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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. 

Довгі «часи перемін»…
«Важко жити в часи перемін», — говорили давні китайці.
«Краща новина — відсутність новин», — жартують англійці.
Україну ж весь час трясуть переміни й новини, які чомусь 
називають «реформи».
Нові зарплати й пенсії, нові тарифи й ціни.
Отже, новації в Україні від 1 січня 2018 року.

Мінімальна зарплата 
зросла до 3723 гривень

Така норма затверджена в Держав-
ному бюджеті 2018 року. 

Це на 523 грн більше, ніж торік.
Якщо від цієї суми відняти 18% подат-

ку на доходи фізичних осіб і 1,5% військо-
вого збору, то мінімально українець отри-
муватиме 2997 грн. 

Новий 
прожитковий мінімум
Це чисто умовна величина, доходи, які 

мав би отримувати громадянин країни, 
щоб «мінімально жити», точніше, вижива-
ти. Бо щодо харчування — то з цих коштів 
можна щось виділити, аби не померти з 
голоду. Стосовно одягу і взуття — щоб не 
ходити голим і босим (наприклад, одні чи 
двоє трусів на рік).

Також від розміру прожиткового мі-
німуму обчислюються посадові окла-
ди бюджетників. Наприклад, найменша 
зарплата вчителя нині має становити 4 
прожиткові мінімуми. Утім, ця норма ще 
вилами по воді писана. Оклад депута-
та парламенту, після недавнього підви-
щення, становить тепер 10 прожиткових 
мінімумів. Тут уже не «вилами», а момен-
тально, навіть «заднім числом». Постано-
ву Рада ухвалила в грудні, а нові зарпла-
ти отримали вже з 1 жовтня. Причому до 
цього окладу додається майже стільки ж 
різних надбавок, так що нардепи мати-
муть за 30 тисяч гривень. 

Отже, згідно з держбюджетом, від 1 
січня загальний прожитковий мінімум під-
вищився на 156 грн і становить 1700 грн; 
від 1 липня — 1777 грн, від 1 грудня — 
1853 грн;

в тому числі для дітей до 6 років: від 1 
січня — 1492 грн, від 1 липня — 1559 грн, 
від 1 грудня — 1626 грн;

для дітей від 6 до 18 років: від 1 січня 
— 1860 грн, від 1 липня — 1944 грн, від 1 
грудня — 2027 грн;

для працездатних осіб: від 1 січня — 
1762 грн, від 1 липня — 1841 грн, від 1 
грудня — 1921 грн;

для осіб, які втратили працездатність: 
від 1 січня — 1373 грн, від 1 липня — 
1435 грн, від 1 грудня — 1497 грн. 

Пенсійна реформа: 
нова мінімалка 

й підвищення стажу 
Мінімальна кількість страхового ста-

жу, необхідна для виходу на пенсію за ві-
ком, тепер становить 25 років, замість 
старої норми 15 років. Зміни відбулися в 
рамках пенсійної реформи, що почала ді-
яти від 11 жовтня 2017 року.

Позначка 25 років лише стартова. До 
2028-го кількість необхідного стажу для 
виходу на пенсію збільшуватиметься що-
року на один рік, аж поки не досягне 35 
років. Тобто наступного 2019 року вже 
необхідно буде мати 26 років страхового 
стажу, щоб вийти на пенсію, 2020-го — 27 
років і так далі.

Є й інший вихід. Закон дозволяє «ку-
пити» страховий стаж через внески до 
Пенсійного фонду. Потрібно сплатити по-
двійний мінімальний страховий внесок. 
Мінімальний — це 22% від мінімальної 
зарплати (3723 грн). Виходить 819 грн 6 
коп. Перемножуємо на два, отримуємо 
1638 грн 12 коп. — стільки коштує при-
дбати один місяць страхового стажу. Від-
повідно один рік — 19 тис. 657 грн 44 коп. 
Хтось та буде «купувати» цей стаж. Хто?

Змінився підхід до визначення страхо-
вого стажу. Відтепер стаж від 1 січня 2004 
року можна підтвердити виключно спла-
ченими страховими внесками. Від цього 
часу трудова книжка не є підтвердженням 
страхового стажу, як було раніше. 

Пенсійний вік не збільшився: 60 ро-
ків для чоловіків і поки що 58 — для жі-
нок. Проте в жінок він зростає вже кілька 
останніх років і зростатиме ще. 

Мінімальний розмір пенсії від 1 січня 
становить 1373 грн.

Стартує 
медична реформа

Міністерство охорони здоров’я пла-
нує, що від квітня 2018 року запрацює 
система «гроші ходять за пацієнтом». Тоб-
то зарплата лікарів первинної ланки до-
помоги — сімейних лікарів, дільничних 
терапевтів і дільничних педіатрів — зале-
жатиме від кількості пацієнтів у кожного з 
них, а не від фіксованої ставки.

Система працюватиме так: кожен па-
цієнт (або його батьки) сам обирає лікаря, 
до якого хоче ходити на прийом. Разом з 
лікарем пацієнт укладає в електронному 
вигляді безтермінову декларацію про об-
слуговування. Її можна легко перепідпи-
сати й з іншим спеціалістом.

Опісля держава в повному розмірі 
оплачуватиме прийоми й базовий пакет 
аналізів безпосередньо тій лікарні, де ви 
лікуєтеся. Виходить, ніби кожен окремий 
пацієнт сплачує за свій прийом, тільки ко-
шти надає держава.

2018-го на одного пацієнта держава 
виділятиме 370 грн. Один лікар може об-
служити за рік максимум дві тисячі паці-
єнтів. МОЗ підрахувало, що 2018-го така 
практика принесе річний дохід лікарю від 
740 тис. грн до 1 млн грн. Це від 60 тисяч 
гривень на місяць і вище. Правда, далеко 
не всі ці гроші підуть лікареві. 

Медичні послуги розподіляться на два 
пакети:

червоний — це послуги, які сплачува-
тиме сам пацієнт (наприклад, неекстрена 
стоматологія, звернення до лікаря без на-
правлення, естетична медицина);

зелений — послуги, які стовідсотко-
во сплачуватиме держава (невідкладна, 
первинна, паліативна допомога).

Розшириться також програма «До-
ступні ліки»: кількість безкоштовних ліків 
збільшиться щонайменше на 10 препа-
ратів. У бюджеті-2018 передбачено 
збільшення фінансування програ-
ми на 30%, тобто 1 млрд грн. 

року.

Український календар

22 січня — День Соборності
22 січня 1919 року на Софійському майдані Киє-

ва було проголошено акт Злуки — об’єднання Укра-
їнської Народної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки в єдину соборну державу УНР. 

22 січня — 100-річчя 
проголошення Української держави

22 січня 1918 року IV Універсалом Української 
Центральної Ради була проголошена незалежна 
держава — Українська Народна Республіка. 

29 січня — 
100-річчя бою під Крутами
29 січня 1918 року відбувся історичний Бій під Кру-

тами. Тут, біля залізничної станції між Ніжином і Бах-
мачем, кілька сотень молодих бійців щойно проголо-
шеної УНР дали бій московському більшовицькому 
війську, яке після оголошення Росією війни Україні по-
сувалося на нашу столицю Київ. Бій дозволив затри-
мати просування агресора й добитися політичного ви-
знання УНР кількома державами Європи на конфе-
ренції в Бресті. 

Подвиг героїв Крут і сьогодні є дуже значимим 
для українців, адже знову Росія веде агресивну війну 
проти України.

З нагоди 100-річчя події на її місці, біля станції 
Крути, 29 січня відбудуться всеукраїнські урочистості, 
меморіальний захід. 
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Бліц-інформ Панорама ЧЧернігова

Почесні громадяни 
Чернігівщини 
Обласна рада на своїй сесії у грудні ухвалила рі-

шення про чергове присвоєння відомим землякам 
звання Почесного громадянина Чернігівської облас-
ті.

Цього звання удостоєні:
письменник, лауреат Шевченківської премії, го-

ловний редактор газети «Гарт» Дмитро Йосипович Іва-
нов; 

перший заступник голови обласної ради Вален-
тин Васильович Мельничук;

голова Чернігівського земляцтва в Києві Віктор 
Вікторович Ткаченко.

Щорічне присвоєння цього звання було започат-
коване обласною радою 2013 року. За цей час його 
удостоєні ряд відомих земляків, у тому числі Левко 
Григорович Лук’яненко, Леонід Данилович Кучма, Іван 
Степанович Плющ. 

Майже 8 мільярдів гривень 
податків дала Чернігівщина
Протягом 2017 року органи Державної фіскаль-

ної служби в Чернігівській області забезпечили до 
бюджетів усіх рівнів понад 7,7 млрд грн податків, що 
більш як на 1,8 млрд грн більше, ніж за 2016 рік. До 
загального фонду державного бюджету 2017 року мо-
білізовано 3,6 млрд грн. Зростання надходжень від-
булося практично за всіма податками, найбільше — 
за рахунок податку на додану вартість (+402 млн грн), 
податку на доходи фізичних осіб та військового збо-
ру (+304 млн грн), плати за користування надрами 
(+110,4 млн грн) та податку на прибуток підприємств 
(+27,2 млн грн).

Місцеві бюджети Чернігівщини протягом року 
отримали понад 4 млрд гривень. Це перевищує більш 
як на 955 млн грн надходження 2016 року. Найбільше 
до бюджетів територіальних громад торік було спла-
чено податку на доходи фізичних осіб (2,5 млрд грн), 
сплати земельного податку (637,1 млн грн), єдиного 
податку (526,7 млн грн).

Єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування зібрано 3,3 млрд грн. 

Шкільний автобус
Напередодні Нового року Гончарівська об’єднана 

громада придбала шкільний автобус. Він возитиме 
учнів зі Смолина й Козерогів, які вчаться в Гончарів-
ській гімназії. 

Годі обписувати 
стіни й будівлі 
У Чернігові 19-річного студента затримали з ба-

лонами фарби посеред ночі біля стадіону ім. Гагаріна. 
Хлопець залишав написи на паркані стадіону.

Поліція склала протокол про адміністративне пра-
вопорушення за статтею 152 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Рішення про адмін-
покарання ухвалить адміністративна комісія Деснян-
ської районної в місті Чернігові ради.

Місто потерпає від вандалів, які шкодять оновле-
ним паркам, зупинкам транспорту, обмальовують бу-
дівлі. 

Троє отруїлися чадом, 
16-літня дівчина померла
Отруєння сталося в ніч на 15 січня, у приватно-

му будинку в с. Трисвятська Слобода Чернігівського 
району. 26-річна дівчина загинула на місці події. Дві 
жінки, 1972 й 1935 років народження, були госпіта-
лізовані до реанімаційного відділення Чернігівської 
центральної районної лікарні. Причиною отруєння, за 
попередніми висновками, є порушення правил екс-
плуатації нагрівальної печі.

Обережно: тонкий лід
Ледве вдарили морози, які, проте, ще не скували 

водойм міцною кригою, як на неї почали виходити не-
обережні люди. 

У ніч на 12 січня в центрі селища Куликівка на тон-
кому льоду озера Сільське провалилися у воду двоє 
юнаків. Один зміг вибратися, а другого довелося ви-
тягувати рятувальникам, які вчасно нагодилися. По-
тім 17-річному хлопцю потрібно було надавати допо-
могу в лікарні. 

12 січня вдень у Борзні під тонку кригу річки Бор-
зенки провалився 11-річний школяр. Знову лише до-
помога рятувальників зберегла хлопчині життя. Йому 
теж була необхідна медична допомога в лікарні. 

Поки що «сміливці» ходити по тонкому льоду від-
булися купанням у крижаній воді. Щоб не сталося 
  гіршого, будьте обережні на льоду. 

«Мінеру» 
загрожує кілька 
років ув’язнення

Надвечір 10 січня на «гарячу» 
лінію «Чернігівобленерго» зателе-
фонував невідомий, який погро-
жував керівництву підприємства 
й повідомив, що будинок на вод-
нолижній базі компанії на березі 
Десни замінований.

На місце події негайно прибу-
ла слідчо-оперативна група Черні-
гівського відділу поліції та вибухо-
техніки. Вибухонебезпечних пред-
метів не виявили.

Оперативники поліції спільно 
з працівниками СБУ протягом двох 
годин знайшли й затримали «міне-
ра» в Мені. Зловмисником виявив-
ся чернігівський працівник цього 
підприємства. 

Відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 259 
Кримінального кодексу України (за-
відомо неправдиве повідомлення 
про підготовку вибуху, підпалу або 
інших дій, які загрожують загибеллю 
людей чи іншими тяжкими наслідка-
ми). Зловмиснику «світить» позбав-
лення волі на термін до 6 років. 

Фестиваль 
«Коза» 
Уже п’ятий рік 

поспіль у Черніго-
ві на Новорічно-
Різдвяні свята ор-
ганізовували фоль-
клорний фестиваль 
«Коза». На цен-
тральній площі міс-
та виступили фоль-
клорні колективи, 
відбулися масові гу-
ляння. 

Танцювальний колектив 
«Бродвей» переміг 

на фестивалі в Польщі
Зразковий художній танцювальний колектив 

«Студія сучасного танцю «Бродвей» (Чернігів) по-
вернувся з польського міста Новий Торг, де пере-
міг на 16-му міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Інтершоу». 

Це вже не перша перемога колективу на всі-
ляких конкурсах. 

Виставка до 80-річчя 
від дня народження 

Василя Стуса
6 січня виповнилося 80 років від дня на-

родження українського поета-дисидента, пе-
рекладача, літературознавця Василя Стуса. У 
Чернігівському літературно-меморіальному му-
зеї-заповіднику М. Коцюбинського відкрито ви-
ставку «Палімпсести життя Василя Стуса». Пред-
ставлено матеріали про життя і творчість пое-
та, зокрема його відому працю «Феномен доби 
(Сходження на Голгофу слави)», видання творів, 
листів В.Стуса, праці дослідників, присвячені 
його творчості.

Виставка триватиме до 22 січня.

Пожежа на «Чексілі» 
Загорання в приміщеннях підприємства «Чек-

сіл» сталося 4 січня через порушення правил по-
жежної безпеки під час проведення вогневих ро-
біт з технічного демонтажу вентиляції. Про це по-
відомили в управлінні з надзвичайних ситуацій. 

Ліквідація загорання тривала 2 години. Для 
цього залучили 36 рятувальників та 9 одиниць 
техніки. Жертв і постраждалих немає.

Міські плани і клопоти
Виконком міської ради ухвалив давно очі-

куване жителями району Шерстянки рішення — 
побудувати автомобільну дорогу сюди від вули-
ці імені Івана Мазепи. 

Також виконком зробив ще один крок до 
облаштування музею Чернігова. У вересні ро-
боча група представила проект музею, який 
планують відкрити в будинку XVIII століття на 
Валу. Тут до революції розміщувалася пошто-
ва станція, останніми десятиліттями був банк. 
Нині будинок не використовується і руйнується. 
Тож управлінню капітального будівництва місь-
кради надали містобудівні умови для реставра-
ції будівлі.

Поруч затіяно років з 10 тому зведення так 
званого будинку дворянського зібрання. Точні-
ше, відтворення колись існуючого, бо Вал — це 
заповідна історична територія, де заборонено 
зводити нові будівлі, а можна лише відтворити 
колишні. Таким і було дворянське зібрання. У 
ньому планували відкрити готель.

Затія давно лопнула, інвестори-будівельни-
ки зникли з міста. Після недавньої експертизи 
встановлено, що добудовувати вже неможливо, 
за роки простоювання недобуду просто неба 
пошкодилися стіни.

Міська рада через суди повернула місту ви-
ділену колись інвесторам цю земельну ділянку. 
А недобуд, очевидно, доведеться знести. 

Також на виконкомі йшлося про стан під-
земних комунікацій, насамперед міського водо-
гону й каналізації. Вони вкрай зношені. Але для 
того, щоб замінити тільки труби холодної води, 
місту потрібно близько 3 мільярдів гривень. По-
дібна ситуація — в інших містах України, адже 
десятиліттями комунальну сферу не оновлюва-
ли. Оновити її самостійно, без державної під-
тримки жоден обласний центр не може.

Перші 35  родин  
отримали допомогу 

на народження дитини 
в новому році

Рішення про чергову виплату допо-
моги ухвалив міськвиконком 4 січня. 
Сума виплат за цим рішенням — 260 
тисяч грн з міського бюджету. З них: 20 
родин отримали на народження пер-
шої дитини по 5 тисяч грн, 14 родин — 
на другу дитину по 10 тисяч грн, 1 ро-
дина — на третю дитину 20 тисяч грн.

Програма підтримки народжува-
ності в місті Чернігові на 2017 – 2022 
роки ухвалена міськрадою за ініціа-
тивою міського голови Владислава 
Атрошенка 21 вересня минулого року. 
Відтоді за програмою було сплачено 
2,405 млн гривень.

Для цих виплат у міському бюджеті 
на 2018 рік передбачено 20 млн грн.

Документи на одержання допомо-
ги необхідно надавати до відділу звер-
нень громадян міської ради (вул. Шев-
ченка, 9). Допомогу надають однора-
зово за першим зверненням одного з 
батьків, але за результатами розгляду 
комісією та затвердженим рішенням 
міськвиконкому. 

Загалом протягом 2017 року в 
Чернігові народилося близько 3 тисяч 
малюків.

Суд у справі 
обваленого 
гуртожитку 

Зруйнований у грудні 2016 року буди-
нок на вулиці Попудренка в Чернігові за-
лишається під арештом як речовий доказ 
у кримінальному провадженні. 

Таке рішення виніс Новозаводський 
районний суд Чернігова. Хоч міська рада 
вже вдруге подавала до суду клопотання 
про зняття арешту, щоб розпочати капі-
тальний ремонт споруди. Мотивація: під-
ставою для арешту було проведення буді-
вельно-технічної експертизи, а вона вже 
проведена. Міський бюджет виділяє гроші 
на реконструкцію. 

Утім, прокуратура наполягає, що бу-
динок слід лишити у статусі речового до-
казу. Потерпілі — мешканці гуртожитку, 
які вже понад рік не можуть повернути-
ся у свої домівки, — в більшості це під-
тримують. І навіть підсудний, колишній 
керівник комунального підприємства 
«Новозаводське» В’ячеслав Ніколенко. 
Саме його звинувачено в аварії. Але він і 
його захист доводять, що справжня при-
чина обвалу будинку досі не з’ясована, 
хоча від моменту аварії минуло більше 
року. 

У слуханні оголосили перерву до 7 лю-
того. Ще й через те, що справу прийме но-
вий суддя. 

10 січня в Чернігові на вулиці Хлібо-
пекарській поліція затримала кількох 
активістів, які знімали таблички з напи-
сами «ул. Воровского», як вона раніше 
називалася.

У травні буде три роки, як парламент 
ухвалив кілька законів про декомуніза-
цію. Невдовзі, згідно із законом, в Украї-
ні, в тому числі в Чернігові, масово відбу-
лося перейменування населених пунк-
тів, вулиць, площ — позбавлення від 
попередніх назв, пов’язаних з тоталітар-
ним комуністичним режимом. 

Але по сьогодні, поряд з нечислен-
ними табличками нових назв, рясні-
ють таблички старих назв, уже зміне-
них. І справа не лише в коштах на нові 
таблички, про що постійно бідкаються 
комунальники й загалом місцева вла-
да. Як повідомило управління житло-
во-комунального господарства Черні-
гова, тут усе ще «наполегливо працю-
ють» над дизайном табличок. На третьо-
му році після перейменування нарешті 

визначилися, з якого матеріалу їх виго-
товлять (залізна пластинка), та зі шриф-
том напису. Негусто й неквапно за та-
кий час!

Звичайно, з боку активістів зняття 
ними табличок — це самоправство. Але 
чому зволікає місцева влада? Таблич-
ку «ул. Воровского» активісти подарува-
ли начальнику управління ЖКГ, у міську 
раду дарують табличку «ул. Комсомоль-
ская». 

Коли влада бездіяльна, 
активісти діють 
самоправно: 
комунальники третій рік 
міркують над 
«дизайном табличок»

Активісти знімають табличку з 
першого будинку вулиці Хлібопекарської, 

на розі з проспектом Перемоги. 

Волонтери «Жіночої 
сотні Самооборони» 

відвезли святкові 
дарунки воїнам АТО
Вертеп, традиційні колядки й щедрівки, 

смаколики разом з військовими пристроя-
ми для передової. Волонтери «Жіночої со-
тні Самооборони Чернігівщини» побували з 
цим на Донбасі. Уже четвертий рік поспіль 
допомагають, чим можуть, — розповідають 
Оксана Тунік-Фриз, Світлана Корольова, інші 
волонтери. 

Допомагають волонтерам небайдужі меш-
канці Чернігова. 

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або ко-
штами на підтримку діяльності Чернігівського  
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на картку 
«Приватбанку» на ім'я Олександра Ясенчука:
4149 6258 1049 1173.
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Бліц-інформ

Спортивна панорама

Літературно-мистецька панорама

Скільки побудовано 
житла?
За 2017 рік в області введено в експлуа-

тацію 794 об’єкти житлового будівництва. За-
гальна площа нового та реконструйованого 
багатоквартирного, приватного, садового і 
дачного житла склала 151,6 тис. м2.

Зокрема, в містах Чернігові, Корюківці та 
Бахмачі завершено будівництво 16-ти багато-
поверхових новобудов. 

Три проекти претендують 
на перемогу в конкурсі 
«Малі міста — великі враження»
За результатами другого відбіркового туру 

проекту «Малі міста — великі враження», що 
реалізовує Міністерство культури України, до 
фіналу потрапили три ініціативи з Чернігівщи-
ни. Це проекти «Літня резиденція святого Ми-
колая: Святомиколаївський ярмарок у Коропі» 
(Коропська селищна рада), «Седнівська осінь» 
(Седнівська селищна рада), «Перший фести-
валь Батурина «Шабля» (Батуринська міська 
рада ОТГ).

Загалом на конкурс було подано 114 за-
явок, серед них 6 — з Чернігівщини.

Переможці отримають фінансову підтримку 
в розмірі не менш ніж 500 тисяч гривень, а та-
кож методичну допомогу в реалізації проекту.

У селі відкрито дитсадок 
У переддень Нового року в селі Льгів Ми-

хайло-Коцюбинської ОТГ відкрили дитячий са-
дочок «Сонечко». Тут двадцять вихованців. 

Понад сімсот тисяч гривень було викорис-
тано з місцевого бюджету селищної ради для 
проведення ремонтних робіт, придбання тех-
нічного обладнання та поповнення матеріаль-
ної бази садочка.

На святі з нагоди відкриття садочка гості 
подарували закладу оргтехніку, пилосос, прин-
тер, іграшки. 

Ще для двох шкіл 
Менщини придбано 
комп’ютери
Нові комп’ютерні класи були доставлені 

28 грудня Покровській та Локнистенській шко-
лам. Це стало можливим за рахунок державної 
субвенції на соціально-економічний розвиток 
у співфінансуванні з районним бюджетом. За-
гальна вартість комп’ютерних класів складає 
136090 гривень.

Гриби на Різдво
Аномально тепла зима спричинила таке 

незвичне явище, як гриби в січні. У лісах Корю-
ківського та й ряду інших районів місцеві жите-
лі збирали не лише звиклі до холодів опеньки 
чи польські гриби, а навіть лисички, маслюки. 

Потепління розбудило комах, призвело також 
до появи бруньок і навіть цвітіння деяких рослин.

На хабарі викрили двох 
«колядників» з поліції
Співробітники Служби безпеки України 

спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції 
під процесуальним керівництвом прокуратури 
викрили на хабарі двох співробітників одного з 
районних відділів поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисни-
ки налагодили схему отримання неправомірної 
вигоди з власників автомобілів, які скоїли ад-
міністративні правопорушення, погрожуючи їм 
вилученням транспортних засобів і документів.

Оперативники спецслужби задокументу-
вали факт вимагання поліцейськими п’яти ти-
сяч гривень з одного з водіїв за непритягнен-
ня його до відповідальності через порушення 
правил дорожнього руху.

Співробітники СБУ затримали зловмис-
ників під час отримання всієї суми хабара від 
власника транспортного засобу.

Розпочато кримінальне провадження за 
ст. 368 Кримінального кодексу України.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

«Нове британське кіно» 
в Чернігові

Цей  фестиваль за підтримки British Council Ukraine 
відбувається в місті з 9 по 23 січня. До програми уві-
йшли 7 фільмів, створених у Великобританії або за 
участю британських кінематографістів.

Перший фільм демонстрували в будинку обласного 
радіо. Але, оскільки бажаючих подивися фільми було 
дуже багато, наступні показали в обласному молодіж-
ному центрі (колишній кінотеатр ім. Щорса).

23 січня покажуть останній фільм фестивалю — 
«Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу». Вхід вільний. 

За програмою книговидання
Наприкінці 2017 року вийшли 11 книг місцевих 

авторів за програмою підтримки книговидання в об-
ласті. Усі — на кошти обласного бюджету: 10 художніх 
книг, у тому числі кілька дитячих, одна історико-крає-
знавча. Тираж кожної — 250 примірників. Книги без-
коштовно передають до бібліотек, навчальних закла-
дів області. 

Завдяки використанню системи електронних заку-
півель «Prozorro» та економії коштів під час випуску цих 
книг вдалося видати додатково ще 5 книг. Ось вони. 

Збірка нарисів «На палаючому Сході», присвячена 
жителям Чернігівщини-учасникам АТО.

Довідник «Пам’ятка учасникам АТО. Права, обов’язки 
та гарантії соціального захисту».

Науково-популярні роботи істориків: «Колективіза-
ція та Голодомор 1932 – 1933 років на Чернігівщині: 
забуттю і прощенню не підлягає» та «Великий терор на 
Чернігівщині (20 – 30-ті роки XX століття)».

Видання, присвячене 75-річчю 1-ї гвардійської 
дивізії.

Обласний конкурс рукописів місцевих авторів 2018 
року планують оголосити протягом І кварталу.

Третина 
комунальних газет 

області стали 
незалежними

Реформування державної та кому-
нальної преси до 1 січня 2019 року має 
бути завершеним. За інформацією Держ-
комтелерадіо України, станом на 29 груд-
ня реформовано поки що 148 друкованих 
ЗМІ. Усі вони зберегли назву, цільове при-
значення, мову видання й тематичну спря-
мованість.

Триває реформування й у нашій облас-
ті — тут йому підлягають 26 комунальних 
газет, видань місцевих державних адміні-
страцій і районних рад. Сім газет офіційно 
отримали новий статус. На завершальній 
стадії реформування перебувають ще 8 
видань. Їхні редакції вже перетворені на 
суб’єкти господарювання — залишилося 
лише переоформити свідоцтва про реє-
страцію друкованих ЗМІ. 

Ще позаторік майже всі районні дер-
жавні адміністрації і ради ухвалили рішен-
ня про вихід зі співзасновників райгазет, 
залишивши єдиними засновниками самі 
редакції. Незрозумілою залишається си-
туація лише з ріпкинською районною га-
зетою «Життя Полісся». Районна рада за 
2016 – 2017 роки чомусь, усупереч зако-
ну, не змогла ухвалити рішення про вихід 
зі складу співзасновників видання. Якщо 
до кінця цього року таке рішення не буде 
ухвалено, від 1 січня 2019 року газета 
припинить існування.

Олександр Рябоконь — 
кращий тренер першої ліги 

2017 року
Головний тренер 

чернігівської «Десни» 
вийшов на перше місце 
в рейтингу, складеному 
за багатьма показни-
ками. Підсумок визна-
чали за календарний 
2017 рік, а не за фут-
больними чемпіоната-
ми, які проводять за 
системою «осінь – вес-

на». У першому півріччі деснянці догравали чемпіонат 
сезону 2016 – 2017 років і показали чудовий резуль-
тат. Стали срібними призерами й нині мали б грати у 
прем’єр-лізі. Але чиновники Федерації футболу за на-
думаними причинами не пустили команду в елітний 
дивізіон. «Десна» не дуже впевнено провела осінню 
частину чемпіонату 2017 –  2018 років, хоча все одно 
поряд з лідерами. А її тренер — кращий у першій лізі. 

Недавно клуб «Десна» залишили два півзахис-
ники — Денис Олійник і Денис Скепський. Олійник, 
відомий футболіст, котрий пограв у провідних клу-
бах, також за кордоном, виступав за збірну Украї-
ни, лише торік приєднався до «Десни» і мав контракт 
на кілька місяців. Продовжувати його не став. Скеп-
ський — вихованець чернігівського футболу, теж то-
рік, однак не вперше, прийшов у команду. Тепер шу-
кає інший клуб. 

Але основний склад команди залишається і го-
тується до продовження чемпіонату в березні. За-
вдання те саме — вихід до прем’єр-ліги. 

Від 2015 року в Менському районі діє 
програма «Поводження з твердими побуто-
вими відходами», яку ініціювало комунальне 
підприємство «Менарайкомунпослуга» місце-
вої районної ради. Основна мета програми — 
видалення сміття шляхом встановлення кон-
тейнерів під полімери та скло.

«Перші контейнери були встановлені 
в райцентрі біля п’ятиповерхівок у 2015 
році. Депутати міської та районної рад під-
тримали нашу ідею. Тоді були облаштовані 
контейнери в Мені, Киселівці, Дягові, Ма-
кошиному. Цю програму підтримав Депар-

тамент екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації, — розповідає дирек-
тор КП «Менарайкомунпослуга» Валерій 
Квашук. — Далі була розроблена програ-
ма для встановлення контейнерів в інших 
населених пунктах. Крім того, з обласного 
фонду навколишнього природного серед-
овища, розпорядником якого є Департа-
мент екології та природних ресурсів ОДА, 
торік виділено 190 тисяч гривень для об-
лаштування місць роздільного збору твер-
дих побутових відходів у населених пунк-
тах Менщини».

Нині в районі встановлено 33 бетонні 
майданчики, 65 контейнерів під полімери і 
65 — під скло. Також проводять сортування і 
пресування сміття.

Упродовж 2016 – 2017 років до Черніго-
ва на переробку з Менського району виве-
зено понад 14 тонн склобою, майже 10 тонн 
макулатури, близько 5 тонн пет-пляшок, 807 
кілограмів поліетилену й 300 кілограмів пля-
шок з-під хімії.

Те сміття, що не підлягає переробці, виво-
зять на полігон поблизу села Покровського.

Інтернет-видання «Менщина»

Менщина впроваджує сортування сміття

Нова зала 
для настільного тенісу 

Її відкрито в Чернігові на базі «Хі-
мік». Залу за всіма європейськи-
ми стандартами звели за два місяці. 
Спорткомплекс давно став майданчи-
ком для проведення всеукраїнських та 
європейських турнірів. Два роки тому 
тут проводили кубок «Батерфляй». 
Окрім цього, на базі є великий теніс-
ний корт, відбуваються міські турніри з 
міні-футболу та матчі з регбі. 

Відкрили залу обласним турніром 
з настільного тенісу на честь Різдва. 
Участь узяли більше сотні спортсменів 
з різних районів Чернігівщини.

Ніжин збудує 
плавальний басейн

Днями Ніжинська міська рада під-
тримала виділення землі під будівни-
цтво водноспортивного комплексу на 
вулиці Незалежності, на місці пустиря. 
Тут буде 25-метровий басейн на 6 до-
ріжок, басейн для навчання плавання, 
реабілітації та спортивна студія. Плану-
ються спортивні змагання, тренування, 
оздоровлення і сімейний відпочинок.

Основне фінансування будівни-
цтва надходитиме з державного бю-
джету, з державного фонду регіо-
нального розвитку. Допоможуть і 
спонсори. 

Шевченківці почали рік у Львові
Два аншлаги в один день і заповнена зала Львівського національ-

ного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Це 
відбувалося під час гастрольних показів музичної комедії за М. Гого-
лем «Ніч перед Різдвом» акторами Чернігівського обласного акаде-
мічного театру ім. Т. Шевченка. Ця чудова вистава (режисер А. Бакі-
ров) уже третій сезон з успіхом іде в Чернігові та за його межами. 

«Нація»: 
вистава театру з Івано-Франківська

22 січня на сцені Чернігівського обласного академічного театру 
ім. Т. Шевченка актори Івано-Франківського академічного обласно-
го музично-драматичного театру імені Івана Франка покажуть ви-
ставу «Нація», створену за однойменною книгою письменниці Марії 
Матіос.

Ця драма-реквієм — молитва за живих, за мертвих, що стали без-
невинними жертвами тоталітарного режиму.

Вистава на міжнародному фестивалі «Мельпомена Таврії» 2011 
року була відзначена в номінаціях «Краща вистава» та «Естетично пе-
реконливе втілення актуальної історико-національної тематики».

Початок вистави — о 19.00. Квитки можна придбати в касах теа-
тру або замовити за тел.: 675-280, 931-821.
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ
Руйнується 
старовинна церква
У селі Слобідка Талалаївського райо-

ну вже багато років руйнується дерев’яна 
Покровська церква. Покрівля зруйнова-
на, нема купола, вікон. 

Церква збудована 1836 року поміщи-
ком Василем Новіцьким. У радянські часи 
була клунею, де зберігали зерно, меблі. 
Нині жителі Слобідки й навколишніх сіл 
хотіли б відновити церкву. На жаль, гро-
шей на відновлення в місцевому бюджеті 
немає. Хто допоможе? 

Розповівши про 
«грошову реформу», 
шахрайка видурила в бабусі 
майже 100 тисяч гривень
Жертвою шахрайства стала 80-річ-

на бабуся з Прилук. Впустивши в дім ли-
ходійку, яка назвалася працівником соці-
ального захисту, старенька втратила 70 
тисяч гривень і 1 тисячу доларів. Тепер 
шахрайку шукає поліція.

Аферистка розповіла пенсіонерці про 
«грошову реформу», про те, що треба об-
міняти гроші на нові. Пенсіонерка всі свої 
заощадження, що відкладала на чорний 
день, віддала зловмисниці. Та пообіцяла, 
що через пару годин принесе «нові» гро-
ші, й пішла.

Хоча бабуся й одразу звернулася до 
поліції, «добродійка» вже встигла втекти.

Хворі сосни на Подусівці 
довелося випиляти
Сосновий ліс у районі Подусівки — 

одна з окрас Чернігова. На жаль, днями 
тут довелося вирізати 144 сосни. При-
чому вік їх був від 100 до 150 років. Ще 
торік улітку фахівці держпідприємства 
«Чернігівське лісове господарство» ви-
явили серйозні хвороби дерев — сосни 
були ушкоджені короїдом, іншими шкід-
никами. 

У зимовий час, коли шкідник спить, 
провели санітарне вирубування. Хвора 
деревина непридатна для деревооброб-
ки. Дерева довелося спалити, щоб не 
розносити заразу. 

Вовчиця зі сказом 
покусала людей
Біда трапилася в селі Розльоти Ко-

ропського району. Сюди забрела вовчи-
ця, котра виявилася (після того, як її за-
стрелили мисливці) хворою на сказ. Але 
до цього вона встигла розірвати кількох 
свійських тварин і птицю, а також покуса-
ти людей. 

Проблема в тому, що в розташова-
ному неподалік Мезинському національ-
ному природному парку безконтрольно 
розвелося забагато диких тварин. У тому 
числі вовків, а відстрілювати їх у заповід-
нику заборонено. Але щось треба з цим 
робити. Адже тварини хворіють на сказ, 
а потім передають його свійським тва-
ринам. Для людей це взагалі смертельна 
хвороба, якщо її не лікувати. 

Усі постраждалі зараз проходять курс 
лікування, що триватиме багато місяців. 
Добре, що район і область забезпечені 
ліками проти сказу, вакциною для запо-
бігання хворобі. Ветеринари терміново 
проводять щеплення свійських тварин у 
  небезпечній зоні. 

Два нахабні акти вандалізму в 
Чернігові в передсвяткові та свят-
кові дні обурили місто й не лише 
його. У ніч на 18 грудня було викра-
дено бронзове погруддя Михайла 
Коцюбинського на могилі письмен-
ника на Болдиних горах. А в ніч на 
31 грудня вкрали погруддя Олексан-
дра Пушкіна на Валу. 

Украдене знайдено поліцією 
міста, що робить їй честь. На нараді 
вранці 4 січня міський голова Вла-
дислав Атрошенко висловив подя-
ку небайдужим чернігівцям і зазна-
чив, що саме великий суспільний 
резонанс сприяв швидкому роз-
криттю злочину. 

Обидва пам’ятники були разом, у 
схованці в районі Кордівки, отже, ді-
яла одна шайка. Щодо обох злочинів 
триває слідство, деталі будуть відомі 
пізніше. Варто додати: стосовно ви-
крадення погруддя Пушкіна злочин 
кваліфікується як крадіжка, а щодо 
пам’ятника Коцюбинському — це 
вже набагато серйозніший злочин, 
який у кримінальному законодавстві 
називається наругою над похован-
нями, й саме за це мають бути пока-
рані злочинці. Звичайно, криміналь-
на справа щодо цього факту ведеть-
ся і за статтею про крадіжку. 

Але вже зараз скоєне спонукає 
до певних висновків. Один з чинов-
ників міськради в день, коли погруд-
дя було знайдено, понуро заявив, що 
в нас можуть украсти що завгодно й 
де завгодно. Має рацію, враховуючи 
те, як десятиліттями грабують країну. 
Але щось же треба робити з цим? Тим 
паче, коли це не просто крадіжки.

За наругу над могилою Коцюбин-
ського має бути соромно всім нам, 
чернігівцям. Адже ми пишаємося, що 
класик української і європейської лі-
тератури, уродженець Вінниці, остан-
ні 15 років життя прожив саме в Чер-
нігові, написав тут свої кращі твори, 
упокоївся в місті 1913 року. Поруч 
пізніше поховали його дружину Віру 
Устимівну. На могилі письменника 
спершу встановили простий невели-
кий обеліск, а 1955 року на поста-
менті було встановлено бронзове 
погруддя. Між іншим, робота онука 
письменника, сина його доньки Іри-
ни — Флоріана, відомого українсько-
го скульптора, роботи якого прикра-
шають і столицю. 

Місце поховання теж свя-
те — знамениті Болдині гори 
(від старослов’янського «болд» 
— дуб). Це некрополь ще 
давньослов’янських, дохристиян-
ських часів, з кількома поховальни-
ми курганами. Потім тут ховали чи-
мало відомих мешканців міста. 

Метрів за 20 від Коцюбинсько-
го похований відомий український 
фольклорист, етнограф, громад-
ський діяч Опанас Маркович. У 1847 
році він був арештований разом з 
Тарасом Шевченком як член Кири-
ло-Мефодіївського товариства. По-
вернувся в Україну лише за 4 роки. І 
далі перші 7 років свого подружньо-
го життя разом з Марією Вілінською 
(пізніше — класик нашої літератури 
Марко Вовчок) вони прожили саме 

в Чернігові. Потім родина розлучи-
лася, Марія Олександрівна подала-
ся по «столицях і заграницях», а Па-
нас Васильович помер у 45 років від 
туберкульозу в Чернігові 1867 року. 
Могила цього видатного чоловіка 
взагалі дуже скромна.

Можна додати, що ця свята те-
риторія вбого освітлюється і охо-
роняється. А за кілька десятків ме-
трів — знамениті Антонієві печери, 
підземний монастир ХІ століття, за-
кладений уродженцем Любеча на 
Чернігівщині, святим Антонієм Пе-
черським, засновником Києво-Пе-
черської лаври. Над печерами — Іл-
лінська церква ХІІ століття, один з 
п’яти храмів домонгольського пері-
оду міста. На горі — Троїцько-Іллін-
ський монастир з величним Троїць-
ким собором, побудованим Іваном 
Мазепою. Невже такі святині не 
можна б охороняти краще?

Пам’ятник Пушкіну, встанов-
лений за гроші містян 1900 року, 
стоїть на єдиному в Україні збере-
женому княжому Дитинці. Посе-
ред чотирикутника, по боках якого 
— Спасо-Преображенський собор, 
найдавніший в Україні, збудований 
сином Володимира Великого кня-
зем Мстиславом (там він був і похо-
ваний), історичний музей імені Тар-
новського, художній музей імені Га-
лагана, Державний архів області. 
І ось у такому місці скоїли нахабну 
крадіжку. 

Тому резонне запитання: куди 
дивляться правоохоронні органи? 

Куди дивляться — свідчить ще 
один ганебний акт. За кілька днів до 
Новоріччя на Красній площі міста у 
спорудженому тут вертепі ванда-
ли облили зеленкою (ще одна наша 
дурнувата «мода» останніх часів) 
картину із зображенням Богомате-
рі з немовлям. Та так, що довелося 
забрати на кількаденну реставра-
цію. А сталося це мало не під вікна-
ми міської ради, поліції і прокурату-
ри міста. 

Де ж розрекламована програ-
ма «Безпечне місто» — встановлен-
ня десятків камер відеоспостере-
ження? 

У Чернігові дуже багато зробле-

но за 2017 рік з благоустрою. По-
вністю реставровано в центрі сквер 
імені Богдана Хмельницького, там 
нарешті розвернули на 180 граду-
сів пам’ятник гетьману, повернули  
обличчям до древньої П’ятницької 
церкви й центральної площі міста, 

як і планував його автор, видат-
ний скульптор Іван Кавалерідзе. 
Оновлені сквери, нові фонтани, 
чудова новорічна ілюмінація цен-

тру — все це сьогоднішній Чернігів. 
Але хіба ж не варто виділити дещи-
цю тих коштів на належне освітлен-
ня, охорону й інших місць, у тому чис-
лі святих для нас. 

Йде слідство, сподіваємося, вне-
се повну ясність. Якщо це були ба-
нальні крадіжки «на металобрухт», 
то й цим давно треба зайнятися. 
Адже тягнуть усе, навіть каналіза-
ційні люки з шахт водогонів, кана-
лізації, інших мереж, зрізують і кра-
дуть дроти електроліній. Невже по-
ліція не здатна проконтролювати 
приймальників металу, яких стільки 
розвелося? Тих, які добре бачать, що 
п’яничка притяг їм каналізаційний 
люк, а їх крадуть по місту десятками. 

Та й загалом час би вже право-
охоронним органам, крім участі в 
політичних «розбірках», зайнятися 
своєю безпосередньою функцією 
— охороняти закон і порядок. 

Є й ще одна версія крадіжки 
пам’ятників: злодії крадуть для при-
ватних колекціонерів. Думка не 
така й дивна, враховуючи, скільки 
й чого в нас крадуть з музеїв і гале-
рей, а «чорні археологи» — з неле-
гальних розкопок, щоб потім це осі-
дало в приватних колекціях таких 
«колекціонерів». 

І нарешті треба згадати ще про 
одну версію, доволі вірогідну. Ціл-
ком можливо, що це провокації ан-
тиукраїнських сил. Урешті, судячи з 
резонансу в соціальних мережах, 
коментарях на сайтах, відгук ви-
йшов саме таким, на який і сподіва-
лися провокатори. Тобто посипало-
ся чимало суджень, що викрадення 
погрудь Коцюбинського й Пушкіна 
— це породження процесу декому-
нізації, продовження епопеї зне-
сення пам’ятників в Україні. І що, 
мовляв, це породжено «руйнуван-
ням нашої історії».

Але наскільки все поставили з 
ніг на голову! Адже суть у тому, що іс-

торію треба пам’ятати, але не вся-
ку історію треба вшановувати. 

Щодо Коцюбинського, то де-
хто намагається проводити дово-
лі примітивну паралель. Мовляв, 
знесли пам’ятник синові, Юрію Ко-
цюбинському, от слідом і пам’ятник 
батькові. Саме пам’ятник Юрію Ко-
цюбинському відкривав так зва-
ну Алею Героїв у центрі Чернігова. 
Ще в 1970-ті роки тут почали вста-
новлювати пам’ятники нашим зем-
лякам — відомим діячам тоталі-
тарного, комуністичного режиму. 
Природно, так назвали й цю алею, 
адже то були дійсно герої цього ре-
жиму. Правда, потім усіх режим ре-
пресував, а більшість — розстрі-
ляли. Ось ці постаті. Юрій Коцю-
бинський, Віталій Примаков, Воло-
димир Антонов-Овсієнко, Микола 
Щорс, Микола Подвойський, Мико-
ла Крапив’янський. Унікальний пан-
теон більшовицьких душогубів (ми 
тут, мабуть, рекордсмени в Україні). 
Легко знайдете в Інтернеті їхні біо-
графії, згадаймо лише, що саме По-
двойський, якийсь там попович зі 
звичайного села Кунашівка на Ні-
жинщині, був головою Петроград-
ського військово-революційного 
комітету і здійснював Жовтневий 
переворот у столиці країни. Анто-
нов-Овсієнко керував штурмом Зи-
мового палацу й арештом Тимчасо-
вого уряду. Примаков, зять Михайла 
Коцюбинського, — командир Чер-
воного козацтва. Крапив’янський 
командував військами ЧК України. 
Перші три зі списку були в 1930-
ті роки репресовані й розстріляні. 
Щорса вбили чекісти ще 1919 року. 

Цих «героїв тоталітаризму» 
українські патріоти знесли ще вес-
ною 2014-го, одразу після Майдану, 
більш як за рік до законів про деко-
мунізацію. 

А щодо Юрка Коцюбинського, то 
його надто далеко заніс соціалістич-
ний вірус, яким хворіло чимало укра-
їнських інтелігентів того часу (можли-
во, й сам Михайло Михайлович). Але 
письменник, мабуть, у труні перевер-
тався, побачивши реальні діяння сво-
го сина-більшовика. Скоро 100-річчя 
бою під Крутами. Ми весь час гово-
римо, і правильно, про московське 
більшовицьке військо під орудою 
полковника Муравйова в бою під 
Крутами. Але варто нагадати, що в 
обозі Муравйова пленталося і чер-
воне військо так званої Радянської 
України. А очолював його головно-
командувач Юрій Коцюбинський. За 
кілька днів, разом з муравйовцями, 
штурмував столицю УНР Київ і об-
стрілював з гармат, серед іншого, й 
дім Грушевського, котрий усіляко під-
тримував Михайла Коцюбинського.

То до чого ці апелювання щодо 
«замаху на історію»? Цей вандалізм 
безпам’ятства якраз і грає на тих, 
хто хотів би все переплутати, пере-
мішати в нашій історії. До честі бага-
тьох співгромадян, у соцмережах і 
коментарях на сайтах чернігівці да-
ють відсіч таким провокаторам.

Петро АНТОНЕНКО

Набравши номер 103, деякі жителі Чернігів-
щини тепер чують довгі гудки. Шукайте фельд-
шера з мобільного!

Від початку року скоротили диспетчерські 
служби «швидкої допомоги». 

Виклики, які не змогли прийняти на місцях, 
повинні йти на централізовані диспетчерські. 
Вони вже є в більшості обласних центрів. У Чер-
нігові лише почнуть монтувати таку в першому 
кварталі року. Приймати виклики з усіх районів 
будуть, коли запрацює обладнання.

«Викликів багато. У відділі не залишилося 
людей, хто може прийняти дзвінок на 103. Тому 
додатково введені мобільні телефони медиків, 
повідомлення про це зробили сільським голо-
вам, — говорить Валентина Луценко, заступник 
директора центру ЛПЗ «Чернігівський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф». — Це вимушені заходи на пере-
хідний період. Уже за три місяці всі дзвінки на 
103 прийматиме централізована диспетчер-
ська в Чернігові. Тут аналізуватимуть причини 

викликів. Усі розділять на екстрені й неекстре-
ні. Тобто бригада в містах їде на виклик за 10 
хвилин, у селах — за 20 хвилин. На неекстрені 
— година. У нічний час — швидка».

Загострення хронічних хвороб, не критич-
но підвищений тиск чи температура — таке 
диспетчер, найвірогідніше, вважатиме неек-
стреним випадком. І порадить звернутися до 
дільничного чи сімейного лікаря. У нічний час, 
свята й вихідні на такі виклики виїжджатиме 
швидка. 

«Швидку допомогу» доведеться трохи зачекати: реформа медицини

Вандалізм безпам’ятства
Що за резонансними викраденнями пам’ятників у Чернігові? 
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Бліц-інформЗ життя слуг народу

5 депутатів від 
Чернігівщини  
отримали кошти 
на життя в столиці
Разом з іншими депутатами пар-

ламенту п’ять депутатів, пов’язаних 
з Чернігівською областю, отримали з 
державного бюджету кошти для ком-
пенсації оренди житла або винайму 
готельного номера в 2017 році. 

Представники Радикальної пар-
тії Василь Амельченко та Олег Купрієн-
ко, Анна Романова із «Самопомочі» та 
Олександр Кодола з «Народного фрон-
ту» отримали по 191 тисячі гривень. Ма-
жоритарник з БПП з 209-го округу Олег 
Дмитренко — близько 79 тисяч грн.

На українському 
кордоні запрацював 
біометричний контроль
1 січня в пунктах пропуску на 

українському кордоні запрацював 
біометричний контроль пропуску іно-
земців та осіб без громадянства.

Працівники Держприкордонслуж-
би фіксують відбитки 5 пальців пра-
вої руки. Обов’язкову фіксацію біоме-
тричних даних застосовують відповід-
но до визначеного МЗС переліку 70 
країн, у тому числі Російської Федера-
ції, які віднесено до категорії ризику.

Систему біометричного контролю 
встановили на 157 пунктах пропус-
ку й на 3 контрольних пунктах в’їзду-
виїзду на адмінмежі з тимчасово оку-
пованим Кримом.

«Для цього Держприкордонслужбі 
було виділено 300 мільйонів гривень. 
Зокрема, обладнано понад 1200 робо-
чих місць та доукомплектовано більше 
400 автоматизованих робочих місць 
сканерами відбитків пальців, розгор-
нуто більше 320 нових робочих місць 
на першій та другій лінії контролю, а та-
кож понад 420 — у залізничних пунктах 
пропуску, модернізовано сховище збе-
рігання біометричних даних», — повідо-
мили на сайті прикордонників.

Італія почала 
головувати в ОБСЄ 
і хоче рішуче посилити її 
роль щодо миру на Донбасі
Італія перейняла від Австрії голо-

вування в Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі 2018 року 
й закликала всі сторони конфлікту на 
Донбасі виконати Мінські угоди. 

Міністр закордонних справ Італії 
Анжеліно Альфано закликав країни-
учасниці ОБСЄ продемонструвати в 
цьому політичну волю. «Криза в Украї-
ні та довкола неї поставила під сумнів 
самі принципи, на яких ОБСЄ засно-
вана. Італія продовжить підтримувати 
зусилля ОБСЄ з метою мирного врегу-
лювання конфлікту на Донбасі», — за-
явив глава МЗС Італії. 

ОБСЄ була створена за підсумка-
ми знаменитої загальноєвропейської 
наради 1975 року в Гельсінки, за учас-
тю США і Канади, і підписання ними 
Гельсінського заключного акта нара-
ди. Ключовим положенням його є не-
порушність кордонів європейських 
держав, що склалися після Другої сві-
тової війни. Тобто держави можуть ви-
нятково добровільно роз’єднуватися 
чи об’єднуватися. Виключено будь-які 
силові варіанти захоплення і приєд-
нання чужих територій. Уперше за 40 
років цей принцип порушила Росій-
ська Федерація, захопивши в України 
Крим. Також Росія підтримує і піджив-
лює сепаратистів на Донбасі й разом 
з ними вже четвертий рік, як відірва-
ла частину його території з-під влади 
Української держави. А також веде тут 
неоголошену війну проти України.

На жаль, ОБСЄ, яка від імені всієї 
Європи покликана припинити крово-
пролиття, поки що не може добитися 
 миру в цій гарячій точці. 

Суд перерахував за так званим «законом Сав-
ченко» термін вироку для екс-начальника депар-
таменту зовнішнього спостереження МВС Олексія 
Пукача, засудженого за вбивство журналіста Геор-
гія Ґонґадзе. Про це йдеться в рішенні суду, яке на-
брало чинності 15 грудня 2017 року. 

Як відомо, закон, ініційований депутатом пар-
ламенту Надією Савченко, дозволяє зараховувати 
1 день попереднього ув’язнення як 2 дні в термін 
основного покарання. Клопотання про перераху-
нок терміну подав адвокат Пукача.

У матеріалах суду зазначено, що підсудний пе-
ребував у слідчому ізоляторі з 21 липня 2009 року 
по 6 січня 2016 року, тобто близько 6,5 років.

Протягом відбування довічного позбавлення 
волі законодавством встановлені конкретні тим-
часові показники, закінчення яких змінюють пра-
вовий статус засудженого. Зокрема, йдеться про 
виникнення в засудженого права на подання кло-

потання про помилування після відбуття ним не 
менше 20 років призначеного покарання.

Крім того, актом помилування може бути здій-
снена заміна засудженому призначеного судом 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі 
на позбавлення волі на строк не менше 25 років.

Суд задовольнив клопотання і перерахував 
6,5 років попереднього ув’язнення як 13 років 
основного покарання Пукачу. Таким чином, вва-
жається, що засуджений відбув уже понад 14 років 
тюремного ув’язнення.

Убивство Георгія Ґонґадзе стало одним з най-
більш резонансних злочинів в історії незалежної 
України, за яким досі стоять не розслідувані (при-
наймні не доведені до громадськості) таємні по-
літичні ігри. Журналіст зник у Києві 16 вересня 
2000 року. У листопаді того самого року в лісі Ки-
ївської області знайшли обезголовлене тіло, яке, 
за висновками експертів, належало журналіс-

ту. Поховали вбитого журналіста аж 22 березня 
2016 року в Києві.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва 
визнав Олексія Пукача винним у безпосередньо-
му вбивстві Ґонґадзе і засудив до довічного по-
збавлення волі.

* * *
Згаданий закон, ініційований Надією Савченко, 

багато хто критикує за те, що засуджені часто вихо-
дять на волю невдовзі після вироку чи одразу після 
нього. Бо немало відсиділи під арештом, поки йшло 
слідство й суд. Але, з іншого боку, закон якраз і мав 
спонукати, щоб слідство і судовий розгляд не затягу-
валися до нескінченності. Характерний приклад — і 
справа Пукача, коли підозрюваний (а на стадії суду 
— вже й звинувачений у злочині) відсидів за ґратами 
до вироку аж шість з половиною років. Саме стільки 
тяглася ця резонансна справа, в якій крапку зараз 
ставити рано. 

Убивця Георгія Ґонґадзе Пукач може вийти на свободу

Опубліковано таємну постанову 
Краматорського суду, в якій йдеться 
про те, що екс-президенту Януковичу 
вивести 1,5 мільярда доларів з Украї-
ни допомогла компанія ICU.

У розпорядженні «Української 
правди» опинився 95-сторінковий до-
кумент, який минулого року був ого-
лошений державною таємницею.

У постанові суду докладно викла-
дена схема, яку використовували для 
крадіжки грошей.

Investment Capital Ukraine (ICU) 
були брокерами при купівлі обліга-
цій кіпрськими компаніями на суму 
1,5 млрд доларів у період між 2012 і 
2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ 
Валерія Гонтарева, яка продала свою 
частку в компанії партнерам у черв-
ні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого 
характеризують як «фінансиста Поро-
шенка».

Ще один факт: свого часу ICU су-
проводжувала процес передачі кор-
порації Roshen у «сліпий траст».

Депутати з БПП називають Пасе-
нюка одним з найбільш обізнаних у 
справах бізнесу Порошенка.

Після революції компанія ICU 

стала відомою не тільки в бізнес-се-
редовищі. Її представники опинили-
ся на ключових посадах у владі: Дми-
тро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир 
Демчишин отримав крісло міністра 
енергетики, а Валерія Гонтарева ста-
ла головою Нацбанку.

Відповідно до секретного доку-
мента, ICU уклав угоду з купівлі об-
лігацій, деномінованих у доларах, від 
імені восьми кіпрських компаній. Піз-
ніше був виявлений зв’язок цих ком-
паній з оточенням колишнього прези-
дента Януковича.

Нагадаємо: 28 квітня 2017 року 
стало відомо, що суд останньої інстан-
ції дозволив конфіскацію заарешто-
ваних 1,5 млрд доларів, які належа-
ли оточенню екс-президента Віктора 
Януковича, в рамках процесу проти 
колишнього директора компанії «Газ 
Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло 
чинності, й конфісковані кошти пере-
рахували до держбюджету.

У травні 7 кіпрських компаній-
власників облігацій внутрішньої дер-
жавної позики оскаржили рішення про 
спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

«Українська правда», 10.01.2018

Прем’єр Володимир Гройсман 
продав нерухомість 

на майже 8,8 мільйона гривень 
власній дружині

Відповідні зміни до майнового 
стану він вніс напередодні нового 
року. Згідно з документом, Гройс-
ман продав нерухоме майно за 
8 797 630 гривень товариству з об-
меженою відповідальністю «Магі-
гранд». Кінцевим бенефіціарним 
власником цього підприємства є 
дружина Прем’єра Олена Гройс-
ман. Це підприємство внесене в 
його декларацію як власність дру-
жини та одне з джерел її доходу.

2016 року Гройсман уже про-
давав тому самому підприємству 
нерухомість на 8 030 215 гривень.

Юрій та Ірина Луценки отримали 
коштовний подарунок від сина — 

автомобіль
Генеральний прокурор Украї-

ни Юрій Луценко та його дружина 
Ірина Луценко, представниця Пре-
зидента в парламенті й нардеп із 
фракції «Блок Петра Порошенка», 
задекларували подарунок від сво-
го сина Олександра Луценка. Пара 
отримала в подарунок автомобіль 
вартістю 170 тисяч гривень.

Заступник голови Нацполіції 
Ігор Купранець отримав 

від батька в подарунок «Лексус» 
Відповідні зміни до майнового 

стану Купранець вніс 29 грудня. Він 
отримав наприкінці 2017 року по-
дарунок від свого батька Михайла 
Купранця — Lexus GX460 2013 року 
вартістю 1 055 000 гривень. Ігор Ку-
пранець користувався цим автомо-
білем ще протягом 2015 – 2016 ро-
ків, тоді він був у власності батька.

У 2016 році Купранець отри-
мав від батька в подарунок квар-
тиру площею 101,80 квадратних 
метрів.

Крім того, в грудні 2017 року 
Купранець задекларував продаж 
нерухомості, за яку отримав 1,7 
мільйона гривень. Покупець — 
Кузьменко Олександр Петрович.

У вересні 2017 року Купранець 
також придбав квартиру площею 
50,4 квадратних метра за 1 140 912 
гривень, однак станом на 3 січня 
2018 року в реєстрі нерухомості за 
Ігорем Купранцем ця квартира не 
значилася. Також у реєстрі неру-
хомості не згадується його земель-
на ділянка площею 750 квадратних 
метрів у Києві.

Усього за півроку екс-прем’єр-
міністр завдяки вкладенням у канал 
«Еспресо» зміг збільшити свій капітал 
більш ніж у десять разів.

Напередодні нового року, 30 
грудня, телеканал «Еспресо», який 
займає 17-е місце на українському 
телевізійному ринку, оголосив про 
зміну власників. Колишній прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк, а також Інна 
Авакова, дружина мністра внутріш-
ніх справ Арсена Авакова, продали 
свої частки в компанії «Аста Фінанс», 
яка володіє компанією «Голдбері», що 
має права на канал.

Яценюк повністю продав влас-
ні 30% акцій «Аста Фінанс» за $1,47 
млн. Аваков написав у своєму ака-
унті в Twitter, що за 40% компанії, які 
формально належали його дружині, 
його сім’я отримала $1,95 млн.

Дружина засновника каналу — 
народного депутата Миколи Кня-
жицького — продала 7,5% акцій ка-
налу і залишається опосередкова-
ним власником 22,5%.

У результаті угоди новим власни-
ком 77,5% «Аста Фінанс» стала заре-
єстрована в штаті Нью-Йорк компа-
нія «Atmosphere Intertaiment Inc», що 
належить українському громадянину 
Івану Жеваго, синові народного де-
путата й одного з найбагатших людей 

країни Костянтина Жеваго. У жовтні 
минулого року журнал «Новое время» 
оцінив його статки в $1,4 млрд.

Фінансовий результат
Якщо вірити офіційній інфор-

мації, угода є історією успіху. Уліт-
ку 2017-го Арсеній Яценюк при-
дбав свою частку за 3,8 млн грн, або 
близько $146 тис. за курсом на той 
момент. Тобто за півроку її ціна зрос-
ла в десять разів.

Прикметно, що такий дохід екс-
прем’єр отримав на ринку, де інші за-
знають лише збитки. Власник каналу 
«News One» Євген Мураєв каже, що 
в Україні на телебаченні ніхто не за-
робляє: «Канали в нашій країні — це 
або місія, або вплив».

Раніше видання «Українська прав-
да» повідомляло, що утримання «Еспре-
со» обходиться в $150 тис. на місяць.

Свої витрати на утримання «News 
One» (11-е місце станом на кінець 
2017 року) Мураєв оцінював у $200 
тис. на місяць.

Засновник каналу Микола Кня-
жицький такий фінансовий успіх ко-
лишнього прем’єра пояснює тим, що 
Яценюк ще в 2013-му отримав право 
викупити свою частку за фіксованою 
вартістю в гривні. Він скористався 
цим правом у 2017-му.

Княжицький заявив, що Яценюк 

від самого початку «допомагав каналу», 
але не став уточнювати, яким чином. 

Джерело «Нового времени», 
близьке до «Народного фронту», та-
кож розповіло, що кошти на канал да-
вав Арсен Аваков. Почав він це ро-
бити ще в той час, коли перебував в 
опозиції до влади Віктора Януковича. 
Канал почав діяти 2013 року без лі-
цензії. І був одним з рупорів Майдану.

Але, за словами співрозмовника 
«Нового времени», зараз у міністра 
немає необхідності в медіа-ресурсі, 
оскільки він може впливати на більш 
значимі канали. Політолог Володи-
мир Фесенко каже, що особливо це 
помітно на каналі «1+1», бо в Авако-
ва хороші стосунки з його власником 
Ігорем Коломойським.

Політичний аспект
Фесенко вважає, що продаж ка-

налу вирішує одразу кілька політич-
них завдань для Арсенія Яценюка. По-
перше, в нього з’явилися офіційні гро-
ші, які можна показати в декларації і 
виправдати свій рівень життя й витра-
ти. Можливо, частина цих грошей піде 
на партійні потреби. І це зроблено за 
рахунок грошей Костянтина Жеваго, 
який близький до «Народного фронту» 
і, швидше за все, збереже лояльність 
каналу до цієї політичної сили.

По-друге, за словами Фесенка, 

таким чином він подає сигнал Пре-
зиденту Петру Порошенку та його ко-
манді: «Якщо нас підтримав такий по-
тужний гравець, як Костянтин Жева-
го, значить, з нами треба рахуватися».

За його інформацією, «Народний 
фронт» планує реанімацію своєї по-
літичної сили, популярність якої зни-
зилася під час прем’єрства Яценюка. 
Він раніше називав себе політичним 
камікадзе через те, що йому довело-
ся піти на непопулярні кроки.

«Ці кошти та підтримка Жеваго — 
частина плану з повернення Яценю-
ка на політичний Олімп, який незаба-
ром почнуть реалізовувати», — вва-
жає політолог.

Але втілити цей фінансовий план 
Яценюку буде непросто. Його опо-
ненти з інших політичних сил уже вда-
ються до відповідних дій.

Зокрема, народний депутат Сергій 
Лещенко, який формально є членом 
фракції партії «Блок Петра Порошен-
ка», але на ділі веде опозиційну і до По-
рошенка, і до «Народного фронту» ді-
яльність, звернувся до Національного 
антикорупційного бюро (НАБУ) із зая-
вою, в якій просить перевірити угоду. 
Він вважає, що вона може бути «фік-
тивною» і мати ознаки корупції.

Євген ЧАРНОВАЛОВ
Сайт «Новое время», 08.01.2018 р.

Фінансова геніальність. 
Арсеній Яценюк та Арсен Аваков 

заробили мільйони на неприбутковому бізнесі

Родинні презенти Інвесткомпанія Гонтаревої 
допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів
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Бліц-інформ
Розслідування 
Смоленської 
катастрофи: 
ліве крило літака президента 
Качинського зруйнував вибух
Польська підкомісія, що займаєть-

ся повторним розслідуванням Смолен-
ської катастрофи, стверджує, що ліве 
крило літака Ту-154М було знищене 
внаслідок внутрішнього вибуху. Таки-
ми є ключові висновки технічного зві-
ту підкомісії.

За даними експертизи, існувало 
кілька можливих джерел вибуху — в 
крилі, в слоті й у центроплані літака.

10 квітня 2010 року неподалік ле-
товища «Сєвєрний», що поблизу Смо-
ленська, розбився літак Ту-154. У ка-
тастрофі загинули президент Польщі 
Лех Качинський з дружиною, вищі по-
садовці Польської держави — 96 осіб. 
Польська делегація прямувала на за-
ходи з нагоди 70-ї річниці Катинського 
злочину — розстрілу в СРСР 1940 року 
полонених польських військових.

Українська версія 
«Вікіпедії» 
зайняла 19-те місце у світі 
за кількістю відвідувачів 
Про такий підсумок 2017 року по-

відомив засновник громадської орга-
нізації «Вікімедія України» Юрій Перо-
ганич. 

За рік було створено понад 85 000 
статей українською мовою, що на 40 
більше порівняно з 2016 роком. Кіль-
кість україномовних статей на плат-
формі вже перевищує 757 000. Це 
16-ий показник у світі. Українську «Ві-
кіпедію» за рік переглядають більше 
500 млн разів. 

Усе більше дітей 
стає жертвами 
в зонах конфлікту
Про це заявив директор програми 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з допо-
моги у надзвичайних ситуаціях Ману-
ель Фонтейн. Дітей використовують 
як живий щит, калічать, убивають або 
примушують брати участь у бойових 
діях.

Мільйони дітей страждають від го-
лоду, хвороб і травм через конфлікти, 
що тривають по всьому світу. 

Лише в Афганістані за перші 
дев’ять місяців 2017 року загинули 
майже 700 дітей. У Нігерії та Камеру-
ні терористичне угруповання «Боко 
Харам» примусило 135 дітей стати те-
рористами-смертниками. Після тисячі 
днів війни в Ємені загинули або отри-
мали поранення щонайменше 5000 
дітей. 

Поляки дедалі 
частіше одружуються 
з українками
Шлюбів між польськими чоловіка-

ми й українськими жінками 2011 року 
укладено 298, 2013-го — 424, 2015-го 
— 573, а 2016-го — 782.

Польсько-українські шлюби наба-
гато міцніші, ніж шлюби між поляками 
(як чоловіків, так і жінок), з громадяна-
ми Великої Британії чи Німеччини.

2016 року також зареєстрували 
107 шлюбів польських чоловіків з ро-
сійськими жінками, 99 — з громадян-
ками Білорусі.

Українських жінок приваблює в по-
ляках не лише те, що в цій країні на-
багато вищий рівень життя. Поляки, 
завдяки європейському менталітету, 
краще ставляться до жінок, крім того, 
як католики не схильні до розлучень, 
  які католицька церква засуджує. 

Військовим 
пенсіонерам 

підвищують виплати
Від 1 січня підвищують пенсії 

військовим пенсіонерам та іншим 
силовикам. Правда, відповідний 
закон досі не ухвалений Верхо-
вною Радою, але в уряді запевни-
ли, що закон заднім числом ухва-
лять пізніше. Тобто виплати все-
таки будуть з 1 січня. 

Пенсії осучаснюватимуть за-
лежно від стажу й розміру грошо-
вого забезпечення пенсіонера. 
Пенсія військових зросте в серед-
ньому на 62%. 

Заплановане підвищення ви-
плат військовослужбовцям, що пе-
ребувають у зоні АТО. За службу на 
першій лінії оборони бійці отриму-
ватимуть на 10 тис. грн більше, на 
другій — додатково 4,5 тис. грн. 

Нові зарплати 
освітян

2018 року — підвищення мі-
німальної зарплати працівникам 
найнижчої кваліфікаційної катего-
рії освітян до рівня чотирьох про-
житкових мінімумів, тобто до 6,8 
тис. грн.

У новому Законі «Про освіту», 
щоправда, прописане більш сут-
тєве підвищення — від трьох міні-
мальних зарплат, тобто від 11 тис. 
169 грн. Однак бюджет не дозво-
ляє одразу почати виплачувати 
такі надбавки. Тому збільшувати 
зарплату педагогів будуть поступо-
во від 2018-го до 2023-го.

Починає діяти й нова система 
надбавок. Для кожної наступної 
кваліфікаційної категорії виплати 
збільшуються на 10%. Працівник 
вищої категорії матиме оклад, на 
30% більший від інших.

Проходження вчителем добро-
вільної незалежної сертифікації 
автоматично означатиме, що він 
отримуватиме надбавку в розмірі 
20% від окладу. Введено і надбав-
ки за вислугу років — від 10% до 
30% окладу.

Зменшили 
соціальну норму 

на електроенергію: 
отримувачам субсидій 

доведеться платити більше
Згідно з постановою Кабміну, 

ось нові соціальні норми на елек-
троенергію від 1 січня 2018 року:

– у житлових приміщеннях (бу-
динках) — не більш як 190 кВт/год. 
на місяць;

– обладнаних стаціонарними 
електроплитами, за наявності цен-
тралізованого постачання гарячої 
води — не більш як 230 кВт/год. на 
місяць;

– обладнаних стаціонарни-
ми електроплитами, за відсутності 
централізованого постачання га-
рячої води — не більш як 250 кВт/
год. на місяць.

Але можуть бути й менші нор-
ми, що залежить від кількості чле-
нів сім’ї. 

Цигарки знову 
подорожчали: 

чи зменшить це кількість 
курців? 

Зросли акцизи на цигарки. 
Тому вони дорожчають на 2 – 7 грн 
залежно від марки та виробника. 

Досі одна пачка коштувала в 
середньому 30 грн. На місяць для 
затятих курців виходило 900 грн, а 
на рік — 10,8 тис. грн.

Вартість цигарок в Україні 
зростатиме протягом найближчих 

семи років. До 2024 року, за уго-
дою про асоціацію з Євросоюзом, 
вартість акцизу зросте від 21 євро 
до 90 євро за тисячу сигарет. Відпо-
відно пачка коштуватиме не менше 
90 грн. Тоді за таку саму кількість 
сигарет український курець плати-
тиме 32,4 тис. грн на рік.

Розширено перелік 
професій, 

які дають право піти на 
пільгову пенсію за віком

Тепер на пільгову пенсію мо-
жуть розраховувати працівники, 
які зайняті повний робочий день:

ремонтом устаткування в умо-
вах діючого виробництва й капі-
тальним ремонтом свердловин;

на роботах у зоні відчуження, 
сумарна щільність забруднення те-
риторії якої радіонуклідами стано-
вить 100 кБк/кв.м і більше;

паянням виробів припоями, що 
містять свинець або шкідливі ре-
човини першого/другого класу не-
безпеки чи канцерогени;

на видобуванні та збагаченні 
уранової руди 50 і більше відсотків 
робочого часу;

на складах і базах зберігання й 
постачання пестицидів та хімічної 
продукції, безпосередньо зайняті 
навантаженням, розвантаженням 
і складуванням пестицидів.

Швидкість авто 
в населених пунктах 

обмежено до 50 
кілометрів на годину, 

але її контролювати нічим
Обмеження швидкості до 50 

км/год. встановлене не на всіх ді-
лянках. У визначених місцях орга-
ни місцевого самоврядування за 
погодженням з поліцією можуть 
дозволяти вищу швидкість.

Перевищити ліміт дозволено 
лише на 9 км/год., інакше — дове-
деться заплатити штраф у розмірі 
3,4 тис. грн. 

Проте досі не вирішено питан-
ня із сертифікацією приладів, яки-
ми патрульна служба поліції може 
офіційно фіксувати швидкість тран-
спорту на дорогах. 

Боротьба з «тіньовою 
економікою»: 

зросли штрафи за порушення 
законодавства роботодавцями

Зросли штрафи за порушення 
законодавства юридичними та фі-
зичними особами-підприємцями. 
Сума стягнень вказана далі в міні-
мальних зарплатах. 

30 зарплат за кожного праців-
ника (111 тис. 690 грн) доведеться 
сплатити роботодавцям до бюдже-
ту за фактичний допуск працівни-
ка до роботи без оформлення тру-
дового договору, за оформлення 
працівника на неповний робочий 
час у випадку, коли останній пра-
цює повний робочий день, за ви-
плату зарплатні без нарахування 
та сплати єдиного внеску.

10 зарплат (37 тис. 230 грн) 
за кожного працівника становить 
штраф за недотримання мінімаль-
них державних гарантій з оплати 
праці (наприклад, неврахування та-
рифу нічного часу, подвійної ставки 
за роботу у вихідні й святкові дні).

На три зарплати (11 тис. 169 
грн) штрафуватимуть роботодавця 
за порушення встановлених стро-
ків виплати заробітної плати пра-
цівникам більше ніж на один мі-
сяць або виплату зарплати не в по-
вному обсязі.

Децентралізація 
доріг і створення 

Дорожнього фонду
Від початку року 70,5% доріг 

переходять в управління місце-
вих органів влади. А це 120 тисяч 
кілометрів автошляхів. На місцях 
будуть займатися будівництвом, 
ремонтом й утриманням автошля-
хів. На балансі «Укравтодору» зали-
шаться лише 50 тис. км доріг дер-
жавного значення.

Так само децентралізують фі-
нансування. Створять єдиний Дер-
жавний дорожній фонд, куди що-
року з бюджету відраховуватимуть 
фіксовані суми грошей. Дорожній 
фонд буде розподіляти кошти між 
обласними бюджетами (35% фінан-
сування, цьогоріч — 11,41 млрд 
грн) і «Укравтодором» (60% фінан-
сування, 19,5 млрд грн 2018 року). 
Хоч в «Укравтодору» доріг значно 
менше, але вони більші й дорожчі 
для догляду. Також за «Укравтодо-
ром» залишається зобов’язання з 
погашення боргів, сума яких стано-
вить 6 млрд на поточний рік.

«Це суттєвий крок уперед — те-
пер усі мешканці можуть вимагати 
в місцевих органів влади належно-
го ремонту доріг», — прокоменту-
вав міністр інфраструктури Воло-
димир Омелян.

2018-го на будівництво й ре-
монт автодоріг у бюджеті заклали 
46,7 млрд грн. 

Подорожчало 
користування 

стаціонарними телефонами 
«Укртелеком» від 1 січня підви-

щив на 7 – 15% ціни на стаціонар-
ний телефонний зв’язок. Абонпла-
та в тарифі «Домашній безліміт» для 
жителів міст становить 73 грн на 
місяць, для жителів села — 67,99 
грн. Тариф «Домашній базовий» — 
відповідно 68 грн і 63 грн.

Перед цим «Укртелеком» під-
вищував тарифи на свої послуги 
зовсім недавно — в жовтні 2017 
року. 

Мотивація — меншає абонен-
тів, чимало людей відмовляються 
від стаціонарних телефонів і пере-
ходять на мобільні. Але чим зави-
нили ті абоненти, які все-таки не 
відмовляються від телефонів? Осо-
бливо самотні старі люди в селах. 
«Укртелеком» міг би надолужити 
доходи на інших, вигідніших видах 
послуг, але ось такий «вибірковий» 
підхід.

«Укрпошта»: 
нові побори

«Укрпошта» змінила тарифи на 
пересилання листів і посилок. Ціни 
зросли на найбільш популярні по-
слуги, а на менш затребувані — 
знизилися. Зокрема, пересилан-
ня поштових відправлень у межах 
України зросли на 12,3%, за кор-
дон — на 43,2%.

Відправлення листа чи пошто-

вої картки до 20 грамів коштувало 
4 грн, а від 20 до 50 грамів — 5 грн. 
Ці два тарифи об’єднали в один, і 
відтепер потрібно купувати мар-
ку за 5 грн. Переважна більшість 
звичайних листів мають вагу до 20 
грамів, тепер доводиться платити 
за них на гривню більше. Подібну 
«арифметику» «Укрпошта» застосу-
вала й до інших тарифів. Водночас 
листи вагою від 1 до 3 кг здешев-
шали вполовину.

Простий приклад, як діє така 
хитра «арифметика». Наша газе-
та, яку ви тримаєте в руках, ва-
жить десь 50 грамів. Відправлен-
ня її в конверті за кордон авіапо-
штою (а саме так треба відправ-
ляти до переважної більшості 
країн, інакше лист ітиме тижня-
ми, якщо не місяцями) досі ко-
штувало приблизно 40 гривень, 
коливання залежали від кур-
су долара. Нині коштує 110 гри-
вень, майже втричі дорожче! 
Річ у тім, що досі перша градація 
ваги листа була від 0 до 100 гра-
мів, наступна, друга — вище 100 
і до 250 грамів. Мало того, що ця 
друга градація подорожчала на 
43,2%, тобто з 80 до 110 гривень. 
Пошта взагалі ліквідувала пер-
шу градацію — ту, що до 100 гра-
мів. Тобто 50-грамовий лист іде 
вже в категорії «до 250 грамів». 
Ви сплачуєте непотрібні й неви-
користані вами 200 грамів ваги. 
Це називається «оптова» торгів-
ля чи надання послуг. Наприклад, 
якби ви купували якусь річ за 100 
гривень, а вам сказали, що про-
дають «оптом», лише по 3 штуки, 
зате «зі знижкою», не за 300, а за 
200 гривень. Ви мусите купувати, 
переплачуєте 100 гривень і вики-
даєте абсолютно зайві дві речі. 

Пошта вкотре демонструє своє 
поняття «ринкової економіки», діля-
чи послуги, тобто клієнтів, на «ви-
гідні й невигідні». Хоч треба гово-
рити про сумарні доходи відомства, 
а вони постійно зростають. І зрос-
татимуть, адже «Укрпошта» недав-
но отримала дозвіл на торгівлю га-
зом, створює власний банк. То що 
їм ті листи чи доставка передплаче-
них газет, що теж називають «неви-
гідним». 

Подорожчала 
електроенергія

Цього року в Україні ціна на 
електроенергію зросте на 16,2%. 
Рішення ухвалили на засіданні На-
ціональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Підвищення ціни відбувається 
у два етапи: від 1 січня — на 9,5%, 
від 1 квітня — ще на 6,1% до підви-
щеного.

Подорожчав 
газ на 8%: 

поки що для виробництва, 
але це відчує на собі 

й усе населення
1 січня підвищилися ціни на газ 

для промислових споживачів на 8%.
Ціна газу для населення поки 

що незмінна, але подорожчання 
для виробництва відчує на собі ко-
жен. Адже виробники будь-якого 
товару, від буханки хліба й пакета 
молока до промислових товарів, 
закладатимуть нову ціну на газ у 
собівартість продукції, що підви-
щить її ціну в продажу. 

Довгі «часи перемін»…
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Бліц-інформ
Календар святкових 
вихідних в Україні 
на 2018 рік
В Україні офіційно затверджені 11 днів 

державних свят, які є вихідними. 
1 січня — Новий рік (понеділок).
7 січня — Різдво Христове, православне 

(неділя).
8 березня — Міжнародний жіночий день 

(четвер).
8 квітня — Пасха (неділя).
1 травня — День міжнародної солідарнос-

ті трудящих (вівторок).
9 травня — День Перемоги (середа).
27 травня — Трійця (неділя).
28 червня — День Конституції України 

(четвер).
24 серпня — День Незалежності України 

(п’ятниця).
14 жовтня — День захисника України (не-

діля).
25 грудня — Різдво Христове за но-

вим стилем, Григоріанським календарем 
(вівторок).

Вихідними будуть деякі несвяткові дні, якщо 
офіційний вихідний випадає на суботу – неділю 
чи вівторок або четвер (в останньому випадку 
робочі дні будуть переносити на суботу). 

На Великдень будемо відпочивати три дні: 
7 – 9 квітня.

День Незалежності України, який припа-
дає на п’ятницю, дозволить теж святкувати 
три дні: 24 – 26 серпня.

«Вечір Різдвяних 
Василів» у Києві
14 січня, на свято Василя, в будівлі Київ-

ської міської державної адміністрації відбувся 
«Вечір Різдвяних Василів». Захід присвячений 
пам’яті Василя Стуса, Василя Симоненка, Ва-
силя Чумака, Василя Еллана-Блакитного, які 
народилися в Різдвяні дні. 

Свято щорічне, нині було приурочено до 
80-річчя від дня народження Василя Стуса.

У заході взяли участь дисидент, історик 
дисидентського руху Василь Овсієнко, співа-
ки, музиканти, фольклорні колективи. 

Свято започаткував філософ, публіцист, 
дисидент Євген Сверстюк, за його життя цьо-
го дня відбувалося оголошення лауреатів пре-
мії імені Василя Стуса. Тепер це також вечо-
ри пам’яті і Євгена Сверстюка. Його слово теж 
звучало на вечорі, зокрема фрагменти аудіо-
записів Євгена Сверстюка про Василя Стуса.

Організатори — Український інститут на-
ціональної пам’яті, видавництво «Кліо».

Україна знижує ввізні 
мита на вироблені 
в Євросоюзі авто
Поетапне зниження мит на ввезені авто-

мобілі передбачено Угодою про зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС і стосується як но-
вих автомобілів, так і старих. 

10-відсоткове (від митної вартості) мито 
під час імпорту легкових авто має знижувати-
ся протягом 10 років щороку на 0,9%.

Мито повністю зникне за таким графіком: 

на нові автомобілі з бензиновим 
двигуном:

об’ємом до 1000 куб. см — до 2023 р.;
об’ємом до 1500 куб. см — до 2026 р.;
об’ємом до 2200 куб. см — до 2023 р.;

на нові автомобілі з дизельним двигуном:
об’ємом до 2500 куб. см — до 2026 р.;
об’ємом понад 2500 куб. см — 

мито до 2023 р.;

на вживані автомобілі, до 5 років, з усіма 
типами двигунів — до 2026 р.

Машини не подешевшають і в десятиріч-
ній перспективі після обнулення мита. Щороку 
собівартість машин зростає, і зниження мита 
тільки частково може компенсувати її зрос-
тання. Крім мита, на роздрібну ціну авто впли-
вають ставки акцизу, ПДВ і збору до Пенсійно-
го фонду, які складають левову частку в плате-
жах за іноземне авто. 

Водночас установили ліміт на пільгові 
ставки на автомобілі, ввезені з ЄС, — не біль-
ше 45 тисяч машин у 2018-му. За підсумка-
ми дев’яти місяців 2017 року загальний ім-
порт легкових автомобілів до України склав 
109,6 тис. одиниць, при цьому імпорт з країн 
  ЄС — 69,6 тис. шт.

Делегації районних відділень 
піклуються про збереження куль-
турної та історичної спадщини 
своїх районів, допомагають соці-
альній інфраструктурі. Ось деякі 
віхи роботи районних відділень. 

Бахмацьке 
Тамара Галюга-Кошіль упро-

довж року організовує виготов-
лення маскувальних сіток, халатів 
для учасників АТО: 2017 року їх ви-
готовили понад 600 одиниць, до-
правляють продукти, теплий одяг, 
книги тощо.

Микола Звєрєв надав фінан-
сову й організаційну допомогу з 
облаштування меморіалу пам’яті 
учасників Другої світової війни в 
селі Терешиха, забезпечив оздо-
ровлення в Латвії 25 дітей, бать-
ки яких загинули в АТО, розпочав 
роботи з організації молочного 
комплексу в селі Смольне.

Передані книги в Пальчиків-
ську школу й матеріальна допомо-
га землякам із села Пальчики.

Бобровицьке 
Відремонтували асфальто-

ве покриття центрального майда-
ну та прилеглих до нього вуличок, 
заасфальтували ще одну вулицю в 
селі Марківці.

Надія Голота передплатила 
професійну пресу для Кобижчан-
ської ЗОШ та спільно з очолюва-
ним нею педагогічним колективом 
Київської ЗОШ № 297 систематич-
но доправляє для учнів села Стрі-
тенки Донецької області гумані-
тарну допомогу.

Борзнянське 
Надана матеріальна допомо-

га Борзнянському районному від-
діленню ветеранів бойових дій у 
сумі 5 тисяч гривень.

Зібрано 4 тисячі гривень жі-
ночому колективу «Полісяночка» 
села Носелівка. Надана допо-
мога бібліотеці села Носелівка в 
сумі 5 тисяч гривень на придбан-
ня принтера, бібліотеці села Ми-
колаївка — 10 тисяч гривень на 
придбання комп’ютерної техніки. 
Забезпечили 80 дітей гарячим 
харчуванням.

Варвинське 
Подарували раді ветеранів 

ноутбук. 

Городнянське 
Надана допомога Городнян-

ській спеціалізованій школі-інтер-
нату (одяг, взуття, спортивні кос-
тюми, іграшки).

Ічнянське 
Надана фінансова допомога у 

виданні поетичної збірки й журна-
лу літературного об’єднання «Кри-
ниця», у виданні окремих буклетів 
і календарів для Національного іс-
торико-культурного заповідника 
«Качанівка», підготовлено 2-е ви-
дання «Енциклопедії Ічнянщини».

Надана фінансова допомога у 
придбанні й ремонті музичних ін-
струментів школі мистецтва в міс-
ті Ічні, придбанні спортивного ін-
вентарю для гімназії імені Степана 
Васильченка в місті Ічні. Волонтери 
надавали допомогу учасникам АТО.

Козелецьке 
Зробили виїзд до району на 

відкриття оновленої церкви, де 
колись розташовувався музей 
ткацтва, надали матеріальну до-
помогу на її становлення, а також 
на ремонт приміщення історично-
го будинку «Покорщина».

Двічі земляки виїздили на зу-
стріч на місця, де колись розташо-
вувалися села Старий і Новий Гли-
бів та Покошичі. Нині намагаються 
посприяти у вирішенні тут земель-
них питань.

Коропське 
Понад 7 тисяч гривень пере-

дали на лікування двох земляків і 
надали допомогу сім’ї погорільців.

Корюківське 
Продовжили опіку над будин-

ком ветеранів у смт Холми: за-
возили продукти, одяг, посуд, со-
лодощі та фрукти, а також адрес-
ні подарунки до днів народження 
найстарших мешканців будинку. 
Опікувалися дитячим будинком сі-
мейного типу родини Бабичів у міс-
ті Корюківці, допомагали з влашту-
ванням на навчання й лікування.

Триває робота над збиранням ма-
теріалів до видання енциклопедичної 
книги-довідника «Корюківщина».

До святкування 360-річчя міс-
та Корюківки подарували районній 
лікарні меблі на 3 тисячі гривень.

Куликівське 
Значну увагу приділяли земля-

ки питанням краєзнавства і збе-
реження історичної спадщини. Се-
ред них — підтримка та сприяння 
проведенню щорічного районного 
конкурсу «Земля — наш спільний 
дім». Встановили пам’ятник на мо-
гилі землячки, видатного педагога 
Лідії Деполович у Києві. 

Віталій Корж надав фінансову 
допомогу жителям села Дроздівки 
на проведення водогону.

Менське  
Для бібліотек шкіл району пе-

редали книги з власних книгозбі-
рень. Провели благодійний аук-
ціон, на якому були реалізовані 
книги й художні вироби членів від-
ділення. Подією для менян стала 
відбудова давньої козацької церк-
ви із села Городище в Національ-
ному музеї народної архітектури і 
побуту України в Пирогові. Головні 
натхненники й меценати цієї події 
— родина Довгих.

Ніжинське 
Ніжинці з ініціативи земля-

цтва отримали в подарунок рояль 
від другого президента України 
Леоніда Кучми, мультимедійну сис-
тему для районного краєзнавчого 
музею від Почесного громадянина 
Ніжина Віктора Ткаченка, вручили 
премії переможцям заходу «Люди-
на року».

Новгород-Сіверське 
На головній новорічній ялин-

ці в Національному палаці «Укра-
їна» побувала 31 дитина, для них 
організували екскурсію столицею, 
святковий обід. 

До центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги міста 
були відправлені комплекти для 
надання допомоги при травмах. 
Центральна районна лікарня міс-
та отримала від земляків комп-
лекти для хірургічного відділен-
ня, ліки.

Спільно з благодійним фон-
дом «Серце до серця» передали 
дитячому оздоровчому табору в 
селі Бирине чотири контейнери з 
комплектами постільної білизни 
та один — з рушниками, а також 
шоколад і цукерки. 

У центральній районній лікарні 
від земляків отримали шість візків 
для хворих, 15 контейнерів з ліка-
ми та інші медичні матеріали. Селу 
Грем’яч передали меблі для сіль-
ського будинку культури, мотоко-
сарку, мотопилку.

Носівське 
Анатолій Стратілат, який пере-

їхав на постійне проживання в рід-
не село, створив ансамбль народ-
них інструментів і співу. 

До публічної бібліотеки но-
сівської громади Григорій Шкре-
бель, голова відділення, передав 
500 книг художньої літератури. Во-
лодимир Білик та Олександр Ка-
рась передали 2000 грн і 100 лі-
трів дизпалива для воїнів корпусу 

«Правий сектор» у зону АТО. Воло-
димир Бондаренко передав спор-
тивний інвентар школі села Степо-
ві Хутори.

Прилуцьке 
Багаторічна опіка над дитячим 

будинком «Надія» тривала: дітям 
подарували одяг, побутові речі, со-
лодощі, ліки, предмети санітарії та 
гігієни.

Для забезпечення бійців, які 
знаходяться на лікуванні в Цен-
тральному військовому шпиталі, 
зібрали 6795 гривень, порадува-
ли бійців медом, яблуками, соло-
дощами. 

У табір «Ромашка» доправили 
спортивний інвентар.

Ріпкинське 
Організовувало поїздки зем-

ляків до давнього Любеча, Ріпок, 
на святкування днів сіл і селищ ра-
йону. Проспонсорували ряд істори-
ко-краєзнавчих видань. 

Семенівське 
Народний музей Тараса Шев-

ченка в місті Семенівці поповнили 
новими експонатами. Надали бла-
годійну допомогу будинку людей 
похилого віку.

Сновське 
Збір і підготовка матеріалів 

для історико-краєзнавчого збір-
ника. Активна участь в організа-
ції фольклорного фестивалю імені 
Василя Полевика в селі Займище. 

Сосницьке 
Допомогли залучити з держав-

ного бюджету кошти на капітальні 
ремонти, енергозбереження гім-
назії імені Олександра Довжен-
ка, районного будинку культури та 
центральної районної лікарні. 

У Сосниці на річці Убідь ство-
рили зону відпочинку. 

Бійцям в АТО передали 10 ру-
лонів плівки для укриттів, запас-
ні частини для позашляховика, 
відправленого туди земляками в 
2014 році.

Чернігівське
Фестиваль  «Седнівська осінь»  

і мальовнича вулиця в Седне-
ві, оздоблена художніми розпи-
сами і орнаментом на пішохідних 
доріжках.

Розроблений під  керівни-
цтвом  А. Курданова туристичний 
маршрут по семи селах, де розта-
шовані давні дерев’яні церкви Лю-
бецького шляху.  Історико-краєз-
навчі дослідження кожного села і 
окремих родоводів.

12 січня в столичному Міжнародному 
виставковому центрі відбулися традиційні 
щорічні збори громадської організації «Чер-
нігівське земляцтво у Києві». Прибули сотні 
членів земляцтва, делегації з районів облас-
ті. У фойє була розгорнута фотовиставка про 
добрі справи організації, підготовлена ра-
йонними, ветеранським, чорнобильським, 
молодіжним відділеннями земляцтва. 

Присутні на початку зборів вшанували 
пам’ять 170 земляків-чернігівців, що заги-
нули в АТО на Донбасі, захищаючи від се-
паратистів і російських агресорів Україну. 

Було показано документальний фільм 
про роботу земляцтва, його зв’язки з 
Чернігівщиною за 22-й рік діяльності 
товариства.

З вітаннями виступили голова Черні-
гівської обласної держадміністрації Вале-
рій Куліч і голова обласної ради Ігор Вдо-
венко. Вони вручили беззмінному вже 19 
років голові земляцтва Віктору Ткаченку 
посвідчення про присвоєння йому облас-
ною радою в грудні звання Почесного гро-
мадянина Чернігівщини. Керівники облас-
ті й голова земляцтва підписали традицій-
ну щорічну угоду про співпрацю області й 
земляцтва на 2018 рік. 

Своє мистецтво показали фольклорні 
колективи області. 

Нижче —  розповідь про справи 
земляцтва.

Добрі справи Чернігівського земляцтва  за 2017 рік

Збори «Чернігівського земляцтва у Києві»

Голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко, 
голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, 

архієпископ Чернігівський і Ніжинський 
Київського патріархату Євстратій. 

Голова «Чернігівського земляцтва  у Києві»  Віктор Ткаченко  
(в центрі),  голова Куликівської райдержадміністрації 

Олексій Ракоїд (зліва), багаторічний голова Куликівського 
відділення Чернігівського  земляцтва Володимир Лузан. 
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Телеграф, якому майже 
200 років, відживає своє: 
в Україні скоро не буде телеграм
Перші зразки телеграфу сконструювали ще в 30-ті 

роки ХІХ століття російські та німецькі вчені. У сучас-
ному розумінні першу телеграму електричним теле-
графом відправив в Америці знаменитий винахідник 
Семюель Морзе, котрий також є автором відомої аз-
буки Морзе. Телеграма з Балтимора до Вашингтона 
була відправлена 24 травня 1844 року. 1858 року 
встановили трансатлантичний телеграфний зв’язок 
— з Європи до Америки. Потім був прокладений ка-
бель до Африки, що дозволило 1870 року встановити 
прямий телеграфний зв’язок Лондон – Бомбей, че-
рез релейні станції в Єгипті й на Мальті. 

27 січня 2006 року американська компанія 
«Western Union», що передавала текстові повідо-
млення телеграфом протягом півтора сотень років, 
припинила надавати цю послугу.

«Укртелеком» від 1 березня 2018 року припинить 
надання послуг телеграфного зв’язку загального ко-
ристування для всіх категорій споживачів. Це рішен-
ня ухвалили через значне скорочення клієнтів, кіль-
кості телеграм, а також застаріле устаткування і від-
сутність його підтримки з боку виробників. 

МОК довічно дискваліфікував 
ще 11 спортсменів Росії
Міжнародний олімпійський комітет довічно дис-

кваліфікував ще 11 російських спортсменів, які бра-
ли участь в Олімпійських іграх у Сочі 2014 року. Се-
ред них — бобслеїсти Максим Белугін і Людмила 
Удобкіна, хокеїстки Ганна Щучкіна і Тетяна Буріна, 
лижники Олександр Бессмертних, Нікіта Крюков і 
Наталія Матвєєва, саночники Тетяна Іванова й Аль-
берт Демченко та ковзанярі Іван Скобрєв і Артем 
Кузнєцов. Причина — вживання допінгу. 

Результати цих дискваліфікованих спортсменів 
анулювали. Зокрема Іванова й Демченка позбавили 
срібних медалей у санному спорті.

Триває повторна перевірка спортсменів, тому в 
МОК передбачають ймовірні нові відкриття справ.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня від-
сторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіа-
ді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань вста-
новили, що Кремль на державному рівні організував 
систему застосування допінгу в російському спорті.

Російським спортсменам, які довели, що не за-
стосовували допінгу, дозволили змагатися лише під 
нейтральним прапором.

МОК за весь час позбавив 
олімпійських медалей 
10 українських спортсменів 
через допінг
Міжнародний Олімпійський комітет позбавив 

спортсменів медалей, які вони вибороли на Олімпій-
ських іграх 2004, 2008 і 2012 років.

Через допінг МОК позбавив Юрія Білонога зо-
лотої медалі у штовханні ядра, Олену Олефіренко — 
бронзової медалі в академічному веслуванні (Олім-
піада-2004 в Афінах, Греція); Ольгу Коробку — сріб-
ної медалі з важкої атлетики, Людмилу Блонську — 
срібної медалі з легкої атлетики, Наталію Давидову 
— бронзової медалі з важкої атлетики, Дениса Юр-
ченка — бронзової медалі з легкої атлетики, Васи-
ля Федоришина — срібної медалі з вільної бороть-
би, Вікторію Терещук — бронзової медалі з сучас-
ного п’ятиборства (Олімпіада-2008 у Пекіні, Китай); 
Юлію Калину — бронзової медалі з важкої атлетики 
та Олександра П’ятницю — срібної медалі з метання 
списа (Олімпіада-2012 у Лондоні, Великобританія).

Раніше Мінспорту повідомило, що ініціювало по-
вернення преміальних спортсменами, позбавлени-
ми олімпійських медалей через допінг.

У Празі помер колишній 
зять Юлії Тимошенко —
музикант Шон Карр
Колишній чоловік Євгенії Тимошенко, музи-

кант Шон Карр помер у Празі. Про це повідомле-
но на Фейс бук-сторінці його рок-гурту Death Valley 
Screamers: «Шон Карр помер уві сні о 10 ранку 8 січ-
ня 2018 року, його донька Чарлі була поруч».

Як пишуть, Карр нещодавно відкрив у Празі клуб, 
співпрацював з українськими байкерами й «мав ве-
личезну любов до України».

Шон Карр був лідером гурту Death Valley 
Screamers, бізнесменом і байкером. 1 жовтня 2005 
року в Києві він одружився з Євгенією, дочкою Юлії 
Тимошенко. Це був другий шлюб музиканта. Пара 
розлучилася в березні 2012 року. У серпні 2013 року 
Карр одружився з британкою Мері Хілл. У музиканта 
 залишилося двоє дітей — донька Чарлі й син Джекс.

СКУ привітав МІОК з 25-літнім ювілеєм
Евген Чолій, президент Світового конгресу українців, надіслав відео-

привітання Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспо-
рою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» з нагоди 
його 25-літнього ювілею.

Президент СКУ наголосив на унікальній ролі МІОК у сприянні розви-
тку освіти та культури за межами України, у зміцненні зв’язків України й 
української діаспори. Окремо пан Чолій відзначив довголітнє партнер-
ство між МІОК та СКУ.

Президент СКУ подякував Ірині Ключковській, директору МІОК, від-
значив роль «Львівської політехніки» на чолі з Юрієм Бобалом у підтримці 
СКУ та в сприянні розвитку МІОК.

«Різдвяна зустріч» 
кредитівки «Самопоміч»

У головному бюро Українсько-американської федеральної кредито-
вої спілки «Самопоміч» (США) відбулася щорічна «Різдвяна зустріч» укра-
їнської громади Чикаго та його передмість. За святковою вечерею зібра-
лися разом представники різних релігійних конфесій. 

Урочистою промовою зустріч відкрив Михайло Кос, президент ди-
рекції УАФКС. Виступили також представники церкви. 

Лариса Герасько, генеральний консул України в Чикаго, подякувала 
«Самопомочі» за співпрацю та фінансову підтримку української громади. 
Пані Лариса розповіла, що Українська держава розпочала великий про-
ект на підтримку українських шкіл у діаспорі й цього року на нього вже 
виділено кошти.

«Самопоміч» від самих початків свого існування, з 1951-го і дотепер, 
не лише допомагає кожному членові кредитівки економічно, а й зберег-
ти українську культуру, мову, всіляко підтримує українські церковні, куль-
турні та молодіжні організації.

Різдвяний концерт 
у Школі українознавства ОУА

У Нью-Йорку в Школі українознавства «Самопоміч» Об’єднання укра-
їнців Америки відбувся різдвяний концерт. Іван Макар, директор школи, 
наголосив: «Ми, Школа українознавства, вже понад 68 років існування 
урочисто збираємося на цьому різдвяному концерті».

Починаючи від світлички й до 11 класу, кожен учнівський колектив 
виступив зі своїм номером.

Європа стурбована сер-
йозною проблемою — безконт-
рольним і масовим напливом 
біженців з гарячих точок плане-
ти, найперше — з деяких країн 
Близького Сходу, Азії та Африки. 
З одного боку, вже чимало ро-
ків Європа мусить користувати-
ся послугами іноземців як тру-
дових мігрантів, через демогра-
фічні проблеми в себе й через 
дешевизну такої робочої сили. 
Але, з іншого боку, чимало бі-
женців нахабно, без усяких до-
зволів, тобто нелегально, ври-
ваються до європейських країн, 
додаючи тут проблем та й загро-
зи тероризму. 

Євросоюз намагається 
якось упорядкувати цей потік 
біженців, навіть зобов’язавши 
країни-члени ЄС приймати пев-
ну кількість мігрантів, за визна-
ченими їм квотами. 

Одною з країн, яка дуже не-
охоче приймає біженців і постій-
но не виконує цих квот, стала 
Польща. Але прикро, що таку по-
зицію нинішнє керівництво кра-
їни стало мотивувати… війною 
на Донбасі в Україні. І заявля-
ти, що Польща, мовляв, замість 
біженців зі Сходу вже й так при-
хистила величезну кількість «бі-
женців» з України.

Ось деякі повідомлення. 

Прем’єр Польщі: 
«Варшава допомагає 

ЄС, приймаючи 
українських біженців»

Новий прем’єр-міністр Поль-
щі, призначений у грудні Матеуш 
Моравецький заявив, що його 
країна приймає багато україн-
ських біженців і цим допома-
гає знизити напругу на сході ЄС. 
Тобто продовжує тези, які ви-
словлювала і його попередни-

ця на посаді — прем’єрка Беа-
та Шидло. 

В інтерв’ю телеканалу TVP 
1 січня Моравецький заявив, 
що на східних кордонах Єв-
росоюзу Польща робить зна-
чний внесок у зниження на-
пруги, прийнявши тисячі біжен-
ців з України. А рішення влади 
Польщі відмовити в прийомі 
біженців з африканських кра-
їн і Близького Сходу — «суве-
ренне право Польщі». Прем’єр 
якось забуває, що, вступивши 
2004 року до Євросоюзу, Поль-
ща має виконувати обов’язкові 
для всіх країн ЄС рішення. Не 
випадково нині виникла така 
напруга у стосунках Польщі й 
керівних органів ЄС. 

Мазовецький начебто аж 
захищає Україну від російської 
агресії, обурюючись, що Європа 
мляво реагує на війну на Донба-
сі. Але якщо ця риторика є при-
криттям небажання Польщі при-
ймати справжніх біженців і ви-
конувати рішення ЄС, то прикро, 
що Україна стала ніби розмін-
ною монетою в європейській по-
літиці. 

За рік статус біженця 
в Польщі отримали 
всього 56 українців

До Управління з питань іно-
земців Польщі за 10 місяців 
2017 року звернулося 625 гро-
мадян України з проханням на-
дати їм міжнародний захист. Про 
це повідомило посольство Укра-
їни в Польщі. 2016 року таких 
звернень було 1306, що вказує 
на значне зменшення цієї кате-
горії осіб.

Упродовж 10 місяців 2017 
року, йдеться в заяві посоль-
ства, компетентні органи Поль-
щі надали статус біженців 56 
громадянам України (2016 року 

— 32) й ухвалили 175 рішень 
про надання українцям статусу 
особи, яка потребує додатково-
го захисту (2016 року було 64 та-
ких рішення).

При цьому станом на 1 лип-
ня 2017 року дійсні дозволи 
на проживання в Польщі мало 
більше ніж 128 тисяч громадян 
України (з них лише 79 осіб мали 
статус біженців).

Трудові мігранти 
з України працюють 
на економіку Польщі

Натомість протягом лише 
першого півріччя 2017 року гро-
мадянам України було видано 
91436 дозволів на працю різних 
типів у Польщі. Для порівняння: 
протягом усього 2016 року укра-
їнці отримали 103208 дозволів 
на працю, а за перше півріччя 
2016-го — 41062 дозволи, що 
свідчить про зростання показ-
ника.

Дипломатичні/консульські 
установи Республіки Польща за 
9 місяців 2017 року оформили 
українцям 988 231 візу (націо-
нальні й шенгенські). Порівня-
но з аналогічним періодом 2016 
року кількість виданих віз зали-
шилася практично незмінною, 
проте кількість національних 
віз типу Д (працевлаштування, 
навчання, возз’єднання з роди-
ною) 2017 року збільшилася в 
1,5 разу.

Польща вводить платні 
дозволи на роботу 

заробітчан-іноземців
У Польщі набрали чинності 

нові правила оформлення пра-
цевлаштування іноземців. За-
яви польських підприємців про 
намір доручити роботу іноземцю 

нині замінили платними дозво-
лами на сезонні роботи.

Період виконання сезонної 
праці не може бути довшим за 
дев’ять місяців протягом кален-
дарного року. Коштує дозвіл на 
сезонні роботи 30 злотих (май-
же 240 грн за нинішнім курсом), 
а це десь третина денного заро-
бітку наших трудових мігрантів. 
Видаватимуть дозвіл на роботи 
в рослинництві, садівництві, ту-
ризмі й гастрономії.

«Метою впровадження но-
вих правил є перш за все адап-
тація державних норм до зако-
нодавства Європейського Сою-
зу», — прокоментував директор 
Воєводського управління пра-
ці у Варшаві Томаш Сєрадз. Чи-
новник також додав, що заяви-
доручення були неефективними 
з боку контролю Державною ін-
спекцією праці й прикордонни-
ками. Було не зрозуміло, на кого 
працює іноземець і на яких умо-
вах. Не підтверджувалося нічо-
го, окрім факту реєстрації.

Українських заробітчан у 
Польщі — щонайменше 1,2 млн. 
За підрахунками фінустанов, 
українці привозять з Польщі 
на Батьківщину від 3 до 5 млрд 
євро щороку. Вони також пла-
тять чимало податків до поль-
ського бюджету. А ще — запо-
внюють робочі місця, які звіль-
нилися внаслідок масового ви-
їзду поляків на заробітки до 
країн Західної Європи. Причо-
му полякам як громадянам кра-
їни Євросоюзу для цього нема 
якихось перепон. І наскільки за-
робітки в Польщі вищі за україн-
ські, настільки  заробітки в роз-
винутих країнах Заходу вищі за 
польські. 

Але польських трудових за-
робітчан польська влада чо-
мусь не називає «біженцями», 
а лише трудовими мігрантами. 

На Кіпрі — 
перший фестиваль української кухні

У місті Нікосія відбувся цей фестиваль, проведений Асоціа-
цією «Товариство українсько-кіпрської дружби» за підтримки По-
сольства України в Республіці Кіпр. Представники дипломатич-
ного корпусу, кіпрська громадськість разом зі своїми родинами 
мали змогу ознайомитися з найкращими стравами української 
кухні, традиціями, звичаями та гостинністю українського народу. 

Віра Фарміга, 
американська актриса, пишається 
своїм  українським походженням
Віра Фарміга — прекрасна актри-

са, в її кар’єрі — багато відмінних ро-
лей. Вона народилася 6 серпня 1973 
року в штаті Нью-Джерсі. Її батьки — 
українські іммігранти, як і багато ін-
ших жителів цього регіону. У сім’ї роз-
мовляли рідною мовою, тому англій-
ську Фарміга вивчила, вже пішовши 
до школи. А українською мовою актри-
са добре володіє й сьогодні. У шкільні 
роки дівчина почала займатися в ан-
самблі українського народного танцю. 

Дівчина — друга із семи дітей Ми-
хайла Фарміги (комп’ютерний інженер) і Любові Фарміги (шкіль-
на вчителька). Крім Віри, актрисою стала й Таїсса — молодша се-
стричка номінантки на «Оскар».

Віра вступила до школи художніх і драматичних мистецтв і ста-
ла однією з кращих учениць у своїй групі. Після чотирьох років на-
вчання дівчина зуміла пробитися на Бродвей. Наприкінці 1990-х 
Фарміга вже поєднувала театральну сцену, телебачення і кіно.

Кар’єра Віри набирала обертів, 2002 року вона зіграла свою 
першу головну роль у романтичній драмі «Любов під час грошей». 
Наступного року Віра зіграла у фільмі «Лялька» з Мілою Йовович 
та Едріаном Броуді.

Хоч актриса і живе в США, вона цікавиться ситуацією в Укра-
їні. Віра Фарміга в ефірі відомого шоу Девіда Леттермена на аме-
риканському телебаченні висловилася на підтримку України.

Українські громадяни в Польщі — 
трудові мігранти, а не біженці
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Спортивна панорама
Кращі спортсмени 
планети 2017 року — 
тенісисти Роджер Федерер 
і Серена Уїльямс
Такий підсумок голосування Міжнародної асо-

ціації спортивної преси. У цьому престижному опи-
туванні взяли участь 517 журналістів зі 112 країн. 

Федерер обійшов двох легендарних футболіс-
тів, що вже 10 років поспіль ділять між собою голо-
вний футбольний приз — «Золотий м’яч». Португа-
лець Кріштіану Роналду з «Реалу» став другим, ар-
гентинець Ліонель Мессі з «Барселони» — третім. 
Дивного нічого нема, адже 36-річного швейцарця 
багато аналітиків вважають кращим тенісистом в 
історії цього виду спорту. Протягом 5 років він за-
ймав першу сходинку в рейтингу тенісистів світу. 
І нині також входить до світової еліти і продовжує 
здобувати блискучі перемоги. 

Давно входить до цієї еліти й американка Уї-
льямс. Друге місце серед жінок в опитуванні зайня-
ла угорська плавчиня Катінка Хоссу, третьою стала 
американська бігунка Еллісон Фелікс.

ФІДЕ представила 
рейтинг найсильніших 
шахістів світу: 
дві українки — в топ-10
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) предста-

вила рейтинг-лист станом на 1 січня 2018 року. До 
першої десятки жінок входять українки Анна Музи-
чук та її молодша сестра — екс-чемпіонка світу Ма-
рія Музичук, які посідають 3 й 7 місця відповідно.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу — ки-
таянка Хоу Іфань, друга — її співвітчизниця Цзю 
Веньцзюнь.

У першій сотні найсильніших шахісток світу — 
ще 6 представниць України (за місцями в рейтин-
гу): 36 — Наталія Жукова, 41 — Анна Ушеніна, 57 
— Інна Гапоненко, 86 — Юлія Осьмак, 96 — Тетяна 
Василевич, 100 — Наталія Букса.

У чоловічому рейтингу лідирує чемпіон світу — 
норвежець Магнус Карлсен. До першої сотні вхо-
дять сім шахістів України: 27 — Василь Іванчук, 
38 — Павло Ельянов, 47 — Юрій Криворучко, 48 
— Руслан Пономарьов, 53 — Юрій Кузубов, 66 — 
Мартин Кравців, 86 — Олександр Моїсеєнко. 

«Динамо»: 11-е місце 
в рейтингу клубів за всю 
історію Ліги чемпіонів 
Європи, «Шахтар» — 31-ше
Київське «Динамо» відкриває другий десяток 

рейтингу найкращих клубів за всю історію Кубка 
чемпіонів, нині це — Ліга чемпіонів Європи з фут-
болу.

Зведену таблицю формували за такими по-
казниками: кількість участей у турнірі, здобутих 
титулів, зіграних матчів, число перемог, нічиїх і по-
разок, забиті та пропущені м’ячі, набрані очки.

«Динамо», незважаючи на те, що ніколи не ви-
борювало головного клубного трофея Європи і не 
грало в його фіналі, пропустило вперед виключно 
грандів європейського футболу. 

При цьому в киян — 34 участі в турнірі. Більше 
брали участь у Лізі чемпіонів тільки «Реал» і «Бен-
фіка». По 34 рази також боролися за Кубок ще три 
команди. «Шахтар» узяв участь у 18 турнірах.

Першим за всіма показниками є «Реал» (Мад-
рид), у якого найбільше перемог у турнірі (12), мат-
чів, перемог у матчах, забитих м’ячів. Клуб брав 
участь у 48 розіграшах, що на 11 більше, ніж у 
«Бенфіки» (Лісабон). Мадридці провели в турнірі 
416 матчів, тоді як у «Баварії» (Мюнхен), другої ко-
манди за цим показником, — на 89 менше.

«Баварія» 5 разів перемагала в турнірі й ще 
стільки разів була фіналістом, вона друга в рей-
тингу. Трохи гірші показники — в «Барселони», яка 
також 5 разів вигравала кубок.

Четвертий — «Манчестер Юнайтед», в якого 
три титули. П’ятий — італійський «Ювентус», який 
лише двічі здобував кубок, але ще 7 разів грав у 
фіналах.

«Мілан» має 7 перемог (другий показник піс-
ля «Реалу») і ще 4 виходи до фіналу, але в рейтингу 
він шостий, бо має дещо гірші показники в цілому.

7 і 8 місця займають португальські «Бенфіка» 
й «Порту» — по дві перемоги в турнірі, але «Бенфі-
ка» ще п’ять разів програвала у фіналах. На 9-му 
місці — «Ліверпуль», 5-разовий переможець тур-
ніру. Завершує десятку лондонський «Арсенал», 
який лише раз вийшов до фіналу Ліги чемпіонів і 
  програв його.

Від тютюнопаління у світі що-
року помирає 5,4 млн людей. 
Кожна десята смерть на Зем-
лі так чи інакше пов’язана з цією 
шкідливою, але вкрай пошире-
ною звичкою. Україна в цьому 
плані, на жаль, як  кажуть, попе-
реду планети всієї. У нас щодня 
палить майже половина чолові-
ків та 9% жінок.

Свою переможну ходу кон-
тинентами і країнами тютюн по-
чав на початку жовтня 1492 року, 
коли Христофор Колумб прича-
лив до берегів одного з островів 
Карибського басейну. Як і чому 
звичка місцевих індіанців стала 
всесвітнім «надбанням»? 

Колумб не винен
Незважаючи на поширену 

думку, що сам Христофор Колумб 
швидко перейняв в аборигенів 
Америки шкідливу звичку, став за-
взятим курцем і «навчив весь світ 
палити тютюн», його провини в 
цьому немає. Так, він зазначив у 
своєму щоденнику дивну звичку ін-
діанців скручуватися листя, підпа-
лювати і вдихати дим, але сам не 
призвичаївся. З усієї його коман-
ди «підсіли» на тютюн лише двоє — 
Луїс де Торрес і Родріго де Херес.

Колумб не надто зацікавив-
ся дивною рослиною, тому із со-
бою назад в Європу взяв тільки 
трохи листя тютюну, просто по-
казати співгромадянам, що ось 
таке буває. Родріго де Херес, 
який на той час уже став залеж-
ним від нікотину, взяв тютюн для 
особистого користування. І в Іс-
панії потрапив за ґрати.

Перший курець Європи ви-
рішив публічно продемонстру-
вати нову звичку, чим неабияк 
перелякав глибоко віруючих іс-
панців. Дим з його рота й носа 
вони сприйняли за демонстрацію 
одержимості бісами та зв’язок з 
нечистою силою. І просидів Родрі-
го в казематах цілих 7 років.

Тютюнові ченці
Першим популяризатором 

тютюну став чернець Фрой Ро-

ман Пано, який 1496 року виру-
шив з Колумбом у другу експеди-
цію. Саме він і привіз насіння рос-
лини, щоб вирощувати й поширю-
вати в Іспанії та Португалії. Але за 
межі цих двох країн звичка вжи-
вати тютюн не виходила ще май-
же півстоліття.

Пам’ятаючи про долю Родріго 
де Хереса, іспанські аристократи 
вважали за краще не курити тю-
тюн, а нюхати. Вважалося, що в та-
кому вигляді він позбавляє мігрені 
та інших недуг. Через це 1555 року 
поширенням тютюну в Європі за-
йнявся монах-францисканець Ан-
дре Теве, особистий духівник коро-
леви Франції Катерини Медичі.

Разом з дипломатом Жаном 
Вільманом Ніко вони привезли 
насіння тютюну з Америки, виро-
щували його, сушили, терли на по-
рох і давали Катерині та її синові 
Карлу як ліки від головного болю. 
Що характерно, тютюн дійсно до-
помагав. Про негативні наслід-
ки вживання тоді ніхто не знав, 
вважали, що «нікотинова трава» 
— унікальний засіб від будь-якого 
болю, застуди й нежитю.

Дійсно, нюхальний тютюн по-
збавляє нежитю. Приблизно на 
добу. А потім нежить повертаєть-
ся удвічі сильнішим, бо слизова 
оболонка вже подразнена. Але 
про такі тонкощі у Франції XVI сто-
ліття, звичайно, не знали.

Прибутковий бізнес
Поступово тютюн проник 

до Англії, Італії, Німеччини та ін-
ших європейських країн. Швид-
ко стало зрозуміло, що він ви-
кликає залежність. Але, замість 
того, щоб заборонити своїм під-
даним курити й нюхати замор-
ське зілля, монархи Європи ви-
рішили на цій залежності заро-
бити.

В Іспанії 1636 року 
з’явилася перша державна тю-
тюнова компанія «Tabacalera». 
Поступово підтяглися і приват-
ники, ринок тютюнових виробів 
почав стрімко зростати.

Водночас з’явилися перші 
противники цієї звички. Папа 
Урбан VIII 1624 року заборонив 
курити всім католицьким свяще-
никам, тому що багато хто з них 
почав бавитися тютюнцем пря-
мо на проповідях у церквах.

В Англії тютюн став украй 
популярним завдяки мореплав-
цю серу Уолтеру Рейлі та коро-
леві Єлизаветі I, які самі були не 
проти викурити по сигарі. Рейлі 
заробив на торгівлі тютюну ці-
лий статок, але 1603 року Єли-
завету на троні змінив король 
Яків I, який був противником ку-
ріння і навіть написав перший 
трактат про згубність цієї звич-
ки — «Виступ проти тютюну». 
1618 року сера Рейлі страти-

ли за звинуваченням у держав-
ній зраді. Кажуть, що неприязнь 
короля Якова до нього була ви-
кликана й участю Рейлі в «підса-
джуванні» британців на тютюно-
паління.

Тютюн-переможець
Але всі ці заходи в різних 

країнах не допомогли. Шкідли-
ва звичка ставала дедалі попу-
лярнішою, проникаючи до нових 
країн. У Туреччині, наприклад, з 
тютюном якийсь час намагали-
ся боротися в XVII столітті, але 
швидко здалися. Коран заборо-
няє мусульманам вживати алко-
голь, тому традиційними «нарко-
тиками» для турків  стали кава і 
кальян.

Саме з Туреччини, за однією 
з версій, тютюн потрапив на те-
риторію України, де швидко став 
популярним серед запорізьких 
козаків. 

До Росії тютюновий дим за-
летів через прорубане Петром I 
«вікно в Європу». Після поїздки 
до Голландії цар не тільки при-
страстився до куріння сам, але й 
зобов’язав почати курити більшу 
частину своїх придворних.

Відтоді істотно нічого не змі-
нилося. Нині на Землі курить май-
же півтора мільярда людей. Ма-
сове куріння стало величезною 
проблемою не тільки в Європі, а 
й в Азії, особливо в Китаї.

Цікаво, що показники по Пів-
денній Америці невеликі. Кажуть, 
що в індіанців та їхніх нащадків, 
які курили тютюн довгі століття, 
не розвивається такої стійкої за-
лежності. Індіанські шамани досі 
можуть курити тютюн раз на рік з 
ритуальною метою, а потім утри-
муються від нього до наступного 
ритуалу.

Ми, на жаль, не індіанські ша-
мани, звикаємо до тютюну швид-
ко, а відмовляємося довго й час-
то невдало. І Колумб тут абсолют-
но ні до чого.

Митя РАЄВСЬКИЙ
Сайт «Знай»

Ксерографія
Честер Карлсон є винахідником ксерогра-

фії. Він був адвокатом і зміг полегшити собі 
роботу, винайшовши пристрій для швидкого 
копіювання документів. Першу ксерокопію 
зробили 22 жовтня 1938 року в імпровізова-
ній лабораторії Честера в готелі Нью-Йорка. 
Ксерокс був громіздким і псував папір, але 
завдяки вдосконаленню технології в Battelle 
Institute Честер Карлсон 1944 року запатен-
тував свій винахід, який спочатку назвали 
електрофотографією, а пізніше перейменува-
ли його на ксерограф.

Антибіотики
Існує загальне уявлення, що всі вчені 

медицини дотримуються чистоти й порядку, 
оскільки вони працюють у лабораторіях з ре-
активами. Але цієї норми не дотримувався ви-
датний учений Олександр Флемінг. Саме його 
безвідповідальне ставлення до лаборатор-
ного обладнання призвело до того, що 1928 
року він зовсім випадково винайшов те, без 
чого нині важко уявити сучасну медицину, — 
антибіотики.

Флемінг вивчав властивості стафілоко-
ку, але не все пішло за його планом, і вче-
ний вирішив узяти відпустку. Однак не при-
брав після свого невдалого досліду чашки, 
в яких залишилися колонії стафілококу. По-
вернувшись до роботи, Олександр виявив, 
що в одній з таких чашок завелися плісняві 
гриби, які вбили колонії стафілококу. Дослі-
дивши цей гриб, він винайшов бактерію, яка 
допомогла ефективніше лікувати захворю-
вання. Флемінг поклав початок розвитку й 
дослідженню антибіотиків, які є невід’ємною 
частиною лікування бактеріальних і грибко-
вих інфекцій.

2018 року — річниці значних винаходів

Тютюновий дим над планетою

Сайт «24» представляє значні ви-
находи, річниця яких припадає на 
2018 рік.

Зубна щітка
Попередницю сучасної зубної щітки 

винайшли 1498 року в Китаї. Вона мала 
бамбукову ручку, прикріплену до пучка 
щетинок сибірського вепра, й викорис-
товувалася сухою. Поступово щітка по-
ширилася за межі Китаю, і до середини 
XVI століття ця новинка дійшла до Східної 
Європи. Зубну щітку на той час назива-
ли «зубною мітлою», вона була постійним 
атрибутом заможних людей на всіляких 
бенкетах. Однак у Західній Європі її ви-
користання вважали непристойністю. 
Але в XVII столітті зубна щітка пошири-
лася й там і сприяла створенню різнома-
нітних «зубних приладів»: вставних зубів, 
брекет-систем, порцелянових ковпачків 
для зубів.

Телескоп
Це міф, що пристрій винайшов Галі-

лей, просто він був одним з тих, хто вдо-
сконалював телескоп. Справжній вина-
хідник — Ганс Ліпперсгей, голландський 
майстер окулярів. Він презентував теле-
скоп 2 жовтня 1608 року в палаці штат-
гальтера Моріца Оранського.

1609 року за вдосконалення такого 
пристрою взявся Галілео Галілей, і того 
самого року він довів існування плям на 
Сонці, кратерів і гір на Місяці, обертання 
Сонця навколо власної осі, а наступного 
року відкрив чотири супутники Юпітера. 
Завдяки Галілею телескоп мав подальші 
вдосконалення, що дозволяє нам вивча-
ти Всесвіт.

Друкарська машинка
1868 року видавці Крістофер Шоулз і Кар-

лос Глідден задумували машинку, яка б дру-
кувала номери сторінок для книг, але під час 
роботи влаштували апарат так, щоб на ньо-
му можна було набирати не тільки цифри, а й 
текст. Перша версія машинки мала кілька ря-
дів клавіш з цифрами й літерами в алфавітно-
му порядку. Але молоточки з літерами застря-
вали й зупиняли дію винаходу. Тому Шоулз при-
думав клавіатуру, в якій літери, що найчастіше 
зустрічаються, були максимально віддалені 
одна від одної. Це дозволило скоротити часто-
ту залипання клавіш і утворення помилок. Дру-
карська машинка швидко отримала своїх при-
хильників і дала поштовх створенню загально-
вживаної клавіатури — QWERTY, яку викорис-
товують у всіх засобах для друку тексту.

Кінематограф
Батьками кінематографа більшість вва-

жає французів, братів Люм’єрів, а про справж-
нього винахідника Луї Ле Пренса, мабуть, ні-
хто і не згадає. Його надихнули відкриття у 
хронофотографії, і Ле Пренс вирішив продо-
вжити розвиток цієї галузі. 1888 року він ство-
рив свій перший хромофотографічний апарат, 
який дав змогу передавати картинку в русі. Ле 
Пренс випробував власний винахід, відзняв-
ши кілька кінороликів — «Сцена в саду Равнд-
гей» та «Акордеоніст», тривалістю приблизно 
1,66 секунди, ролі в яких грали його близь-
кі друзі й родичі. Завдяки цьому 16 листопа-
да 1888 року Луї Ле Пренс отримав патент на 
свою камеру в Англії, Франції та США. Він хотів 
запатентувати власний винахід у Великій Бри-
танії для реклами камери в США, але здійсни-
ти це не вдалося — дослідник зник за загадко-
вих обставин.
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19 січня 
1809 — народився  Едгар Аллан По, 

американський письменник, засновник  
детективно-фантастичного жанру.

20 січня 
1972 — почалася друга хвиля арештів 

дисидентів в УРСР. 
21 січня 
1934 — XII з’їзд КП(б)У ухвалив рішен-

ня про перенесення столиці України з Хар-
кова до Києва. 

22 січня 
1863 — у Польщі почалося Січневе по-

встання проти російського панування на 
території Царства Польського, Литви, Бі-
лорусії та Правобережної України. Трива-
ло до пізньої осені 1864 р. 

1905 — Кривава неділя: розстріл цар-
ськими військами мирної демонстрації в 
Петербурзі. Один із ключових моментів, що 
послужив поштовхом до революції 1905 р. 

23 січня 
Народилися: 1891 —  

Павло Тичина, український 
поет; 1929 — Філарет (у 
миру — Михайло Денисен-
ко), святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України 
(УПЦ КП) від 1995 р. 

24 січня 
1861 — у Петербур-

зі вийшов перший номер 
українського щомісячника «Основа». 

25 січня 
1924 — у французькому альпійському 

містечку Шамоні стартували І Зимові Олім-
пійські ігри, в яких брали участь спортсме-
ни з 18 країн. 

1938 — народився Володимир Висо-
цький, співак-бард, поет і актор.

1965 — український дисидент Йосип 
Сліпий, який відсидів 18 років у радян-
ських таборах, обраний у Ватикані кар-
диналом і главою Української греко-като-
лицької церкви. 

26 січня 
1875 — американець Джордж Грін за-

патентував першу бормашину, яка працю-
вала від електричних батарей. 

27 січня 
1756 — народився Вольфганг Амадей 

Моцарт, видатний австрійський компози-
тор. 

1790 — народився Петро Гулак-Арте-
мовський, український письменник, уче-
ний, перекладач.

1839 — народився 
Павло Чубинський, україн-
ський етнограф, поет, ав-
тор слів Державного Гімну 
«Ще не вмерла Україна».

1880 — американець 
Томас Едісон запатенту-
вав електричну лампу роз-
жарювання.

29 січня
Народилися: 1860 — 

Антон Чехов, російський 
письменник українського 
походження; 1866 —  Ро-
мен Роллан, французький 
письменник.

30 січня 
1834 — народився Во-

лодимир Антонович, україн-
ський історик, археолог, етнограф, археограф.

1948 — пацифістський лідер націо-
нально-визвольного руху Індії, політик і фі-
лософ Махатма Ганді вбитий фанатиком-
індуїстом.

1 лютого 
1918 — декретом Рад-

наркому в Радянській Росії 
запровадили західноєвро-
пейський календар: зранку 
настало 14 лютого.

1897 — народився Єв-
ген Маланюк, український 
поет.

19 і

Календар 
всесвітньої історії

На 30-ті рр. XVIII ст. одним з 
найголовніших зовнішньополі-
тичних завдань Російської імпе-
рії залишалося захоплення Пів-
нічного Причорномор’я та Кри-
му, що належали Оттоманській 
Порті. Попередні російсько-ту-
рецькі війни не принесли Росії 
бажаного результату, а Прут-
ський похід 1711 р. узагалі за-
вершився ганебною поразкою. 
Підготовка до чергової війни з 
Османською імперією розпо-
чалася ще в 1720-х рр. Однак 
складна політична й економіч-
на ситуація в Російській імпе-
рії після смерті Петра І відклала 
початок війни аж до 1735 р.

Важливе місце в планах 
російської влади з підготов-
ки до захоплення Північного 
Причорномор’я та Криму за-
ймали українські землі, котрі 
розглядалися як багате дже-
рело людських та матеріаль-
них ресурсів. Відповідно це ля-
гло на жителів Гетьманщини та 
Слобідської України важким 
тягарем. Крім безпосередньої 
участі в бойових діях козаць-
ких полків, українське населен-
ня займалося постачанням ро-
сійській армії продовольства, 
фуражу, коней, волів, підвід та 
ін. Багато козаків і селян бра-
ли участь у будівництві фортифі-
каційних укріплень у межиріччі 
Дніпра й Сіверського Дінця. Усе 
це спростовує зауваження про 
те, що Північне Причорномор’я 
та Крим були нібито «подарова-
ні» Україні. Насправді населен-
ню Гетьманщини й Слобожан-
щини (також не слід забувати 
про запорозьких козаків) до-
велося сплатити величезну ціну 
людськими життями та матері-
альними ресурсами за те, щоб 
ці території перейшли під владу 
Російської імперії.

Це робить проблему участі 
України в російсько-турецьких 
війнах та ролі українських зе-
мель у забезпеченні російської 
армії досить актуальною. Зга-
дану проблему переважно роз-
глядали в контексті вивчення 
перебігу російсько-турецьких 
воєн, історії українських зброй-
них сил чи економічної історії 
України. Зокрема, питання за-
лучення матеріальних ресурсів 
українських земель під час ро-
сійсько-турецької війни 1735 – 
1739 рр. торкалися у своїх до-
слідженнях О. Байов, М. Слаб-
ченко, В. Романовський, О. Апа-
нович, Л. Бескровный, О. Репан, 
І. Севастьянова. 

У цій розвідці ми передусім 
зосередимо увагу на викорис-
танні російськими військами 
продовольчих ресурсів україн-
ських земель, реквізиціях ко-
ней та волів й, зокрема, як це 
регулювалося законодавством 
Російської імперії.

Участь Гетьманщини в ро-
сійсько-турецькій війні 1735 
– 1739 рр. мала свої особли-
вості. У той час різко знизила-
ся боєздатність українського 
козацтва, що пояснювалося, з 
одного боку, розвитком регу-
лярних військ та зменшенням 
ролі нерегулярних, а з іншого 

— економічним розоренням ба-
гатьох козацьких господарств, 
пов’язаним з практично без-
перервною участю українських 
козаків у війнах, перетворен-
ням їх на селян тощо. Українські 
козацькі полки перестали віді-
гравати роль вагомої бойової 
сили й перетворилися на допо-
міжні частини. 

1736 року під час Кримсько-
го походу фельдмаршал Б.К. Мі-
ніх звітував: «В прежние вре-
мена гетманские казаки могли 
выставлять в поле до 100 000 
человек; в 1733 г. число слу-
жащих убавлено до 30 000 и в 
нынешнем году до 20 000, из 
которых теперь 16 000 чело-
век наряжены в крымский по-
ход; им велено в начале апре-
ля быть у Царицынки в полном 
числе, но мы уже прошли 300 
вёрст от Царицынки, а казаков 
гетманских при армии только 
12 730 человек».

Водночас значно зросла 
роль українських земель у за-
безпеченні російської армії ма-
теріальними ресурсами. Одне з 
головних завдань, яке постави-
ла перед Гетьманщиною росій-
ська влада, — організація по-
стачання продовольства. Вар-
то зазначити, що з початку XVIII 
ст. в українських землях поча-
ли розташовуватися польові 

частини російської армії (рані-
ше були лише гарнізони в кіль-
кох містах), забезпечення про-
довольством і фуражем яких 
вели за рахунок місцевого на-
селення. Для цього ввели сис-
тему «консистентських» зборів 
«порцій» (продовольства) та «ра-
цій» (фуражу). Для прикладу, по-
чинаючи від 1711 року, в Геть-
манщині стояло 11 російських 
драгунських полків (приблизно 
13 тисяч осіб). За три роки для 
їх утримання з місцевого насе-
лення зібрали 35700 четвертей 
(четверть — близько 210 л) бо-
рошна, 4462 четверті круп, 285 
тис. фунтів (фунт — 409 г) солі та 
3,2 млн фунтів сала. 1733 року 
з українців зібрали продоволь-
ства й фуражу загальною вар-
тістю 147 тис. руб.

З початком російсько-ту-
рецької війни становище насе-
лення погіршилося, бо кількість 
російських вояків, розкварти-
рованих у Гетьманщині, різко 
зросла. 1736 року на території 

Лівобережжя стояло 37 пол-
ків російської армії (близько 50 
тис. осіб). 1737 року кількість 
полків зросла до 50 (близько 
70 тис. осіб). Відповідно значну 
частку необхідного продоволь-
ства й фуражу збирали з укра-
їнських козаків і селян.

В імператорському указі від 
6 травня 1736 року, через від-
сутність достатньої кількості 
провіанту в магазинах, у Геть-
манщині й на території слобід-
ських полків з кожного пере-
писного двору мали зібрати по 
одній осьмачці (104,95 л) бо-
рошна чи жита, четверту части-
ну четверика (6,5 л) круп і два 
четверики (52,4 л) вівса. Крім 
того, бажаючі могли здати й 
більше. Збір провіанту й фуражу 
мав початися у вересні, після 
закінчення збору врожаю. Та-
кож у документі були визначе-
ні місця доставки хліба, а саме: 
Харків, Київ, Переволочна, 
Усть-Самара, Лубни, Полтава, 
Ізюм, Кременчук. При цьому се-
ляни мали самостійно достав-
ляти зібрані хліб і крупи до цих 
міст. Усього з українців зібрали 
й відправили до Криму (там сто-
яли російські війська) понад 20 
тисяч четвертей зерна.

Додатково до цього, через 
необхідність забезпечити про-
довольством армію фельдмар-
шала Б. К. Мініха, козацька 
старшина зголосилася додатко-
во зібрати 40 тисяч четвертей 
хліба. Подібні збори так звано-
го «вересневого» й «жовтнево-
го» хліба тривали до самого кін-
ця війни.

Ще одним способом вилу-
чення продовольства й фура-
жу в українців стали державні 
закупівлі. 16 липня 1736 року 
вийшов імператорський указ, в 
якому були прописані норми та-
ких закупівель. Наголошуючи на 
гарному врожаї хліба, російська 
влада наклала на українців до-
датковий збір провіанту й фура-
жу в розмірі 100 тис. четвертей 
жита, вівса й борошна за від-
повідну оплату: борошно — 1,5 
руб. за четверть, овес — 50 коп., 
крупа — 2 руб. Виконання указу 
покладалося на козацьку стар-
шину. Оплата здійснювалася з 
доходів Гетьманщини й Слобо-
жанщини. Доставляли провіант 
наймані перевізники. Цікавим 
фактом стало те, що через збір 
хліба в Лівобережній Україні за-
бороняли винокуріння, на яке 
місцеві жителі використовували 
значні запаси зерна.

З виконанням цього розпо-
рядження відразу виникли про-
блеми. Насамперед це стосува-
лося оплати. Фактично відразу 
після виходу указу знизилася 
ціна борошна до 80 коп. (ниж-
че за ринкову). Пізніше взага-
лі ввели систему квитанцій, за 
якими через певний період часу 
українські селяни мали отрима-
ти оплату за поставлене про-
довольство й фураж. Зрозумі-
ло, така схема відкривала шлях 
до зловживань, й хоча частину 
квитанцій компенсували (інко-
ли й у натуральній формі), ро-
сійська держава залишилася 

вин ною населенню українських 
земель значну суму. Примі-
ром, борг за зібраний хліб і фу-
раж з Гетьманщини та Слобід-
ської України під час війни 1735 
– 1739 рр. станом на 1763 рік 
складав близько 100 тис. руб. 
Для порівняння: загальна сума 
зібраних податків з Гетьман-
щини на 1730-ті рр. складала 
близько 95 тис. руб.

Наприкінці 1736 року росій-
ська влада додатково закупила 
ще 61539 четвертей борошна, 
3831 четверть круп і 29316 чет-
вертей ячменю. На наступний 
рік закупівлі повторили фактич-
но в такому самому обсязі.

Усі ці збори хліба лягли важ-
ким тягарем на українських ко-
заків і селян. Населення масо-
во ухилялося від цих поборів, 
що призвело до зростання не-
доїмок. Російська влада й ко-
зацька старшина намагалися з 
цим боротися: накладали штра-
фи, забороняли винокуріння 
тощо. Однак головна проблема 
полягала в тому, що норми збо-
ру фуражу й провіанту просто 
були непідйомними, оскільки 
вони визначалися згідно з по-
требами російської армії, а не 
можливостей населення. Відпо-
відно все це призвело до масо-
вого розорення селянських та 
козацьких господарств і зму-
сило російську владу 1738 року 
почати закупівлі хліба на росій-
ських землях.

Варто відзначити, що Ліво-
бережна Україна на 30-ті рр. 
XVIII ст. ще не була «житницею» 
Російської імперії. Навпаки, до-
слідження істориків свідчать, 
що господарство Гетьманщини 
було неефективним. Це пояс-
нюється низкою причин.

Територія Гетьманщини була 
малозаселеною. За підрахун-
ками дослідників, загальна чи-
сельність населення автономії 
налічувала від 1,5 до 2 млн осіб. 
Густота населення складала 15 
– 20 осіб на кв. км. Такі цифри 
свідчать про те, що в першій по-
ловині XVIII ст. українці лише по-
чали активно розорювати до-
ступні землі. Крім того, цей пе-
ріод відзначився постійними 
війнами. Сюди  додавалися при-
родні лиха й катаклізми: посу-
хи, напади саранчі тощо. Усе це 
суттєво позначалося на ефек-
тивності землеробства, що була 
дуже низькою порівняно із За-
хідною Європою. 

Враховуючи таку низьку вро-
жайність, величезні хлібні побо-
ри ще більше підривали еконо-
мічний розвиток українських зе-
мель. Ще до закінчення війни, 
навесні 1738 року, частина жи-
телів Гетьманщини й Слобожан-
щини не мала збіжжя на посів-
ну, тому російська адміністрація 
була змушена видати козакам і 
селянам частину зерна, яка збе-
рігалася в магазинах.

Олександр НІКОЛАЙЧУК, 
кандидат історичних наук

Сайт «Historians» 29.05.2017

Закінчення — 
в наступному номері.

«Москалики-соколики, 
поїли наші волики»

Матеріальний визиск українських земель під час російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр.

Селянин

Патріарх 
Філарет

Павло
Чубинський

Антон Чехов
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Сторінки української історії в особахСторінки української історії в особах 100 років 
проголошення 

незалежної 
Української держави

22 січня 1918 року 
було проголошено 

Українську Народну 
Республіку 

Ще в дохристиянські часи на тери-
торії сучасної України існувала унікаль-
на цивілізація трипільської культури, 
яка стала прабатьківщиною майбут-
ньої Української держави. Згодом на 
цій землі були утворення скіфів, готів, 
давньогрецькі колонії, жили тут поляни. 

Час найбільшої державної величі 
припадає за князів Володимира Вели-
кого (960 – 1015) та Ярослава Мудрого 
(987 – 1054), які зібрали українські зем-
лі в єдиній державі. Тодішня територія 
Руси-України сягала близько 890000 кв. 
км. До Київської держави належали та-
кож і Бойківщина, Лемківщина, Холмщи-
на, Надсяння, Кубань, які нині знаходять-
ся у володінні Польської або Російської 
держав. Князі будували нові міста, в 
яких ширили добробут і освіту. 988 року 
князь Володимир Великий охрестився й 
доручив усьому народові прийняти Хрис-
тову віру. Він, будуючи численні святині, 
школи, видав перші книжки, гроші, на 
яких був розміщений український дер-
жавний герб — тризуб. Ярослав Мудрий 
побудував княжу палату, церкву Святої 
Софії, доручив списати українські зако-
ни в одну книгу — «Руську Правду». 

У Галицько-Волинській державі 
князював рід Ростиславичів. Велику 
славу здобув князь Роман Мстиславич 
(1199 – 1205), який об’єднав Галичи-
ну й Волинь в одну державу. Уславив-
ся і його син Данило Галицький (1205 
– 1264), який відвоював від поляків і 
мадяр українські західні землі, боров-
ся проти татарських наїздів, побудував 
міста Львів, Холм. 

Згадуємо ці події, бо від сивої дав-
нини — розвиток нашої державності. 

22 січня 1918 р. Центральна Рада 
проголосила УНР самостійною держа-
вою. Проголошення відбулося за IV Уні-
версалом Ради. У ньому сказано: «Од-
нині Українська Народна Республіка 
стає самостійною, ні від кого незалеж-
ною, вільною, суверенною Державою 
Українського Народу».

У Києві на виставці, присвяченій 
Центральній Раді, Гетьманату, Директо-
рії УНР і ЗУНР, українському Криму, роз-
повідалося про провідників революцій-
ного руху Євгена Чикаленка, Михайла 
Грушевського, Володимира Винничен-
ка, Павла Скоропадського, Симона Пет-
люру, Миколу Міхновського, В’ячеслава 
Липинського, Євгена Коновальця, Пе-
тра Болбочана та інших діячів. 

Сучасна суверенна держава Украї-
на утворилася 24 серпня 1991 р. у ре-
зультаті розпаду Радянського Союзу.

А 22 січня 1918 року є днем прого-
лошення Української Незалежності. 

Україна — промислово-аграрна 
країна. Вона є одним із провідних екс-
портерів деяких видів сільської про-
дукції, промисловості. Тут існують мож-
ливості видобування корисних ко-
палин (вугілля, нафта, газ, залізна й 
марганцева руда) та ін. Налагоджено 
виробництво ракет-носіїв, військової 
техніки, продукують обладнання для 
дослідження космосу. Україна є од-
ним із членів-засновників Організації 
Об’єднаних Націй, а також членом по-
над сорока міжнародних організацій. 

22 січня 1919 року східні й західні 
українські землі об’єдналися в одну со-
борну державу — Українську Народну 
Республіку. Цю злуку було проголоше-
но на Софійській площі в столиці Укра-
їни Києві. 

Отже, 22 січня є дня нас подвійним 
святом. 

Ярослав СТЕХ,
історик,

м. Торонто, Канада

14 грудня 1902 року в селі Горбуле-
ві на Житомирщині народилася Олек-
сандра Тимофіївна Соколовська.

Закінчивши 4 класи гімназії, діяла 
в повстанському загоні на Радомищині, 
очолюваному рідними братами Олексою, 
Дмитром і Василем. Виступала в ролі 
зв’язківця, агітувала людей на боротьбу з 
більшовиками за волю. Після смерті бра-
тів, улітку 1919 року сама очолила загін. 

Повстанці мали до 1000 осіб і взя-
ли участь у наступі Української Галиць-
кої армії на Київ у серпні 1919-го. Здій-
снювали набіги на Житомир, майже рік 
фактично контролювали територію су-
часних Радомишльського та Черняхів-
ського районів. 

Шапку Марусі прикрашав напис 
«Смерть ворогам України!». 

Більшовики називали її «Махно в 
спідниці». А Микола Фещенко-Чопів-
ський так описував постать Марусі: 
«…невеличкої зростом дівчини, що 
була одягнута по-мужеськи. Їздила 
верхи, як найкращий козак. Добре во-
лоділа рушницею… Як і її брати, була 
відважного десятка і серед повстанців 
користувалася авторитетом».

Письменник Клим Поліщук, що во-
ював у повстанських загонах Соколов-
ських, в оповіданні «Отаманша Соколо-
вська» (1920) наводив слова Марусі: 

«Ви думаєте, що мені потрібна війна? 
Що мені у ній? Я жінка ще молода, я 
хочу жити, але що робити? Все, що тіль-
ки було у нас, розбито і розграбовано».

6 листопада 1919 року була вби-
та власним ад’ютантом, підкупленим 
чекістами. Хоча існують свідчення, що 
Маруся ще довго воювала й через Ру-
мунію емігрувала на Захід.

Три матеріали рубрики підготував
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Микола Леонтович наро-
дився 13 грудня 1877 року. 
Навчався на священика, але 
любов до музики визначила 
йому іншу професію — вчите-
ля музики. Педагогічну діяль-
ність присвячував утворен-
ню хорових колективів серед 
учнів, збиранню музичного 
фольклору. Консервативна 
система освіти Російської ім-
перії не сприймала національ-
но-демократичного просвіт-
ницького руху на українських 
землях. Пропозиції Миколи Леонтовича 
щодо внесення змін до шкільних програм 
призводили до постійної зміни роботи, а 
згодом і звільнення. Його називали «віль-
нодумним порушником спокою». 

Праця з багатонаціональним ко-
лективом дітей шахтарів у містечку 
Гришине на Донеччині підказала ком-
позитору Леонтовичу необхідність по-
повнити навчальний музичний мате-
ріал творами інших народів. Російські, 
вірменські, чеські, татарські, німець-
кі пісні в його обробці стали окрасою 
хорового репертуару. Микола Леонто-
вич виробив власну музичну педагогі-
ку: слухання музики, заучування пісень 
напам’ять, виконання ритмічних вправ, 
співання мелодій по нотах. 

Леонтович постійно підвищував 
свій музично-професійний рівень — 
1904 року в Петербурзькій придворній 
капелі отримав звання регента церков-
них хорів. 

Композиторська діяльність Леон-
товича зацікавила музичних виклада-
чів, які почали вносити його твори до 
репертуарів різних хорів. Особливої по-
пулярності набули обробки «Щедрика», 
«Над річкою бережком», «Мала мати 
одну дочку», які тепер є частиною світо-
вої хорової класики. 

1918 року після проголошення Укра-
їною незалежності Микола Леонтович 
у Києві викладав хорове диригування в 
новоствореному Музично-драматичному 
інституті імені Миколи Лисенка та в На-
родній консерваторії. Як інспектор му-
зичного відділу Народного комісаріату 
освіти він опікувався Першим держав-
ним українським оркестром, Національ-
ною хоровою капелою. Окрім того, читав 
лекції у школах і гімназіях, уклав педаго-
гічні посібники «Нотна грамота», «Підруч-
ник для навчання в школах народних». 

Музично-педагогічна 
спадщина Миколи Леонто-
вича налічує понад 200 ав-
торських обробок і пере-
кладів народних пісень для 
хорового співу, одноактну 
оперу «На русалчин Велик-
день», яка через передчас-
ну смерть композитора так 
і не була завершена.

Більшовикам, які 
в 1920-х роках прагну-
ли укріпити свою владу в 
Україні, відомий компози-

тор, котрий популяризував українську 
музику і фольклор, був небезпечний, 
адже його творчість пробуджувала на-
ціональну свідомість. 

Жорстоке вбивство українсько-
го композитора відбулося на очах його 
батька-священика. 23 січня 1921 року 
до Леонтовичів у село Марківці на По-
діллі заїхали двоє незнайомців, які на-
просилися на ночівлю. Один з них був 
фурман підводи Федір Грабчак, а другий 
— людина в шкірянці з обрізом через 
плече та посвідченням оперуповнова-
женого Вінницького ЧК на ім’я Афанасія 
Грищенка. Уночі чекіст Грищенко пострі-
лом у груди вбив Леонтовича, який по-
мер, стікаючи кров’ю...

Смерть Миколи Дмитровича обури-
ла українське суспільство, адже вбивць 
ніхто не шукав. Багато науковців діа-
спори й журналістів перейнялися долею 
талановитого композитора, почали до-
сліджувати життя й діяльність Миколи 
Леонтовича. Радянська влада прове-
ла цілу кампанію з приховування слідів 
свого злочину. Секретар Міністерства 
внутрішніх справ УРСР Іван Головченко 
ініціював видання спогадів родичів Ле-
онтовича, де зумисно фальсифікували 
факти смерті композитора, а головне 
поширили офіційну версію вбивства — 
петлюрівсько-розбійний напад.

Лише наприкінці ХХ століття в часи 
здобуття Україною незалежності вдало-
ся дізнатися правду з архівних докумен-
тів. Кандидат музикознавства Валенти-
на Кузик опублікувала рапорт міліції Гай-
синського повіту, де засвідчено, що вбив-
ство відомого українського композитора 
— справа рук агентів радянського терору, 
системи, яку застосовували до багатьох 
видатних діячів української культури.

 Леся БОНДАРУК,
Український інститут 
національної пам’яті

Стефан Кульженко — 
друкар, книговидавець 

5 січня 1837 року (за старим сти-
лем 24 грудня 1836 р.) у містечку Ба-
ришівка на Київщині народився Сте-
фан Васильович Кульженко — друкар, 
один з найуспішніших підприємців сво-
го часу.

Походив із козацького роду. Рано 
втратив матір. Від 1840 року мешкав 
у Києві. Через фінансову скруту не зміг 
закінчити духовне училище при Софій-
ському соборі. Випадково зазирнувши 
до книгарні, став учнем при друкарні 
угорця Йосипа Вальнера. 

Виявив кмітливість та вправність і 
своє подальше життя пов’язав із дру-
карською справою. Пройшов шлях від 
низів до київського купця 2-ї гільдії та 

одного з найвідоміших у Російській імперії видавців.
Довгий час орендував друкарню Івана Давиденка, яка мала най-

сучасніше обладнання. Незабаром відкрив на Хрещатику невеличкий 
магазин канцелярського приладдя. На зароблені кошти придбав ді-
лянку землі на вулиці Пушкінській, закупив за кордоном нове устатку-
вання й у серпні 1880-го відкрив власну друкарню — триповерховий 
будинок із підвалом (згорів 1941 року). Постійно розширював підпри-
ємство, освоював нові технології.

Одним з перших в Україні застосував спосіб плоского друку — лі-
тографію, освоїв друк кольорових фотоілюстрацій. На високому рівні 
випускав найскладніші видання, став отримувати престижні замов-
лення, склав конкуренцію найбільшим видавництвам Петербурга, 
Москви, Варшави.

Друкував газети «Киевское слово», «Заря», «Киевская газета», ряд 
журналів. Випустив понад тисячу книг. Серед найбільш відомих ви-
дань: «Киев теперь и прежде» М. Захарченка (1888), «Собор св. Вла-
димира в Киеве» І. Александровського (1898), збірник творів україн-
ських письменників «На вічну пам’ять Котляревському» (1904), альбо-
ми з краєвидами Києва, Одеси, Парижа.

При друкарні існувала школа для дорослих, а також хор, в якому 
Стефан Кульженко співав разом з робітниками. За його участі поста-
ло «Товариство допомоги працівникам друкарської справи».

Помер 29 січня 1906 року в Києві, похований на старому Байко-
вому кладовищі.

Данило Щербаківський — 
етнограф, археолог, музейний діяч 

Народився 17 грудня 1877 року в роди-
ні сільського священика. Закінчив істори-
ко-філологічний факультет Київського уні-
верситету, учень Володимира Антоновича.

Збирав вироби народної творчості для 
музеїв, провадив археологічні розкопки. 
Від 1910 року й до кінця життя працював 
завідувачем відділу в Київському історич-
ному музеї. Об’їздив усю Україну, збираючи 
вишивки, картини, ікони, килими, кераміку, 
писанки, збагачуючи музейну колекцію.

Під час Першої світової війни командував 
гарматною батареєю, забороняв обстрілюва-
ти стародавні церкви й дзвіниці Західної України. А ще фотографував архі-
тектурні споруди, збирав ікони.

У 1917-му — один з ініціаторів створення Української академії мис-
тецтв, її вчений секретар і почесний член. Під час Української револю-
ції 1917 – 1921 років рятував мистецькі твори з панських будинків, 
які повсюдно нищили. Протистояв вивезенню з України золотих і сріб-
них речей під час вилучення радянською владою церковних цінностей 
1922 року. А вивезені експонати намагався повернути в українські му-
зеї. Під час відрядження до Москви  1923 року повернув понад 5000 
речей. Зокрема, домігся повернення золотого хреста, подарованого 
Богданом Хмельницьким Києво-Печерській лаврі. 

Сучасники характеризували його як людину щиру, високої культу-
ри, безсрібника. В останні роки зазнав цькувань з боку колег по істо-
ричному музею (директора Андрія Винницького й бібліотекаря Антона 
Онищука), які в доносах приписували йому нищення музейної колекції.

6 червня 1927 року, на знак протесту проти переслідувань владою 
українських учених-етнографів, покінчив життя самогубством. 

Його поховали з почестями на території лаври. А вже під час проце-
су СВУ Данила Щербаківського згадували як ворога народу. За нака-
зом Постишева 1934 року могилу Щербаківського зрівняли із землею 
(відновили на початку 1990-х).

Микола Леонтович — 
видатний український композитор 

Магазин Стефана Кульженка
на Хрещатику.

Друкарня Стефана Кульжен-
ка на вулиці Пушкінській, 4. 

1904 р.

Олександра Соколовська — 
легендарна повстанська отаманка Маруся 

Маруся Соколовська. 
Малюнок невідомого автора. 
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Книга 
історичних 

знахідок 
села Роїще

Історик Олександр Ляшев, 
чий рід починається в селі Ро-
їще Чернігівського району, 
презентував унікальну книгу 
досліджень «Давня історія Ро-
їща. Заселення долини Стриж-
ня». Це вже п’яте видання до-
слідника, присвячене селу, в 
якому минуло його дитинство.

Цього разу Олександру Ля-
шеву вдалося дослідити своє 
Роїще набагато глибше, ніж 
це робили попередні науков-
ці. Цьому посприяли розкопки, 
проведені тут майже 40 років 
тому, й унікальні знахідки, до 
яких дісталися археологи. Зна-
йдені речі шокували істориків. 
Приміром, ось цим знакам (на 
обкладинці книги), які нині за-
боронені в Україні, вже понад 
півтори тисячі років, і вони не 
належать нацистам, ствер-

джує дослідник.
«На пряскальці (предмет, 

що використовують у прядінні) 
вони були у вигляді таких двох 
конусів і на одному з них просто 
була свастика, а на другому — 
два свастикоподібні знаки», — 
розповідає Олександр Ляшев.

«Багатьом народам не ви-
стачає історичної глибини: от 
ми йдемо до Київської Русі й 
усе, далі ми не знаємо, а Ляшев 
пішов далі, глибше — до тих ча-
сів, коли в Єгипті будували пі-
раміди. У той час тут теж жили 
люди, це дуже цікаво, важливо, 
це новий погляд», — вважає 
голова Чернігівської районної 
ради Олександр Ларченко.

Презентація книги відбула-
ся в Роїщенській школі. Автор 
залишив примірник і для учнів.

«Дуже сподобалася книга. 
Молодець. Він ходив селом, 
розпитував про все, був у нас», 
— прокоментувала жителька 
Роїща Валентина Кулик.

«Нам по 78 років, а ми піш-
ки прийшли 2 кілометри, бо 
знаємо оце все з розповідей 
наших бабусь. Стрижень був 
судноплавний, колись бабуся 
розповідала», — зазначила жи-
телька Роїща Ганна Зінченко.

Дослідницькою роботою 
Олександр Ляшев займаєть-
ся понад 20 років. Видав «На-
рис церковної історії Роїща» — 
книгу про козаків і селян цьо-
го краю, попереду в автора ще 
чимало задумів.

У книзі «Давня історія Рої-
ща. Заселення долини Стриж-
ня» на багатому археологічно-
му матеріалі села Роїща ре-
конструйована його дописем-
на історія. Це ретроспектива 
на тлі заселення людиною до-
лини річки Стрижень. Дослі-
дження — для широкого кола 
тих, кому цікаве минуле.

Придбати книгу можна в 
КМЦ «Інтермеццо» (Чернігів, 
вул. Шевченка, 9, тел. 063-
236-18-03).

Поруч із сучасною Красною площею, 
там, де нині приміщення Національно-
го банку (вул. Кирпоноса, 16), на почат-
ку ХХ ст. була розташована міська дума. 

Як і по всій Російській імперії, змі-

на влади в Чернігові сталася швидко, 
майже безболісно. Голова Тимчасового 
уряду князь Г. Львов водночас звернув-
ся телеграфом до всіх голів губернських 
земських управ, сповіщаючи, що згідно 
з ухвалою уряду «виконання обов’язків 
з управління губерніями» тимчасово 
покладається на них. Першим губерн-
ським комісаром у Чернігові став О. Ба-
куринський. Паралельно формувався 
комітет громадських організацій, відбу-
валися збори українців. 

Офіційні повідомлення про рево-
люційні події привели чернігівську гро-
мадськість у стан ейфорії, яка відбила-
ся в численних вітальних телеграмах 
керівникам демократичної, оновленої 
Росії. Кожна державна установа, пред-
ставницькі, в тому числі й станові, орга-
ни, товариства та об’єднання поспішали 
засвідчити свою радість від повалення 
самодержавства і висловити підтрим-
ку революції та її органам, насамперед 
Тимчасовому урядові, який в очах людей 
став уособленням перемін на краще.

Тож 9 березня відбулося надзвичай-
не засідання Чернігівської міської думи, 

на якому Ілля Шраг, беззаперечний лі-
дер чернігівських українців, заявив: «Ра-
дуюсь і щасливий, що мені довелося до-
жити до справжніх щасливих днів, коли 
рухнув старий порядок, коли припини-

лося гноблення. Мрії збу-
лися. Проголошений ло-
зунг — Установчі збори 
і демократична респу-
бліка — дає впевненість, 
що всі народи, які насе-
ляють Росію, отримають 
нарешті належне задо-
волення своїх національ-
них потреб. Народ Укра-
їни буде вільним і рівно-
правним у родині інших 
народів, які мешкають у 
Росії».

Про настрої черні-
гівських «батьків міс-

та» свідчить і той факт, що Чернігівська 
міська дума, єдина серед українських гу-
бернських центрів, повністю підтримала 
проголошення Першого універсалу Цен-
тральної Ради про автономію України у 
складі Російської імперії.

Василь Елланський, за спогадами 
Тодося Осьмачки, який був членом під-
пільної організації «Братство самостій-
ників», на початку березня здійснив па-
тріотичний акт — уперше на Чернігівщи-
ні підняв на шпиль міської думи жовто-
блакитний стяг.

Перша згадка про жовто-синій стяг 
з’явилася в «Чернігівській земській газе-
ті» за 11 квітня 1917 року. 9 квітня 1917 
р. чернігівці після панахиди на могилі 
письменника Михайла Коцюбинського 
попрямували до міської думи, де їх зу-
стрів і вітав міський голова А. Верзилов. 
На пожежній башті підняли національ-
ний прапор, народ і хор заспівали «Ще не 
вмерла України», «Заповіт» і «Ви жертвою 
впали в боротьбі роковій». Потому мані-
фестанти вирушили до будинку дворян-
ських зібрань, де відбувався І Чернігів-
ський губернський селянський з’їзд.

Василь 
Елланський 

Василь Михайлович Елланський 
(1894 – 1925) — очільник Чернігів-
ського відділення «Братства само-
стійників», поет, громадсько-політич-
ний діяч, один з відомих діячів Радян-
ської України.

Народився 12 січня 1894 р. у м. 
Козел (нині Михайло-Коцюбинське) 
Чернігівської губернії в родині свя-
щеника. Василь навчався в Черні-
гівській духовній семінарії, очолю-
вав Чернігівське відділення «Брат-
ства самостійників». У серпні 1914 р. 
у Спаському соборі в Чернігові юнак-
гімназист Роман Бжеський склав 
присягу на вірність Братству само-
стійників. Написав текст цієї присяги 
майбутній український письменник 
Аркадій Казка за дорученням Васи-
ля Елланського. До речі, саме Василь 
Елланський залучив до «Братства са-
мостійників» Павла Губенка — май-
бутнього гумориста Остапа Вишню.

У 1917 р. недавній студент з голо-
вою пірнув у революційну роботу: ре-
волюційні гуртки, товариство «Про-
світа», творення української бібліо-
теки, участь в організації повітового 
селянського з’їзду. У той  час «Брат-
ство самостійників» направило його 
до партії українських есерів, де він 
мав пропагувати ідею української са-
мостійності. Незабаром Василь Ми-
хайлович став головою його Чернігів-
ського губернського комітету. 

У подальшому В. Елланський 
продовжив шлях революціонера-
підпільника. Сидів у Лук’янівській 
в’язниці, брав участь у створенні під-
пільної друкарні в Одесі, керував по-
встанням проти гетьмана в Полтаві. 
Під час наступу Денікіна, переховую-
чись у сторожці на Байковому цвин-
тарі, керував київським боротьбист-
ським підпіллям.

На початку 1920-х років він кинув 
усі свої сили й енергію на організа-

цію культурного відродження в УРСР. 
Перший і незмінний редактор урядо-
вої газети «Вісті». Заснував і редагу-
вав журнали «Всесвіт», «Червоний пе-
рець». Певний час був головою коле-
гії Державного видавництва України. 
Організатор і керівник першої спілки 
пролетарських письменників «Гарт». 
Був певною мірою творцем літератур-
ного злету в Україні у 1920-х – на по-
чатку 1930-х років.

Тяжка недуга серця, яку з ран-
нього дитинства мав Еллан-Блакит-
ний, призвела до його смерті на 32-
му році життя — 4 грудня 1925 року 
Василь Михайлович помер у м. Хар-
кові. Згодом поета проголосили 
«буржуазним націоналістом», «бан-
дитом» і посмертно винесли вищу 
міру покарання. 

Олександр ЯСЕНЧУК 

Медіа-проект «Чернігів — міс-
то УНР»  реалізує благодійний фонд 
«Захистимо Україну!» за сприяння 
Чернігівської міської ради, історич-
ного клубу «Холодний Яр», Сівер-
ського інституту регіональних до-
сліджень, фундації «Вільні люди»,  
РА «Голд Фьюче»,  УІНП, «Суспіль-
ної Служби України», «Самооборони 
Майдану».

Проект «Чернігів — місто УНР»

Вишивка в Україні набуває все більшої 
популярності. У вишивці знайшли відбиток 
давні традиції, вірування наших пращурів. 

Учені не можуть дати відповіді на питан-
ня, коли людина вперше використала вишив-
ку як техніку декорування одягу та предметів 
повсякденного вжитку. Серед найдавніших 
знахідок, що датуються VІ століттям, є стату-
етки чоловічої статі, одягнені в довгі широкі 
сорочки з візерунчастою вишивкою на рів-
ні грудей. Підтвердженням того, що слов’яни 
Київської Русі носили вишитий одяг, служить  
Іпатіївський літопис 1252 р. У ньому засвідчу-
ється, що князь Данило Галицький під час од-
нієї з високих зустрічей був одягнений в обши-
тий мережками кожух. Мистецтво вишивання 
вже й на той час вважалося однією з найбільш 
шанованих професій. Сестра Володимира Мо-
номаха Ганна при Андріївському монастирі 
Києва організувала спеціальну школу, де мо-
лоді дівчата опановували уроки майстернос-
ті гаптування золотом і сріблом. Вишиванням 
у ті часи переважно займалися заможні жін-
ки й черниці. Кольоровим шовком і золотими 
нитками оздоблювали вони святкові сороч-
ки з тонкого лляного полотна, хустки, весіль-
ні рушники, одяг священнослужителів та інше. 
Вишивкою прикрашали не тільки предмети одягу 
представників козацької старшини та інтер’єр по-
мешкання, а й кінське спорядження. 

Згодом вишивка поступово ввійшла в повсяк-
денне життя всіх прошарків населення, стала од-
ним з основних занять дівчат-селянок. У кожній 
українській родині існувала своя «швейна май-
стерня» — дружини й доньки пряли, ткали, шили, 
вишивали. Вироби, виготовлені зазвичай з не-
дорогих матеріалів, вирізнялися високою худож-
ньою майстерністю. 

У фондовій колекції НІКЗ «Гетьманська столи-
ця» широко представлено асортимент одягу та ін-
ших предметів побуту українського народу, оздо-
блених вишивкою. 

У широкому розмаїтті виробів із тканини зна-
чне місце посідають вишиті картини, якими міс-
цеве населення середини й другої половини ХХ 
століття оздоблювало інтер’єри свого помеш-
кання. Здебільшого майстрині вишивали сюжет-
ні картини за мотивами літературних творів, по-
бутові сцени, пейзажі, букети, натюрморти. Кож-
ний вишитий елемент утілював глибоке симво-

лічне значення, мав функцію оберегу. 
У листопаді 2011 р. до фондової збірки за-

повідника надійшла вишита на грубому домо-
тканому полотні картина від жительки с. Го-
родище Тетяни Костянтинівни Обруч. Картина 
виконана в техніці вишивки хрестиком різно-
барвними нитками. У центрі картини — гніздо 
з лелеками: обернені один до одного двоє до-
рослих птахів, а поміж них — маленьке лелече-
ня. За народними віруваннями, лелека — обе-
ріг немовлят, малечі. Цей птах символізує дов-
голіття, щасливу старість, злагоду в родині. 

У рослинному вінку, що оповиває неза-
мкненим колом гніздо з лелеками, централь-
не місце займають троянди (давня назва — 
ружа) — символ любові, вірного кохання. За 
християнськими віруваннями, це квітка раю. 
Використання у вишивці кола символізувало 
нескінченність та вічність. Птахи ще з давніх 
часів були для людей символом свободи й ра-
дості, а незамкнене коло ніби підкреслює спо-
конвічну віру українців у ніким і нічим не обме-
жену волю. 

Такі вишиті предмети інтер’єру не тільки 
слугували для оздоблення помешкання, а й 
мали захисну функцію. 

У наш час не так уже й часто зустрінеш у 
селах України помешкання, прикрашені вишити-
ми картинами. Їх активно витіснили яскраві про-
дукти поліграфії або ж «модні» паперові шпалери 
та інші новинки дизайну інтер’єрів. Споконвічна 
віра народу в силу оберегу невмируща, вона зна-
ходить нині втілення у вишитих рушниках, які дару-
ють батьки молодим як оберіг на щастя. 

Тамара МІСЕЧКО, 
зберігач фондів 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця» 

Батурин — Гетьманська столиця

Що принесуть лелеки 

Чернігівська міська дума
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Серед українських майстрів 
слова особливе місце займає 
наш земляк Аркадій Казка, чиє 
життя обірвалося, потрапивши 
під прес немилосердного режи-
му. А був він дуже талановитою 
людиною — поетом, перекла-
дачем, педагогом, співаком, 
музикантом. З-під його пера 
вийшло чимало статей, ре-
цензій. І все це — за неповні 
сорок років...

11 вересня (за старим сти-
лем) 1890 року в Седневі Чер-
нігівського повіту в родині 
козака Василя Кіндратовича 
Сказки й дружини його Єф-
росинії Андріївни народив-
ся син, якого при хрещенні 
у Воскресенській церкві на-
звали Аркадієм.

Батько майбутнього по-
ета любив пісні й музику, 
керував церковним хором, 
про концерти якого в лип-
ні – серпні 1904 р. писали 
«Черниговские губернские 
ведомости». Здібності батька 
передалися й сину. Знали Васи-
ля Кіндратовича і як гарного чо-
ботаря. 

Родина була велика — три сини 
й чотири доньки, але батьки на-
магалися дати дітям гарну осві-
ту. Старший син Григорій навчав-
ся в Ярославському Демидовсько-
му юридичному ліцеї. Аркадія по 
закінченні церковнопарафіяльної 
школи відправили навчатися до 
Чернігівського реального учили-
ща. Так у його життя увійшло місто, 
яке він ставив на друге місце після 
Седнева в ієрархії своїх духовних 
цінностей. Тут з’явилися щирі дру-
зі Аркадія Казки, поміж яких варто 
виокремити Павла Тичину. Дружба 
між чернігівськими юнаками, котрі 
палко прагнули до мистецтва, куль-
тури, поезії, зав’язалася в роки на-
вчання, коли вони співробітничали 
в хлопчачому журналі.

Саме в Чернігові талановитий 
юнак уперше відчув себе не «Сказ-
кіним», як записали його прізви-
ще діловоди училища, а нащадком 
козака Казки. Хто допоміг йому в 
цьому — батько з розповідями про 
минуле рідного краю, або М. І. Під-

войський, чи вже Михайло Коцю-
бинський, на «суботи» якого вони 
ходили разом з Павлом Тичиною, 
— важко сказати. Але відтоді мав 
українське прізвище Казка. 

У 1911 р. Аркадій Казка почав 
відвідувати засідання Товариства 
«Просвіта», де став помічником ста-
рости хору, створеного 1916 року. 
Разом з Володимиром Елланським 
брав участь у роботі драматично-
го гуртка при «Просвіті», члени яко-
го вперше в Україні поставили п’єсу 
Володимира Вінниченка «Великий 
Молох».

По закінченні училища Аркадій 
вступив до Київського комерційно-
го інституту, але не закінчив його. 
Тяжкий матеріальний стан змусив 
повернутися до Чернігова, де він 
працював креслярем при земській 
управі й утримував трьох сестер і 
племінницю. Невдовзі сестра Оле-
на стала співробітницею статис-
тичного відділу земської управи.

Грозу 1917 року Аркадій Казка 
зустрів захоплено:

В сяйві радості-натхнення
Сонце весело вставало.
Сонце весело вставало, 
Сонну землю цілувало...

Гинув старий світ, у боях наро-
джувався новий. Віками приниже-
на, оживала Україна, мова її почи-
нала звучати високо й гордо... Були 
поразки, були жертви, була німець-

ка окупація, калейдоскопічна 
зміна влади, але все-таки не 

вмирала надія на перемогу. 
У Чернігові в 1917 – 

1918 рр. зібрався гурт 
талановитих діячів. О. 
Оглоблін писав: «Гарячі 
дні революції в тихому, 
півсонному, але культур-
ному Чернігові. Казка 
кидається у вир україн-
ського громадсько-по-
літичного й мистецько-
го життя. Він працює в 
Чернігівському земстві, 
бере активну участь в 
українських революцій-
них і культурно-освітніх 
організаціях. Артист-

аматор, він виступає в укра-
їнських концертах та виставах, ор-
ганізованих «Просвітою». Маляр, 
він, за дорученням Чернігівського 
комітету охорони пам’яток старо-
вини, малює історично-мистець-
кі пам’ятники Чернігівщини. Він 
близько стояв до того рафінова-
ного культурного українського ото-
чення, яке об’єднувалося в Черні-
гові навколо Вадима Львовича Мо-
дзалевського, генеалога, історика 
й мистецтвознавця». 

Місцева преса особливо від-
значала співочий талант Аркадія 
Казки, який яскраво проявився на 
концерті з творів М. Лисенка, що 
його підготувала Українська учнів-
ська громада на початку грудня 
1917 р.

Тоді ж до Аркадія Казки при-
йшло й кохання. 4 липня 1918 року 
у Воскресенській церкві Чернігова 
Аркадій Васильович повінчався з 
дочкою потомственого почесного 
громадянина м. Стародуба Ганною 
Павлівною Цитович.

Казка мріяв перебратися до 
Києва, як це зробили інші черні-

гівці — В. Модзалевський, М. Жук, 
Ю. Меженко, мріяв про універси-
тет, якусь культурну роботу. 1919 
року родина виїхала до Києва, де 
Аркадій Васильович працював ре-
єстратором книг, що надходили до 
Книжкової палати, та був рецен-
зентом при Центральному літера-
турному комітеті. 

Через погіршення стану 
здоров’я в жовтні 1919 року ро-
дина спочатку виїхала на Катери-
нославщину, де Аркадій Казка став 
учителем російської мови й літера-
тури, а згодом — до Київської гу-
бернії, де у 1922 – 1925 рр. він учи-
телював і підробляв викладанням 
українознавства в Межигірському 
художньо-керамічному технікумі.

Водночас Аркадій Васильович 
не переривав зв’язків з Києвом, 
зі своїми друзями — Павлом Тичи-
ною, Василем Елланом-Блакитним, 
Григорієм Верьовкою. Його вірші й 
поеми з’являлися на сторінках ки-
ївських і харківських журналів.

Несподівано Казка отримав 
привабливу пропозицію: Нар-
комат освіти доручив одному з 
профспілкових діячів Ілліну украї-
нізувати 77-му залізничну трудову 
школу в Одесі. Серед безробітних 
учителів-українців, які отримали 
запрошення, опинився й Аркадій 
Казка. Проте, як швидко вияви-
лося, черговий переїзд не поспри-
яв вирішенню наболілих питань 
життя і творчості. У той час у своїх 
статтях Аркадій Казка виступав з 
критикою методів проведення ко-
лективізації та індустріалізації в 
країні, за більш широке проведен-
ня українізації, приділення біль-
шої уваги розвитку українського 
мистецтва.

Різко погіршився стан здоров’я: 
почався туберкульозний процес у 
легенях. 

Далеко не все подобалося 
А. Казці й у громадсько-культурно-
му й духовному житті країни. Коли 
всі обстоювали індустріалізацію 
та розбудову соціалістичних міст, 
Казка писав: «Здається, за один 
день такого сонячного існування я 
сміливо б віддав і смердючі авто-
мобілі, і прудкі — що більше униз 

літають — аероплани, і заковані 
в граніт, залізо і бетон міста з їх-
ньою — будь вона проклята!!! — 
електрикою і з отими коробками-
домами». Не міг він не помічати й 
загрозливих ознак катастрофи, 
яка насувалася на суспільство, де-
градації в морально-етичній сфе-
рі. «Найбільше бо ненавидів, не-
навиджу і ненавидітиму отой дух 
покори, отой новий дух фарисей-
ства, до якого так старанно під-
ганяють сучасну письменницьку 
молодь, — як колись солдатів до 
муштри», — писав Аркадій Васи-
льович.

Наприкінці літа – на початку 
осені 1929 року Україною проко-
тилася хвиля арештів. Готувався 
«процес Спілки визволення Укра-
їни (СВУ)». До цього процесу був 
притягнутий і Аркадій Казка. Його 
заарештували 9 вересня 1929 
року в Одесі. Коли читаєш спра-
ву щодо обвинувачення Аркадія 
Васильовича в участі в контрре-
волюційній організації, бачиш, як 
був зламаний дух людини, яка ві-
рила в справедливість і торже-
ство закону. 3 жовтня 1929 року 
він писав слідчому: «Свою участь 
у контрреволюційній організації 
я признаю тоді, коли переді мною 
постане людина, яка є авторите-
том цієї організації й надасть мені 
факти моєї роботи в цій організа-
ції». Не витримавши психологічно-
го тиску, в ніч з 22 на 23 жовтня 
1929 року Аркадій Казка наклав 
на себе руки.

Час не стер з пам’яті нащад-
ків імені й творів поета. Скромний, 
чесний, талановитий патріот, від-
даний народу та його ідеалам, він 
приходить до нас зі своїм юнаць-
ким зізнанням:

Життя — яка то гарна річ!
Життя — прекрасна таємниця,
Втіх, чистих радощів криниця…
Життя — яка то гарна річ:
Злотистий день, кохана ніч,
Коханий сон й кохана сниться…
Життя — яка то гарна річ!
Життя — прекрасна таємниця.

Анна МОРОЗОВА,
науковий співробітник 

Державного архіву 
Чернігівської області

«Життя — прекрасна таємниця»

Дурново Іван Миколайович, міністр 
внутрішніх справ Росії, ніколи не цурався 
свого родинного маєтку в с. Жукотки біля 
Чернігова. Чернігівський губернатор не 
лише приїздив з перевіркою перед прибут-
тям самого міністра в село Жукотки, а й су-
проводжував останнього під час його візи-
ту. Іван Миколайович міг запросто поспіл-
куватися з простим людом свого села, а от 
до поміщиків, володарів сусідніх сіл, ста-
вився зверхньо, руки ніколи не подавав. 
Винятком були поміщики Молявки, з якими 
спілкувався. 

У маєтку Дурново в Жукотках знахо-
дився притулок для збіднілих дворян. На 
світлині 1900-х років на ґанку зафіксо-
ваний обслуговуючий персонал закладу. 
Кілька десятиліть поспіль світлина зберіга-
ється в родині Ольховиків-Шинкаренків у с. 
Шибиринівка. Свого часу цю фотографію в 
рамочці принесла до Ольховиків мешканка 
села Жукотки й запропонувала купити за 
15 карбованців. На той час це були великі 
гроші. Але родина Ольховиків світлину все-
таки забрала, бо на ній була відображена 
молодість їхньої матері й бабусі — Ольхо-
вик (Бовда) Парасковії Максимівни.

Ще дванадцятилітньою дівчинкою 
взяли Пашу працювати до згаданого при-
тулку. Від доглядальниці вона дослужи-

лася до ключниці. Бабуся дівчинки свого 
часу була молочною годувальницею дітей 
родини Дурново, серед яких, імовірно, був 
і сам Іван Миколайович. Мати дівчинки, 
Ксенія Лаврентіївна (Барабан), протягом 
багатьох років працювала і ключницею, і 
економкою в маєтку поміщиків Малявок 
села Левоньки. Разом з панами жінці до-
велося побувати навіть у Польщі. Ксенія 
Лаврентіївна мала пишні форми, що було 
рідкістю для селян. Із Левоньок до Шиби-
ринівки економку завжди привозив ку-
чер бричкою. «Гляньте, ледь поміщається 
на сидінні…», — перешіптувалися сусідки. 
Доживши до 105 років, колишня панська 
економка і ключниця мала ясний розум і 
світлу пам’ять. Переступивши свій століт-
ній ювілей, могла випити сто грамів і за-
співати пісню. Особливо запам’ятали ону-
ки й правнуки одну з них: «За грибами в ліс 
да в ліс дівиці пішли…». 

Свого часу експедиція районного істо-
ричного музею приїжджала до довгожи-
тельки записати спогади про життя селян-
кріпаків. Бабуся детально повідала все, що 
запам’ятала, хоч самій, як сказала, працю-
вати на панщині не довелося, бо була ще 
мала.

Параска Максимівна мала свої спогади 
про службу в притулку Дурново. Пригадува-

ла, що на вікнах цього закладу лежало дуже 
багато помідорів. Усі їли помідори з вели-
ким задоволенням і нахвалювали. На гряд-
ках у простих селян помідори тоді не росли, 
тому це було дивиною. Параска так і не на-
важилася скуштувати цього плоду: боялась 
отруїтися та ще й чомусь гидувала. Уперше 
скуштувала помідора вже в поважному віці 
й довго після того бідкалася: «Яка ж я була 
дурна, що раніше їх не їла». Часто згадува-
ла жукотківського хлопця Федора Крутика з 
вуличним прізвиськом Кисет, котрому вона 
була дуже до вподоби, тому ніде не давав їй 
проходу зі своїм залицянням. Через це, коли 
йшла додому, боязко озиралась, а коли за-
сиджувалася на роботі допізна, ночувала в 
родичів. Сам хлопець був дівчині не до впо-
доби — малого зросту, ще й кривоногий. А 
коли вийшла заміж за свого Романа (було це 
якраз храмового дня, на Трійцю 1909 року), 
котрий  був середнього зросту, Кисет не раз 
дорікнув: «Ну що, знайшла собі високого?» 
На що відповідала: «Серцю не накажеш!»

На фото із сімейного архіву — Бовда 
Параска Максимівна, в центрі, у віночку. 
Зліва сидить чи не кухарка, на прізвище 
Тимошенко.

Юрій ДАХНО,
краєзнавець

Притулок для збіднілих дворян у селі Жукотки
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У січні 1968 року, в першому номері 
столичного журналу «Вітчизна», головно-
му часописі Спілки письменників Украї-
ни, вийшов роман Олеся Гончара «Собор».

Того ж року він був виданий окреми-
ми книжками в головному спілчанському 
видавництві «Радянський письменник» і 
не менш престижному — «Дніпро». Тиражі 
журналу й цих книг, як і належить у ті «чита-
ючі» й майже ще дотелевізорні часи, були, 
як на нашу пору, фантастичними: в «Радян-
ському письменнику» — 115 тисяч, у «Дні-
прі» — 300 тисяч! 

Роман викликав оглушливий резонанс 
у суспільстві, офіційно був визнаний «анти-
радянським», і потім майже 20 років його 
не видавали. 

Про всю цю колотнечу довкола рома-
ну — трохи нижче. А зараз про головного 
героя твору — сам собор. Так, саме собор, 
старовинний, козацький, дерев’яний, уні-
кальної архітектури. 

У романі чітко окреслене місце дії. Це  
околиця Дніпропетровська, його перед-
містя, робітниче селище, яке автор умовно 
назвав Зачіплянка, але реально — це се-
лище, теж передмістя, Ломівка, де 3 квіт-
ня 1918 року народився письменник. Оже, 
скоро відзначатимемо 100-річний ювілей 
Олеся Гончара. 

Прототип собору — знаменитий Тро-
їцький собор у місті Новомосковську. Тут, 
поблизу собору, теж певний час мешкав 
письменник. А самі міста Дніпропетровськ 
і Новомосковськ не просто поєднані, а на-
віть якось «переплутані» в історії. Вважа-
ється, що виникли у XVIII столітті. Причому 
Дніпропетровськ (до революції — Катери-
нослав) спершу розташовувався далі від 
річки Дніпро, на лівому березі. Але потім, 
через затоплення цього низового берега, 
місто було перенесене на вищий правий 
берег. У свою чергу, лівобережне повіто-
ве місто перемістили трохи далі від ріки, на 
місце давнього козацького поселення Са-
мар (або Самара, за назвою тутешньої річ-
ки). Певний час називалося саме так, по-
тім — Новоселиця. Але 1794 року указом 
імператриці Росії Катерини Другої місту 
була дана назва Новомосковськ. 

Принагідно: якщо стосунки з Росією, 
Москвою і далі йтимуть ось так, війною, 
то постане питання про перейменування 
і Новомосковська — вже не «декомуніза-
ція», а «демосковизація». І тут, можливо, 
згодяться якісь старі назви, хіба окрім Са-
мари, бо саме в Росії є таке місто на Волзі. 

Цей географічний відступ ось до чого. 
Річ у тому, що, говорячи зараз про особис-
те сприйняття творчості Гончара й «Собо-
ру», маю сказати, що сам СОБОР я сприй-
мав дуже зримо, ще до прочитання рома-
ну, але точно в той самий час. У листопаді 
1967 року я був призваний до армії. Перші 
півроку служив у Горьківській області, в ар-
тилерійській бригаді. Одночасно це була на-
вчальна частина (як говорили — «учебка») 
— школа сержантів. Після її закінчення, 

тобто після піврічної служби, ми, сержан-
ти-артилеристи, далі мали служити «від Мо-
скви до самих до околиць», по всьому Сою-
зу, від Балтії до Сахаліну. Мені та ще кільком 
однополчанам пощастило: нас направили в 
місто Новомосковськ. Там я і прослужив в 
артилерійському полку сержантом, коман-
диром відділення, постріляв з усяких гар-
мат на полігонах (між іншим, їздили на на-
вчання й на Чернігівщину). І служба ця три-
вала від травня 1968-го до самої демобілі-
зації на початку грудня 1969-го. 

Після суворого, морозяного Поволжя 
ми потрапили в український рай. Чарівне 
саме місто над Самарою, попри значну ін-
дустріалізацію, — все-таки типове україн-
ське південне провінційне місто. Утім, не-
мале, десь як Ніжин за населенням. Бла-
годатний край, трохи південніше середи-
ни України, де росло й росте все. Уперше 
в житті я побачив виноградники, а ще — 
як навіть по узбіччях доріг ростуть не лише 
звичайні дерева, а й плодові— шовковиці 
й навіть  абрикоси, тоді ще дивина на При-
десенні. 

Про історію України й міста, де прослужи-
ли понад півтора роки, ми майже нічого не 
знали. Бо була тоді єдина радянська історія. 
Тим паче ніхто б не заглиблювався в тамтеш-
ню історію — краю, де колись буяла козаць-
ка слава, недалеко від Запорізької Січі, та й 
обоє згаданих міст заснували запорожці. 

Коли виходили в місто у службових 
справах або у вихідні, у звільненнях, ми 
дуже часто бачили собор. Знали, що він не 
діючий, бездоглядний. Але кожного разу, 
проходячи площею повз нього, мимоволі 
милувалися цим шедевром дерев’яної архі-
тектури, спорудженим без жодного гвіздка. 

Олеся Гончара я читав ще до армії, в 
школі, — роман «Таврія», що вийшов 1952 
року, ця книжка була в нас удома. Твір 
дуже сподобався соковитістю оповіді, ха-
рактерами героїв. Але, коли я почитав ви-
дане за кілька років продовження дилогії 
— роман «Перекоп», враження було вже 
ніяким. Чи від того, що «додавання» до на-
писаного знижує перший рівень, чи від по-
літичної заангажованості цієї оди Жовтне-
вій революції, критики українського наці-
оналізму. Втім, останнього я, мабуть, не 
дуже розумів, забамбулений (вираз Левка 
Лук’яненка) радянською пропагандою. Але 
просто не сподобалося. 

Роман «Прапороносці» (1946 – 1948 
рр.), яким Гончар потужно увірвався в літе-
ратуру, пізніше ми «проходили» в школі й уні-
верситеті, читаючи «по діагоналі» цю оду, з 
одного боку, «красі вірності» української (чи 
радянської) людини, з іншого — «визволь-
ному походу» Радянської Армії в Європу. По-
ходу, що визволив кілька її країн від кілька-
річного нацистського ярма, щоб накинути 
на 40 з лишком років радянське. 

І ось — роман «Собор», потрясіння в 
суспільному болоті, коли на той час, на 
1968 рік, давно завершилася хрущовська 
відлига й уже кілька років,  як почався так 
званий «застій» — 18-річне правління Лео-
ніда Брежнєва (між іншим, уродженця Дні-
пропетровщини і в раніших анкетах імено-
ваного «українцем», що цілком може бути 
при хаотичному радянському визначенні 
національностей людей). 

«Бомба» вибухнула хоча б уже через те, 
ХТО написав роман. Фронтовик. Двічі лау-
реат Сталінської премії, за роман «Прапо-
роносці». Перший лауреат головної пре-
мії України — ім. Т. Шевченка (1962 р.), за 
роман «Людина і зброя». Лауреат головної 
премії СРСР — Ленінської (1964 р.), за ро-
ман «Тронка». Голова Спілки письменників 

України, загалом 12 років її очільник (1959 
– 1971) і 27 років поспіль — секретар Спіл-
ки письменників СРСР (1959 – 1986). А по-
переду були ще титули академіка, наре-
шті — Героя Соціалістичної праці, обидва 
— 1978 року, якраз посеред 20-річного 
цькування роману «Собор». А ще — депу-
тат Верховної Ради СРСР, кандидат у члени 
ЦК КПРС (Компартії, хто забув).

Між тим, цькування роману почалося 
дуже швидко, офіційно — на пленумі ЦК 
Компартії України, в березні 1968 року. 
Особливо лютував перший секретар Дні-
пропетровського обкому партії О. Ватчен-
ко, котрий згодом дослужився й до висо-
ких республіканських посад. Він заявив: 
«Собор» — ідейно порочний, шкідливий і 
пасквільний твір». Долучився і партійний 
лідер України Петро Шелест, котрого потім 
самого ж звинуватили в потуранні «націо-
налізму». Згодом він навіть запропонував 
М. Підгорному, теж земляку, на той час го-
лові Президії Верховної Ради СРСР, зааре-
штувати Гончара. На що хитрий Підгорний 
відповів: «Знаєш, Петро, якщо нас зааре-
штують, ніякий собака не гавкне, а якщо 
Гончара — буде великий скандал».

Не арештували, навіть не «посунули» 
з посад, навіть і далі лицемірно відзнача-
ли. Але сам роман на 20 років наче зник. 
Правда, його не вилучили з бібліотек, як 
це робила радянська цензура під затума-
неною назвою Головліт. Ця цензура, що 
жорстко контролювала все писане перед 
друком і відсівала «крамолу», потім мо-
гла спохопитися і знайти її в уже видано-
му творі — настільки жорстким був під-
хід. Або й без «крамоли», якщо автор став 
«крамольним», тобто потрапив за ґрати чи 
став або й давно був емігрантом. На дода-
чу до забороненого для друку вилучали  ці-
лий пласт уже виданого — наприклад, кни-
ги Миколи Руденка, Олеся Бердника, дуже 
популярні до цього. 

«Собор» просто заборонили до видан-
ня. І знову роман вийшов лише в час пере-
будови, при Михайлові Горбачові, причо-
му російською, в Москві, в популярній «Ро-
ман-газеті». Того ж 1987 року нарешті був 
знову виданий і українською.

Але у  1968-му  пристрасті розгорілися 
серйозні. Були розгромні статті придвор-
них критиків, організовували навіть «збо-
ри трудящих» із засудженням роману, час-
то за принципом «Не читав, але засуджую».

До честі порядних критиків, письмен-
ників, чимало їх відкрито виступило на 
підтримку роману Гончара. Серед них — 
критики Л. Новиченко, М. Малиновська, 
С. Шаховський, письменники Микола Ба-
жан, Павло Загребельний. 

До цього долучилися й самі читачі. 
Адже ситуація загострилася до «оргви-
сновків». Ті, хто захищав роман і вислов-
лював обурення проти цькування Олеся 
Гончара, були звільнені з роботи, вигнані з 
університетів, отримали партійні стягнен-
ня. На знак протесту представники патрі-
отичної інтелігенції в серпні 1968 року на-
писали лист-протест до органів влади рес-
публіки, що став відомий як «Лист творчої 
молоді Дніпропетровська». Автори «Листа» 
— поет Іван Сокульський та журналіст Ми-
хайло Скорик — звернулися до влади від-
крито, описавши ситуацію, що склалася на 
Дніпропетровщині у зв’язку з боротьбою 
проти роману і його автора. Також у листі 
було наведено приклади нищення пам’яток 
української культури Придніпров’я та без-
карного українофобства.

Звичайно, керівництво України не зво-
лило відповісти на лист, тим паче його 

оприлюднити. Тому лист розповсюджували 
у самвидаві.Також був надрукований укра-
їнською діаспорою — у нью-йоркському 
«Віснику», канадській газеті «Українські ві-
сті», мюнхенському журналі «Сучасність», 
звучав по радіо «Свобода». 

Після оприлюднення за кордоном про-
ти авторів і розповсюджувачів листа пору-
шили кримінальну справу, відбувся судо-
вий процес, підсудні були засуджені на різ-
ні терміни ув’язнення.

То що ж так обурило можновладців у 
романі? Ось що сам автор говорив про мо-
тиви написання роману: «Хотілося сказа-
ти слово на захист того, що було виплека-
не творчим генієм народу. Було бажання 
також сказати і про такі негативні явища, 
як пустодзвонство, кар’єризм, нехтування 
народною мораллю».

Яка ж тут крамола? Захист духовності, 
критика «негативних явищ» у суспільстві, до 
чого лицемірно завжди закликала й сама 
правляча Компартія.  Але суть у тому, що 
саме захищати і що саме критикувати. 

Ось як написав про роман відомий 
письменник, дисидент, політв’язень Євген 
Сверстюк: «Це літературна спроба рестав-
рації справедливості, гласності, громад-
ської думки, і він, безперечно, ввійде в іс-
торію як один з найгуманніших творів». Ка-
тегорично сказав про роман Іван Бокій, 
назвавши твір «закономірною, послідов-
ною сходинкою у пізнанні зловісної епохи 
облуди й лицемірства».

Ось дві речі, які система не могла виба-
чити письменникові, — відродження нашої 
історії, національної пам’яті та гостра кри-
тика самої цієї системи. 

Сюжет роману начебто простий. Колі-
зія розгортається довкола старовинного 
козацького собору в робітничому перед-
місті Зачіплянці, який місцева влада ви-
рішила тихенько знести, щоб відкрити тут 
торговище.  І ось прості люди, котрим за 
щоденними клопотами, здавалося б, нема 
діла до собору, раптом постали на його за-
хист. Бо, попри десятиліття тоталітариз-
му й безбожництва, виявляється, в людей 
живий предковічний дух свободи, краси, 
жива історична пам’ять. 

А друга, паралельна лінія роману 
пов’язана з тими чинушами, які бездушно 
хочуть знищити собор, тобто нашу націо-
нальну пам’ять. Вони уособлені в блиску-
чому портреті такого чиновника — Володі 
Лободи, Володьки-висуванця, котрий і рід-
ного батька, знаменитого сталевара, від-
правив подалі, в дім престарілих, щоб не 
заважав його кар’єрі. До речі, точно так 
само зробив вищезгаданий Ватченко, і ще 
й тому роман з таким персонажем викли-
кав лють партійного бонзи. 

Про роман і все довкола нього написа-
но стільки, що я не беруся довго про це го-
ворити. Скажу лише про одне доволі ціка-
ве особисте сприйняття цього твору. Весь 
час по причитанні було відчуття, що мені 
просто схотілося жити серед персонажів 
цього роману, простих роботящих людей.

І в нашій суспільній свідомості є вони, 
герої роману: студент Микола Баглай, його 
кохана Єлька, що змалечку бачила бані со-
бору зі свого приміського села, Миколин 
брат — сталевар Іван, його невгамовна 
дружина Вірунька, котру так обурила за-
тія знищити собор, дядько Єльки, колишній 
махновець Ягор Катратий, інші люди цієї 
зіндустріалізованої міської околиці, в яких 
живий дух козацької волі. 

А тепер — глава з роману, де фігурують 
Віра Баглай і Володя Лобода. 

Петро АНТОНЕНКО

50 років роману 
Олеся Гончара «Собор»
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Вкрадено таблицю з собору!
Там, де висіла, зоставсь прямокутник 

необлинялий та дірки від гвинтів. Мабуть, і 
сам Лобода-висуванець, який вважав себе 
знавцем робітничої душі, всіх її закамарків, 
не сподівався, що такий незначний факт, як 
пропажа таблиці, шматка чавуну, наробить 
на Зачіплянці стільки шелесту. І перший, хто 
виявив, — двоюрідний брат Володьчин, Кос-
тя, сліпий танкіст, точніше, його кокетуха На-
талка, котру він проводжав до раннього ав-
тобуса, не ховаючи ніжності, як буває в них 
щоразу, коли помиряться після сварки. А по-
дружжя це нерідко потрапляє у шторми та 
бурі; незадовго перед цим у їхніх широтах 
просто тайфун лютував… Обоє були запро-
шені на іменини до Наталчиної приятель-
ки на селище «Коксохіму», ішли туди під руч-
ку, в мирі та злагоді, а звідти вночі Костю 
аж біля цього собору Наталка догнала з по-
каліченим баяном, за руки хапала, просила: 
«Пробач! Дітьми благаю, прости! Хочеш, на 
коліна перед тобою впаду, бий, топчи, тіль-
ки зніми гріх, пробач, востаннє пробач!..» Ні-
хто ніби й не був свідком цієї нічної сцени, а 
проте вся Зачіплянка вже знала, як Наталка 
після іменин каялася та навколішки повза-
ла перед своїм сліпим Костею на майдані, бо 
знов, видно, підпивши, «давала дрозда», як 
сама вона висловлюється про себе… Бурх-
лива, загуляща, Наталка і з Костею теж по-
знайомилася на одному з весіль, куди його 
були запросили грати: сама до нього підсіла, 
розпалена, стала руку гладити. Сказала, що 
він їй подобається, він гарно так грає, з на-
строєм, а що невидющий, то… «Я зараз теж 
невидюща!» — засміялась вона тоді і, підхо-
пивши його, відбиваючись від усіх жартами, 
сама безсоромно потягла його в кучугури, 
в ту пустелю пристрастей, де чебрецями га-
рячими дух забивало, де від млосних чебре-
цевих пахощів можна було вчадіти навіки!.. 
І ось тепер, на іменинах у приятельки, вона, 
як безмужня, про Костю забувши, весь вечір 
вигоцує із заводським енергетиком, тим ста-
рим донжуаном, притьохкує сороміцькими 
приспівками до нього, а тоді раптом відлу-
чились кудись удвох, — Костя одразу відчув 
їхню відсутність. Зникли і не вертались, повів 
легковажницю старий гультяй, мабуть, до тих 
самих чебреців… Не став більше грати Кос-
тя: брязнув баяном об землю, аж заскавча-
ли рештками музики міхи… Потім, коли біля 
собору наздогнала його Наталка, були знову 
виправдання, пояснення, іменем дітей бла-
галося, а він, хоч і кипів люттю образи, рев-
нощів, проте знав, що, як не вперше вже, 
зрештою прийме її каятьбу, і сльози, і песто-
щі, і вже й сам ніжитиме її, ніколи не бачену, 
жагливо-палку, загулящу… Буває, що люби-
ти — це лише радість, а буває, що це майже 
повсякчасні муки і біль. Як у нього. Ніколи не 
бачив Наталчиної усмішки, не знає, яка на 
вроду, який у неї вираз очей, тільки плоть її 
знає, тіла пругкий вогонь, ласку рук… І ще со-
лоний смак сліз її, сліз каяття…

Простив, помирились, проводжає знов 
її, матір своїх дітей, до автобуса вранці. Коло 
собору Наталка стривожено вхопила чолові-
ка за руку:

— Косте, що за знак? Таблиці на соборі 
нема! Як це розуміти?

Костя, наблизившись до стіни, мовчки 
обмацав дірки, де таблиця була пригвинче-
на, постояв, хмуро процідив крізь зуби:

— Сволоцюги.
Повертаючись додому, він зупинив коло 

хвіртки Вірку Баглаєву, яка саме вийшла з 
двору, поспішаючи на роботу.

— Ти ж начальство, — сказав роздрато-
вано. — Член парткому! Чи, може, й ти поту-
раєш свавільникам?

— Що скоїлось, Косте? — вона була зди-
вована його тоном.

— Таблицю хтось відгвинтив від собору. 
Була на це постанова? Людей питали?

Наче йому неоднаково, незрячому, є 
та дошка чи нема. А може, й неоднаково? 
Може, і він по-своєму дорожив цим собором, 
що єдиний тільки й зостався йому з довоєн-
ного життя? З дитинства, з юності, коли ще 
невипалені Костині очі мали змогу збирати в 
душу цей дивний зачіплянський світ…

Вірунька, хоч і поспішала до автобуса, 
все ж завернула на місце події. Так, нема. 
Позбавлено паспорта. І хоч раніше за цехом, 
за графіками, за безліччю квартирних та по-

бутових справ їй не до собору було, він наче й 
не існував для неї, одначе зараз це неподоб-
ство обурило й Віруньку, собор і для неї враз 
якось ожив. Не було ж на парткомі й мови 
про те, щоб собор роздягати! Ніякі збори не 
приймали ухвали, щоб зносити його! Без та-
блиці тієї, кимось давно прибитої, став од-
разу він якийсь беззахисний, безборонний, 
списаний із життя, приречений на злам. Май-
нуло в гадці, як, ще коли малою була, зносили 
в їхньому селі церковцю дерев’яну. Невідомо 
ким і коли була поставлена, хоча ставили її, 

видно, справжні майстри: збудована була 
без єдиного цвяха. Сокирами та ломами роз-
бивали старезне, але ще міцне, не поточене 
шашелями дерево. Без єдиного цвяха, на са-
мих шипах! Тільки й гомоніли тоді про це. Ті, 
що похмуро трощили, розшивали ту стариз-
ну, з мовчазною люттю виконували руйнаць-
ке завдання. Спершу здавалось, що все там 
одразу мусило б розсипатися вщент, а проте 
ветха споруда чинила опір, вражала всіх міц-
ністю. Аж наступного дня, пригнавши трак-
тори, таки розтрощили її, розламали, розтя-
гли. Найстрашнішим було для Віруньки, коли 
падало горище і з хмари куряви так і пужну-
ли врізнобіч великі сірі кажани, закружля-
ли над людьми, над толокою сліпо, беззвуч-
но. За життєвими клопотами притьмарились, 
забулися, а зараз, немов розбуркані чимось, 
знову зринули з глибин споминів ті кажани, ті 
неспівучі птахи її дитинства. Огидні духи руї-
ни, шорсткі, наче запилюжені, і на все життя 
— сліпі. Згадалась ще купа розкиданої, при-
палої порохнею церковної утварі, школярча-
та копирсалися в ній, знаходили на руйнови-
щі з-поміж сміття та мотлоху висушені уламки 
березової кори з химерними на ній письме-
нами. Темну парусину якусь довго розгляда-
ли з намальованим пеклом, з грішниками, 
з ледь розбірливим написом — червоним 
по чорному: «Зима необігренна» (пізніше хо-
лод окупації постане їй в образі такої чор-
ної необігренної зими)… Підібрала й Віруня 
тоді ощепок старої кори з письменами, на 
якій потім комсомолець-учитель намагався 
розшифрувати бозна-колишню слов’янську 
в’язь із титлами і якимись закарлючками… 
Так і зосталось нерозшифрованим, що там 
було написано давніми писарями чи самими 
майстрами, тими, котрі вміли будувати без 
єдиного цвяха… Може, остороги якісь? За-
повіді нащадкам?

Тепер, видно, хтось вирішив перетворити 
в руйновище і цей собор. Повернеться Іван з 
Індії — порожньо на майдані! Пустеча! Де ж 
собор? Вірунько, де ж собор наш, біля якого 
ми з тобою так любили блукати в молоді наші 
ночі кохання?.. Мовчазний зачіплянський гі-
гант-старожил, що на роботу нас літо й зиму 
проводжав і щодня зустрічав з роботи, де ж 
він?.. Чому на його місці пустир?

Підійшло ще кілька селищанських, огля-
дали пляму — слід від зниклої охоронної та-
блиці. Семко Дейнека подав думку, що треба 

міліціонера б викликати, щоб вівчарку при-
вів та пустив її по сліду. Там у них собаки-шу-
качі здорово намуштровані, будь-який слід 
візьмуть.

— Цього сліду ніякий собака не візьме, — 
кинула Вірунька сердито і поспішила до авто-
буса, що саме підійшов.

Ніби не що й сталось, а навіть і на робо-
ті чомусь Віруньці було марудно, сердито на 
всіх. Одразу ж після зміни вирішила зайти до 
Лободи: собор у його ж підпорядкуванні, над 
ним Володька начальство…

Начальство було в бадьорому робочому 
настрої. Синя блуза-спецівка просто поверх 
майки, бо жарко. Хто не знав би в лице гос-
подаря кабінету, міг подумати, що перед ним 
заводський інженер-металург, один із відві-
дувачів, що забіг просто з цеху в кабінет і, че-
каючи свого керівного друга, вільно сів поси-
діти за його столом. Вікно відчинено, і за ним 
видно закурену сажею акаційку, хирлявий 
газончик, а трохи далі — чорно-сіру, століт-
ньою курявою вкриту браму заводську. Пи-
люки в кабінеті явно не бояться — порохня 
шаром лежить на поскручуваних у труби яки-
хось плакатах чи діаграмах, що валяються 
на масивному сталевому сейфі; помітно пи-
люку й на чавунній статуетці Титана, прила-
штованій на письмовому столі. Заводський 
гуркіт у вікно долинає, але на нього в кабіне-
ті не зважають, до цього звичні. «Ви сподіва-
лися зустріти за цим столом заскорузлого чи-
нушу, — мовби повинно було казати все тут 
відвідувачеві, — жовчного бюрократа, що 
відгородився від роботяг і за паперами сві-
ту Божого не бачить. А я ось який. Висунули, 
то й сиджу. З цеху прийшов, а скажуть, то й 
знов у цех вернусь. Мене цим не залякаєш, 
за канцелярський стіл не тримаюсь». Усе по-
діловому на столі: календар, телефони різних 
кольорів, пластмасове письмове приладдя 

та ще ота чорна, заводського литва статует-
ка — точнісінька копія того Титана, що в пар-
ку на високому п’єдесталі десь аж під небом 
стоїть, простерши руку над заводами. Тут, на 
столі, присутність Титана не випадкова, се-
ред купи паперів цей карликово-інтимний, 
змалілий Титан — як знак того, що в кабінеті 
пам’ятають про нього повсякчас.

— Кажи, Віро Пилипівно, з чим прийшла? 
— Лобода сидить збоку стола звично, неви-
мушено, нога на ногу.

— Цієї ночі, — почала вона й осіклася, бо 
очі його, завжди трохи шельмуваті, змигнули 
розсіяним сміхом, стрельнувши кудись убік, і 
їй на мить здалося, що Володьці вже все ві-
домо.

— Слухаю, слухаю тебе.
— Таблицю вночі знято з собору…
— Ах, Вірунько, я думав, у тебе щось ви-

робниче, невідкладне, — мовив з розчаро-
ваністю в голосі, хоча шельмуватість з очей 
не зникла. — А ти знайшла з чим… Повір, не 
один собор у мене на плечах… Дозволь спер-
шу ось із товаришем з області докінчити.

Але товариш, що скромно сидів під сті-
ною, сухорлявий чоловік у темній сорочці з 
краваткою, стримано зауважив, що він поче-
кає. Що йому буде навіть цікаво.

Булькаті, стереоскопічні очі Володьчині 
знову змигнули, невловно змигнули, але він 
і на знаки не дався, що хотів би уникнути роз-
мови на цю тему, навпаки, по-дружньому мо-
вив до Віруньки:

— Ну, кажи, що там.
Вона коротко переповіла, закінчивши 

знервовано:
— Самоправство якесь. Нікого не питаю-

чись. Наче і влади нема!
Лобода глянув на товариша з області так, 

ніби вибачаючись за Віруньчину неоковир-
ність: що з неї, мовляв, візьмеш, рядова ви-
робничниця, січе навпростець…

— Влада, Віро Пилипівно, є, — сказав їй 
наставницьки. — До того ж дуже конкретна. 
Ось ми з тобою і маємо честь її представляти.

«Ти мені баки не забивай! — хотілося 
крикнути Баглайці. — Я краще за тебе знаю, 
що влада є. І що мене не для пустомолотства 
в міськраду селищанами послано. А ось ти 
чого крутиш? Хіба не бачу тебе, крутія? Та я ж 
тебе наскрізь бачу!»

— Не для того я прийшла, щоб ти мені 
лекції читав, — сказала з серцем. — Вчине-
но беззаконня ж, інакше не назовеш!.. Для 
чого тоді ти на культурі сидиш?

— Ша, не кипи, Вірунько. Ми з тобою 
люди свої, завжди дійдемо згоди. Гріх на 
кума так нападати…

— Якби знала, нізащо кумом би не взяла!
— Не гарячкуй, будь ласка. Краще скажи, 

чи добрі готуєш своєму Іванові зустрічини? 
Чи дерунів напекла?

Цей жарт висуванець адресував також 
і до обласного товариша під стіною, щоб ви-
казати перед ним свою обізнаність навіть у 
родинних справах заводчан. Помітивши заці-
кавлення присутнього, Лобода пояснив йому, 
що чоловік цієї ось Віри Пилипівни якраз і є 
той відомий сталевар Іван Баглай, що зараз 
у Бхілаї плавки дає. Скоро вибуде строк, має 
от-от повернутись. Віруньчиного погляду не 
уникло, як, пояснюючи це товаришеві, Ло-
бода водночас і вивчав його: кортіло, видно, 
«генієві» наперед вгадати, як той поведеть-
ся в питанні про собор, щоб і собі відповідно 
підкорегувати паруси. Але товариш, слухаю-
чи Лободу, був непроникний. Тільки коли цей 
перебалакав, сказав йому стримано:

— А з тією таблицею вам таки слід розі-
братись. Факт справді дивний.

— Просковзнуло повз нашу увагу, вину-
ваті, Павле Антоновичу, — поспішив покая-
тись Лобода, і була в голосі непідробна щи-
рість за цей свій промах у роботі.

А Вірунька тим часом зірким своїм оком 
примітила в кабінеті ще одну річ: у кутку із-за 
сейфа ріжечком виглядало щось далеко за-
сунуте і якимось плакатом прикрите… щось 
дуже схоже на таблицю чавунну!

— А то що? — запитала вона і, одним 
махом зірвавши з соборної таблиці плакат, 
жужмом кинула його під ноги й вилетіла з ка-
бінету, зі злістю вдаривши дверима.

Невдовзі після цього непримиренна Ба-
глайка вже сиділа в приймальні секретаря 
обкому.

Троїцький собор Новомосковська.

Олесь ГОНЧАР

Собор
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 У буфеті неприємний запах зникне, 

якщо туди поставити блюдце зі шматочком 
ріпчастої цибулі або деревним вугіллям.

 Найпростіше позбутися будь-якого запаху в мета-
левій коробці — спалити там кілька сірників.

 Щоб запобігти виникненню неприємного запаху в 
холодильнику, треба мити його внутрішню частину як міні-
мум двічі на місяць теплою водою з питною содою (1 сто-
лова ложка на літр води). Потім холодильник витирають 
насухо й залишають дверцята відчиненими на півгодини.

 Приємний аромат пошириться по всій квартирі, 
якщо проварити у воді кілька хвилин лимонні шкірочки.

 Плями на замші можна видалити пилочкою для нігтів.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Будь собою, інші ролі 
зайняті. Оскар Уайльд.

 Ми знаємо, хто ми є, 
але не знаємо, ким ми мо-
жемо бути. Вільям Шекспір.

 Кращий спосіб поча-
ти робити — перестати го-
ворити й почати робити. 
Уолт Дісней.

 Правило №1: ніколи 
не втрачайте грошей. Пра-
вило №2: ніколи не забу-
вайте правила №1. Уорен 
Баффет.

 Склероз — це коли за-
буваєш, що в тебе маразм.

Було колись...
У товаристві, де був 

Бальзак, зайшла мова 
про таємниці жіночого 
серця.

— Дивовижно, як Ви 
можете зазирнути в най-
потаємніші куточки нашо-
го серця? — сказала одна 
з дам.

— Так, я можу з першо-
го погляду дізнатися про 
життєвий шлях будь-якої 
жінки. Хочете, я розповім 
Вашу історію?

Дама почервоніла і 
прошепотіла:

— Та вже розповіда-
йте, тільки тихо.

* * * 
Джулія Робертс, перш 

ніж стати кінозіркою, пра-
цювала касиром у «Мак-
дональдсі». І досі пишаєть-
ся тим, що за одну хвили-
ну могла продати клієнто-
ві картоплю, гамбургер і 
колу.

* * *
Стів Джобс, Марк Цу-

керберг і Білл Гейтс — усі 
вони свого часу були ви-
ключені з коледжів.

Куточок 
гумору

Мийте ноги перед 
їдою, бо, помивши ноги, 
ви обов’язково вимиєте й 
руки.

☺ ☺ ☺
— Тату, що таке літр?
— Те, що й метр, тільки 

в рідкому стані.
☺ ☺ ☺

Ознаки того, 
що ви напідпитку
Ви пішли з роботи на 

годину раніше, ви веселі, 
щасливі, талановиті.

Усі, хто вас оточує, по-
чали говорити надзвичай-
но смішні речі.

Ви кажете комусь, що 
все життя кохатимете тіль-
ки її одну.

Ви точно пам’ятаєте, 
що у вас було ще 50 гри-
вень.

Ви йдете взимку по ву-
лиці в кімнатних капцях.

Усі зустрічні дуже на-
хабно на вас дивляться, 
прямо напрошуються.

З вами заграють полі-
цейські.

Ви тільки трохи поле-
жите, і все минеться.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Пуми й африканські леопарди спритно здійснюють 
стрибки на дерева заввишки до 5,5 м. Кенгуру, рятуючись 
від погоні, може перестрибнути через перешкоду заввиш-
ки до 3 м.

 Самці жирафів ростуть до 5 м, однак є дані про тва-
рин зростом і 7 м. 

 Африканські слони живуть 70, а деякі навіть 80 
років.

 Довжина найбільшого рогу білого африканського 
носорога склала 158 см.носорога скла

 Звичай при-
крашати новоріч-

ну ялинку виник від 
дуже давніх звича-

їв обожування різних 
дерев. Священним деревом у слов’ян і 
кельтів був дуб, у германців — ялина, у 
фрігійців — сосна, у греків — кипарис. 
Деревам приносили жертви у священ-
них гаях, прикрашали віти фігурками з 
глини, дерева, кольорових шматочків 
тканини. 

 У Давньому Римі лазні (терми) слугу-
вали не лише для того, щоб помитися. Вод-
ночас це були клуби для спілкування, укла-
дання торгових угод. Деякі лазні мали вели-
чезний розмір. Наприклад, відомі терми Ка-
ракалли могли вміщати кілька тисяч людей. 

 У місті Ладарік в Індії жінки можуть 
мати по три – чотири чоловіки, котрі займа-
ються хатнім господарством: готують їжу, 
перуть, виховують дітей. Якщо котрийсь чо-
ловік провинився, жінка має право здати 
його в монастир. 

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.

У будь-якій незрозумілій ситуації — передавай за 
проїзд.

Деякі жінки спеціально народжують, аби сидіти на 
місцях пасажирів з дітьми.

Існує легенда, що в маршрутці на місці для інвалі-
да сидів інвалід.

Вагітним пенсіонерам надається пільгова прогу-
лянка на свіжому повітрі.

Свій перший капітал олігарх заробив, передаючи 
за проїзд у маршрутці.

Поступись місцем, здоров’ям і життям.
Найкращі жарти про маршрутку можна прочитати 

на наліпках над місцем водія.
Порожніми маршрутки бачать тільки на конвеєрі 

заводу.

Політично-сатиричне
Особливості наших маршруток

Найлегші й найважчі 
мови

 Данська, голландська, італійська, норвезька, порту-
гальська, румунська, іспанська і шведська очолюють спи-
сок найпростіших для вивчення мов. Експерти стверджу-
ють, що оволодіння їх базовими навичками може зайняти 
до 24 тижнів (близько 600 годин занять). Французька теж 
належить до цієї категорії, але вимагає трохи більше часу — 
30 тижнів активних уроків. 

 До другої групи належать мови, вивчення яких трива-
тиме 36 тижнів. Серед них — німецька, гаїтянська, креоль-
ська, індонезійська, суахілі, малайська. 

 До складних мов належать арабська, китайська, 
японська і корейська. Щоб навчитися говорити такою мо-
вою, знадобиться 88 тижнів. 

 Складною вважається і українська. Фахівці ствер-
джують, що не носію цієї мови доведеться витратити близь-
ко 44 тижнів (1100 годин занять) для її вивчення. 

Неправильно Правильно

Байдуже відносяться Байдуже ставляться

Добре положення Добре становище

Без сумнівів Поза сумнівами

Без оглядки Безоглядно

Без толку Даремно, марно

Без цілі Без мети

Співробітниця університету Сассекса у 
Великобританії Дженні Морріс у журналі The 
Conversation розповіла про те, чому виникає 
обжерливість. Вона назвала п’ять причин, 
через які люди переїдають.

Першим у цьому списку значиться роз-
мір порції: чим він більший, тим більше з’їдає 
людина. Морріс розповіла про експеримент, 
пов’язаний з цим фактором. Дослідники за-
пропонували піддослідним з’їсти тарілку 
супу. Деяким непомітно підливали суп у мис-
ку. У результаті всі учасники експерименту 
відчули себе однаково ситими, незважаючи 
на те, що деякі з них з’їли на 73 відсотки біль-
ше супу.

Ще однією причиною обжерливості Мор-
ріс назвала багатство столу. Якщо на ньому 
дуже багато страв, як буває під час свят, то 
людина з’їдає в чотири рази більше.

Третій фактор — відволікання на гадже-
ти, перегляд телевізора або читання книги. 
У такі моменти людина погано усвідомлює, 
що вже наситилася, тому споживає більше 
їжі. 

Такий самий ефект створює і розпивання 
алкогольних напоїв — ця причина виявилася 
четвертою у списку.

Останнім, але не менш важливим факто-
ром Морріс назвала їду в компанії. У цей мо-
мент спрацьовує «ефект наслідування». Лю-
дина не помічає, як прагне скуштувати все, 
що подобається сусідам по столу.

А як не переїдати?
Випийте склянку води
Перед тим, як сісти за святковий стіл, ви-

пийте склянку теплої води, а краще дві. Це 
допоможе з’їсти менше, поліпшить травлен-
ня і прискорить обмін речовин. 

Правильний початок
Починаємо їсти з овочевого салату. Він 

добре заповнить шлунок, клітковина ство-
рить відчуття ситості й на важку їжу залишить 
менше місця.

Не запиваймо їжі
Фахівці впевнені, що запивати їжу — 

вкрай шкідливо для травлення, оскільки по-
гіршується здатність засвоювати продукти, 
вода розтягує шлунок і погіршує ваше само-
почуття. 

Подбайте про себе наступного дня
Не шкодуйте для свого організму води з 

лимоном і чаю з імбиром — такі напої віднов-
лять сили й прискорять обмін речовин.

Розвантажувальні дні
Вони дуже потрібні вашому організму як 

відпочинок. Це не означає, що доведеться 
добу сидіти на кефірі чи воді. Навпаки, меню 
буде досить ситне: додайте до свого раціону 
білкові продукти — рибу або нежирне м’ясо з 
овочами (свіжими чи приготованими на пару, 
але точно не смаженими). Від вуглеводів на 
кілька днів краще відмовитися.

Не треба 
переїдати


