Української Народної Рес-
публіки, тогочасні бійці-доброволь-
ці змогли дати відсіч більшовицькій 
агресії.

В умовах війни Українська Цен-
тральна Рада проголосила неза-
лежність УНР, яка стала суб’єктом 
міжнародних відносин.

Упродовж ХХ століття україн-
ці не припиняли боротьби за неза-
лежність і соборність українських 
земель.

22 січня 1918 року вперше у XX 
столітті було проголошено незалеж-
ність України. 24 серпня 1991 року 
відбулося відновлення самостій-
ності України після тривалого пері-
оду окупації.

Як усе починалося 
Більшовики готувалися до про-

голошення війни в Україні. У ніч з 
12 на 13 грудня більшовицький вій-
ськово-революційний комітет здій-
снив невдалу спробу заколоту в Ки-
єві, «червоні» загони були роззброє-
ні українськими військами.

17 грудня 1917 року Українська 
Центральна Рада отримала теле-
графом від Петроградського Рад-
наркому за авторством Володими-
ра Леніна, Йосипа Сталіна й Лева 
Троцького ультиматум — «Маніфест 
до українського народу з ультима-
тивними вимогами до Центральної 
Ради». У ньому містилися жорсткі 
вимоги до українського уряду: не 
пропускати військових частин, що 
направлялися на Дон для підтрим-
ки антибільшовицького повстання 
Олексія Калєдіна; сприяння біль-
шовицьким військам у придушенні 
цього повстання; припинення роз-
зброєння радянських полків і Чер-
воної гвардії «на Україні» й негай-
ного повернення зброї тим, у кого 
вона була відібрана.

Ультиматум Раднаркому розгля-
дали на засіданні Генерального Се-
кретаріату — українського уряду. 
Міністри розцінили вимоги Раднар-
кому як грубе втручання у внутріш-
ні справи України й 18 грудня одно-
стайно відкинули їх. У відповідь Рад-
нарком ухвалив вважати Централь-
ну Раду в стані війни з Радянською 
Росією.

Чим усе закінчилося?
Більшовики не спинили своїх 

намагань захопити всю Україну, але 
через фіаско в Києві вони почали 
діяти більш точково. Більшовицька 
фракція в повному складі переїха-
ла до контрольованого радянськи-
ми військами Харкова, де 24 – 25 
грудня провела альтернативний так 
званий Всеукраїнський з’їзд рад. 
Участь у ньому взяли 206 делегатів, 
що представляли всього 82 ради з 
240, близько третини від усіх рад 
України. А вже 25 грудня цей з’їзд 
проголосив Україну Республікою 
Рад робітничих, солдатських і селян-
ських депутатів, визнав її федера-
тивною частиною радянської Росії 
і чинність декретів Петроградсько-
го Раднаркому, обрав Центральний 
виконавчий комітет рад і Народний 
секретаріат — маріонетковий уряд. 
Петроградський Раднарком визнав 
легітимність Харківського з’їзду і 
висловив готовність надавати йому 
підтримку в боротьбі з «буржуаз-
ною» Центральною Радою.

Харківський уряд не мав реаль-
ної влади на українській території і 
всі свої рішення ухвалював зі зго-
ди Петрограда. Він був зручною 
ширмою для Раднаркому в Петро-
граді, який дістав можливість будь-
яку агресію російських більшовиків 
списувати на внутрішній конфлікт 
між Харківським Народним секре-
таріатом та Київською Централь-
ною Радою, тобто трактувати як гро-
мадянську війну в Україні.

26 грудня «червоні» частини, що 
дислокувалися в Харкові й звідти 
мали вирушати на Дон, несподіва-
но напали на станцію Лозова, а за 
два дні, 28 грудня, — на місто Чугу-
їв. З цього почалася «гаряча фаза» 
першої російсько-української війни. 
Війни, яка в історичній літерату-
рі отримала назву «рейкова», адже 
бойові дії переважно відбувалися 
вздовж залізничних шляхів і за вуз-
лові залізничні станції. Військові 

сили «червоних» не перевищували 7 
тисяч бійців, але й Українська Цен-
тральна Рада могла розраховувати 
на підтримку лише близько 3,5 – 4 
тисяч вояків.

Упродовж січня більшовики, до-
лаючи супротив окремих частин до-
бровольчих батальйонів, поступово 
зайняли більшість міст на Лівобе-
режній Україні і встановили там свій 
контроль.

24 – 27 січня розгорнулися за-
пеклі бої за станцію Бахмач. 29 січ-
ня відбувся бій між українськими 
військами під командуванням Авер-
кія Гончаренка (старшини і юнаки 
1-ї Української військової школи, 
помічний курінь Січових стрільців, 
загін Вільного козацтва) та росій-
ськими військами під командуван-
ням Михайла Муравйова (1-ша ре-
волюційна армія Павла Єгорова, 
2-га революційна армія Рейнголь-
да Берзіна) біля станції Крути непо-
далік Ніжина. Втрати українців ста-
новили 70 – 100 вояків, натомість 
«червоних» — близько 300 осіб. По 
завершенні бою українці відступили 
до ешелонів і вирушили в напрямку 
Києва, знищили за собою колії та 
мости. Чим на декілька днів було 
зупинено рух агресора, й це дозво-
лило українській делегації в Бресті 
підписати мирний договір з країна-
ми Четверного союзу.

Від середини лютого 1918 року 
розпочався контрнаступ Збройних 
Сил УНР разом із союзними німець-
кими військами. До квітня Україна 
була повністю звільнена від «черво-
них» військ.

Перша більшовицька окупа-
ція України завершилася. Тоді не 
дійшло до повної анексії її земель 
більшовицькою Росією, та протя-
гом наступних збройних кампаній 
комуністична влада сповна проде-
монструвала свій окупаційний ха-
рактер. Політика воєнного черво-
ного терору супроводжувалася ма-
совим пограбуванням населення, 
засланнями до таборів, «інститутом 

відповідачів» та круговою порукою 
селянства, спаленням цілих сіл за 
невиконання норм хлібозаготівель 
чи опір владі, терористичними ме-
тодами управління на зайнятих зем-
лях. Уперше населення багатої на 
чорноземи України змушене було 
за мирного часу пережити голод у 
1921 – 1923 роках.

Історичні паралелі: 
перша російсько-
українська війна та 
сучасна війна на Донбасі 
Перша російсько-українська 

війна мала всі ознаки «гібридної 
війни». Петроградський Раднар-
ком офіційно заперечував участь 
РСФРР у війні, ведучи її від імені 
Харківського Народного секрета-
ріату. На території Росії відбувало-
ся формування збройних загонів 
(перші ешелони під командуванням 
Ховріна й Сіверса прибули до Хар-
кова за тиждень до проголошення 
ультиматуму), з-за «поребрика» по-
стачали зброю та військове спо-
рядження. Воєнні дії проти УНР су-
проводжувалися потужною «інфор-
маційною війною», метою якої було 
посіяти зневіру й розчарування в 
українців, знищити їхню здатність 
до спротиву. Російська пропаганда 
намагалася створити в українсько-
му суспільстві образ «чужої війни». 
Мовляв, пересічних громадян це не 
стосується, нема війни між «братні-
ми» російським та українським на-
родами, а відбувається протистоян-
ня за владу між Харківським Народ-
ним секретаріатом та «буржуазною» 
Київською Центральною Радою. І це 
часто діяло, численні підрозділи ще 
старої російської армії, які «україні-
зувалися», які були названі іменами 
видатних українських діячів, україн-
ських гетьманів, під впливом росій-
ської пропаганди заявляли про свій 
«нейтралітет» або навіть переходили 
на бік росіян.

Відбудова Збройних Сил «з 
нуля». Початок першої російсько-
української війни, як, зрештою, і по-
дії весни 2014 року, несподівано 
виявили, що Українська Народна 
Республіка не має у своєму розпо-
рядженні військ, здатних її захис-
тити. Українські політики не мали 
чіткого бачення щодо необхідності, 
шляхів творення й форми власних 
збройних сил: регулярної армії, на-
родного ополчення або міліційних 
формувань. Тому організацію укра-
їнського війська довелося здійсню-
вати «на ходу» в умовах війни, що-
йно 16 січня 1918 року Мала Рада 
ухвалила «Закон про створення на-
родного війська». 

На захист УНР стали добро-
вольці. Головний тягар із захисту 
Батьківщини ліг на плечі бійців-до-
бровольців, сформованих у такі час-

тини: Гайдамацький кіш Слобідської 
України, створений з ініціативи Си-
мона Петлюри; 1-й курінь Січових 
стрільців під проводом Євгена Ко-
новальця; допоміжний курінь Січо-
вих стрільців, укомплектований до-
бровольцями-вихованцями вищих 
і середніх навчальних закладів Ки-
єва – Київського університету Св. 
Володимира, Українського народ-
ного університету, 2-ї Української 
імені Кирило-Мефодіївського това-
риства гімназії, кінний імені кошо-
вого отамана Костя Гордієнка полк, 
куренів Вільного козацтва тощо.

Більшовицька влада переслі-
дувала все українське. Російські 
окупаційні війська розгорнули те-
рор проти українців — підставою 
для розстрілів могла стати україн-
ська мова або ж документи, видані 
українськими органами влади. «Ми 
на практиці знаємо, що є завоюван-
ня України Совітською Росією. Ми 
пережили цілу вакханалію нищення 
всіх ознак української нації, топтан-
ня портретів Шевченка, розстрілів 
за українське посвідчення і за укра-
їнську мову. Ми добре пам’ятаємо 
плакати з написом «Смерть буржу-
ям и украинцам», ми знаємо фак-
ти, як місцеві совдепи закликали до 
себе вчителів українознавства в се-
редніх школах і обвинувачували їх в 
тому, що вони викладають «контр-
революционную дисциплину», — пи-
сав часопис «Червоний прапор», ор-
ган українських соціал-демократів 
(лівих) 14 лютого 1919 року.

Лідери російських більшовиків 
розглядали Україну як колонію, 
що могла забезпечувати метропо-
лію хлібом, цукром, вугіллям. Від-
повідно росіяни намагалися вста-
новити свій контроль над багати-
ми на природні ресурси регіонами, 
зокрема Донецьким басейном. Ще 
на початку червня 1917 року на за-
гальних зборах Київської органі-
зації більшовиків один з їхніх ліде-
рів Георгій П’ятаков наголошував: 
«Взагалі українців підтримувати 
нам не випадає, бо пролетаріатові 
рух цей не вигідний. Росія без укра-
їнської цукрової промисловості не 
може існувати, те саме можна ска-
зати про вугілля, хліб (чорноземна 
смуга)». «Ради бога, використовуй-
те найбільш енергійних і револю-
ційних для відправляння хліба, хлі-
ба, хліба!!! Інакше Пітер може ско-
нати. Спеціальні поїзди й загони. 
Зсипання і збирання. Проводжати 
поїзди. Повідомляти щодня. Ради 
бога!» — писав 15 січня 1918 року 
в листі до надзвичайного комісара 
РНК РСФРР в Україні Серго Орджо-
нікідзе та командувача Південного 
угруповання більшовицьких військ 
Володимира Антонова-Овсієнка 
партійний вождь Володимир Ленін.

Український інститут 
національної пам’яті

Утворення Головної скарбниці УНР та Українського державного банку

Війна більшовицької Росії 
проти Української Народної Республіки

Січові стрільці слухають кобзаря Антіна Митяя з Медвина. 
Ліворуч від нього — чотар Михайло Турок. Київ, 1918.
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СССР настойчиво призывает вер-
нуться на путь разрядки и сотрудни-
чества. «КПСС, Советский Союз делают 
и будут делать всё для того, чтобы отно-
шения между государствами, независи-
мо от их социального строя, были отно-
шениями мирного сосуществования, до-
брососедства и равноправия», — заявил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пред-
седатель Президиума Верховного Сове-
та СССР К.У. Черненко на Всеармейском 
совещании секретарей комсомольских 
организаций.

Важная веха. СССР и КНДР будут и в 
дальнейшем проводить политику мира и 
международной безопасности, твёрдого 
отпора агрессивным устремлениям им-
периализма. 

250 тысяч трудящихся ФРГ в «Марше 
на Бонн». В последние недели в ФРГ про-
изошло резкое обострение классовой 
борьбы. Трудящиеся, возмущённые отка-
зом предпринимателей удовлетворить их 
требования о введении 35-часовой рабо-
чей недели с целью ослабления массовой 
безработицы, прибегли к забастовкам. 
Владельцы заводов и фабрик, пользуясь 
поддержкой боннских властей, ответили 
массовыми увольнениями.

Чёрная тень Пентагона и ЦРУ над 
Латинской Америкой. Героический на-
род Никарагуа даёт мужественный отпор 
ожесточённым попыткам Вашингтона 
помешать ему строить новую жизнь. Ши-
рокая международная общественность 
осуждает намерение Вашингтона раз-
вязать вооружённую агрессию в Цен-
тральной Америке, которую США счита-
ют своими «задворками». 
(«За рубежом», газета Союза журналис-

тов СССР, 1 – 7 июня 1984 года).

Руки геть від В’єтнаму. Багатолюд-
ний мітинг протесту проти брудної ві-
йни у В’єтнамі, яку розв’язали Сполучені 

Штати Америки, відбувся позавчора на 
Киселівському льонозаводі.

Село несе почесну вахту. Гаряча 
пора у хліборобів колгоспу імені Каліні-
на. Де б не побував тут: у майстернях, 
гаражі, бригадах, на фермах — скрізь 
відчувається трудове напруження, вер-
шаться хороші справи. Колгоспники ста-
ли на трудову передз’їздівську вахту. 

Активно, по-діловому. В колгоспах і 
радгоспах району проходять звітно-ви-
борні профспілкові збори. Механізато-
ри, спеціалісти сільського господарства 
підводять підсумки роботи, обирають но-
вий склад комітетів, беруть нові підви-
щені зобов’язання. 

Законні вимоги. Краснянську шко-
лу відвідують в основному діти колгосп-
ників місцевої артілі імені Калініна. Ба-
гатьом з них доводиться добиратися з 
сіл Золотинки та Скорінця, які теж відно-
сяться до складу цієї артілі. Це відповід-
но 8 – 4 кілометри. А підвозу учнів не ор-
ганізовано. 

У зимові дні розвиднюється пізно. 
Але о 9 годині, коли починається перший 
урок, колгоспна електростанція припи-
няє подачу струму. І пишуть учні у напів-
темряві, шкодячи зір. 

Чи так уже важко продовжити робо-
ту електростанції вранці на якісь півго-
дини? Про це теж слід подумати правлін-
ню колгоспу та партійній організації. 

Грудневий номер. Вийшов грудне-
вий номер пісківської багатотиражки 
«Колгоспне життя!». В ньому розповіда-
ється про підготовку до виборів народ-
них суддів, про підсумки сільськогос-
подарського року і нові соціалістичні 
зобов’язання хліборобів на честь XXIII 
з’їзду КПРС.

(«Шляхом комунізму», орган 
Чернігівського райкому Компартії Украї-
ни та районної Ради депутатів трудящих 
Чернігівської області, 9 грудня 1965 р.)

13 грудня у Празі орган 
досудового слідства Бавар-
ської держави в Мюнхені (LKA 
Munchen) розпочав розслі-
дування за фактами вбивств 
німецьких громадян на «За-
лізній завісі» в колишній Че-
хословаччині. Відповідну за-
яву про злочин було подано 
Європейською платформою 
пам’яті та сумління в серпні 
2016 р. разом з генеральним 
прокурором ФРН.

Уперше Німеччина роз-
слідує факти вбивств влас-
них громадян за кордоном 
у часи комунізму, і так само 
вперше розслідування, що 
проводиться іншою країною, 
стосується комуністичних 
високопосадовців колиш-
ньої Чехословаччини.

У серпні 2016 р. Європей-
ська платформа пам’яті та 
сумління спільно з генераль-
ним прокурором ФРН пода-
ла заяву про злочин щодо 
п’яти епізодів, які стосуються 
вбивств німецьких громадян 
на кордоні Чехословаччини з 
Федеративною Республікою 
Німеччина та Австрією в часи 
комунізму. Пізніше німець-
кий федеральний суд вирі-
шив, що розслідування має 

здійснювати влада Баварії. 
Платформі вдалося вста-

новити щонайменше 67 досі 
живих осіб, які є відповідаль-
ними за смерть утікачів. На 
чолі всього ланцюжка були 
останні живі члени Політбю-
ро Комуністичної партії Чехо-
словаччини Мілош Якеш, Лю-
бомир Штругаль і Петер Цо-
лотка. Однією з жертв став 
18-річний Хартмут Тауц, на 
якого натравили собак при-
кордонної варти на кордоні з 
Австрією та залишили поми-
рати, не надавши медичної 
допомоги, в серпні 1986 року.

«Ми дуже раді, що Плат-
форма пише юридичну істо-
рію, — каже Ніла Вінкельман, 
керуючий директор Платфор-
ми. — Досі з 1989 року Ні-
меччина ніколи не розсліду-
вала фактів убивств утікачів 
з колишньої НДР (Німецької 
Демократичної Республіки) 
на «Залізній завісі» у країнах 
так званого Східного блоку. 
Так само жодна країна ніко-
ли не переслідувала комуніс-
тичних злочинців з іншої дер-
жави. Це означає, що наре-
шті невидимі межі колишньо-
го Східного блоку подолано, 
і правосуддя стає все більш 

загальною цінністю».
Європейська платформа 

пам’яті та сумління — це між-
народний проект, який дослі-
джує злочини тоталітарних 
режимів у Європі в XX століт-
ті. Проект створений 14 жов-
тня 2011 року в Празі під час 
саміту прем’єр-міністрів Ви-
шеградської групи. Від Укра-
їни членами Платформи є 
Український інститут націо-
нальної пам’яті, Національ-
ний музей «Меморіал жертв 
Голодомору», Центр дослі-
джень визвольного руху, 
Меджліс кримськотатарсько-
го народу і Громадська орга-
нізація «Фонд збереження іс-
торії Майдану».

Один з проектів Платфор-
ми має на меті виявити ще жи-
вих організаторів і виконав-
ців комуністичних злочинів у 
країнах Східної та Централь-
ної Європи в період після Дру-
гої світової війни, забезпечи-
ти порушення й розслідуван-
ня кримінальних справ проти 
цих осіб та притягнення їх до 
відповідальності.

Володимир В’ЯТРОВИЧ, 
історик, голова 

Українського інституту 
національної пам’яті

У Полтаві створюють 
меморіал жертвам 

Голодомору. 
У Чернігові поки що нема 

навіть пам’ятника
За підтримки Українського ін-

ституту національної пам’яті в Пол-
таві стартував процес створення 
меморіального комплексу жертвам 
Голодомору 1932 – 1933 років.

У Полтавській облдержадміні-
страції відбулося засідання кругло-
го столу, де обговорювали концеп-
цію меморіалу жертвам Голодомору 
в Полтаві. До спільної роботи долу-
чилися історики, журналісти, архі-
тектори, краєзнавці, представни-
ки комунальної організації «Інсти-
тут розвитку міста», Полтавського 
крає знавчого музею ім. В. Кричев-
ського та профільних департамен-
тів облдержадміністрації. На зустріч 
запросили представників громад-
ських організацій: «SavePoltava», 
«City lab», «Інститут аналітики та ад-
вокації», Лігу ГО м. Полтави «Пол-
тавська громада».

Йшлося про те, що Голодомор 
1932 – 1933 років — це не лише 
страшна трагедія та злочин, а й ге-
роїзм українського народу, який, 
попри мільйонні жертви, вистояв та 
зберіг свою ідентичність.

Запропоновано розмістити 
пам’ятник у парку біля Вічного вог-
ню, де раніше знаходилося міське 
кладовище. Наголосили і на необ-
хідності створення великого про-
стору для меморіалу — для прове-
дення публічних заходів.

Багато залежить від Полтав-
ської міської ради, саме вона ого-
лосить конкурс на проект мемо-
ріалу.

Повністю підтримують ідею об-
ласна державна адміністрація та 
УІНП. Також підтримує українська 
діаспора з м. Ірондеквойт, штат 
Нью-Йорк. Зважаючи, що захід не 
політичний, вони готові частково 
профінансувати реалізацію проек-
ту з будівництва.

Календар 
всесвітньої історії

5 січня 
1769 — Джеймс Уатт одержав патент на 

парову машину.
1918 — УНР випустила в обіг перші укра-

їнські банкноти — карбованці, на них були 
зображені тризуб із хрестом.

6 січня 
Народилися: 1596 

— Богдан Хмельниць-
кий, гетьман України; 
1833 — Степан Рудан-
ський, український поет, 
перекладач, громад-
ський діяч, лікар. 1898 
— Володимир Сосюра, 
український поет; 1938 
— Василь Стус — поет, 

перекладач, літературо-
знавець, правозахисник, 
дисидент і політв’язень ра-
дянських часів. Половину 
життя — 23 роки — був по-
збавлений волі. Помер в 
ув’язненні.

1846 — у Києві створе-
но Кирило-Мефодіївське 
товариство. 

7 січня 
1853 — народився Микола Аркас, укра-

їнський культурно-освітній діяч, письмен-
ник, композитор, історик.

1914 — перший пароплав пройшов че-
рез Панамський канал.

8 січня 
Народилися: 1879 — у місті Ічня на Чер-

нігівщині Степан Василь-
ченко (Панасенко), україн-
ський письменник; 1888 
— Гнат Юра, український 
театральний режисер, ак-
тор театру і кіно; 1935 —
Василь Симоненко, ви-
значний український поет-
«шістдесятник», діяч україн-

ського руху дисидентів.

9 січня 
Народилися: 1907 — 

Микола Лівицький, україн-
ський громадсько-політич-
ний діяч, журналіст, прези-
дент УНР в екзилі (США) у 
1967 – 1989 рр.; 1924 — 
Сергій Параджанов, україн-
ський кінорежисер, сцена-
рист, художник вірменсько-
грузинського походження.

10 січня 
1863 — у Лондоні запущена перша у сві-

ті лінія метрополітену (3,6 км). Того ж дня по-
тяги на паровій тязі перевезли 30 тисяч осіб. 

Народився: 1875 — Костянтин Здобудь-
Воля (Блоха), полковник Армії УНР, письмен-
ник, повстанський отаман.

11 січня 
Народилися: 1893 — Михайль (Михай-

ло) Семенко, український поет-футурист із 
митців «Розстріляного Відродження»; 1913 
— Василь Кук, останній командувач Україн-
ської Повстанської Армії (від 1950 р., після 
загибелі Романа Шухевича, по 1954 р.)

Помер: 1647 — Петро Могила (Петру 
Мовіла), молдавський шляхтич, визначний 
український політичний, громадський, цер-
ковний і освітній діяч, архімандрит Києво-
Печерського монастиря з 1627 р., митропо-
лит Київський, Галицький і всієї Русі в 1633 
– 1647 рр.

Володимир 
Сосюра воював 

на боці УНР

Василь Стус

Василь 
Симоненко

Cергій
Параджанов

Сторінками  старих газет

Паанорама

У Польщі хочуть збільшити покарання 
за злочини комуністичної влади
Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро 

звернувся до Конституційного суду із закликом розгля-
нути обмеження на покарання комуністичних злочинів.

Нині злочини, скоєні співробітниками державної 
влади в період з 1944 до 1989 років, караються до 5 
років позбавлення волі.

За словами генпрокурора, серед цих злочинів мали 
місце тортури або жорстоке, нелюдське та принизливе 
поводження.

На думку генпрокурора, обмеження покарань для 
таких злочинів не узгоджуються зі статтями Конститу-
ції, що гарантують кожному право на суд, а також за-
бороняють закриття розслідування порушених прав і 
свобод.

Помер голова російського 
«Меморіалу» Арсеній Рогінський

В Ізраїлі 18 грудня піс-
ля тривалої хвороби по-
мер Арсеній Рогінський — 
російський історик, пра-
возахисник, громадський 
діяч, засновник і голо-
ва правління товариства 
«Меморіал».

Рогінський народив-
ся 30 березня 1946 року в м. Вельську Архангельської 
області в родині репресованого, який відбував заслан-
ня. Закінчив історико-філологічний факультет Тартусь-
кого університету, працював бібліографом у Публічній 
бібліотеці ім. М. Салтикова-Щедріна. Згодом викладав 
російську мову й літературу.

У 1975 – 1981 роках укладав і редагував самви-
давні збірки історичних робіт «Пам’ять». 4 лютого 1977 
року в помешканні Рогінського КДБ провів перший 
обшук. 

У квітні 1981 року Рогінський отримав «наполегливу 
пораду» емігрувати з СРСР, однак цього не зробив. Того 
самого року його заарештували й засудили до 4-х років 
позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням у 
підробці документів.

Відбув термін повністю і звільнився 1985 року, ре-
абілітований 1992 року. У 1988 – 1989 роках став од-
ним із засновників історико-просвітницького, право-
захисного і благодійного товариства «Меморіал». Від 
1998 року очолював правління товариства.

На початку 1990-х років Рогінський як експерт брав 
участь у роботі комісії з реабілітації жертв політичних 
репресій.

Розпочато розслідування 
комуністичних злочинів
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Проект «Чернігів — місто УНР»

Батурин — гетьманська столиця

Панорама
Мистецький проект 

«Михайло Коцюбинський. 
У колі друзів»

У музеї-заповіднику Михайла 
Коцюбинського відбулася дев’ята 
зустріч цього проекту. Назва захо-
ду — «Євген Чикаленко — меценат 
українського руху».

Ведуча проекту Наталія Коцю-
бинська розповіла про доброго 
друга Михайла Коцюбинського Єв-
гена Чикаленка. На відміну від ба-
гатьох заможних людей того часу, 
Євген Чикаленко не використову-
вав свого майна лише для себе, 
а щедро витрачав його на україн-
ські національні потреби, зокрема 
на допомогу розвитку літератури 
та преси. 

Долі Чикаленка й Коцюбин-
ського міцно переплелися. Чи-
каленко фінансово підтримував 
письменника, сприяв його поїзд-
кам на лікування, домігся виділен-
ня Коцюбинському пенсії. 

2018 року проект триватиме. 

Ніжин: українсько-
грецька співпраця

У Ніжинському державному 
університеті ім. М. Гоголя міське 
товариство греків імені братів Зо-
симів провело захід, присвячений 
науковій і просвітницькій укра-
їнсько-грецькій співпраці 2017 
року.

Учасниками стали міський го-
лова А. Лінник, ректор вишу О. Са-
мойленко, науковці О. Морозов, 
Г. Самойленко, Є. Луняк, С. Зозуля, 
співробітники Ніжинського крає-
знавчого музею ім. І.Спаського, ні-
жинці-члени грецької громади.

Відбулася презентація мате-
ріалів міжнародної конференції 
«Грецька громада Ніжина: історія 
та сучасність», ювілейного фото-
альбому «Греки в історії Ніжина».

Наголошували на перспекти-
вах українсько-грецької співпраці 
в майбутньому, особливо між Гре-
цією та Ніжином, де в XVII – XVIII 
ст. була найбільша грецька коло-
нія на Лівобережній Україні.

Календар 
Чернігівщини

1 січня 1879 р. на хуторі біля 
м. Батурина народився Василь Ки-
рій — генеральний хорунжий Армії 
Української держави. 

1 січня 1888 р. у с. Кіпті на Ні-
жинщині  народився Василь Бож-
ко — хорунжий Армії УНР. 

7 січня 1870 р. у м. Остер на-
родився Аркадій Заболотний —  
генеральний хорунжий Армії Укра-
їнської держави. 

7 січня 1891 р. у м. Ічня на-
родився Юрій Добриловський —  
полковник Армії УНР, лікар, гро-
мадський діяч. 

12 січня 1894 р. у с. Козел 
Чернігівського повіту (нині смт 
Михайло-Коцюбинське) народив-
ся Василь Еллан-Блакитний — 
український революційний діяч, 
письменник.

14 січня 1894 р. у с. Синявка 
на Менщині народився Павло Ду-
брівний — хорунжий Армії УНР, ли-
цар Залізного Хреста. 

19 січня 1889 р. у  Чернігові 
народився Марко Ганжа — пол-
ковник Армії УНР. 

26 січня 1892 р. у с. Дейманів-
ка Прилуцького повіту народився 
Григорій Яковенко — член Холод-
ноярського повстанкому.

28 січня 1897 р. у м. Городні 
народився Іван Ремболович — 
підполковник Армії УНР, сотник 
дивізії СС «Галичина». 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Ім’я Володимира Євгеновича 
Глинського знає далеко не кожен, 
навіть серед істориків.  Народив-
ся Володимир Глинський 30 липня 
1874 р. у Чернігові, походив із дво-
рян Радомської губернії. Закінчив 
4-класну Люблінську чоловічу гім-
назію. На військову службу вступив 
10.08.1893 р. до 69-го піхотного Ря-
занського полку (Люблін). Закінчив 
Одеське піхотне юнкерське учили-
ще (1897 р.), вийшов підпрапорщи-
ком до 69-го піхотного Рязансько-
го полку. 09.10.1904 р., у зв’язку 
з втратами російської армії на Да-
лекому Сході, був відряджений до 
резерву штабу Манчжурської ар-
мії. З 29.11.1904 р. служив у 12-
му піхотному Сибірському Барна-
ульському полку. За бойові заслу-
ги одержав звання штабс-капітана 
(27.09.1905 р.). 18.05.1906 р. пе-
ревівся до 69-го піхотного Рязан-
ського полку, у складі якого у 1914 
р. вирушив на Першу світову війну. 
Останнє звання в російській армії 
— полковник.

В українській армії — з 1918 р. 
З 15.02.1919 р. — т. в. о. началь-
ника штабу 17-ї пішої дієвої дивізії 
Дієвої армії УНР (протягом кількох 
днів). У подальшому — помічник ко-
мандира 49-го пішого дієвого полку 
ім. І. Франка. З 16.03.1919 р. — ко-
мандир 50-го пішого дієвого Звя-
гельського полку Дієвої армії УНР. 
Під час наступу Армії УНР на Київ — 
заступник командувача Київського 
фронту.

Під час прориву оборони біль-
шовиків на р. Тетерів 05.04.1919 р. 
був важко контужений. Перебував 
у шпиталі, коли українські війська 
стрімко почали відходити до захід-

них кордонів України під натиском 
тифу й ворога. Залишився на терито-
рії, яку зайняли денікінці.

Восени 1919 р. був мобілізо-
ваний до складу Збройних Сил Пів-
дня Росії на Правобережній Україні. 
Брав участь у Бредовському марші 
— прориві з боями частин Білої ар-
мії та цивільних на початку 1920 р. з 
Одеси до Польщі.

У червні 1920 р. з частиною ін-
ших українців, що перебували у 
складі білогвардійських формувань, 
інтернованих у Польщі, перейшов до 
Армії УНР. З 02.08.1920 р. — началь-
ник тилу 1-ї Кулеметної дивізії Армії 
УНР.

Подальша доля невідома.
У 2016 р. розпорядженням Чер-

нігівської міської ради 1-й провулок 
Пархоменка було перейменовано на 
вулицю Володимира Глинського.

Олександр ЯСЕНЧУК

Джерела:
Тинченко Я. Офіцерський корпус 

Армії Української Народної Респу-
бліки (1917 – 1921). Київ : Темпора, 
2007.

Пузицький А. Боротьба за досту-
пи до Києва. // За Державність. Ка-
ліш, 1935.

Проект «Чернігів — місто УНР»  
реалізує благодійний фонд «За-
хистимо Україну!» за підтримки 
Чернігівської міської ради, Укра-
їнського інституту національної 
пам'яті, історичного клубу «Холод-
ний Яр», Сіверського інституту ре-
гіональних досліджень, фундації 
«Вільні люди», РА «Голд Фьюче», 
«Суспільної служби України», «Са-
мооборони Майдану».

Після ухвалення декомунізацій-
них законів у Чернігові перейменова-
но багато вулиць на честь діячів наці-
онально-визвольного руху. І якщо про 
Степана Бандеру, Романа Шухевича, 
Євгена Коновальця, символи україн-
ського націоналізму знає кожен, то 
українцям варто більше дізнаватись і 
про історію свого краю.

«Вільні люди» намагаються уника-
ти стереотипного мислення. Націона-

лісти — це не лише провідники ОУН-
УПА, не лише Галичина або Волинь. 
Кожний регіон України має земля-
ків, якими варто пишатися», — гово-
рить Олександр Ясенчук, координатор 
«Вільних людей» у Чернігові.

У місті стартував проект «Черні-
гів — місто УНР». На міських сітілайтах 
з’явилася інформація про таких діячів, 
як Євген Онацький — журналіст, нау-
ковець, чільний діяч ОУН, Микола Міх-
новський — ідеолог українського на-
ціоналізму, Дмитро Дорошенко — іс-
торик, політик, губернський комісар 
Чернігівської губернії у 1917 р., Во-
лодимир Глинський — старшина ар-
мії УНР, Роман Бжеський — політик, 

громадський діяч, поет, заступник на-
чальника чернігівської міліції у 1917 
р., Максим Загривний — поет, один з 
учасників установчого з’їзду ОУН, що 
проходив у Відні.

Із вдячністю на ініціативу відгук-
нулася Маргарита Бжеська-Андраде, 
донька Р. Бжеського, що нині живе у 
Бразилії. Вона пише: «Це справді не-
очікуваний подарунок на ці свята! 
Мене це дуже зворушило — така ці-

кава ідея, аби встановити тих наших 
велетнів духом, які поставили себе на 
місце лідерів, на місце воїнів, ризику-
ючи всім — головне життям, аби від-
новити нашу Державу. Вони проклали 
шлях, посіяли зерно, і нині ми завдя-
чуємо їм, що іскра прагнення само-
стійності дожила до нашого часу. Ця 
іскра перетворилась у вогонь, який 
прорвався і розгорівся в серцях укра-
їнських! Тато присвятив ціле життя цій 
ідеї, і я дуже рада, що його рідні черні-
гівці зуміли це оцінити і прийняти його 
до себе назад з відкритим серцем. 
Щиро дякую чернігівцям від мене та 
родини за цю ініціативу».

Прес-служба фундації «Вільні люди»

Колекціонування творів мистецтва — яскравий 
феномен культурно-побутового життя еліти україн-
ського суспільства ХVІІІ – ХІХ ст., адже їхні величезні 
мистецькі збірки відображали не лише смаки та інте-
реси власників, а й рівень культури України. 

З другої половини ХVIII ст. родові маєтки пред-
ставників козацької старшини — Тарновських, Гала-
ганів, Закревських, Кочубеїв, Рєпніних — почали пе-
ретворюватися на справжні культурно-мистецькі й 
духовні осередки, в яких формувалися величезні при-
ватні колекції. Вагоме місце тут посідала й родина Ро-
зумовських.

Формування мистецької збірки родини започат-
кував гетьман Кирило Розумовський. Отримавши чу-
дову освіту, багато подорожуючи європейськими кра-
їнами, він сформував гарний мистецький смак і почав 
наповнювати свою колекцію різноманітними творами 
мистецтва. На жаль, нині точно не відома доля та по-
вний склад усієї мистецької збірки родини, бо в ХІХ ст. 
вона була розпорошена. 

Про рівень картинної колекції родини Розумов-
ських сьогодні судити досить складно, лише на основі 
незначного матеріалу вдається уявити, які саме худож-
ні твори і яких митців налічувало зібрання. Картинне зі-
брання гетьмана складали портрети, пейзажі, натюр-
морти, жанрові сцени, баталії, твори релігійного зміс-
ту. Це були роботи переважно французьких, фламанд-
ських, італійських художників ХVII – ХVIII ст: Ф. Гварді, 
П. Батоні, Г. Ладзаріні, П. Лібері, А. Караччі, Дж. Гізольфа.

Про картинну галерею, що зберігалася в Бату-
ринському палаці гетьмана, є фрагментарні відомос-
ті. Дослідник архітектури ХІХ ст. Ф. Горностаєв у кни-
зі «Дворцы и церкви юга» залишив таку інформацію: 
«В Батуринском дворце ожидаешь встретить перво-
классное художественное произведение, обладаю-
щее перлами искусства». У «Відомостях Імператор-
ської археологічної комісії» за 1909 р. знайдено опис 
палацу К. Розумовського в Батурині: «Во дворце была 
дорогая мебель времени Людовика ХІV – ХV, зеркала, 
привезённые из Венеции, картины Фрагонара, Буше, 
Ватто». У публікації газети «Рада» за 1911 р. зазначе-
но, що Кирило Розумовський мав велику картинну га-
лерею, в якій зберігалися портрети Івана Мазепи, Пи-
липа Орлика, Павла Полуботка, Семена Палія та Пе-
тра Дорошенка, два портрети біблійних осіб — Адама 
і Єви, кілька портретів на античну тематику. Усі вони 

були написані не пізніше ХVІІІ ст. олійними фарбами 
в натуральну величину. Названі портрети потрапи-
ли до батуринського торговця Боканя, а згодом — до 
шинкаря Раді. Довгий час (десь до 1910 р.) ці портре-
ти зберігалися в шинку. Відомо, що висіли вони низь-
ко на стіні й тому легко псувалися. На сьогодні вва-
жаються втраченими. М. Цапенко у своїй книзі «По 
равнинам Десны и Сейма» пише, що, перебуваючи в 
Батурині, йому вдалося побачити портрет невідомо-
го козацького воєначальника ХVІІІ ст. Це полотно, за 
словами місцевих мешканців, походило з «тепловско-
го дома» — саме так називали палац К. Розумовсько-
го. Цапенко зазначає, що написана картина не дуже 
майстерно і, мабуть, належить пензлю якогось худож-
ника-любителя або іконописця: «На полотні зображе-
ний вусатий воїн, який на руках тримає дитя. Одягну-
тий він у червоний жупан, поверх якого надіті лати». 

Після смерті гетьмана більша частина його картин-
ної колекції з Батурина була передана у спадок онуці — 
Варварі Рєпніній-Волконській — та знаходилась у Яго-
тинському маєтку. Із записок російського мандрівника 
О. Глаголєва дізнаємося про зібрання в Яготинському 
маєтку: «В доме богатое собрание картин, оставших-
ся после графа Алексея Кирилловича Разумовского. 
Из произведений итальянской школы лучшее есть Ти-
цианова Даная, Мать, кормящая детей, произведение 
Лазарини, две картины Гвизольфа, представляющие 
Христа, проповедующего в храме, Пантеон и своды 
Церкви Св. Петра Антиоли, Велизарий с мальчиком 
неизвестного художника, две новые картины: слепец 
с мальчиком и Св.Магдалина и Травля кабанов Сней-
дерса также составляет украшение галереи». 

Це лише невелика частина описів і спогадів, за-
лишених мандрівниками й видатними діячами, що пе-
ребували в Батуринському та Яготинському маєтках. 

У буремні роки ХХ ст. колекція безцінних творів 
мистецтва родини Розумовських, яка вражала своїм 
різноманіттям, була розпорошена по музеях і приват-
них збірках. Сьогодні залишається безліч відкритих 
питань, що стосуються дослідження мистецької збірки 
родини Розумовських в Україні. 

Юлія ФУРСОВА,
завідувачка відділу історії Гетьманства

Національного історико-
культурного заповідника

 «Гетьманська столиця»

Сітілайти про борців за Україну Володимир Глинський у боротьбі 
з московськими більшовиками

Мистецька збірка Розумовських 

Г. Ладзаріні «Алегорія милосердя». 1730 р.

П. Батоні «Геркулес на роздоріжжі між 
Доброчинністю і Пороком». 1765 р.
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Село Монастирище Ічнянсько-
го району височіє на високому 
правому березі річки Удай, колись 
судноплавної, тепер дуже заболо-
ченої. До райцентру, міста Ічні, — 
18 кілометрів, до залізничної стан-
ції Яхнівки — 7 кілометрів, до Ні-
жина й до Прилук — по 30 кіломе-
трів. 

Починалося Монастирище з 
острова Містечка, що й нині ле-
жить між Монастирищем і Заудай-
кою. На сході, через болото, видніє 
ліс, там найближче від Монастири-
ща село Заудайка, на південь  — 
уже Прилуцький район, монасти-
рищенські поля межують з обичів-
ськими, на північ — с. Велика До-
рога, західний сусід — с. Світанок 
Ніжинського району. До Монасти-
рища належить і хутір Веприк, роз-
ташований у полях під самісіньким 
селом Світанком. 

Багато десятків, а може, й не 
одну сотню років зберігають свої 
назви монастирищенські вулиці: 
Майорщина, Базар і Соша, Забі-
лівка, Галатівка, Солонці, Заруд-
ка, Черепівка, Вигін, Коряк, Жа-
бур, Петренківка, Омельченків-
ка, Багметівка, річечка Рудка, що 
плине до Удаю, Мільйонна, а спра-
ва — Драний Хутір, Ричківка, Кук-
сівка, Ступаківка, Кошелівка, Хо-
менківка, Красницьківка, Синиців-
ка, Городниківка, Домики. За Ко-
шелівкою є гай Роща, за Драним 
Хутором — Брід. Ці назви живуть 
давно, може, ще з ХVII століття, як 
Монастирище було сотенним міс-
течком Прилуцького полку. 

Хочу розповісти про центральну 
частину села — Базар. Важко уяви-
ти, що ще 50 років тому не існувало 
траси Ічня – Київ, а головною магі-
страллю через село був шлях з Ні-
жина до Прилук. Колись у Монасти-
рищі було чимало постоялих дворів, 
поштова станція, де робили зупин-
ки знамениті подорожні: Т. Г. Шев-
ченко, О. С. Пушкін, М. В. Гоголь, 
М. І. Глінка та інші. Містечко вважа-
лося хліборобським. Хліб продава-
ли в Ічні та Ніжині. Деякі містяни чу-
макували: їздили на Дон по рибу, в 
Крим чи Коломию — по сіль, усе це 
збували в Прилуках, Ічні. Але слава 
про Монастирище летіла далеко за-
вдяки ярмаркам, що вирували двічі 
на рік, у травні й вересні. Там тор-
гували худобою, кіньми, сіллю, ри-
бою, хлібом, овочами. Крім того, 
щосуботи вирував базар від будин-
ку Голуба і Стискіна (на початку Ма-
йорщини) до Багметівки. Як згаду-
ють старожили, там, де зараз Ма-
йорщина, не було такої довгої ву-
лиці, бо за будинком Голуба (нині 
поліклініка) і його паровим млином 
(«мельниця») ріс багатогектарний 
фруктовий сад, де поміщик посадив 
яблуні, груші, черешні, сливи, абри-
коси, що їх виписав із найкращих 
розсадників. Неподалік від дому Го-
луба, над початком дороги на Дра-
ний Хутір, була невеличка церковка 
Варвари Великомучениці, а біля неї 
— цвинтар, що переріс у теперішнє 
центральне кладовище. Трохи вбік 
від базару на початку ХХ ст. побуду-
вали земську лікарню. За нею над 
дорогою на Ічню ще до 70-х років ХХ 
ст. стояли житлові будинки, подібні 
ще й нині можна побачити в При-
луках, Ічні чи Ніжині: із залізними 
шпугами на віконницях, з високими 
призьбами. Їх знесли, коли зводи-
ли будинок культури, кафе, контору 
споживчого товариства. 

Приміщення базарської шко-
ли збудували в 1930-ті роки част-

ково з нового дерева, а більше з 
колод, на які були розібрані хати, 
хліви й комори розкуркулених і ви-
сланих заможних селян, та колод 
із розібраної теплої церкви Різдва 
Богородиці. Планувалася під сіль-
буд, але єдиним заходом, що від-
бувся там як у сільбуді, було пока-
зове зречення сану священиком 
храму Пресвятої Богородиці, після 
чого він виїхав із сім’єю, зі своїми 
знаменитими породистими кіньми 
на якусь велику радянську будову. 
Приміщення церкви  переобладна-
ли на ремонтну майстерню ново-
створеної МТС. Для школярів села 
не вистачало приміщень, діти вчи-
лися в дві зміни, класи були пере-
повнені, тому споруду завершили 
як середню школу, і 1940 року від-
бувся перший випуск. 

Справа від базарної площі, 
біля школи, до 70-х років ХХ ст. 
були столітні містечкові хатки: Віс-
саріона Федорця, Михайла Пархо-
менка, діда видатної співачки Ва-
лентини Пархоменко, далі жив чо-
ловік з рідкісним іменем Сисой, 
потім акушерка Анна Степанівна, 
вчителька Олександра із сином 
Ігорем, Петро Багмет. На розі Ба-
зару й Синицівки з 1917 р. діяло 
вище початкове училище, пізніше 
— семирічка, з 1940 р. — початко-
ві класи середньої школи, так зва-
на маленька школа. Поруч через 
дорогу — земська бібліотека й ап-
тека. Будинок стоїть і досі. У 1920-
ті роки там діяла «Просвіта». 

У Базарі поставили свої кам’яні 
лавки торгаші-євреї, прізвища де-
яких досі згадують у нашому селі: 
Мерінсон, Юдка. Але після війни 
1941 – 1945 рр. вони вже в селі не 
жили. Років 10 чи 15 тому останню 
таку лавку можна було побачити за 
скляним магазином-комплексом, 
її купила колись Федора Кліщ і зро-
била собі житло. Товарами повсяк-
денного попиту після війни торгу-
вав місцевий Самсон Багмет.

Зліва від базарної площі була 

волость, до кінця 80-х років ХХ ст. 
— сільська рада. Будинок добре 
зберігся досі, хоч йому за 100 літ. 
Є там «холодна», де сільська рада 
зберігала свій архів, а волость три-
мала колись арештантів у цій кім-
наті з маленьким заґратованим ві-
концем під стелею.

Обличчя Базару змінилось у 
другому десятилітті ХХ ст. Бурем-
ні дні 1917 року… Мітинги на під-
тримку Жовтневої революції в Пе-
трограді. Збори монастирищенців 
проходили на Базарі, посеред яко-
го збудували трибуну. І линули на 
все село слова «Інтернаціоналу», 
«Варшав’янки», майоріли на весь 
Базар червоні прапори. У роки 
громадянської війни біля трибуни 
посеред Базару поховали борців 
за радянську владу. У 1919 р. на їх-
ній могилі встановили надгробок 
із переліком 14 прізвищ. Поряд у 
1943 р. з’явилася братська моги-
ла 75 воїнів, що загинули в боях за 
Монастирище.

…Не стало великих гомінких 
багатолюдних ярмарків — не ста-
ло й Великого Базару. Торгові ряди 
залишилися лише біля Багметів-
ки, зараз там садиба Г.Д. Попенко. 
Навпроти школи на старій базар-
ній площі з’явилися нові кам’яні 
магазини Монастирищенського 
споживчого товариства. Базар і 
далі був головним місцем життя 
Монастирища, яке, до речі, стало 
1923 р. селом. До 60-х років ХХ ст. 
повз Базар так і простягався шлях 
з Ніжина на Прилуки через Гала-
тівку, Забілівку, Драний Хутір. Про 
галатівців казали, що вони живуть 
«на шляху». Шлях той обсаджений 
був тополями, не так давно їх випи-
ляли. У тому парку, де тепер стела 
Слави зі скорботною матір’ю (ство-
рювали таких матерів у 80-х роках 
минулого століття спритні майстри-
бізнесмени з Грузії чи Вірменії, тож 
у багатьох селах Ічнянщини вони 
схожі на горянок), колись була ав-
тобусна зупинка, обсаджена кві-

тами. Обабіч стояли на цегляних 
підставках-кубах бетонні вазони з 
квітами, віддалік — пам’ятник жін-
кам-учасницям війни: бронзова ді-
вчина в шинелі й касці. Тільки вона 
та куб і залишилися до наших днів.

Здавна Базар був мощений ка-
мінням. А в 60-і роки минулого сто-
ліття вимостили Забілівку й Жов-
тневу, що вела з Базару до МТС. 
Недавно довелось почути від гос-
тя села, кінорежисера, що, знімаю-
чи фільм про довоєнні часи, він по-
пошукав отаку мощену вулицю по 
Україні, а тут — ось вона, і від Киє-
ва недалеко.

Від Базару мощена дорога бі-
гла до Містечка. Ця частина звала-
ся Соша. Тож у Базар, на Сошу (міс-
цевий Хрещатик, Арбат, Бродвей), 
у вихідні збиралася молодь: на лю-
дей подивитись і себе показати. Гу-
ляли парами й групами, признача-
ли побачення. На всі свята в База-
рі грав духовий оркестр. Уперше в 
селі його організував приїжджий 
чоловік Микола Бабаніч. Його дру-
жина Зінаїда Кузьмівна працюва-
ла в базарській школі довгий час 
учителькою російської мови. Той 
оркестр постійно тримав перші 
місця на оглядах у районі, області, 
навіть у Москву на ВДНГ їздив. 

Після війни в маленькій шко-
лі (розмістили в ній початкові кла-
си) «крутили» кіно. Тож збиралися 
глядачі в Базарі, погуляли-побачи-
лись — і в кіно. Зал був завжди пе-
реповнений. Там і я вперше в жит-
ті побачила фільм «Перший день 
миру», особливо полюбила з нього 
пісню «Берези». 

У маленькій школі завжди об-
ладнували виборчу дільницю. У 
класах були кабінки для голосу-
вання, а в їдальні торгували пере-
носні ларки від магазинів. Збира-
лося багато людей, грав оркестр 
або духовий, або народних інстру-
ментів під керуванням В. О. Кирги-
за, віртуозного музики, що володів 
усіма народними інструментами.

Ця «маленька школа» була й 
клубом: після уроків розсовува-
ли стіни-ширми між класами — і 
глядацька зала готова. Скільки 
там пройшло концертів, п’єс драм-
гуртка! Знаменито грали Наталку-
Полтавку Анюта Долосівна, Кар-
даш Марія Яківна, а вже Стецьку 
зі «Сватання на Гончарівці» у вико-
нанні Бориса Папуші не було рів-
них, мабуть, по всій Україні.

У 1950-х роках на розі Базару 
й Забілівки з’явилась нова будів-
ля — їдальня й буфет. Побільшало 
автомобілів, проїжджі шофери за-
ходили туди перекусити, сільські 
дядьки теж полюбляли іноді вихід-
ного дня посидіти й погомоніти там. 
Років через 20 біля нового будинку 
культури, задля якого знесли старо-
винні житлові будинки, звели кафе 
«Удай». Там готували смачнючі бор-
щі, котлети, випічку. Автомобілів за-
вжди біля нього стояло багато, бо 
слава про добрі страви линула по 
всій трасі Москва – Одеса, побудо-
ваній за селом у 1960-х роках, шо-
фери з неї завертали в Монастири-
ще обідати. Харчувалися там і шко-
лярі. У залі кафе часто можна було 
побачити навіть старих бабусь: збе-
руться та й згадують молоді свої 
літа, попиваючи чай з вигадливи-
ми тістечками й печивом, які пекли 
кондитери Надя Опанасенко й Ліда 
Симоненко. Продавали також бага-
то солодких газованих вод місце-
вого розливу — недалеко від кафе 
працював ситроцех. Вода з водона-

пірної вежі біля нього така смачна, 
що по «Лимонад», «Крем-соду», «Ви-
шню», «Дюшес», «Тархун» їхали з ін-
ших сіл і навіть районів. Біля кафе 
в порожньому тепер будинку роз-
міщалася контора Монастирищен-
ського сільського споживчого то-
вариства — «Сільпо», за нею — гар-
ний сад. Розлетілося десь «Сільпо», 
а були ж магазини і на Зарудці, і 
на Галатівці, і на Кошелівці, і у Ве-
прику. Ніде не валялися пляшки, бо 
склотару приймали в маленькому 
ларку біля продмагу № 15, а скло-
бій — у заготларку, що зберігся й 
досі навпроти «маленької школи». 
Там ще торгували крейдою, гасом 
і бензином. Аж смішно зараз, що 
бензин 40 років тому коштував 13 
копійок. Поряд із «Сільпо» з’явився 
й магазин «Книги» (де тепер «Про-
дукти»). Покупці приїжджали аж із 
Києва, Ніжина, Прилук, особливо 
по «модні» в 1970-х роках перед-
платні багатотомні видання. Також 
здалеку їздили, за рекомендаці-
єю знайомих, по товари у скляний 
магазин-комплекс, який у 1970-х 
– 1990-х був окрасою центру Мо-
настирища. Там було три відділи: 
«Тканини і взуття», «Готовий одяг» і 
«Культ товари».

До середини 1960-х базарна 
торгівля з площі біля шляху пере-
містилася до вулиці Багметівки. Я 
добре пам’ятаю той базар: прода-
вали корів, кіз, птицю, яйця, мо-
локо, м’ясо, овочі, фрукти, горшки, 
корита для поросят, ослінчики, гра-
блі й багато іншого. Мама неодмін-
но купувала мені півника-льодяни-
ка чи довгу цукерку в яскравій об-
гортці. Більше ніде таких не прода-
вали, тільки на тому базарі.

Наприкінці 1980-х років біля 
старої сільради звели новий ад-
мінбудинок, 1991 року  — сучасну 
двоповерхову школу. Хоч у старій 
було й незручно, бо не було спорт-
зали, актової зали, але учнів було 
багато. А в новій з роками менше й 
менше. Надію вселяє те, що у схід-
ному крилі школи 2011 року від-
крили дитячий садок.

Скорочення населення Монас-
тирища й замовлень призвело до 
закриття швейної майстерні (на-
впроти «маленької школи»). А там 
шили колись і пальта, і легкий одяг, 
чоловічий, жіночий і дитячий, та так 
майстерно, що замовники бували 
аж із Києва, Ленінграда, Москви.

…Старий Базар сьогодні вже 
зовсім не такий, як років 40 – 50 
тому. Біля нової школи — стадіон, 
біля пошти виріс і постарів поса-
джений у 1970-х роках під керів-
ництвом голови сільради М.Л. Кри-
венка парк. Шість магазинів обслу-
говують монастирищенців. Давно 
немає величезних старих тополь 
біля «базарської» школи і лавок під 
ними, де любили сидіти старі й мо-
лоді. Там виросли каштани… Але й 
тепер Базар залишився базаром 
— щосуботи йде жвава торгівля, в 
Монастирище їдуть машинами но-
вітні торгаші — приватні підприєм-
ці з інших міст. Вечорами в Базар 
виходить, як і колись, молодь.

Базар був і є центром адміні-
стративного, культурного, освіт-
нього, торговельного життя села.

Ніна ШТАНЬКО-ТКАЧЕНКО, 
с. Монастирище,

Ічнянський район

З історико-краєзнавчого, 
літературного збірника 

Ічнянського району «Оживає 
минувшина». Випуск 2. 2014 р. 

Видання Фонду Віталія Шевченка.

Базар у Монастирищі

Автор публікації та  Віталій Шевченко.
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Цікаві факти
Сковорода 

і цариця
Катерина II багато чула 

про Григорія Сковороду 
й захотіла його побачи-
ти. Міністри привезли фі-
лософа до царського па-
лацу й завели до золотої 
зали. Усі стоять, не дихаю-
чи, чекають на царицю. Ось 
з’являється і вона. Присутні 
низько-низько вклоняють-
ся їй. Один тільки Сковоро-
да стоїть рівно.

— Чого ти не вклоняєшся 
мені? — запитала його Кате-
рина II.

Сковорода спокійно від-
повів:

— Не я бажав тебе ба-
чити, а ти сама захотіла на 
мене подивитися. Як же ти 
роздивишся мене, коли я пе-
ред тобою вдвоє зігнуся?

Удруге Сковорода зу-
стрівся з царицею, коли 
вона 1788 року подорожу-
вала Україною. Катерина II 
поцікавилася, чому він та-
кий чорний. Дотепна відпо-
відь містила глибоку суть:

— Е, вельможна мати, 
хіба ж ти де бачила, щоб ско-
ворода була біла, коли на ній 
печуть та смажать, і вона 
все у вогні.

Епіграма 
на архієпископа

Своєрідною була реакція 
паризького архієпископа на 
виставу «Весілля Фігаро». У 
своїй промові до віруючих, 
дозволяючи їсти в піст варе-
ні яйця, він заборонив від-
відувати цю виставу.

Автор п’єси Бомарше на 
це відповів епіграмою:
«Гніву божого повинні 

всі бояться», —
Слова єлейні лив він, 

як ситро,
Й дозволивши у піст вживати 

яйця, 
Заборонив «Весілля Фігаро».

Дороги честі
Генріх Гейне після яко-

їсь суперечки мусив зго-
лоситися на виклик свого 
супротивника на двобій. У 
день дуелі сталася злива. 
Ступаючи в калюжі, груз-
нучи в багні, поет звернув-
ся до своїх секундантів: 
«Як бачите, панове, дороги 
честі бувають інколи дуже 
брудними!»

Комплімент 
Бальзака

Бальзак був запроше-
ний на вечірку з нагоди 
50-річчя високопоставленої 
аристократки. Численні гос-
ті пошепки глузували з при-
воду того, що ювілярка при-
меншує свій справжній вік, 
адже 50 їй минуло вже дав-
ненько.

Письменник, почувши ці 
розмови, підійшов до госпо-
дині й, чемно вклонившись, 
тихенько промовив: «Ма-
дам, не вважайте це за три-
віальний комплімент, але я 
мушу сказати, що від одно-
го свого 50-річчя до друго-
го ви стаєте все молодшою 
й кращою!»

«Коли падає зiрка, треба миттю 
встигнути задумати якесь бажання, i 
воно обов’язково збудеться». Чули про 
таке. Узагалi падають метеорити. Це 
вони так красиво креслять спалаха-
ми небо ясної ночі. Але не в цiм суть. А 
в тiм, що я якось нiколи не встигав за-
думати бажання. От i кажуть, що дум-
ка — найшвидша. Де там! Метеорит 
тiльки «чирк» по небу, i нема й слiду. 
Тодi я придумав собi бажання з одно-
го єдиного слова — на всi ночi й на всi 
метеорити. I, видно, на всi часи, бо це 
бажання того, що навряд чи збудеться.

* * *
На небi комета. З хитромудрою на-

звою, яку я нiяк не запам’ятаю, i з яки-
мись фiзико-хiмiчними даними, якi, од-
нак, — дурниця. I от зависла собi кля-
та красуня на пiвнiчному заходi неба i 
дражнить розкiшно-красивим хвостом. 
Вона, ця комета, вже прилiтала. Рiвно 
три тисячi рокiв тому. Це за правлiння 
мудрого царя Соломона. Того, на перснi 
якого було написано: «Все минає». Як 
вiн гарно помилявся, премудрий цар, i 
напевно знав, що помиляється. Не ми-
нає нiщо. Анi те, про що говорив сам 
Соломон у своїх притчах чи в написанiй 
теж, кажуть, ним «Пiснi пісень». Нi ось 
ця комета. Кажуть, їй сподобалася 
Земля i сподобалася швидкiсть. I на-
ступного разу вона прилетить уже че-
рез дві тисячi рокiв. Обов’язково доче-
каємося. Це ж не так i багато. У пiвтора 
рази менше вiд часу минулого прильо-
ту, вiд часiв мудрого царя Соломона, 
котрий так мудро помилявся.

* * *
«Посади розсаду на останнiй 

фазi Мiсяця», — кажу своєму знайо-
мому. «А коли це?» — запитує вiн. Тут 
до мене дiйшло, що дев’яносто осіб 
зi ста рiдко пiднiмають голову вище 
від пiдборiддя i майже нiхто з них не 
вiдповiсть, у якiй же фазi сьогоднi 
Мiсяць. А мiж тим, ми маємо чудову 
нагоду кожнi чотири тижнi милувати-
ся незрiвнянною картиною повного 
Мiсяця на небi. Але для цього треба 
зробити одну дуже важливу й непро-
сту річ — вийти увечерi й постояти пiд 
цим прекрасним небом.

* * *
«Тату, що то за пташка?» — запи-

тала мене донька на лiсовiй галявинi. 
I менi стало так соромно, що, прожив-
ши на той час понад сорок рокiв, зна-
ючи бозна-що i чортзна-що, я досi 
не знав, що ж то за птаха, i мусив 
вiдповiсти просто: «Пташка».

* * *
«Дивiться на життя крiзь рожевi 

окуляри або хоч крiзь ось таку рожеву 
занавiску», — виписала менi найкра-
щий рецепт лiкарка, до якої я забрiв у 
пошуках якоїсь болячки.

* * *
«Життя гарне, та дiватися нiкуди», 

— весело крякнув менi, задимивши 

гiгантською самокруткою, нестарiючий, 
неголений, мабуть, ще з «до війни», 
дiдуган на колгоспнiй фермi.

* * *
Дуже люблю збирати роботи на-

родних майстрiв: рiзьбу, глинянi ви-
роби. Якось я побачив у гончарному 
ряду на мiському базарi чудовий гли-
няний чайничок. Усе, як належить: но-
сик, кришечка, ручка. I все — з глини. 
Я був у захватi, але тієї хвилини — без 
грошей. «Куплю завтра», — вирiшив я.

Назавтра чайничка вже не було. 
Як i за день, тиждень, два. Я, звiсно, 
зайвий раз переконався, що все тре-
ба робити вчасно.

Якось пiдiйшов до тiтки i запи-
тав, коли її дiд вилiпить новий чайни-
чок. «Нiколи, — заплакала тiтка. — Дiд 
помер. Оце все, що зосталося з його 
робiт. Розпродую, щоб зiбрати щось 
на поминки. I не старий же ще був, 
усього 71 рiк. Можна ще б жити...».

Я пригадав слова своєї 95-лiтньої 
бабусi: «Помирати завжди рано». То 
лише смерть приходить вчасно. А ми? 
Ми так багато з чим запiзнюємося.

* * *
Коли мого сусiда запитували: «Ви 

iнвалiд? Iнвалiд чого?», вiн з викликом 
вiдповiдав: «Я iнвалiд життя».

* * *
«Сеньйорито, я не можу запро-

понувати Вам руку i серце. Мої руки 
зв’язанi, серце вмерло». Можливо, 
саме так романтично говорили десь 
комусь у якомусь ХVII столiттi?

* * *
Пiсенний вернiсаж (фестиваль, 

базар, шоу, гала-концерт). Одне з 
вражень: найкращим у голосi цiєї 
спiвачки є її гарнi ноги.

* * *
— У цiй газетi є щось еротичне?
— Аякже. Двi сторiнки телепро-

грам.
* * *

Востаннє я бачив цього чоловiка 
тверезим у тисяча дев’ятсот... дай Бог 
пам’ятi, в якому ж це роцi?

* * *
Продавчиня вуличного лотка, по-

вновида весела жiночка (вiк — за 30), 
звертається до обтiпаного мужчини 
(вiк неозначений):

— Дядю Колю, а складiть-но менi 
вiрша. Та такого, щоб — ух! А я вам 
огiрка дам на закуску.

Дядя Коля трохи комизиться, 
потiм стає в позу Ленiна i виголошує:

«На берегу срєдi бєрьоз
Любив я женщину до сльоз.
Она шчаслiвая била,
Минє по мордє раз дала».

* * *
Моя знайома з Одеси якось каже: 

«На базарi — два дурнi: один — той, 
що продає, другий — той, що купує».

* * *
У магазинi — покупець 

продавцевi: «Чого ви нервуєте? Я ж 
вибираю пiджак, а не дружину».

* * *
— Мадам, чого ви штовхаєтеся?
— Як чого? Це ж вам базар.

* * *
Дама з презирством каже про 

свого чоловіка: «Мамчин синок. 
Навiть зрадити менi не може без ма-
миного дозволу».

* * *
Вигляд такий, що хочеться подати 

милостиню.
* * *

«Хитрий-хитрий — не чоловiк, а 
м’який знак».

* * *
Людина — не свиня, до всього 

звикає.
* * *

Шоу «Тварина року».
* * *

Вихованiсть людини найкраще ви-
являється в тому, як вона зачиняє дверi.

* * *
Коли ти в занудних i часто без-

предметних роздумах — зробити так 
чи отак? — найкраще просто кинути 
монетку: яким боком упаде, отак, за-
гадавши наперед, i зроби. Одна умо-
ва: не шкодувати за тим, що не випало, 
i знайти щось гарне в тому, що випаде.

* * *
Бажання iнодi з’являються не за 

власним бажанням.
* * *

Бабуся. Настiльки бiдна, що, году-
ючи курей, стоїть на чатах — вiдганяє 
горобцiв. Проте цілком доречно: милi 
горобчики можуть об’їсти вуха i ку-
рям, i хазяйцi.

* * *
Вiн був до того неуважним, що ви-

тирав ноги, не заходячи до примiщення, 
а виходячи з нього. Отак витер i пiшов 
весняною сонячною вулицею, смiшний, 
неуважний. Один з найщасливiших лю-
дей, яких я бачив у життi.

* * *
Один мiй знайомий ще в 1970-тi 

роки мав цiкавий промисел, з якого 
жив. Щоранку вирушав гомiнкою ав-
тотрасою в бiк мiста. 10 кiлометрiв по 
одному узбiччю, 10 — назад по дру-
гому. Збирав у мiшок порожнi пляш-
ки пiсля вчорашнiх випивок. Знав 
усi теплi кубельця, де збиралося на 
випивки райколгоспне начальство. 
Дядько завжди був у доброму гуморi 
та мав здоров’я. Усе-таки щодня — 
моцiон завдовжки 20 кiлометрiв 
свiжим повiтрям. Та й знався в життi, 
окрiм жiнки, лише з однiєю халепою 
— приймальницею склопосуду, з ко-
трою, втiм, дружив. Потiм цей проми-
сел у нього якось вiдмер. Чи пити ста-
ли менше, чи пляшки забирали, чи 
здавати стало важче? Чи просто дядь-
ко постарiв? Усе минає...

* * *
Вершина цивiлiзацiї, звичайно ж, 

— не польоти на Мiсяць i не комп’ютери 
п’ятого покоління. А кока-кола. Вчи-
тайтеся, якi складовi, окрiм засекре-
чених, вказуються прямо на етикетцi: 
аспартам, сунет, ортофосфорна кисло-
та, бензонат натрiю, дiоксид вуглецю. 
Ну як же такого не пити?

* * *
Виявляється, окрiм зорової та слухо-

вої пам’ятi, iснує «нюхова пам’ять». Із са-
мого дитинства зi мною — фантастично-
земнi пахощi свiжовисушеного сiна з 
лугу над Десною.

* * *
Фотографiя тiєї самої людини 

рiзних рокiв: скажiмо, у 5 рокiв, 15, 
пiсля 30-ти, 40-а. Нiбито зовсiм рiзнi 
люди. Але щось таке наскрiзь спiльне, 
схоже. Може, погляд?

* * *
Допомогти не можна нiкому, 

окрiм самого себе, але, виявляється, 
це дивним чином допомагає людям, 
котрi довкола тебе.

* * *
Невже ми не здатнi придума-

ти щось таке неймовiрне, у що варто 
було б повiрити?

* * *
Деякi сни пам’ятаються по багато 

рокiв. I все чомусь сни тихi, благоснi.
* * *

Якщо, за Цвейгом, те, що минуло, 
— забуте, значить, те, що не забуте, — 
не минуло.

* * *
«Я не хочу, щоб тебе торкалися 

навiть поглядом».
* * *

Те, що трапиться, колись трапиться.
* * *

А таки ж у нас живе щось 
предковiчне. Наснився сон: мчусь на ди-
кому шаленому конi. Це був якийсь лет 
супроти гарячого холодно-свiжого вiтру, 
i це було незрiвнянно й навiть солодше, 
анiж лiтати у снах. Цього ж, мабуть, нiколи 
не було в моєму життi? Але це ж було в 
якомусь моєму не моєму життi? Пересе-
лення душ явно iснує. Не як перевтiлення 
в якусь iншу iстоту, а як переселення душi 
з одного поколiння в iнше. Хто i коли мчав 
диким прекрасним степом? Якийсь мiй 
предок у 50-му колiнi, хтось у далекому 
предковiчному степу?

* * *
Рiздвяна казка. Мати в селi вито-

пила пiч. Лежимо з маленькою донь-
кою на печi, грiємо спини, читаємо 
казки. Поруч муркотить наш кiт.

Iдемо за рiчку, на луг. Свiжий вiтер, 
легенький снiжок. Збираємо сухi 
гiлки, запалюємо вогнище. Грiємося 
з димком. Йдучи додому, придумую 
на ходу казку про те, що бiля нашого 
вогника зараз збираються зайчики 
i грiють свої лапки. Донька з радiстю 
вiрить.

Рiздво. Снiг. Вогник на лузi. Зайчи-
ки грiють лапки бiля багаття.

Петро Антоненко, засновник і редактор на-
шої газети «Світ-інфо», здавна пише прозу, а ще ін-
коли й поезію. Він лауреат обласної літературно-
мистецької премії імені Михайла Коцюбинсько-
го. Видав свого часу дві книги, обидві в обласній 
«Просвіті», — «Бабине літо» (1994) і «Свіча» (2001). 
У першій — проза, оповідання, етюди. У другій — 
кілька оповідань з першої книги, а також уперше 
опубліковані повість «Вересень» і поезії, створені 
незадовго до виходу книги. Майже всі прозові тво-
ри написані у 1980-ті роки, але цілком сьогоденні 
за звучанням. 

І ось нова книга автора — «Стріла». Вона вида-
на за обласною програмою підтримки книгодруку-
вання на Чернігівщині, увійшла до числа перемож-
ців відбору за цією програмою на 2017 рік. Зага-
лом цього року було видано за програмою 11 книг 
місцевих авторів. Усі книги вийшли в Житомирі, у 
видавництві «Бук-Друк», яке виграло тендер на ви-
пуск цих книг.

Перша частина книги «Стріла» повністю від-
творює попередню книгу «Свіча», в другій частині 

— проза, яка частково містилася в книзі «Бабине 
літо», а також прозові твори, які раніше взагалі не 
друкувалися. Також додано цикл поезій, які, влас-
не, є текстами бардівських пісень, написаних сво-
го часу автором. 

Читачі нашої газети вже знайомі з деякими 

творами автора. У газеті були надруковані такі 
його оповідання (вказано номер газети, і ви може-
те прочитати їх на сайті нашої газети в Інтернеті): «О 
сьомій, після роботи» (№ 10), «Стамбул-Константи-
нополь» (№№ 34 – 35), «Вербові калачики» (№ 57), 
«Сесія» (№ 87), «Зять» (№№ 109 – 110). Вони теж 
увійшли до нової книги. 

Із книгою «Стріла» ви можете ознайомитися в 
культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (Чер-
нігів, вул. Шевченка, 9).

На фото — обкладинка нової книги. На її 4-ій 
сторінці — портрет автора роботи відомого черні-
гівського фотохудожника Валерія Шайгородського 
(на жаль, нині покійного).

А зараз представимо один з розділів книги, під 
назвою «Наодинці зі світом». Цей жанр давно відо-
мий у літературі — короткі життєві спостереження. 
Письменники постійно занотовують щось подібне. 
Частина цього потім потрапляє до творів автора, 
а деякі ось так і залишаються іскринками нашого 
життя. 

Нова книга «Стріла» 
редактора нашої газети

Наодинці зі світом
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Чорнильні плями прибрати з килима 

допоможе щітка, якщо змочити її в гарячому 
молоці, а з лінолеуму — пемза або наждач-

ний папір. Після цього лінолеум необхідно протерти лляною 
олією й відполірувати.

 Коли між дошками паркету утворюються щілини, їх слід 
насамперед прочистити за допомогою тонкого дроту, а потім 
акуратно замазати, використовуючи замазку, яку готують з 
дрібної березової або дубової тирси, змішуючи зі столярним 
клеєм.

 Затхлий, неприємний запах з’являється іноді в шафах. 
Щоб позбутися його, треба покласти туди трохи натуральної 
меленої (не розчинної!) кави.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Життєвий світ — це 
годинник, гирі якого — гро-
ші, а маятник — жінка. Гот-
хольд Лессінг.

 Усе, що можна уяви-
ти, — реальне. Пабло Пі-
кассо.

 Я ніколи не віддам 
життя за свої переконання, 
тому що я можу помиляти-
ся. Бертран Рассел.

 Навчитися багато 
чого — це братися відразу 
за небагато. Джон Локк. 

 Краще тримати рот 
на замку і вдавати дурня, 
ніж заговорити й розвіяти 
всі сумніви. Марк Твен.

Було колись...
У момент написання 

передмови до своїх праць 
Ньютону виповнилося 72 
роки.

Уже після 50 років Ґете 
написав найкращі твори.

Прабабуся Олександра 
Пушкіна, Євдокія Іванівна 
Головіна, була рідною се-
строю прабабусі Льва Тол-
стого, Ольги Іванівни Голо-
віної.

Зігмунд Фрейд писав 
практично щодня впро-
довж усього життя. Після 
його смерті залишилося 
близько 4000 тисяч листів, 
не рахуючи тих, які він зни-
щив ще за життя. На влас-
ний архів Фрейд наклав 
табу, заповівши оприлюд-
нити листи у два етапи: час-
тину — після 2000 року, ре-
шту — у 2102.

Куточок 
гумору

— Лікарю, чи можна 
їсти бліду поганку?

— Можна, але лише раз 
у житті.

☺ ☺ ☺
Кінозірка до лікаря:
— Мені роздягатися?!
— Ні, я вчора вас бачив 

на екрані.
☺ ☺ ☺

Двоє приятелів вихо-
дять з театру.

— Я мав препогане міс-
це, — каже один. — Нічого 
не бачив і не чув.

— Я потрапив у ще гір-
ше становище — все чув і 
бачив.

☺ ☺ ☺
Перед баром валяється 

п’яний. Перехожий нахиля-
ється до нього:

— Перепрошую, ви 
справді п’яний чи це рекла-
ма бару?

☺ ☺ ☺
— Пане суддя, я ви-

знаю, що заслуговую на по-
карання. Так мені й треба, 
щоб не попадався!

☺ ☺ ☺
— Мамо, мамо! Ялинка 

горить!
— Синку, не горить, а 

сяє.
— Мамо, мамо, штори 

сяють!

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Найбільша сухопутна тварина на Землі — самець аф-
риканського слона. Зустрівся екземпляр заввишки 3,8 м, до-
вжина слона від кінця хобота до кінчика хвоста становила 10 
м, а вага — 10,8 тонни.

 Найшвидша тварина у світі — гепард. На коротких 
відрізках він здатний розвивати швидкість до 110 км/год. На 
другому місці — антилопа-вилоріг, вона подолала 1,6 км зі 
швидкістю 67 км/год., а одна з таких антилоп пробігла 183 м 
зі швидкістю 98 км/год. Кінь-скакун здатний бігти зі швидкіс-
тю близько 70 км/год.

 Христофор Ко-
лумб загалом здій-

снив чотири плаван-
ня до Америки.

 Назву Тихому оке-
ану дав португальський мореплавець Фер-
нан Магеллан, експедиція якого здійснила 
перше навколосвітнє плавання. 

 Матріархат досі панує в бедуїнів, що 
мешкають у пустелях центрального Оману. 
Тут саме жінка є главою сім’ї, вирішує всі най-
важливіші справи в родині.

 Деякі племена Нової Гвінеї, котрі жи-
вуть у віддалених місцевостях, досі роблять 
сокири з особливого виду грибів, що висуше-
ними стають тверді, як камінь. 

Неправильно Правильно
Розучимо пісню Вивчимо пісню

Шкафчик для дитини Шафка для дитини

Нічого втрачати Нема чого втрачати

Вірніше сказати Правду кажучи

Багатообіцяюча розмова Обнадійлива розмова

Багаточисельні відвідувачі Численні відвідувачі

Ось уже рік і 11 місяців, як створено в Інтернеті сайт 
нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.
wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
13700. 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

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, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

Не спіймали — не хабарник.
Кожен день починай з маленького хабара, 

щоб руки пам’ятали.
Конвертуй конверти в конвертовану ва-

люту.
У будь-якій незрозумілій ситуації — бери 

хабара.
Не забудь запросити місцевого суддю та 

прокурора на свій перший хабар.
Вищим рівнем майстерності корупціоне-

ра є привласнити гроші, виділені на боротьбу 
з ним.

Скільки хабарів не отримуй, але все одно 
тягне боротися з корупцією.

При отриманні хабара завжди май при 
собі дозвільні документи на цей вид діяльності.

Особистий водій, перукар і прокурор — 
ознака хорошого смаку.

Люби і поважай власну родину: перепи-
ши свій автомобіль і будинок на дружину та 
дітей.

Будь милосердним: не бери в пенсіонерів 
більше ніж 70% від мінімальної пенсії.

Купи депутатський мандат, інвестуй у Вер-
ховну Раду.

Кожен корупціонер мусить зробити три 
речі: народити сина, створити дочірнє підпри-
ємство й переписати його на брата.

Своїх дітей відправ навчатися на економіч-
ний та юридичний факультети, щоб вони змал-
ку вчилися, як давати хабарі.

«Український Щитоносець»

Політично-сатиричне
Житіє українського корупціонера

Ñìåðåêîâà õàòà
Музика: Павло Дворський
Вірші: Микола Бакай

Наснились мальви, рута-м’ята
I скрип криничний журавля,
I смерекова отча хата,
Яку давно покинув я.
Наснився сад в веснянім цвіті,
Струнка смерічка край воріт
I найрідніша в цілім світі
Матуся сива на дворі.

Приспів:
Смерекова хата, батьківський 

поріг,
Смерекова хата — на крутій горі.
Як прийду до неї, коліном припаду,
Грудочку землі своєї до вуст 

прикладу.

Вона, як пісня, серцю мила,
Старенька хата край села.
Війна її вогнем палила,
Але спалити не змогла.
Кришились грізні блискавиці,
I грози падали не раз…
Вона стоїть, немов із криці,
I кожен день чекає нас.
Приспів.

Спішу до неї, мов лелека,
Простори кинувши до ніг,
Несу любов свою здалека,
Яку назавжди я зберіг.
Дитячих літ моїх колиска,
Моя порадниця свята.
Вона, як доля, рідна й близька,
Миліш її ніде нема.
Приспів (2).

Просвітницький проект під такою на-
звою наша газета почала понад 2 роки тому. 
За цей час ми представили читачам десятки 
композиторів, поетів, співаків, ансамблів, а 
також тексти десятків пісень, у тому числі на-
родних. Уся ця багатюща інформація зібра-

на на сайті «Українська естрада» (uaestrada. 
org), який радимо подивитися нашим чита-
чам. Адже там — не лише розповіді про укра-
їнську пісенну естраду, а й десятки відеоза-
писів за участю популярних співаків та ан-
самблів.

Золотий фонд української естради

Павло 
Дворський

Павло Ананійович 
Дворський — співак і 
композитор, народний 
артист України.

Народився 1 лютого 
1953 року в мальовни-
чому селі Ленківці Чер-
нівецької області. Закін-
чив музичне училище в Чернівцях, Львівську консерва-
торію.

У 1976 – 2005 роках — соліст Чернівецької філар-
монії, починав у складі вокально-інструментального ан-
самблю «Смерічка» разом з Назарієм Яремчуком та Лев-
ком Дутковським. 1979 року в репертуарі «Смерічки» 
з’явилися перші пісні Дворського — «Стожари» та при-
свячена пам’яті Володимира Івасюка «Маки для сина».

Пісня «Смерекова хата» стала своєрідною візитною 
карткою Павла Дворського.

У репертуарі співака — українські народні пісні, пер-
лини світової класики, які талановитий митець виконує 
англійською та італійською мовами, власні пісенні твори 
на вірші сучасних поетів, зокрема: «Батькова криниця» 
(М. Чепурна), «Писанка» (М. Ткач), «Стожари» (В. Кудряв-
цев), «Яремчанський водоспад» (А. Драгомирецький), 
«Меланхолія жовтого саду» (В. Крищенко), «Україна і ти» 
(О. Орач), «Молитва» (Г. Булах), «Повернення додому» (А. 
Кичинський), «Колискова для доні» (Л. Костенко).

Особливо плідною стала творча співпраця з М. Ба-
каєм («Смерекова хата», «Горнусь до тебе, Україно». «Бу-
дуймо храм», «Музика весни») та Г. Калюжною («Забута 
ікона», «Не відлітай», «На далекі вогні»).

Незабутніми в пам’яті шанувальників виконавця за-
лишилися концертні програми в Національному палаці 
мистецтв «Україна».

З успіхом Павло Дворський презентував українську 
пісню у США, Лаосі, Індії, Австралії, Канаді, Італії, Німеч-
чині, Чехословаччині, Румунії, Росії, Франції, Польщі.

Побачили світ численні аудіоальбоми й компакт-дис-
ки Дворського, де пісні виконує він сам і метри укра-
їнської естради В. Білоножко, Л. Сандулеса, І. Бобул, 
Н. Яремчук, тріо «Либідь».

Павло Дворський – майстер спорту України з на-
стільного тенісу, має перший розряд з футболу. Профе-
сійно грає на акордеоні, трубі. Пісенні родинні традиції 
продовжують його сини.


