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Триває передплата 
на нашу газету  

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 друзям, 

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

Росія — агресор, 
частина Донбасу нею окупована 
Верховна Рада України  ухвалила 
Закон про деокупацію Донбасу
За відповідне рішення  18 січня 

проголосували 280 нардепів.
Цей документ визнає Росію агре-

сором і окупантом. У самому тексті 
закону є дві згадки про Росію-агресо-
ра (у преамбулі та прикінцевих поло-
женнях), а також одна згадка «держа-
ва-окупант» (у ст.7).

Дії РФ на території Донецької і Лу-
ганської областей у тексті закону на-
звані «збройною агресією Росій-
ської Федерації».

«Російська Федерація чинить зло-
чин агресії проти України та здій-
снює тимчасову окупацію частини її 
території за допомогою збройних фор-
мувань Російської Федерації», — вка-
зується у преамбулі.

Згідно з текстом закону, до тим-
часово окупованих Росією територій 
у Донецькій та Луганській областях 
входять земля, річки, озера, внутріш-
ні морські води, надра та повітряний 
простір над цими територіями.

Межі окупованих територій у цих 
областях визначаються Президен-
том за поданням Міністерства оборо-
ни, підготовленим на основі пропози-
цій Генштабу ЗСУ.

Наголошується, що тимчасова оку-
пація Російською Федерацією терито-
рій України незалежно від її тривалос-
ті є незаконною і не створює для РФ 
жодних територіальних прав.

Закон визначає, що Україна ви-
знаватиме лише два документи, які 
видаються на окупованій території, — 
свідоцтва про народження і смерть.

Відповідальність за моральну та 
матеріальну шкоду, завдану Украї-
ні та її громадянам, покладається на 
Російську Федерацію. Особи, що бра-
ли участь у збройній агресії чи окупа-
ційній адміністрації РФ, несуть кримі-
нальну відповідальність.

За громадянами України зберіга-
ється право власності на окупова-
них територіях.

У законі окрема увага приділяється 
запровадженню воєнного стану. У ви-
падку введення воєнного стану коор-
динацію і контроль на окупованій тери-
торії Донецької і Луганської областей 
здійснює Об’єднаний оперативний 

штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. 
До ухвалення закону Антитерористич-
ний центр координувала СБУ.

В’їзд осіб, переміщення товарів і 
осіб на або з тимчасово окупованих 
території у Донецькій та Луганській 
областях визначається Кабміном та 
здійснюється через контрольні пунк-
ти в’їзду-виїзду. Право обмеження 
в’їзду/виїзду покладено на Команду-
вача об’єднаних сил.

Перебування на окупованих тери-
торіях осіб, не залучених до оборони й 
відсічі/стримування збройної агресії 
РФ, допускається з дозволу Команду-
вача об’єднаних сил.

«Антитерористичну операцію 
може бути завершено у зв’язку із 
введенням воєнного чи надзвичай-
ного стану або з початком здійснення 
заходів із забезпечення національ-
ної безпеки й оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях», — йдеться в тексті закону.

В остаточній версії згідно з попе-
редніми рішеннями прибрали згадку 
про Мінські угоди.

Зазначається, що закон діє без 
шкоди для невіддільного суверенного 
права України на тимчасово окупова-
ну Російською Федерацією територію 
Автономної Республіки Крим і міста 
Севастополя та заходів, спрямованих 

на відновлення територіальної ціліс-
ності України в межах її міжнародно 
визнаного державного кордону.

Гостра дискусія під час цього обго-
ворення точилася щодо прописуван-
ня в назві й тексті законопроекту слів 
про окупацію Криму, встановлення чіт-
ких дат початку окупації Донецької та 
Луганської областей, а також АР Крим. 
Необхідність прописування точних дат 
окупації нардепи пояснювали тим, що 
саме так наставатиме юридична від-
повідальність Росії, а дата потрібна 
для майбутніх судів щодо компенсації 
постраждалим від агресії громадянам. 

Точної дати окупації Луганської 
та Донецької областей у законі не-
має. Є лише відсильна норма до зако-
ну про Крим.

Також депутати сперечалися щодо 
торгівлі з ОРДЛО. Однак у законі немає 
жодних слів про торгівлю. У тексті зако-
ну йдеться про «переміщення товарів».

Також Рада відмовилася внести 
до законопроекту поправку № 652 
про денонсацію договору про друж-
бу, співробітництво і партнерство між 
Україною та Російською Федерацією.

У пояснювальній записці вказу-
ється, що цей законопроект ухвалю-
ють для зміни режиму АТО і для врегу-
лювання правового статусу «фактич-
но окупованих окремих районів Доне-
цької та Луганської областей».

12 лютого  виповнюється  три роки, як глави чотирьох найбільших держав 
Європи —  президенти Франції, України, Росії, канцлер Німеччини —  підписали 

Мінські угоди, які підтверджували перші угоди, підписані у вересні 2014-го.
Перший пункт  угод — негайне припинення бойових дій. 
За три роки  на Донбасі не було жодного дня  без боїв. 

Тільки факти

Прем’єр Польщі назвав Росію 
найбільшою загрозою для країни
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що найбільшою 

загрозою для Польщі є агресивна політика Росії. «На мою думку, 
те, що Росія робить в Україні, є дуже небезпечним», — сказав він.

Також Моравецький укотре висловився проти побудови до Єв-
ропи російського газопроводу «Північний потік-2», який, за його 
словами, зробить українські газопроводи непотрібними.

Понад 400 тисяч українців 
скористалися безвізом

Такий підсумок 2017 року щодо введення з 11 червня безвізо-
вого в’їзду громадян України до 85 країн світу, в тому числі до єв-
ропейських країн Шенгенської зони. Нині Україна веде переговори 
щодо безвізового в’їзду наших громадян ще до 20 країн. 

Біометричний контроль уже 
пройшли понад 50 тисяч осіб, 

серед них 42 тисячі росіян
Це за перші чотири тижні після введення з 1 січня біометрично-

го контролю для осіб, що в’їжджають в Україну. Контроль здійсню-
ють на більш як 150 пунктах в’їзду на кордоні. Такий контроль діє 
для громадян 71-ї країни світу.

Кількість ув’язнених в Україні за 13 
років скоротилася більш як утричі

Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що 2004 року в міс-
цях позбавлення волі перебувало 190 тисяч осіб, торік їх було 60 
тисяч. Щоправда, 2017 року 34 тисячі раніше судимих осіб знову 
скоїли правопорушення. 

Терористичні акти в Афганістані: 
гинуть і українці

У Кабулі внаслідок теракту 27 січня загинуло 103 людини, 
близько 235 осіб отримали поранення. Терористи замінували ав-
томобіль швидкої допомоги. Вибух пролунав удень, у дипломатич-
ному кварталі, поблизу урядових будівель. Теракт здійснило афган-
ське радикальне угруповання «Талібан». У цьому теракті українців 
серед загиблих не було. 

Попередній  теракт стався в Кабулі за тиждень до цього. Група 
терористів зайшла до готелю й відкрила вогонь по людях. Унаслі-
док теракту загинуло 43 людей, серед них — 7 українців, співробіт-
ників афганських авіаліній. 
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Бліц-інформ

Панорама Чеернігова

До 100-річчя 
Української 
революції
На День Соборності, 22 січня, в 

Чернігівському обласному центрі па-
тріотичного виховання молоді від-
крили виставку «100 років боротьби. 
Українська революція 1917 – 1921», 
створену Українським інститутом на-
ціональної пам’яті в рамках відзна-
чення подій Української революції 
1917 – 1921 років. 

У заході взяли участь курсанти лі-
цею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, учні шкіл Чернігова.

Представлені стенди висвітлюють 
процеси державного будівництва, від-
родження української науки, освіти, 
культури та духовності. 

Презентація завершилася пере-
глядом документального фільму Рос-
тислава Мартинюка «Бахмач, Крути — 
Ви не забуті!».

Виставка буде експонуватися про-
тягом місяця, потім її представлять у 
районах області.

Чернігівська митниця 
перерахувала
 до бюджету майже 
5,3 млрд гривень
Такий підсумок 2017 року. Порівня-

но з 2016 роком надходження зросли 
майже на 724 млн гривень. Серед осно-
вних бюджетоутворювальних товарів 
— мінеральні добрива, тютюнова сиро-
вина, вугілля кам’яне, пневматичні гу-
мові шини, трактори, папір та картон. 
Найбільшу частку становить податок 
на додану вартість — 4,5 млрд гривень. 
Ввізного мита сплачено та перерахова-
но 621,7 млн грн, акцизного податку — 
34 млн грн.

За рік 
служба зайнятості 
працевлаштувала 
25,4 тисячі громадян
Протягом 2017 року кількість гро-

мадян, працевлаштованих за направ-
ленням служби зайнятості області, 
зросла на 1,8 тис., або на 7,6%, і стано-
вила 25,4 тис. осіб.

За сприяння служби 4,3 тис. безро-
бітних проходили професій не навчан-
ня. Крім того, 6,5 тис. безробітних були 
залучені до громадських та інших робіт 
тимчасового характеру.

Чисельність безробітних на обліку 
станом на 1 січня 2018 року порівня-
но з початком 2017 року скоротилася 
на 11,6% (на 1,4 тис.) і становила 10,9 
тис. осіб. Більше половини безробітних 
— жінки, третина — молодь у віці до 35 
років.

На кінець 2017 р. до служби зайня-
тості роботодавцями заявлено 1,1 тис. 
вільних робочих місць (вакантних по-
сад). Найбільший попит — на працівни-
ків сфери торгівлі та послуг (19%), ква-
ліфікованих робітників з інструментом 
(18%).

Середній розмір допомоги з безро-
біття в грудні 2017 р. складав 2235 грн 
(70% законодавчо визначеного розміру 
  мінімальної зарплати).

29 січня 1918 року відбувся історичний бій 
під Крутами. Біля залізничної станції між Ніжином 
і Бахмачем кілька сотень бійців щойно проголо-
шеної УНР дали бій московському більшовиць-
кому війську, яке після оголошення Росією війни 
Україні наступало на нашу столицю Київ. Бій до-
зволив затримати просування агресора й доби-
тися політичного визнання УНР державами Євро-
пи на конференції в Бресті. 

Вшанування Героїв Крут 
на державному рівні

З нагоди 100-річчя події провели всеукраїн-
ські заходи на місці бою, а також у Києві та облас-
тях України.

Ось що було у програмі відзначення ювілею. 
28 січня, Київ – Крути:
7.00 — вихід учасників заходів колоною з Ки-

ївського військового ліцею імені Івана Богуна на 
вокзал станції Київ-Пасажирський.

08.20 — відправлення швидкісного «Потяга 
єднання» з Києва і прибуття  на станцію Крути. 

12.00 — меморіал пам’яті Героїв Крут. Цере-
монія вшанування пам’яті Героїв Крут.

15.00 — відправлення «Потяга єднання» до Києва. 
Організатор — Адміністрація Президента України.
29 січня, меморіал пам’яті Героїв Крут: 
12.00 — літературно-мистецька композиція, 

церемонія покладання квітів до меморіалу. 
12.20 — поминальна літія в пам’ять про заги-

блих за рідну землю. 
12.30 — мітинг та вшанування пам’яті Героїв 

Крут, урочисте проходження військовослужбовців 
і ліцеїстів. 

13.10 — патріотична концертна програма. 
Організатор — Чернігівська ОДА.
29 січня, Київ:
19.00 — прем’єра вистави Чернігівського 

академічного українського музично-драматично-
го театру ім. Тараса Шевченка «Балада про Крути».  
Національний академічний драматичний театр ім. 
І. Франка. 

31 січня, Київ:
19.00 — вечір пам’яті Героїв Крут. Виступи іс-

ториків, поетів і показ документального фільму 
«Українська революція». Колонна зала Київської 
міської ради.

А перед Крутами був Бахмач
Сто років тому українська залога міста Бах-

мача розпочала бій з російськими більшовика-
ми. Протягом 3 днів (25 – 27 січня 1918 року) 

близько 500 українських вояків стримували на-
ступ ворога. Бої за Бахмацький залізничний ву-
зол, як і бій за станцію Крути, відіграли важливу 
роль у захисті Києва від червоних окупантів, а 
відтак сприяли визнанню незалежності Україн-
ської Народної Республіки державами Четвер-
ного союзу.

27 січня на залізничній станції Бахмач-Па-
сажирський відбулося урочисте відкриття ме-
моріальної дошки українським воякам, які 100 
років тому захищали місто від більшовицьких 
окупантів.

100-річчя бою під Крутами

На своїй прес-конференції го-
лова Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації почав звіт з 
децентралізації. Торік було створе-
но понад 30 об’єднаних територі-
альних громад. Тепер їх в області — 
37. Чернігівщина — у трійці лідерів 
з формування ОТГ в Україні.

Торік 16 громад отримали між-
бюджетні трансферти безпосе-
редньо з державного бюджету на 
більш як мільярд гривень.

Уперше в історії області агра-
рії зібрали понад 4 мільйони тонн 
зерна — на 280 тисяч тонн більше, 
ніж 2016 року. Це четверте місце в 
Україні, як і за врожайністю — по-
над 58 центнерів з гектара.

Вироблено молока 237 тисяч 
тонн, на 10 тисяч тонн більше від 
показника попереднього року. На-
дій на корову зріс на 590 кілограмів 
і склав близько 5700 кілограмів. 

Лише за 9 місяців року в еконо-
міку області надійшло інвестицій на 
189 мільйонів доларів США. Зага-
лом капітальні вкладення переви-
щили 6 мільярдів гривень.

Торговими партнерами області 
є 125 країн світу.

На ремонт та експлуатацію до-
ріг загального значення торік об-
ласть мала трохи більше 600 міль-
йонів гривень. Щоб належно онови-
ти, відремонтувати дороги області, 
потрібно 12 мільярдів гривень.

Торік закупили ще 16 шкільних 
автобусів. Забезпечено підвезен-
ня до шкіл 7663 учнів сільської міс-
цевості. Відкрито ще 5 дитсадків. 
Рівень охоплення дітей дошкільною 
освітою становить майже 95%. 

Медицині області вкрай не ви-
стачає сучасного обладнання й ліка-
рів — більш як тисяча вакансій. Не-
гайно треба поповнити на 65 оди-
ниць парк машин швидкої допомоги. 

Комунальні платежі чернігівців 
зростають кожного разу, як зростає мі-
німальна зарплата, вартість бензину, 
електрики. Востаннє тарифи підняли не-
щодавно, з січня 2018 року. Наступне 
подорожчання, ймовірно, буде в липні, 
коли знову зросте мінімалка.

На черговому засіданні виконкому 
міської ради керівник КП ЖЕК-13 Во-
лодимир Прищеп подав на затверджен-
ня пропозицію встановити для будинку 
по вулиці Інструментальній, 24 тариф зі 
сплати комуналки — 2 гривні 12 копі-
йок, тоді як по місту він близько 3 гри-
вень. У таблиці послуг навпроти пунктів 
прибирання сходових кліток і прибудин-
кової території стояли нулі. Як пояснив 
керівник ЖЕКу, будинок цей у зразково-
му стані, мешканці самостійно прибира-
ють територію довкола будинку і сходи, 
тому від цих послуг ЖЕКу хочуть відмо-
витися.

Суперечки тривали довго. Питан-
ня було не лише в тому, що зменшують-
ся платежі комунальному підприємству, 
але й стосовно чистоти: чи дійсно там 

прибирають, і з кого питати, якщо за 
кілька тижнів там виявиться смітник? 
Питання поки що відкладено, а на на-
ступне засідання виконкому керівник 
ЖЕКу надасть документи про відмову 
мешканців від цих послуг і про відпові-
дального за прибирання прибудинко-
вої території. Тоді виконком погодиться 
на це. 

Юрій Власенко, який є членом ви-
конкому, зазначив, що за законодав-
ством мешканці будинків мають повне 
право обирати, які послуги їм надавати-
ме обслуговуюча компанія, той же ЖЕК, 
і відмовитися від них, якщо вважають 
це за необхідне. Міський голова Влади-
слав Атрошенко вказав, що чистота схо-
дових кліток — це дійсно питання самих 
мешканців, а от щодо прибудинкової те-
риторії, то чистота там — це вже пробле-
ма й міста також. Голова доручив роз-
глянути можливість такого зменшення 
комунальних платежів. Але за умови, 
що прибудинкову територію мають при-
бирати обов’язково і має бути відпові-
дальний за це. 

Зміни до програми
підтримки народжуваності 

Програма ухвалена міською радою у вересні 2017 року, 
на засіданні виконкому 18 січня до неї внесено ряд змін. У 
першу чергу, вони стосуються механізму нарахування допо-
моги. Якщо досі допомогу надавали котромусь з батьків, і 
один з них мав бути зареєстрованим і проживати в Чернігові, 
то тепер допомога надаватиметься винятково матері, яка має 
бути мешканкою Чернігова. «У нас траплялися випадки, коли 
зверталися чоловіки, в яких народилася третя чи четверта ди-
тина. Але виявлялося, що вони від попередніх шлюбів і живуть 
з колишніми дружинами», — пояснила Ірина Брусильцева, яка 
очолює відділ звернень громадян. 

До речі, це ще один спосіб збільшити кількість чернігівців. 
Жінці, яка зареєстрована, наприклад, у Києві, а живе з чоло-
віком у Чернігові, щоб отримати допомогу, доведеться зміню-
вати свою реєстрацію на чернігівську.

Ініціатором іншої зміни став міський голова Чернігова 
Владислав Атрошенко. «Буде неправильно, коли при наро-
дженні двійні чи трійні одна дитина отримуватиме 5 тисяч гри-
вень, друга — 10, а третя — 20 тисяч», — заявив він. І запро-
понував виплачувати в таких випадках однакову суму на кож-
ну дитину — за максимальною цифрою. Тож тепер, народивши 
двійню, мама отримуватиме не 15, а 20 тисяч гривень, а якщо 
діти вже є — то 40 тисяч гривень, як за третю дитину. Коли ж 
народиться трійня — мама відразу отримає 60 тисяч гривень.

Згідно з програмою, з міського бюджету при народженні 
першої дитини матері виплачують 5 тисяч гривень, другої — 
10, третьої і більше — 20 тисяч гривень. 

Зекономити на комуналці, 
прибираючи самим?

Співпраця Чернігівщини 
і Великопольського воєводства
До трійки лідерів серед країн, які інвестували найбільше коштів у розви-

ток Чернігівщини, належить і Республіка Польща. Питанням співпраці була 
присвячена зустріч голови обласної ради Ігоря Вдовенка та директора Ве-
ликопольської групи підтримки підприємців PROPROGRESS Томаша Крушин-
ського. Польща активно запроваджує в закладах освіти програму ЄС щодо 
підвищення кваліфікації випускників з інших країн. Тож гість запропонував 
залучити до цього проекту і студентську молодь Чернігівщини.

Обговорювалося й питання відкриття на Чернігівщині філії польського 
вишу. Йшлося про розвиток відносин між органами місцевого самоврядування. 
До співпраці прагнуть активно приєднатися і представники польського бізнесу.

Як торгує Чернігівщина
За підсумками січня – жовтня 2017 року підприємства області нарости-

ли обсяги зовнішньоторговельних операцій товарами на 14,6% проти ана-
логічного періоду минулого року (до 845,1 млн дол. США). Значне зростан-
ня експорту на 43,6% (до 470,8 млн дол. США) з одночасним зменшенням на 
8,6% (до 374,3 млн дол. США) імпорту товарів дозволили забезпечити пози-
тивне сальдо в розмірі 96,5 млн дол. США.

Зафіксовано зростання у 2,1 разу поставок зернових культур, а вони фор-
мували 28,9% обласного експорту, на 5,7% — паперу й картону (12,7%), на 8,3% 
— готових харчових продуктів (10,2%), у 2,6 разу — насіння і плодів олійних рос-
лин (8,7%), на 15,3% — взуття (5,3%), у 2,3 разу — машин та обладнання (5,1%).

Експорт товарів до країн Євросоюзу збільшився в 1,6 разу і становив 
154,9 млн дол. (32,9% від загального обсягу експорту).

В імпорті переважали харчові продукти (16,5% в загальній структу-
рі), полімерні матеріали, пластмаси (16,4%), текстильні матеріали та виро-
би (12,6%), продукція хімічної промисловості (12,1%). Головними партнера-
ми в імпорті були Білорусь (17,2% загального обсягу), Російська Федерація 
(14,1%), Німеччина (11,3%), Китай (6,0%), Італія (5,6%).

Голова ОДА Валерій Куліч — 
про підсумки року
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Бліц-інформ

Історія Сіверського краю

Більше 271-ої тисячі 
сімей отримують 
житлові субсидії
Порівняно з минулим роком кількість субси-

діантів збільшилася на 7,6%.
В управлінні соціального захисту населення 

ОДА без додаткового звернення громадян про-
вели перерахунок житлових субсидій на опалю-
вальний період з жовтня 2017 року для 228,8 
тисячі домогосподарств. Крім цього, майже 87 
тисяч осіб отримали кошти в результаті монети-
зації невикористаних сум субсидій на загальну 
суму 57,5 мільйона гривень.

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.

На ковзанці можна 
кататися до кінця зими
Ялинку, дерев’яні будиночки та святкову 

ілюмінацію з Красної площі Чернігова прибра-
ли. А ковзанка діятиме до кінця зими. Рух тран-
спорту між нею і театром відновлено. Дорогу 
перекриватимуть лише на кілька годин у нічний 
та вечірній час для поповнення резервуарів з 
водою, потрібних для відновлення криги на ков-
занці.

Добрі кошти для 
Куликівської громади
Куликівська об’єднана територіальна гро-

мада утворена торік, до неї увійшов весь Ку-
ликівський район, крім села Смолянка, яке уві-
йшло до теж нової Олишівської громади Черні-
гівського району. 

Щойно підбито підсумки конкурсу проектів, 
проведеного Державним фондом регіонально-
го розвитку. До числа переможців потрапив і 
проект Куликівської ОТГ, спрямований на роз-
виток управління житлово-комунального гос-
подарства селищної ради. За проектом для ко-
мунальних потреб виділять 8 мільйонів 79 тисяч 
гривень. Зокрема, будуть закуплені сміттєвоз, 
трактор з причепом, бульдозер, екскаватор-на-
вантажувач, коток, машина для подрібнення де-
ревини на паливо, тракторна косарка, мікроав-
тобус, 200 контейнерів для сміття — для селища 
й сіл району.

У Куликівці понад 
півроку не було суддів, 
і назбиралося майже 250 справ
За штатним розписом у Куликівському суді 

має бути 3 судді. Остання звільнилася у трав-
ні. Кримінальні справи перерозподіляли на інші 
райони. Але за цей час назбиралося майже дві 
з половиною сотні нерозглянутих цивільних та 
адміністративних справ. 

У січні до райцентру направлена у відря-
дження на півроку Людмила Усенко, суддя Глу-
хівського міськрайонного суду Сумської об-
ласті. Вона зазначила: «Спочатку розглядаємо 
справи найбільш термінові, важливі, що стосу-
ються заробітної плати, аліментів, розлучення, 
спадкові справи. А також одночасно розглядає-
мо справи, які приходять зараз».

Помер Леонід Безверхий 
— перший директор 
радіозаводу
Він відійшов у вічність 22 січня, на 90-му 

році життя. Леонід Іванович Безверхий — пер-
ший директор промислового об’єднання «Чер-
нігівський радіоприладний завод» (ЧРПЗ). Від 
1994 року завод має назву «ЧеЗаРа».

14 лютого 1967 року була організована ди-
рекція підприємства та призначений директор 
— Л. І. Безверхий, котрий присвятив заводу 18 
  років трудового життя. 

Українська історія, безпека 
життя людей (найперше — дітей), 
спортивні здобутки та прагнен-
ня створити Українську державу 
з європейською якістю життя — 
на таких об’єднавчих ідеях під час 
зустрічі з журналістами в Черні-
гові в День Соборності наголошу-
вав відомий політик, науковець, 
лідер громадського руху «Рідна 
країна» Микола Томенко. Він від-
відав наш обласний центр у рам-
ках всеукраїнської акції «Рідна 
країна — безпечна країна» і «7 
чудес України: історичні міста та 
містечка», а також передав до бі-
бліотек свою книгу «Україна: істо-
рія Конституції». 

«Цими днями ми говоримо 
про історичне значення подій, 
що відбувалися на теренах на-
шої держави 100 років тому, про 

незалежність, яку Україна нама-
галася здобути тоді, та згадуємо 
помилки, яких припускалися дер-
жавні діячі того часу: Винничен-
ко, Грушевський, Петлюра, Ско-
ропадський, — почав свій виступ 
Микола Томенко. — Утім, ситуа-
ція на той час була надзвичайно 
складна, і зображувати їх як не-
долугих політиків ми не маємо 
права. Маємо зважати на те, що 
вони змогли зробити для україн-
ської державності, культури, тра-
дицій». 

Микола Томенко розповів 
про один із всеукраїнських про-
ектів, який тривав упродовж 
2017-го. Це конкурс малюнків 
для школярів 1 – 4 класів «Рідна 
країна — безпечна країна». Такі 
знання дуже важливі, адже за 
підсумками 2016 року внаслідок 
ДТП у нашій країні постраждали 
понад 3000 дітей, а понад 260 — 
загинули. Ініціаторами конкурсу 
стали Фонд Миколи Томенка «Рід-
на країна» та Національна бібліо-
тека України для дітей. 

Нагородження учасників ак-
ції відбулося в одній з бібліотек 
Чернігова. Дітки отримали ціка-
ві подарунки й патріотичні флате-
ри — світловідбивальні смужки, 
наклейки, значки, брелоки, що 
яскраво світяться в променях ав-

томобільних фар, завдяки чому 
пішоходів, велосипедистів, дитячі 
візочки краще видно на дорозі в 
темряві вже на відстані до 400 м. 

У бібліотеці Томенко презен-
тував щоденник ділового україн-
ця «Український щорічник 2018» 
та методичні матеріали, з якими 
шкільні уроки стануть інформа-
тивнішими й цікавішими.

Ще одна об’єднувальна ідея 
для українців — спорт. «У Черніго-
ва є передумови стати столицею 
України», — зазначив Микола То-
менко, голова Всеукраїнської 
федерації біатлону та заступник 
голови НОК. Він вважає, що на-
шій державі варто визначити 10 
– 15 пріоритетних видів спор-
ту й цілеспрямовано вкладати в 
них ресурси, щоб отримати ваго-
мі результати й олімпійські пере-
моги. Міська чи обласна влада 
може обрати ще декілька видів 
спорту, виходячи з того, де вже є 
якісна тренувальна база, трене-
ри, здібні спортсмени. 

У рамках акції «7 чудес Укра-
їни: історичні міста та містечка» 
Микола Томенко та його коман-
да зняли документальну стрічку 
про одного з фіналістів — місто 
Ніжин. Найближчим часом від-
будуться презентація та обгово-
рення картини в самому Ніжині, 

а 4 лютого її можна буде побачи-
ти на телеканалі ZIK. Фонд «Рідна 
країна» веде перемовини з інши-
ми телеканалами про трансля-
цію фільмів, створених за підсум-
ками цієї історико-просвітниць-
кої акції. Загалом їх буде 10 (уже 
готові картини про Теребовлю, 
Хуст, Канів і ось — Ніжин). 

Говорячи про політичні пер-
спективи держави, Микола То-
менко зазначив: «Як науковець 
і політолог не уявляю, як мож-
на організувати дострокові ви-
бори Президента, і маю сумніви, 
що два місяці можуть щось кар-
динально змінити в країні. Наше 
головне завдання — провести 
чесні, демократичні вибори. І для 
цього Закон «Про вибори» треба 
серйозно доопрацювати. А дру-
ге — замінити голову ЦВК пана 
Охендовського, скільки ще йому 
керувати цим процесом? Я мрію, 
щоб ми нарешті обрали не Пре-
зидента України, а українського 
Президента — людину, яка знає 
українську історію, поділяє укра-
їнські цінності, яка тут живе, лі-
кується, чиї діти тут навчаються. 
І щоб його стратегією став єв-
ропрагматизм, тобто я за Укра-
їнську державу з європейською 
якістю життя». 

Медіа-центр «Моє місто»

Діячеві УНР Федорові Дудку 
відкрили меморіальну дошку

У селі Шабалинові Ко-
ропського району на фаса-
ді місцевого будинку народ-
них традицій і дозвілля від-
крили меморіальну дошку 
на честь письменника, жур-
наліста, громадського діяча 
часів Української Народної 
Республіки, земляка Федо-
ра Дудка. У будинку учасни-
ки заходу ознайомилися з 
життєвим і творчим шляхом 
письменника. 

Федір Степанович Дудко народився 7 травня 
1885 року в Шабалинові. Навчався на курсах жур-
налістики при Московському університеті. Друкував 
статті й оповідання у пресі демократичного спряму-
вання. 

У добу УНР Дудко працював у Міністерстві земель-
них справ. Друкувався в газеті «Краківські вісті» (Люблін), 
берлінських часописах «Голос», «Церква й життя», був ре-
дактором української газети «Наше слово» (Брест) і «Пін-
ська газета» (Білорусь). У 1949 році емігрував до США. 
У 1959 – 1961 роках працював у редакції «Лікарського 
вісника» (Нью-Йорк). Один із засновників і редакторів 
американського журналу «Новий світ». Помер 1 березня 
1962 року в Нью-Йорку. 

Більшість творів Федора Дудка тематично пов’язані 
з визвольним рухом в Україні 1917 – 1921 років. У його 
доробку — роман-тетралогія доби визвольної боротьби 
«В заграві», романи «Великий гетьман» (про І. Мазепу) та 
«Війна» (про події в Західній Україні 1939 – 1940 років), 
повісті «Отаман Крук», «Стрибожа внука» (про Анну Яро-
славну) тощо.

Микола Томенко говорив з чернігівцями 
у День Соборності про ідеї, що об’єднують

Готуємо книгу 
про репресованих земляків

Торік побачив світ шостий том книги «Реабілітовані історією. Чернігівська об-
ласть». Це серія книжок зі списками репресованих радянською владою земляків. 

На жаль, більшість репресованих не дочекалися на повернення свого чесного 
імені, та й у надрукованих списках — лише коротка інформація про людей.

Тому краєзнавці, вчителі, бібліотекарі вирішили зібрати матеріали для видан-
ня книги про реабілітованих земляків Чернігівського району. Опрацьовують архів-
ні справи репресованих, бібліотекарі збирають спогади, фотодокументи.

Потім працівники районної бібліотеки готуватимуть книгу до друку. Хочемо вида-
ти її на початку травня, напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні.

Звертаюся до всіх небайдужих за допомогою в наданні матеріалів. Це можуть 
бути документи, фото, статті з газет, листи тощо. Прошу до середини березня на-
дати їх у бібліотеку або надіслати в електронному вигляді на адресу chernigiv.cbs@
ukr.net з поміткою «реабілітовані».

Наталія КОСА,
редактор Чернігівської районної бібліотеки

Мистецький проект «Михайло 
Коцюбинський. У колі друзів»: зустріч 

десята — «Микола Чернявський»
Чернігівський музей Коцюбинського продовжує 

мистецький проект «Михайло Коцюбинський. У колі 
друзів», де пропонує знайомство з цікавими осо-
бистостями української культури на зламі ХІХ – ХХ 
століть.

Чергова зустріч була присвячена щирим взаєми-
нам Михайла Коцюбинського і Миколи Чернявського 
— тонкого лірика, друга й побратима нашого класика. 
Чернявський недовго прожив у Чернігові, однак до Ко-
цюбинського прикипів усім серцем. Своє щире захоп-
лення письменником передав у спогадах «Червона лі-
лея». На вечорі прозвучали поезії, уривки прози, спога-
дів М.Чернявського.

Батуринська міська рада об’єднаної 
територіальної громади вийшла до фіна-
лу конкурсу проектів «Малі міста — вели-
кі враження» зі своїм проектом «Перший 
фестиваль Батурина «Шабля».

До Міністерства культури протягом 
листопада надійшло на конкурс 158 за-
явок, до фінального захисту допущено 20 
проектів, серед яких і цей.

Що в плані проекту? Батуринська 
громада запланувала провести напри-
кінці червня цього року триденний фес-
тиваль просвітницького, вишкільного та 
навчального характеру — на території 
історичних об’єктів Національного істо-
рико-культурного заповідника «Гетьман-
ська столиця». 

Програма передбачає: презентацію 
фільму «Міф» (про Василя Сліпака); нічний 

кіноклуб просто неба; дебати щодо держа-
вотворчих процесів і міжнародної політики; 
участь цікавих особистостей; практичні за-
няття поводження зі зброєю (окрема увага 
шаблі) та зі зброєзнавства, тактики ведення 
бою, орієнтування на місцевості; екскурсії 
історичними об’єктами; музичний батл між 
українськими музичними гуртами; кінні гер-
ці, бойовий гопак, танці з шаблями; концерт 
українських рок-виконавців та рок-гуртів 
(хед-лайнер — гурт «Козак Систем»).

Фестиваль, ставши щорічним, допоможе 
формувати традиції громади через усвідом-
лення молоддю своєї відповідальності пе-
ред державою, з урахуванням досвіду історії 
Гетьманщини та сьогодення.

Батуринська ОТГ створена 2016 року. 
Громада є членом Асоціації міст України.

Батурин — у фіналі всеукраїнського конкурсу
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Повідомляє Служба безпеки України

Кримінальна хроніка

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Знову подорожчав хліб
Продукція Чернігівського хлібокомбінату від 24 січня по-

дорожчала на 5%. Чорний хліб коштує 12,50 гривні, білий — 
12 гривень, батон — 10,50.

Причинами на підприємстві називають подорожчання 
електроенергії, газу й особливо — сировини. Борошно восе-
ни коштувало 6300 гривень за тонну, тепер — 7000. Також від 
1 січня дещо зросла зарплата.

Нові тарифи: вода трохи 
дешевше, каналізація — дорожче
КП «Чернігівводоканал» міської ради з 25 січня встанови-

ло такі тарифи на свої послуги: на централізоване водопоста-
чання — 9,348 грн за кубометр; на централізоване водовід-
ведення — 9,276 грн за кубометр. Дещо нижчі тарифи у при-
ватному секторі. 

Водопостачання подешевшало в багатоповерхівках на 
4,9%, у приватному секторі — на 3,9%. А от водовідведення 
подорожчало: в багатоповерхівках — на 10,3%, у приватному 
секторі — на 11,5%.

Аварія колектора каналізації 
у Прилуках
19 січня на каналізаційному колекторі Прилук сталася 

аварія. Прорвало каналізацію, нечистоти попливли по місту. 
Через це місто залишилося й без водопостачання. Потім по-
чали давати воду по кілька годин на добу. Тимчасово було при-
пинено навчання у школах. 

Щоб ліквідувати аварію, потрібно 1,7 мільйона гривень. За 
це проголосували депутати на позачерговій сесії міськради.

На колекторі прокладатимуть обвідну лінію труб. Повністю 
на ліквідацію наслідків аварії і відовлення нормальної роботи 
мережі потрібен місяць. 

Прилуцька місцева прокуратура відкрила кримінальне 
провадження за статтею «Забруднення або псування земель 
речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими 
для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення 
спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, 
здоров’я людей чи довкілля».

Подорожчала продукція 
торфозаводів
Державне підприємство «Чернігівторф» підвищило розцін-

ки на продукцію підпорядкованих йому торфозаводів — Смо-
линського та Ірванцівського. Найбільше зріс у ціні торф’яний 
брикет — майже на 25 відсотків.

Такі зміни на держпідприємстві пояснюють подорожчан-
ням енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів та зростан-
ням мінімальних зарплат. 

Тепер тонна торф’яного брикету коштує 1260 гривень. 
Зріс у ціні й пилоподібний торф: тонна ІІ категорії коштує 
1170,00 гривень. 

Торф’яний рослинний ґрунт коштує 270 гривень, а торф 
для компостів (сільгоспторф) — 300 гривень за тонну.

Рятувальники отримали сучасну 
техніку й кошти на обладнання

24 січня в Новго-
род-Сіверському ра-
йонному відділі Управ-
ління ДСНС відбулись 
урочисті заходи з на-
годи отримання ново-
го сучасного пожеж-
но-рятувального ав-
томобіля на базі шасі 
МАЗ. Крім того, від 
райдержадміністра-

ції та міськвиконкому рятувальники отримали сертифікати на 
закупівлю аварійно-рятувального обладнання й паливно-мас-
тильних матеріалів загальною вартістю 95 тисяч гривень. 

…І  застерігають не виходити 
на тонкий лід 
З метою профілактики 

фахівці підрозділів Управлін-
ня ДСНС України у Чернігів-
ській області проводять рей-
ди в місцях підлідного лову 
риби. Рятувальники під час 
профілактичних бесід з люби-
телями риболовлі нагадували 
правила поведінки під час пе-
ребування на водоймах узим-
ку. Вони радили рибалкам завжди мати із собою засоби по-
рятунку та зв’язку, а також роз’яснили, як діяти в разі провалу 
під кригу й надати першу допомогу постраждалому.

Упродовж 2017 року борг побуто-
вих споживачів області за газ перед ТОВ 
«Чернігівгаз Збут» збільшився на 39,3 
млн грн і на 1 січня сягнув 272,7 млн грн. 
Борги до 1 тис. грн мають 150,6 тис. клі-
єнтів, від 1 до 5 тис. грн — 46,7 тис. спо-
живачів, більше 5 тис. — 3,3 тис. жите-
лів області. 

67,4 млн грн боргів накопичили 
отримувачі субсидії, і таких боржників 
— майже 88 тис. Вони можуть бути по-
збавлені не тільки адресної допомоги, 

а й залишитися без газу.
Головним чином зростання неплате-

жів пов’язане зі зменшенням соціаль-
ної норми на обігрів приміщень — з 5,5 
куб.м до 5 куб.м на кв.м площі. Якщо в 
попередньому опалювальному сезоні 
норма для субсидії на опалення приват-
ного будинку в середньому становила 
305 куб.м газу на місяць, то теперішньо-
го — лише 277 куб.м. Чимало домогос-
подарств не вкладаються в зменшену 
норму. 

18,6 тис. домогосподарств отрима-
ли від «Чернігівгаз Збуту» попередження 
на відключення газу. Через систематич-
ні неплатежі  2017 року без газу залиши-
лися 1,6 тис. помешкань із загальною су-
мою боргу 16 млн грн.

У випадку неспроможності спожива-
ча заплатити борг одразу компанія роз-
глядає можливість його реструктуриза-
ції. Головною умовою є оплата половини 
суми боргу й вартості відключення та під-
ключення газу. 

Борги за газ зросли на 12%

Поліція розкрила 
незаконне 

вирубування лісу
22 січня до поліції звернулися 

представники Державної лісової 
охорони, які повідомили про вияв-
лення незаконного вирубування 
дубів. На місце події виїхала слід-
чо-оперативна група. По слідах 
автомобіля ймовірних зловмисни-
ків правоохоронці дійшли до гос-
подарства місцевого жителя, де 
чулися звуки пилки. У ході санкці-
онованого обшуку в господарстві 
виявили й вилучили автомобіль 
«УАЗ-3303», два двометрові дубові 
стовбури й пилку.

Того самого дня біля іншого 
села в Чернігівському районі лі-
соохоронці затримали порушни-
ка, який незаконно вирубував де-
рева. Прибула слідчо-оператив-
на група ідентифікувала лиходія 
як мешканця Київської області. З 
місця пригоди вилучили легковик 
«ВАЗ-2121», саморобний незаре-
єстрований причіп до автомобі-
ля, електропилку, бензогенера-
тор, шість триметрових колод віль-
хи, які були завантажені в причіп і 
призначалися для розпилювання 
на дошки.

Відкрито кримінальні прова-
дження за частиною 1 статті 246 
Кримінального кодексу України 
(незаконна порубка лісу) — кара-
ється штрафом або арештом на 
строк до шести місяців, або обме-
женням волі на строк до трьох ро-
ків, або позбавленням волі на той 
самий строк.

Співробітники 
СБУ викрили 

на хабарі 
військовослужбовця

Співробітники Служби 
безпеки України спільно з вій-
ськовою прокуратурою ви-
крили на хабарі начальника 
штабу батальйону однієї з вій-
ськових частин в області.

Підполковник налагодив 
схему вимагання неправо-
мірної вигоди від підлеглих 
військовослужбовців за при-
ховування фактів порушення 
дисциплінарного статуту, на-
рахування щомісячної премії 
та лояльне ставлення під час 
проходження служби.

Оперативники спецслуж-
би затримали зловмисни-
ка на території військового 
містечка під час одержання 
майже п’яти тисяч гривень 
хабара.

Відкрито криміналь-
не провадження за ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу 
України.

Прес-група Управління 
СБ України 

в Чернігівській області

Півроку обкрадали 
«Укртелеком»

Оперативники поліції затримали трьох 
раніше судимих жителів Борзнянського 
району, які викрали обладнання «Укртеле-
кому» на півтора мільйони гривень.

Упродовж півроку на території райо-
ну трапилися з десяток крадіжок з авто-
матичних телефонних станцій. Через це 
тисячі абонентів залишилися без зв’язку. 
В усіх випадках злодії проникали до при-
міщень крізь зламані двері або віконні 
ґрати й виривали з обладнання цінні пла-
ти, які містять срібло і паладій.

Поліцейські затримали чотирьох 
осіб, раніше судимих за крадіжки, неза-
конні операції з наркотиками та грабу-
нок. Затримання відбулося безпосеред-
ньо після скоєння підозрюваними черго-
вої крадіжки з АТС. 

Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 3 статті 185 Кримінального 
кодексу України (крадіжка) — карається 
позбавленням волі на строк від трьох до 
шести років.

Крали кабель
Поліція Чернігова затримала двох 

злодіїв, які викрали з шахти кабельної 
каналізації електрозв’язку на вулиці Му-
зичній близько 100 метрів телефонного 
кабелю. Злодії залишили без телефон-
ного зв’язку цілий мікрорайон Чернігова.

Обоє спільників, 1983 та 1986 років 
народження, вже були неодноразово су-
димі за крадіжки, але після виходу на волю 
продовжували займатися криміналом. Від-
крито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 
185 Кримінального кодексу — крадіжка. 
Правоохоронці перевіряють причетність 
затриманих до інших подібних крадіжок.

Маршрутка врізалася 
в тролейбус

Аварія стала-
ся вранці 24 січ-
ня в Чернігові, на 
розі вулиць Лю-
бецька й Ріпкин-
ська. Мікроавто-
бус маршруту 15 
на повному ходу 
врізався в тро-
лейбус № 6, що стояв на узбіччі, — водій лагодила 
струмоприймач. 

Від зіткнення постраждали водій тролейбуса і 
близько десяти пасажирів маршрутки: люди отри-
мали струси мозку, забої тощо. Усім потерпілим на-
дали медичну допомогу. 

Приватний перевізник, що працює на цьому 
маршруті, страхує пасажирів від нещасних випад-
ків, тому потерпілим буде оплачена вартість ліку-
вання.

Водій маршрутки, який не впорався з керуван-
ням і врізався у тролейбус, пояснив, що його заслі-
пило сонце. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту особами, які керують транспортни-
ми засобами.

З лікарні вкрали автомобіль
У Чернігові в ніч на 14 січня на території пер-

шого відділення обласної психлікарні, що на вулиці 
Івана Мазепи, зловмисники, зірвавши замок, ви-
крали легковий автомобіль ІЖ-комбі-пікап, який 
тричі на день підвозив хворим гарячу їжу з харчо-
блоку відділення, що знаходиться поблизу села Ха-
лявина. Крім авто, в якому недавно було проведе-
но капітальний ремонт і поставлено нову гуму, за-
брали й набір інструменту. Відкрито кримінальне 
провадження.

СБУ припинила діяльність 
нелегального кол-центру 

російського банку 
Співробітники Служби безпеки України 

припинили у Прилуках діяльність нелегального 
кол-центру одного з російських банків.

Правоохоронці з’ясували, що «установа» була 
організована московською комерційною струк-
турою для оптимізації своїх витрат. Оператори 
кол-центру обслуговували клієнтів з РФ і тим-
часово окупованої території Криму через Інтер-
нет та сервіси ІР-телефонії. Керівництво «філією» 
здійснювали з головного офісу банку в Москві.

Оперативники спецслужби задокумен-
тували, що на серверному обладнанні кол-
центру, яке знаходилося в Росії, накопичува-
лись особисті дані українських громадян. Адже 
кандидати на роботу в компанію, попри неофі-
ційне працевлаштування, були зобов’язані по-
відомити роботодавцю свої персональні дані: 
домашню адресу, номери мобільних телефо-
нів, адреси поштових електронних скриньок, 
акаунти в соціальних мережах тощо.

Під час санкціонованих обшуків у приміщен-
нях закладу правоохоронці виявили документа-
цію та комп’ютерну техніку, які підтверджують 
незаконність функціонування кол-центру.

Працівники СБУ перевіряють інформацію 
про причетність російської компанії та її «осе-
редку» до фінансування незаконних збройних 
формувань ОРДЛО.

Операцію з викриття протиправних дій 
проводили спільно з поліцією під процесуаль-
ним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Викрито на хабарі 
посадовця 

Держприкордонслужби
Співробітники Служби безпеки України ви-

крили на хабарі начальника одного з відділень 
Чернігівського прикордонного загону. 

Правоохорон-
ці встановили, що 
капітан налагодив 
схему отримання 
«прибутку» за без-
перешкодне вве-
зення на територію 
України тютюнових 
виробів. Сума неправомірної вигоди визначалася 
залежно від кількості «товару». 

За попередньою інформацією, реалізація 
злочинної схеми дозволяла посадовцю незакон-
но отримувати близько п’ятдесяти тисяч гривень 
щомісяця.

Оперативники спецслужби затримали зло-
вмисника в обласному центрі під час одержання 
хабара в розмірі майже сім тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу України. Тривають не-
відкладні слідчо-оперативні дії для встановлення 
можливої причетності посадовця до інших фактів 
протиправних дій.

Операцію з викриття зловмисника проводили 
спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Дер-
жавної прикордонної служби України під процесу-
альним керівництвом прокуратури. 

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області
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Бліц-інформ

Пряма мова

Сайт «Українська 
революція 1917 – 1921. 
Сто років боротьби»
22 січня до 100-річчя проголошення 

незалежності Української Народної Рес-
публіки Український інститут національ-
ної пам’яті презентував веб-сторінку з 
матеріалами подій Української революції 
1917 – 1921 років, а також проект — ін-
терактивну карту «Місця пам’яті Україн-
ської революції 1917 – 1921 років».

На сторінці — відомості про етапи ре-
волюції, видатних діячів, фото, документи. 
Адреса: unr.memory.gov.ua. 

На карті — місця пам’яті в Києві, 
близько 400 об’єктів.

Серед них — місця перебування орга-
нів влади, будинки, до яких мають стосу-
нок діячі революції, місця боїв, зборів, де-
монстрацій, інших важливих подій.

Планується реалізація проекту у все-
українському масштабі, з місцями пам’яті 
по всій Україні.

Виставка 
«Українське коло»: 
унікальні речі доби УНР
Особисті речі Симона Петлюри й Воло-

димира Винниченка, Універсал Директорії 
про затвердження злуки УНР та ЗУНР, пра-
пор 1-го пішого Запорізького імені геть-
мана Петра Дорошенка полку, докумен-
ти про вступ України до Ліги Націй з архі-
ву офісу ООН у Женеві, державні печатки 
тієї доби — Центральної Ради, УНР. Усе це 
й не тільки можна побачити в Києві в рам-
ках міжнародного виставкового проекту 
«Українське коло» — до сторіччя визволь-
них змагань (1917 – 1921 рр.)».

Виставку створювали за участі 29 му-
зеїв, архівів і приватних збірок з Польщі, 
США, Швейцарії та України. 

Діє до 18 березня в Музеї історії Ки-
єва: вул. Б. Хмельницького, 7. Тел.: 520-
28-22.

Презентували 
невідомі спогади 
Чорновола про Стуса
Рукописні нотатки В’ячеслава Чорно-

вола збереглися в архіві Всеукраїнської 
громадської організації «Меморіал» імені 
Василя Стуса і зможуть бути доступні чи-
тачам.

Уперше спогади в повному обсязі 
планують опублікувати в календарі «Со-
борна пам’ять України». 

«Цей документ цікавий тим, що там 
представлена хроніка з 60-х років, коли 
В’ячеслав Чорновіл уперше познайомив-
ся з Василем Стусом. Перший епізод, де 
автор рукопису показує Стуса як борця за 
Україну, пов’язаний з виступом на колиш-
ньому заводі імені Горького. Влада пові-
сила замок на двері, де мав відбутися лі-
тературний вечір. Тоді Стус сказав: «А да-
вайте ми самі щось будемо робити». То-
дішня ініціатива Стуса перетворилася в 
широкомасштабне дійство», — розпові-
дає історик Володимир Сергійчук.

У спогадах В’ячеслава Чорновола 
присутній цікавий опис зовнішності Ва-
силя Стуса: «У Василя дуже характерне 
обличчя. Коли він розмовляв з друзями, 
воно сяяло добротою і ставало надзви-
чайно гарним. Коли ж говорив з ворогом 
чи ницою людиною, вперед виходило під-
боріддя, і очі ставали колючими й такими, 
як у людини, котра бридкується жабою. 
Він міг не сказати ні слова, але одного та-
кого погляду вистачало, щоб тюремники 
відправляли його до карцеру «за оскорб-
ление начальства».

На презентації в Києві мав слово і син 
поета Дмитро Стус. «Доля Стуса — це при-
клад того, що несприятливих обставин не 
буває, і від кожного з нас залежить, як ми 
ці виклики приймемо. Мій батько відпо-
відально і чесно приймав виклики долі. 
Василь Стус — це одна з постатей, яка 
об’єднує Україну і вчить нас розуміти одне 
 одного», — зазначив Дмитро Стус.

Польща в ООН буде відстоювати 
дотримання міжнародного права 

щодо України
Очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, 

що головною метою польської участі в Раді безпе-
ки ООН є акцент на дотриманні міжнародного пра-
ва, зокрема стосовно України.

«Для Польщі міжнародне право є основою між-
народного ладу, і ситуація, що його порушує, — а це 
відбувається також у сусідстві Польщі, на сході, сто-
совно України, — не сприяє безпеці», — сказав Ча-
путович.

Керівник зовнішньополітичного відомства та-
кож попередив, що Польща прагнутиме більшою мі-
рою, ніж досі, брати участь у вирішенні конфлікту на 
Сході України.

Польща стала непостійним членом Ради безпе-
ки ООН і буде ним протягом двох років — від початку 
січня цього року до кінця 2019 року.

Книги «Побратими», «Наші» 
та «Відчайдухи» доступні в Інтернеті

Журнал «Військо України» пропонує книги на 
тему протистояння російським загарбникам. У ви-
даннях журналу йдеться, зокрема, і про воїнів-черні-
гівців. Це книги «Побратими», «Наші» та «Відчайдухи».

«Побратими»
Держслужбовці, робітники, вантажники, вчите-

лі, фермери… Усі вони різні й, можливо, ніколи б не 
зустрілися, якщо б не поклик Батьківщини, над якою 
нависла біда.

Завантажити або відкрити книгу:
viysko.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/

pobratimi.pdf
«Наші»
Люди, які живуть з тобою в одній країні та яких 

ти вважаєш рідними по землі й по крові, під впли-
вом російської пропаганди, виконуючи російські на-
кази, раптово починають стріляти тобі в спину. Хто 
використовує людей Донбасу як живий щит, а хто за-
ради нього йде на смерть, рятуючи дорослих і дітей?

Завантажити або відкрити книгу:
h t t p : // v i y s k o . c o m . u a / w p - c o n t e n t /

uploads/2017/12/nashi.pdf
«Відчайдухи»
Ризикуючи життям щомиті, вони боронять Укра-

їну, жінок, дітей, старих. 
Завантажити або відкрити книгу:
h t t p : // v i y s k o . c o m . u a / w p - c o n t e n t /

uploads/2017/12/vidchadyxi.pdf

В’ячеслав 
КИРИЛЕНКО,
віце-прем’єр-міністр 
України

Регулярні гастролі де-
яких «наших» виконавців 
у Росії завжди викликали 
резонанс. Здебільшого не-
гативний. Люди весь час 

вимагали якихось дій від влади — чи то зван-
ня позбавити (хто його має), чи то навіть грома-
дянства. Або просто заборонити їм виїзд до РФ.

Але ж проблема понад усе етична. Сотні 
українських артистів добровільно відмовилися 
від роботи чи виступів у Росії. З етичних, а дехто 
з політичних міркувань. Звісно, втративши при 
цьому фінансово. Інші артисти, навпаки, радо 
використовують поле, яке навіть стало вільні-

шим, і небезкоштовно веселять російську пу-
бліку, незважаючи на російську ж агресію на 
Донбасі та анексію Криму. І таким є їхній етич-
ний вибір. З яким мені як громадянину, звісно, 
не по дорозі.

Оцінити обидві етичні позиції може лише 
суспільство. Через Верховну Раду, тобто через 
закон. Для такого закону я пропоную простий і 
зрозумілий підхід.

1) Їдеш розважати публіку країни-агресора 
— повідомляєш СБУ.

2) Після цього тебе заносять до спеціаль-
но створеного державного реєстру виконавців, 
що здійснюють концертно-гастрольну діяль-
ність на території країни-агресора, який може 
вести, приміром, Нацрада з питань ТБ та радіо-
мовлення.

3) Під час виступу чи відеокліпу артиста, 
якого занесено до реєстру, на українських теле-
каналах постійно висвічується інформаційний 
напис: «Цей виконавець гастролює на території 
країни-агресора». Відповідне повідомлення лу-
нає також і на радіо перед саундтреком такого 
артиста.

4) В Україні зі своїх концертів виконавці, 
що внесені до реєстру, сплачують спеціальний 
збір, надходження від якого повністю скерову-
ються на потреби Збройних Сил України.

Безумовно, до законопроекту ще будуть 
різні пропозиції та уточнення. Однак позиція 
прямої або прихованої неповаги до своєї кра-
їни повинна нарешті дістати оцінку. Від цієї ж 
країни.

Коли на Донбасі припинять стріляти?
12 лютого  виповнюється  три роки, як глави чотирьох найбільших держав Європи —  президенти Франції, України, 

Росії, канцлер Німеччини —  підписали Мінські угоди, які підтверджували перші угоди, підписані у вересні. 
Перший пункт  угод — негайне припинення бойових дій. За три роки  на Донбасі не було жодного дня  без боїв. 

Про гастролі українців у Росії

Безсмертний: «Конфлікт на 
Донбасі — чи не єдиний у світі 
в післявоєнний період, де ООН 
узагалі не бере ніякої участі»

Надзвичайний і Повноважний 
Посол України Роман Безсмертний 
в ефірі на телеканалі ZIK зазначив, 
що Україні потрібно виконувати всі 
чинні закони, зокрема Закон про 
оборону та Закон про правовий ре-
жим воєнного стану. «І це означає, 
що ми повернемося у своє правове 
поле, зрозуміємо, що нам треба ро-
бити далі та ввійдемо в міжнародне. 
Тоді буде зрозумілим статус військо-
вополонених, умови забезпечення, 
статус мирного населення на тери-
торії, де ведуться бойові дії. Тобто 
стане зрозуміло, хто відповідатиме 
за все це», — заявив політик. 

Бо сьогодні, як зауважив Без-
смертний, коли людина в Донецьку 
пред’являє претензії київській вла-
ді, що вона не має чого їсти й пити, 
то вона має рацію, адже це — АТО.

«І насправді Українська держа-
ва сьогодні юридично несе відпові-
дальність за соціальні умови та ста-
тус цих людей. Не Росія! От мине час, 
юридично все це буде витягнуто й 
показано. А при такій чіткій відпові-
ді на питання стане зрозуміло, хто в 
якій позиції: Україна — жертва, Ро-
сія — агресор. Далі це включить від-
повідні міжнародні документи. Та-
кож це дасть можливість зрозуміти, 
як ми діємо щодо Криму та Донбасу», 
— акцентував Безсмертний.

Наступний крок, за словами ди-
пломата, — роль та місце ООН у ві-
йні на Донбасі. «Але в чому парадок-
сальність ситуації? Це чи не єдиний 
конфлікт у світі в післявоєнний пе-
ріод, де ООН узагалі ніякої участі не 
бере. Та ООН, суть якої — не допус-
тити війни, вона сьогодні дивиться, 
як два учасники, два фундатори ООН 
воюють!»

Гутерріш: «Урегулювання 
конфлікту на Донбасі — 

один із пріоритетів року для ООН»
Урегулювання конфліктів у Європі, в тому 

числі на Сході України, стане одним із пріорите-
тів Організації Об’єднаних Націй 2018 року. Про 
це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гу-
терріш.

«Необхідно вийти з паралічу, який дозволяє 
європейським конфліктам тривати, а також пе-
реходити в заморожений стан. Спираючись на 
досвід двох світових воєн і враховуючи ресурси 
й потужності, доступні в Європі, немає виправ-
дання існуванню конфліктів у регіоні», — наголо-
сив Гуттеріш.

Раніше координатор системи ООН в Україні 
Ніл Вокер заявив, що 2018 року гуманітарна до-
помога Донбасу складе $187 млн.

Марчук — про Будапештський меморандум: 
Лавров нахабно обманює

Український представник у підгрупі з питань 
безпеки Тристоронньої контактної групи Євген 
Марчук заявив, що, підписуючи Будапештський 
меморандум, Росія зобов’язалася не застосову-
вати не тільки ядерної, а взагалі ніякої зброї про-
ти України.

За його словами, заява про відсутність 
зобов’язань підписантів у меморандумі також не 
відповідає дійсності.

Марчук додав: у статті 2 чітко йдеться ан-
глійською, що підписанти підтверджують своє 
зобов’язання, що ніяка їхня зброя ніколи не буде 
використана проти України.

Раніше міністр закордонних справ Росії 
Лавров заявив, що це Україна порушила свої 
зобов’язання, допустивши Майдан, а не Росія по-
рушила Будапештський меморандум.

При цьому Лавров стверджує, що Росія «за-
цікавлена у виконанні Мінських домовленостей 
у повному обсязі, що вписується в повагу тери-
торіальної цілісності України в її нинішніх кордо-
нах, що склалися після референдуму в Криму».

Посол України в Австрії Олександр Щер-
ба на слова Лаврова процитував пункт 1 Бу-
дапештського меморандуму, в якому Росія 
зобов’язувалася поважати кордони України, 
чинні на 1994 рік, — тобто включно з Автоном-
ною Республікою Крим. 
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Бліц-інформ
У Польщі відзначили 
100-річчя 
незалежності УНР
У місті Холм урочистості відбу-

лися поруч із кафедральною право-
славною церквою святого Івана Бо-
гослова, де знаходяться могили воя-
ків Української Народної Республіки.

До присутніх звернувся д-р Гри-
горій Купріянович, голова Україн-
ського товариства. Учасники покла-
ли квіти до могили й запалили свічки. 
Після цього на урочистому концер-
ті в залі Державної вищої професій-
ної школи виступив чоловічий укра-
їнський хор з Польщі «Журавлі».

Микола Ярмолюк, радник-по-
сланник посольства України, вручив 
відзнаку від Міністерства оборони 
України священику — мітрату пра-
вославної церкви в Холмі Івану Лу-
кашуку.

Подію організувало Українське 
товариство під патронатом посла 
України в Польщі Андрія Дещиці та в 
співпраці з консулом України Стані-
славом Адамяком.

У Польщі відзначення 100-річчя 
незалежності України відбулося та-
кож у Варшаві, Кракові, Любліні, ін-
ших містах.

У Білорусі заблоковано 
найпопулярніший 
незалежний сайт «Хартыя-97»
Про це повідомив 24 січня пор-

тал TUT.BY. За даними журналістів, 
сайт Хартыя-97 внесли до списку об-
меженого доступу для постачальни-
ків Інтернет-послуг.

Ресурс опинився у списку 24 січ-
ня на підставі рішення Міністерства 
інформації. При цьому ресурс від-
кривається з інших країн.

Творці сайту закликали журна-
лістів, правозахисників і читачів до 
солідарності: «Блокуванням най-
більш відвідуваного незалежного 
сайту завдано чергового удару по 
свободі слова в Білорусі. 20 років з 
нами боролися влади шляхом різних 
репресій: від блокувань до арештів і 
вбивств журналістів. Ми будемо за-
хищати сайт усіма доступними спо-
собами, в тому числі на міжнародно-
му рівні».

У грудні 2017 року в Білорусі був 
заблокований сайт «Белорусский 
партизан». Тоді Міністерство інфор-
мації ухвалило таке рішення «за ре-
зультатами моніторингу, який ви-
явив систематичне порушення за-
конодавства про засоби масової ін-
формації».

У Білорусі список сайтів, які під-
лягають блокуванню, складається 
на підставі рішень, ухвалених Мі-
ністерством інформації. Ініціювати 
блокування ресурсу може будь-який 
громадянин Білорусі — для цього 
він робить відповідний запит до про-
фільного відомства.

Якщо Мінінформ ухвалює рі-
шення про блокування, то протя-
гом трьох робочих днів повідомляє 
про це власнику сайту (якщо це бі-
лоруська компанія або громадянин 
країни) і Державній інспекції з на-
гляду за електрозв’язком.

Інспекція веде список сайтів, які 
підлягають блокуванню. Провай-
дери мають доступ до цього спис-
ку і повинні перевіряти його щодня. 
Після того, як сайт вносять до спис-
ку, постачальники Інтернет-послуг 
зобов’язані закрити до нього доступ 
  протягом доби.

У Києві наприкінці минулого року від-
бувся навчальний семінар «Впровадження 
Національного плану дій «Жінки, мир, без-
пека» на виконання резолюції Ради Без-
пеки ООН № 1325». Узяли участь журналіс-
ти, представники громадських організацій 
столиці й областей. З доповідями виступи-
ли експерти Представництва ООН в Україні, 
Міністерства соціальної політики, Глобаль-
ної мережі жінок-миротворок, громадської 
організації-центру «Розвиток демократії». 
Участь в організації семінару взяли Націо-
нальна спілка журналістів України та Націо-
нальний прес-клуб реформ. 

У доповідях, дискусіях йшлося про важ-
ливість гендерного інтегрування в суспіль-
стві, повного рівноправ’я жінок і чоловіків 
у всіх політичних, економічних, соціальних 
процесах. Для України, де, на жаль, три-
ває війна на Сході, вкрай важливою стала й 
тема запобігання насильству в зоні агресії 
та воєнних дій.

Цікавим був моніторинг висвітлення 
гендерної тематики в українських засобах 
масової інформації — пресі, радіо, теле-
баченні, Інтернеті. Говорили про те, що ще 
надто мало порушують такі вкрай важливі 
теми, як соціальний захист жінки-пенсіо-
нерки, молодої матері, працевлаштування 
жінок, безпека в родині, побуті. Натомість 
домінують другорядні таблоїдні теми. 

Резолюція Ради Безпеки ООН 
і Національний план дій

Резолюція № 1325 була ухвалена Ра-
дою Безпеки ООН 31 жовтня 2000 року. У 
ній ще раз підкреслювалася важливість 
міжнародного гуманітарного права, вели-
ка роль жінок у суспільстві й водночас під-
вищені ризики для безпеки жінок, особли-
во в гарячих точках планети, зонах воєнних 
конфліктів. Проте й самі жінки можуть бага-
то зробити для запобігання міжнародним і 
внутрішньонаціональним конфліктам, у ми-
ротворчій діяльності.

Рада Безпеки закликала всі держа-
ви-члени ООН робити все можливе в цьо-
му плані. У тому числі для захисту жінок від 
збройних конфліктів.

В Україні держава чимало зробила 
на виконання резолюції Ради Безпеки. 
Черговий крок — Кабінет Міністрів Укра-
їни своїм розпорядженням від 24 люто-
го 2016 року затвердив Національний 
план дій «Жінки, мир, безпека» на період 
до 2020 року з виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325. План передбачає за-
ходи із захисту жіноцтва від проявів ген-
дерної дискримінації. Також, враховую-
чи бойові дії на Донбасі, акцентовано на 
належному реагуванні на правопорушен-
ня, пов’язані з гендерним насильством у 
районах проведення антитерористичної 
операції на Сході, соціальним захистом, 
підтримкою внутрішньо переміщених осіб 
із зони конфлікту. Звернуто увагу і зага-
лом на запобігання насильству щодо жі-
нок у побуті, сім’ї. 

Хоча робиться чимало, однак є й про-
блеми, на які варто звернути увагу державі, 
суспільству. Про деякі з них — нижче. 

Чому жінку не визнавали 
учасницею АТО?

У Чернігові щойно завершився пока-
зовий судовий розгляд щодо підтверджен-
ня статусу учасника АТО. Ще 2015 року, 
в перший рік боїв на Донбасі, Катерина 
Число пішла добровольцем на захист дер-
жави, влилася до складу одного з добро-
вольчих формувань. Кілька місяців моло-
да жінка служила військовим медиком, у 
зоні боїв рятувала життя, лікувала наших 
поранених бійців. Поза всяким сумнівом, 
це безпосередня участь в АТО. Повернув-
шись зі Сходу, Катерина вирішила піти на 
службу до Збройних Сил України, підписа-
ла контракт зі ЗСУ. Але при цьому їй чо-
мусь відмовили в наданні статусу учасни-
ці бойових дій. Довелося  звертатися до 
суду, щоб підтвердити цей статус, відтак 
право на соціальні гарантії, встановлені 
законом держави. 

Новозаводський суд міста Чернігова 
встановив юридично факт участі Катери-
ни Число в бойових діях у зоні АТО. Здава-
лося б, усе владналося. Але Міністерство 
оборони чомусь не погоджувалося з рі-
шенням суду й подало на це апеляцію. До-
велося розглядати справу знову. І ось Апе-
ляційний суд Чернігова відхилив апеляцію 
Міноборони, підтвердив рішення Новоза-
водського суду, тобто статус Катерини Чис-
ло як учасниці бойових дій. Але невже для 
цього очевидного факту потрібні були роки 
бюрократичної тяганини й рішення аж двох 
судів? 

Насильство в сім’ях 
і не тільки

Лише за один квартал по Чернігівщині з 
приводу домашнього насильства правоохо-
ронці зафіксували 863 звернення. Сумний 
факт, але загалом типовий для країни. Що-
року в Україні від домашнього насильства 
потерпає майже мільйон осіб. Для нема-
лої кількості людей це закінчується трагіч-
но: близько 600 жінок у країні щороку по-
мирають унаслідок жорстокого поводжен-
ня в сім’ї.

Цю сумну статистику поповнюють тра-
гедії загалом щодо жінок. Кримінальна 
хроніка переповнена такими повідомлен-
нями. Ось, для прикладу, заголовки но-
вин по Чернігівщині лише за останні кілька 
тижнів.

«Жінка померла в реанімації після свар-
ки з чоловіком».

«У Чернігові жінка випала з 14-го повер-
ху та від численних травм загинула на міс-
ці». 

«Дівчина загинула, її мати та бабуся в лі-
карні».

«Пенсіонерка померла на пошті».
«Киянин збив жінку і втік».
«Бабуся віддала шахрайці сто тисяч».

Щодо останнього, то саме жінки, осо-
бливо літні, найчастіше стають жертвами 
аферистів. Злочинці різними шляхами ви-
манюють у стареньких останні кошти, на-
копичені за життя. На жаль, правоохорон-
ним органам досить рідко вдається розслі-
дувати такі злочини і притягти аферистів до 
суду. 

Жертви шарлатанства
Щойно Міністерство охорони здоров’я 

України підготувало давно назрілий зако-
нопроект щодо впорядкування діяльності 
так званих «цілителів». Жертвами останніх 
стало чимало громадян, у тому числі жінок. 

Трагічний випадок стався торік на Чер-
нігівщині. Сюди приїхала, шукаючи допомо-
ги, молода подружня пара зі столиці. Жінка 
ніяк не могла завагітніти, народити дитину. 
Їй підказали, що в одному з сіл нашої облас-
ті є «народний цілитель», котрий вилікує від 
безпліддя. 

Візит подружжя до цього цілителя вре-
шті так нічого і не дав — вагітність не на-
ставала. Запідозривши, що їх просто обду-
рили, молода пара знову приїхала до «ціли-
теля», вимагаючи пояснень. Завершилося 
все трагедією. Зловмисник і його спільни-
ця, не бажаючи повертати взяті за «зцілен-
ня» гроші й боючись розвінчання свого «ці-
лительства», вбили молоде подружжя й за-
копали тіла. 

Злочин викрито, йде розгляд в суді. Але 
скільки таких випадків по країні! Чи то з 
трагічним фіналом, чи просто зі шкодою 
здоров’ю людей, обдурюванню й обкра-
данню їх.

Державі необхідно навести лад у цій ца-
рині. 

Насильство на очах у всіх
Ще одну гучну судову справу розгляда-

ють в одному з судів Чернігова. Мова про 
резонансну історію з побиттям дівчат-шко-
лярок у місті. Торік вона стала відома на 
всю Україну. Хоча такі випадки зафіксовані 
не лише в Чернігові. 

Кілька школярок жорстоко побили свою 
однокласницю. Вчинили це серед білого 
дня, на очах в інших школярів. Найбільш ди-
ким у цій історії є те, що жоден з тих, хто спо-
стерігав побиття, не припинив його, більше 
того: дехто захоплено знімав це на відео, а 
потім ще й виклав в Інтернет. Жертва при-
людного побиття отримала серйозні трав-
ми, і не лише фізичні, а й психологічні. 

Під час розслідування з’ясували, що це 
не поодинокий факт. Жертвами цих самих 
юних хуліганок стали ще декотрі старшо-
класниці.

Цей факт, як у дзеркалі, відбив дуже ба-
гато проблем суспільства — законодавчих, 
морально-етичних.

Усі наведені приклади свідчать, що у 
сфері безпеки жінок у нашому суспільстві 
ще дуже багато чого треба зробити. І ро-
бити це треба всім: і державним органам, і 
громадськості, й засобам інформації. 

Петро АНТОНЕНКО

Зарплата в Генпрокуратурі 
в кілька  разів перевищує оклад 

Заробітна плата Генерального прокурора Юрія Лу-
ценка за грудень склала 218 563 гривні. Сам оклад 
Луценка склав 37 тисяч гривень, решта — різні допла-
ти. Після утримання податків і зборів Луценко отримав 
175 943 гривні. У листопаді Луценко заробив 165 ти-
сяч гривень. 

Зарплата заступника Генерального прокурора – 
керівника САП (Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури) Назара Холодницького за грудень склала 
327 166 гривень. Його оклад — 57 600 гривень. Піс-
ля утримання податків і зборів Холодницький отримав 
263 368 гривень. Зарплата його за жовтень склала 
164 тисячі гривень. 

Нові побори «Укрпошти»
Поштове відомство вводить усе нові подорожчання своїх послуг. Вже по-

відомлялося про різке підвищення тарифів на пересилання кореспонденції, 
зокрема — за кордон майже утричі. А ось ще одна новація: від початку року 
різко подорожчало користування абонентськими скриньками для громадян. 
На Чернігівському поштамті торік річна плата за це становила 140 гривень, 
на 2018 рік — 460 гривень. Більш як утричі! Нова ціна складає майже 340% 
від попередньої, тобто подорожчання склало майже 240% старої ціни! Тут уже 
не поясниш, як на це звикли всі кивати, «підвищенням ціни пального й міні-
мальної зарплати» — ну не настільки ж вони підвищилися. Вірогідно, все це 
через безконтрольність у ставленні до цього практично монополіста з боку 
контролюючих органів. 

І навряд чи завдяки таким подорожчанням підвищиться зарплата рядово-
го листоноші, поштовика, чи перестануть закривати по селах поштові відді-
лення. Куди ж підуть кошти, на які оббирають людей?

Жінки, мир, безпека
Гендерна політика й виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325
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Закордонне українство

Українці Австралії 
декомунізували 
рекламу на телеканалі 
Союз українських організацій Ав-

стралії домігся, щоб місцевий телеканал 
Channel 7 прибрав з рекламного ролика 
радянський символ — серп і молот. Про 
це повідомив керівник союзу Стефан Ро-
манів.

Ситуація набула розголосу в ЗМІ піс-
ля того, як у нових серіях австралійського 
кулінарного шоу «Правила моєї кухні» (My 
Kitchen Rules) за участю двох російських 
конкурсанток вмонтували в логотип теле-
передачі серп і молот.

Українська дипустанова та Союз укра-
їнських організацій Австралії закликали 
авторів шоу й керівництво каналу зняти 
радянські символи, бо вони є символами 
нелюдського ставлення, геноциду й пору-
шення прав людини.

Кампанію українських австралійців 
підхопило багато австралійських ЗМІ, а 
канал засипали дзвінками і звинувачен-
нями.

Діаспора пропонує 
гранти українським 
організаціям
Українські громадські організації, які 

допомагають у реабілітації ветеранів ро-
сійсько-української війни, можуть отри-
мати грант від канадської діаспори. Про 
це заявили в Конгресі українців Канади 
(КУК). Наразі у Фонді захисників України 
є близько 100 тис. CAD, які вдалося зібра-
ти під час доброчинної вечері у вересні 
2017-го.

Українським організаціям, охочим 
отримати грантові кошти, необхідно за-
повнити спеціальну форму, додати необ-
хідні документи та надіслати їх на адре-
су defendersofukraine@cufoundation.ca 
до 15 лютого ц. р. Максимальна сума 
гранту становить 50 тис. CAD. Розподі-
лом коштів спільно займаються КУК і Ка-
надсько-українська фундація. «Діаспора 
пишається своєю допомогою цим хоро-
брим чоловікам і жінкам, котрі надиха-
ють нас усіх», — заявив Павло Ґрод, пре-
зидент КУК.

Товариству допомоги 
сиротам України — 
25 років
Створене 25 років тому подруж-

жям Марії та Івана Йовиків і їхніми од-
нодумцями, ТДСУ вийшло за межі США 
та, сягнувши України, стало підтримкою 
для української сирітської молоді. По-
чинаючи з Києва й кількох західних об-
ластей, з часом Товариство охопило й 
інші області України. Була створена ме-
режа осередків, відібрали координато-
рів. Завдяки цій допомозі тисячі дітей 
здобули середню й вищу освіти. ТДСУ 
стало й одним із центрів духовного та 
патріотичного виховання молодого по-
коління.

Дитячий хор 
«Жайвір» відзначив 
десятиліття 
Хор був створений при Спілці україн-

ської молоді Канади.
Він є активним у житті української гро-

мади, виступає на святах УПА, Шевчен-
ківських і різдвяних концертах, ярмар-
ках, фестивалях, доброчинних концертах 
«Коріння Шевченківського роду», «Діти 
Канади — дітям України». «Жайвір» — по-
стійний учасник музичного фестивалю. 

У «Жайворі» діти вчаться не тільки 
співати, вони вивчають українську мову, 
традиції, культуру, історію. Діти знають 
про своє коріння і пишаються, що є части-
ною української громади.

Ювілейне відзначення хору складало-
ся з концерту «Жайвора» та новорічного 
маскараду. 

«Cтрупи на латах. Чор-
ні сторінки епопеї проклятих 
солдатів» — так називається 
нова книга з-під пера Пйотра 
Зиховіча. У центрі його дослі-
дження — бійці збройного ан-
тикомуністичного підпілля в 
післявоєнній Польщі.

У польській історіографії 
організації, що змагалися за 
повалення маріонеткового ко-
муністичного режиму (Націо-
нальні збройні сили, Грома-
дянська Армія Крайова, «Воля 
і незалежність» тощо), дістали 
загальну назву «проклятих сол-
датів».

«Немає сумнівів, що «про-
кляті солдати» хоробро боро-
лися за праве діло. Однак це 
не означає, що всі були геро-
ями, як переконують бронзів-
ники нашої історії», — пише 
автор дослідження. Пйотр Зи-
ховіч закликає: «Ми не кому-
ністи — не оббріхуймо власну 
історію».

У книзі, між іншим, ідеть-
ся про «контраверсійну ді-
яльність» відомих командирів 
польського антикомуністич-
ного опору — «Бурого» (Рому-
альда Райса), «Оґня» (Юзефа 

Курася), «Лупашки» (Зиґмунта 
Шендзеляжа), «Шарого» (Ме-
числава Паздерського), «Во-
линяка» (Юзефа Задзерсько-
го), «Вацлава» (Юзефа Бісса) 

та багатьох інших «проклятих 
солдатів».

Контраверсійність поля-
гає в тому, що, наприклад, «Лу-
пашка» вчиняв злочини про-
ти цивільних білорусів і литов-
ців. «Бурий» палив білоруські 
села з їхніми жителями на Під-
ляшші. «Оґень» відзначився єв-
рейськими погромами проти 
вцілілих після Голокосту євре-
їв (13 осіб біля с. Коростенко-
над-Дунайцем на Лемківщи-
ні 2 травня 1946 року). «Ша-
рий» брав участь у нападі На-
ціональних збройних сил (НСЗ) 
на українське село Верховини 
6 червня 1945 року (близько 
240 загиблих). «Волиняк» відо-
мий тим, що його підрозділ НСЗ 
у ніч на 18 квітня 1945 року 
розгромив українське село 
Пискоровичі. «Вацлав» коман-
дував загоном Армії Крайової 
під час спалення українсько-
го села Павлокоми 3 березня 
1945 року. 

«Багатьох читачів описані 
драматичні факти можуть шо-
кувати. Правдива історія, од-
нак, була складніша, ніж патрі-
отичні біло-червоні читанки», — 
застерігає історик.

Вихід книги планується 13 
лютого 2018 року. 

Пйотр Зиховіч (народився 
1980 року, Варшава) — поль-
ський історик і журналіст. Від 
2013 року — заступник го-
ловного редактора щотижне-
вого журналу «Do Rzeczy» й 
головний редактор місячни-
ка «Historia Do Rzeczy». Автор 
книг «Pakt Ribbentrop-Beck. 
Czyli jak Polacy mogli u boku 
Trzeciej Rzeszy pokonac Zwiazek 
Sowiecki» («Пакт Ріббентропа – 
Бека. Або як поляки могли пе-
ремогти Радянський Союз на 
боці Третього Райху»), «Obled 
'44. Czyli jak Polacy zrobili 
prezent Stalinowi, wywolujac 
Powstanie Warszawskie» («Бо-
жевілля'44. Або як поляки зро-
били подарунок Сталіну, під-
нявши Варшавське повстан-
ня»), «Pakt Pilsudski-Lenin. Czyli 
jak Polacy uratowali bolszewizm 
i zmarnowali szanse na budowe 
imperium» («Пакт Пілсудського 
– Леніна. Або як поляки вряту-
вали більшовизм і змарнува-
ли шанс на побудову імперії») 
та ін.

Українська правда — 
Історична правда

Коментар редактора газети
Просте й непросте запитання: чи мож-

ливий і чи доцільний вихід подібної книги 
нині в Україні? 

Але спершу — як вона вийшла в Поль-
щі? Очевидно, тому, що, на відміну від Укра-
їни, в Польщі не йде війна, нема військової 
агресії сусідніх держав і окупації частини 
країни. А ще тому, що суспільство тут більш 
монолітне, згуртоване національно і демо-
кратія на більш високому рівні.

Інакше не так просто було б побачи-
ти світ подібним виданням у Польщі саме 
зараз. Тепер, коли вже не перший рік при 
владі в країні партія «Право і справедли-
вість» — правоконсервативна політична 
сила, безумовно, патріотична, але з акцен-
том саме на свою історичну правоту, навіть 
у непростих і неоднозначних питаннях ми-
нулого. 

Саме при «ПіС» загострилися стосунки 
між нашими двома країнами, насамперед 
щодо історичних аспектів, втім, як і з Євро-
союзом. 

І ось така книга молодого, але вже зна-
ного польського історика, до того ж редак-
тора і заступника редактора двох журна-
лів. Варто додати, що й інші книги автора 
явно не вписуються у прийняті стандарти 
і збуджують суспільну думку. Прочитайте 
хоча б їхні назви. 

Трагедія і Польщі, і України полягала в 
тому, що тривалий час великі європейські 
народи були позбавлені своєї державнос-
ті. Польща не мала її після поділу країни су-
сідніми імперіями наприкінці XVIII століття і 
аж до 1918 року, а потім — кілька років на-
цистської окупації, з 1939 по 1944 роки. В 
історії України — взагалі цілі століття без-
державності. А ХХ століття для обох країн 
позначене ще й тоталітарним комуністич-
ним режимом: у поляків — на 40 повоєн-
них років, у нас — на три чверті століття. 

І ось патріоти беруть до рук зброю і по-
чинають боротьбу за незалежність і демо-
кратичний устрій. Скажімо, Польща у зга-
даний період бездержавності не раз під-
німалася на великі повстання проти Ро-

сійської імперії. Героїчні сторінки вписали 
обидва сусідні народи в боротьбу за волю 
й демократію і в ХХ столітті. 

Але чи завжди можлива така бороть-
ба в якійсь рафінованій, «цивілізованій» 
формі, в «білих рукавичках»? Історія за-
свідчила, що ні. На превеликий жаль. Бо у 
вир такої боротьби мимоволі втягувалося 
і ставало її жертвами й чимало нейтраль-
ного, простого люду. В одних випадках це 
виливалося в етнічні, національні проти-
стояння. В інших — у так звану «класову» 
або просто ідеологічну боротьбу, теж дово-
лі криваву. Вистачало й чвар у самому се-
редовищі борців, патріотів. 

Як до цього всього ставитися? Може, 
змиритися, адже люди боролися за спра-
ведливу справу? І є давно відома й цинічна 
формула: «Мета виправдовує засоби», тоб-
то задля високої, благородної мети можуть 
бути й далекі від гуманності засоби. 

Улітку цього року — чергова, вже 75-
та річниця Волинських подій, кривавого 
протистояння українців і поляків на Воли-
ні влітку 1943 року. Ця болюча тема, яка, 
власне, і стала останніми роками головною 
в історичному дискурсі поляків і українців, 
знову актуалізується. Протистояння на за-
хідноукраїнських землях, з піком його на 
Волині, було викликане тим, що і законний 
уряд Польщі, що був у роки окупації в Лон-
доні, з його бойовим формуванням — Армі-
єю Крайовою, і Організація Українських На-
ціоналістів з її УПА, Українською Повстан-
ською Армією, боролися за те, аби ці давні 
українські землі, які в міжвоєнний час були 
в складі Польщі, внести до своєї відновле-
ної по війні незалежної держави. Боролися 
між собою і боролися з двома тоталітарни-
ми імперіями, які почергово окупували ці 
землі, — німецькою і радянською. 

Нині поляки знову доводитимуть, що 
і АК, і названі вище інші збройні форму-
вання боролися за справедливу справу, 
а ОУН і УПА — займалися терором і гено-
цидом поляків. Знову ми доводитимемо, 
що саме наші патріоти боролися за спра-
ведливу справу й давали відсіч польсько-

му терору і геноциду. 
Але не сьогодні вже сказано, що тут 

слід менше втручатися політикам, а по-
трібні серйозні дослідження істориків обох 
країн. У тому числі й такі нешаблонні, як 
ось ця книга Зиховіча. У тій кривавій бор-
ні методи її не могли бути «стерильними», 
і всі сторони діяли однаково. Якщо прості 
селяни якогось села підтримували таке-то 
військове угруповання, таку-то сторону, то 
супротивне відповідало терором проти се-
лян. І навпаки.

Щодо ОУН і УПА, то поляки, особливо 
політики, вимагають від нас визнати, що 
ОУН і УПА діяли далеко не завжди цивілізо-
вано. Натомість визнають подібне  почас-
ти,  і не так польські  політики, як історики, 
стосовно своїх польських формувань. 

Що на це відповісти?  Навіть наш Укра-
їнський інститут національної пам’яті, який 
так незлюбили деякі польські політики, а 
голові якого Володимиру В’ятровичу навіть 
забороняють в’їзд до Польщі, — також за 
історичну правду. Серед іншого — й щодо 
встановлення військових злочинів з боку 
окремих наших військових і формувань. 
Ніхто в нас не заперечує цих фактів. Давно 
сказано і про протистояння в рядах самих 
патріотів, про розкол ОУН на бандерівське 
і мельниківське крило, про фактичний роз-
пуск і роззброєння перших повстанських 
формувань УПА під проводом Тараса Буль-
би-Боровця. Не секрет, що в ОУН діяла і до-
волі ефективна Служба безпеки, якій до-
водилося діяти жорсткими методами, та-
кож  і проти недавніх «своїх». 

Усе це так, такі речі досліджують і публі-
кують. Але чи варто це надто «розкручува-
ти» в країні, де триває війна, де є інозем-
на збройна агресія, окупація? У країні, де 
національна ідея так повільно міцнішає, де 
нація розколота, принаймні «розшарова-
на» щодо національних питань. Країні, яка 
ще так важко відходить від понад 70-літ-
нього тоталітарного дурману. 

Правда історії потрібна. Тільки чи гото-
ві ми й чи готуємося до її сприйняття? 

Петро АНТОНЕНКО 

У Польщі вийде книга про злочини 
післявоєнного антикомуністичного підпілля

Трагедія бездержавності й тоталітаризму

П. Зиховіч
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ЕЕколооггіяя
Дев’ять країн ЄС 
перевищують норми 
забруднення повітря
Міністри у справах навколишнього се-

редовища дев’яти країн ЄС запрошені до 
Брюсселя на нараду з проблеми серйоз-
ного забруднення атмосфери. Дев’ятьом 
членам ЄС, а саме Чехії, Німеччині, Іспанії, 
Франції, Італії, Угорщині, Румунії, Словаччи-
ні та Великій Британії, загрожують санкцій-
ні процедури за перевищення встановле-
них граничних рівнів забруднення повітря.

Нарада дасть можливість цим держа-
вам запевнити Брюссель в якнайшвид-
шому ухваленні заходів щодо приведення 
екологічної ситуації у відповідність до при-
родоохоронного законодавства ЄС.

Лісів у Європі 
поменшало
Близько 8000 років тому білка могла 

подорожувати по деревах з Піренеїв до 
Східної Європи, не торкаючись землі. Але 
в результаті зростання попиту на сільсько-
господарські угіддя й використання дере-
вини в якості палива зникло більше поло-
вини лісів Європи. Колись більше двох тре-
тин території Центральної і Північної Євро-
пи були покриті деревами. Сьогодні вони 
покривають приблизно третину, а в захід-
них і прибережних регіонах, включно з Ве-
ликобританією та Ірландією, скорочення 
набагато більше. У деяких районах площа 
лісів зменшилася до 10% території і нижче. 

За 5 років сонячна 
енергія в Австралії 
подешевшала на 44%
Минулий рік став для Австралії рекорд-

ним за кількістю встановлених сонячних 
елементів у будинках. Від 2012 року ви-
трати на встановлення та експлуатацію со-
нячних панелей зменшилися майже напо-
ловину.

У 2017 році в країні приватні домовлас-
ники й бізнес встановили панелей сумар-
ною потужністю 1,05 ГВт. Австралійці вирі-
шили таким чином боротися з тарифами на 
електроенергію, що постійно зростають.

За прогнозами, Австралія стане світо-
вим лідером з упровадження сонячних па-
нелей. До 2040 року 25% потреб країни в 
електроенергії забезпечуватимуть сонячні 
панелі на дахах.

Мікрохвильові печі 
загрожують 
довкіллю
Учені Манчестерського університету 

з’ясували, як мікрохвильові печі вплива-
ють на навколишнє середовище.

Тільки в Євросоюзі ці печі виробляють 
за рік стільки діоксиду вуглецю, як майже 
7 мільйонів автомобілів. Такий обсяг вики-
дів теж є чинником, що сприяє глобально-
му потеплінню. 

Шкодить і низька енергоефективність 
СВЧ-печей при споживанні чималої енер-
гії. У середньому по ЄС мікрохвильовки 
споживають кількість електроенергії, екві-
валентну річному виробництву трьох вели-
ких газоелектростанцій.

Серйозне занепокоєння викликають і 
проблеми утилізації. Споживачі схильні ку-
пувати нову техніку до того, як стара вихо-
дить з ладу. У результаті надто багато серед 
відходів викинутого обладнання.

Фахівці вважають, що найкращим спо-
собом зменшити шкідливий вплив мікро-
хвильових печей буде підвищення ефек-
тивності цього обладнання. Власникам мі-
крохвильовок учені радять коригувати час 
готування  залежно від виду продукту і від-
ключати піч від мережі після  використання. 

У Стокгольмі курсують 
безпілотні автобуси

Шведське транспортне агентство відправило 
перші два безпілотні автобуси на громадські доро-
ги Стокгольма. Автобус курсує між двома района-
ми в північній частині Стокгольма за попередньо 
записаним маршрутом довжиною 1,5 км зі швид-
кістю 20 км/годину за допомогою GPS і датчиків.

Автобуси розраховані на 12 пасажирів. Вони 
не мають керма, але ними можна керувати вручну. 
Водій перебуватиме на борту, щоб контролювати 
автобус у разі надзвичайних ситуацій, як цього ви-
магає законодавство Швеції. Проїзд в автобусах 
безкоштовний.

У липні в рамках пілотного проекту в столиці 
Естонії Таллінні почали курсувати безпілотні авто-
буси.

Раніше в Парижі запустили два безпілотних 
автобуси з електричними двигунами. 

Телевізійні серіали Туреч-
чини продовжують тріумфальну 
ходу  світовими, в тому числі на-
шими, телеекранами. Власне, в 
Україні ці серіали йдуть на одно-
му, але з найпопулярніших, теле-
каналі «1+1». 

Почалося з грандіозної істо-
ричної епопеї «Величне століт-
тя. Роксолана» — про могутню 
Османську імперію XVI століття на 
чолі з султаном Сулейманом Ве-
ликим. Для нас це все близьке ще 
й тому, що навіть у назві фільму фі-
гурує українська дівчина Настя Лі-
совська, яка з бранки перетвори-
лася на кохану дружину султана. 

Далі останніми роками йшла 
ціла «серія серіалів», переважно 
на сучасну тему. Одні — цікавіші, 
інші — менше. У всіх — напруже-
ний, часто детективний сюжет, 
грають чудові й дуже красиві ту-
рецькі актори, саме завдяки цим 
фільмам добре відомі в Європі та 
світі.

Одним з кращих тут став 
фільм «Корольок — пташка співо-
ча», може, ще й тому, що знятий за 
дуже популярним у Туреччині та за 
її межами однойменним романом 
Решата Нурі Гюнтекіна. 

І ось новий серіал «Нескін-
ченне кохання», знятий у 2015 – 
2017 роках. Схоже, за напруже-
ністю сюжету він перевершує всі 
попередні. Це не просто соціаль-
на, любовна драма, це детектив 
— родинні таємниці, вбивства, 
інші злочини, в тому числі в бізне-
сі. Час дії — сьогодні, місце — іс-
торична столиця Туреччини Стам-
бул, велетенський мегаполіс, 
одне з найбільших міст світу. 

Головні герої самовіддано 
борються за своє кохання, за те, 
щоб бути разом, а на шляху до 
цього — безліч перепон.

Кемаль — хлопець зі звичай-
ної, небагатої родини, котрий сво-
їм розумом, наполегливістю до-
сяг успіхів у бізнесі, залишаючись 
простим, чесним, порядним мо-
лодим чоловіком. Один з найкра-
щих, найбільш симпатичних обра-
зів сучасного кіно. 

Ніхан народилася в багатій 

родині. Палко покохала Кемаля, 
навзаєм, але обставини змусили 
Ніхан стати дружиною Еміра, не-
самовито закоханого в неї, але 
дуже цинічного, такого, що не зу-
пиняється ні перед чим. Довкола 
головних героїв — численні їхні 
рідні й близькі, долі яких перепле-
лися. Сюжет серіалу вкрай напру-
жений. 

А тепер — про акторів серіалу.

Головну роль Кемаля грає 
мужній і водночас чарівний секс-
символ турецького кіно Бурак 
Озчивіт. Наші глядачі полюбили 
його за серіалом «Величне століт-
тя. Роксолана», де він грає вірно-
го сподвижника султана — Балі-

бея. А в зга-
даному серіа-
лі «Корольок 
— пташка спі-
воча» виконав 
головну чоло-
вічу роль. До 
речі, саме на 

зйомках цього серіалу між ним і 
актрисою Фахріє Євджен, викона-
вицею головної жіночої ролі, спа-
лахнуло велике кохання. Торік ак-
тори одружилися.

Бурак Озчивіт народився 24 
грудня 1984 року в Стамбулі. За-
кінчив там факультет кіно, обра-
зотворчого мистецтва і фотогра-
фії в університеті. Кілька років 
працював у модельному бізнесі, 
де здобув звання «Краща модель 
Туреччини» і друге місце в конкур-
сі «Краща модель світу». Одночас-
но від 2006 року активно зніма-
ється в кіно й на телебаченні. 

Несліхан Атагюль грає другу 
головну роль — Ніхан. Вона на-
родилася 20 серпня 1992 року 
в Стамбулі. Як і чимало турець-
ких акто-
рів, має змі-
шану націо-
нальність, до 
того ж сама 
з простої ро-
дини. Бать-
ко — шофер, 
черкесько-

го походження, мати — домогос-
подарка з Білорусі. У родині є ще 
старший син. Починала Несліхан 
зі зйомок у рекламі. Але вже 2006 
року, тобто в 14 років (!), знялася 
в картині «Перше кохання». Через 
два роки — у 34-серійному філь-
мі «Листопад». У 2013 році — го-
ловна роль у серіалі «Два обличчя 
Стамбула». Через два роки — ще 
одна зіркова роль у фільмі «Усе, 
що мені залишилося від тебе». 
Попри молодий вік, актриса вже 
отримала багато нагород, серед 
них і міжнародні. Любить читати, 
серед улюблених письменників — 
Франц Кафка, Карлос Кастанеда, 
Урсула Ле Гуїн. Позаторік Несліхан 
вийшла заміж за турецького акто-
ра Кадира Догулу. 

Каан Урганджиоглу волею 
авторів фільму змушений був 
грати роль цинічного й розумно-
го негідника Еміра. Навіть зовні 
йому довелося відповідно пере-
в т і ли т и с я . 
Н а с п р а в -
ді Каан — 
теж краси-
вий чоловік, 
один з най-
більш попу-
лярних і за-
требуваних турецьких акторів. На 
його рахунку — близько 30 філь-
мів. Народився 8 травня 1981 
року в місті Ізмір у заможній ро-
дині. Згодом переїхав з родиною 
до Америки, де закінчив коледж. 
2000 року повернувся до Туреч-
чини, де закінчив університет. 
Одружений із Зейнеп Оймак, яка 
за фахом фотограф. 

Меліса Асли Памук грає ча-
рівну Асу, сестру Еміра, безна-
дійно закохану в Кемаля. Актри-
са має голландське походження: 
н а р о д и л а -
ся в Голлан-
дії 14 квітня 
1991 року. 
2011 року 
стала «Міс Ту-
реччина», ви-
гравши на-

ціональний конкурс краси. Грала 
в багатьох серіалах. Крім турець-
кої і голландської мов, досконало 
володіє англійською, німецькою, 
знає французьку. 

Хазал Філіз Кючюуккесе 
грає сестру Кемаля Зейнел, у 
свою чергу безнадійно закохану в 
Еміра. Актриса народилася 9 лю-
того 1988 року. Має двох братів і 
сестру-близнючку. В Анкарі спер-
шу навчалася в університеті на 
факультеті 
ми с те ц т в 
і наук, по-
тім пере-
велася й 
закінчила 
факультет 
хімії. Па-
ра лельно 
вивчала акторську майстерність. 
2009 року вперше знялася в кіно, 
в серіалі «Зірка моря». Далі були 
інші цікаві ролі. 2017 року зняла-
ся в головній ролі в телесеріалі 
«Сон». Розлучена. Любить займа-
тися спортом, читати книги. Убо-
ліває за футбольний клуб «Бешик-
таш».

Зеррін Текіндор грає сестру 
матері Ніхан, соратницю й подру-
гу героїні і Кемаля, чарівну Лей-
лу. Народилася Зеррін 5 серпня 
1964 року, хоча у фільмі ніколи 

не скажеш, 
що їй за 50. 
З а к і н ч и -
ла два уні-
верситети, 
за спеці-
а льн о с т я -
ми актриси 
й художни-
ка. Живо-
пис досі — 

її друге покликання. Відома теа-
тральна актриса. У кіно вперше 
знялася в 32 роки, потім зіграла 
там чимало цікавих ролей, про-
те більше й дуже охоче грає в те-
атрі. Була заміжня за відомим 
актором Чегіном Текіндором, 
має від нього дитину, але шлюб 
розпався. 

Паннорама

Македонія скоро проведе 
референдум про зміну назви

Між Македонією та сусідньою Грецією, з 
якою і виник спір через назву, ведуться пере-
говори. Греція має намір у поточному році вре-
гулювати спір щодо назви колишньої Югослав-
ської Республіки Македонія, розблокувавши та-
ким чином для балканської країни можливість 
вступу до Європейського Союзу.

Спір між країнами триває від часу здобуття 
Македонією незалежності 1991 року. Греція на-
полягає, що «Македонія» — це історична назва 
однієї з її північних провінцій, і через це блокує 
спроби вступу балканської країни до ЄС.

Більш ніж півмільйона 
венесуельців утекли 

до Колумбії
Понад 550 тисяч венесуельців, включно з 

нелегальними мігрантами, знаходяться на те-
риторії Колумбії. Такі дані оприлюднило 19 січ-
ня  колумбійське Управління з питань міграції, 
інформує УНН. Згідно з підрахунками відомства, 
2017 року потік мігрантів із сусідньої країни зріс 
на 62%. 

Протягом останніх років Венесуела перебу-
ває у стані гострої соціально-економічної кризи, 
що супроводжується стрімким зростанням цін та 
девальвацією національної валюти. Рівень ін-
фляції у Венесуелі за підсумками року переви-
щив 2600%.

МОК не пустив 
111 російських спортсменів 

на зимову Олімпіаду в Пхенчхані 
Міжнародний олімпійський комітет 

скоротив попередній список російських 
спортсменів, які можуть виступити на 
зимових Олімпійських іграх у південно-
корейському Пхенчхані, з 500 до 389 
осіб. 

Скорочений список ще перевірять на 
додаткових допінг-тестах. Окрім спорт-
сменів, МОК не допустив на Олімпіаду 51 
російського тренера і 10 медпрацівників. 

У листопаді 2015 року Всесвітнє ан-
тидопінгове агентство опублікувало до-
повідь, в якій звинуватило РФ у держав-
ній підтримці допінгу. 

Через допінг-скандал збірні Росії з 
легкої і важкої атлетики не пустили на літ-
ні Олімпійські ігри 2016 року. Тоді ж ро-
сійську збірну в повному складі не пусти-
ли на літню Параолімпіаду. 

5 грудня 2017 року МОК через систе-
матичне порушення антидопінгових пра-
вил усунув від участі в Олімпіаді-2018 
Національний олімпійський комітет РФ. 
Російські спортсмени змагатимуться в 
Пхенчхані лише під олімпійським прапо-
ром, і їм заборонять наносити на форму 
національну атрибутику. У разі перемоги 
представника РФ на його честь буде ви-
конаний не російський, а олімпійський 
гімн. 

Турецький серіал «Нескінченне кохання» 
б’є рекорди популярності 
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Історія: таємниці, відкриття, гіпотези У Білорусі 
встановлять 

перший пам’ятник 
Тадеушу Костюшку 

Пам’ятник має з’яви-
тися на території музею в 
селі Меречевщина Іваце-
вичського району, де жив 
Тадеуш Костюшко. 

Білорус став національ-
нім героєм Польщі, очолив-
ши наприкінці XVIII століт-
тя визвольну війну поляків 
проти Росії. Також Костюш-
ко став героєм США як ге-
нерал  війни американців 
за незалежність. 

Збір коштів на виготов-
лення пам’ятника відбував-
ся на Інтернет-майданчи-
ку talaka.by. Проект підтри-
мали 685 осіб, які зібрали 
більше 22 тисяч білорусь-
ких рублів. 

27-річна 
американка 

побувала в усіх 
країнах світу, 

причому за рекордно 
короткий термін
Мандрівниця Кассі Де 

Пекол з Коннектикуту (США) 
стала першою офіційно за-
реєстрованою жінкою, що 
відвідала кожну суверен-
ну країну світу. Більше того, 
вона зробила це рекордно 
швидко. 

Дівчина вирушила в тур-
не в липні 2015 року, а вже 
2 лютого 2017 року відві-
дала Ємен, 196-ту й остан-
ню країну у списку мандрів-
ниці. Її поїздка тривала 18 
місяців і 26 днів, побивши 
попередній рекорд — три 
роки й три місяці. 

Де Пекол здійснила тур-
не як посол Міжнародно-
го інституту миру через ту-
ризм, зустрічалася з мера-
ми міст і міністрами з ту-
ризму, представляючи їм 
«Декларацію миру», створе-
ну своєю організацією. 

Мандрівниця змінила 
більше 255 рейсів, саджала 
дерева в більш ніж 50 краї-
нах і поміняла п’ять паспор-
тів. Вона перебувала від 
двох до п’яти днів у кожній 
країні. 

Для здійснення гран-
діозного туру Де Пекол за-
ощадила 10 000 дола-
рів (власних коштів), ще 
198 000 доларів пожерт-
вували спонсори. Також ді-
вчина рекламувала еко-
отелі, отримуючи натомість 
безкоштовне проживання.

У День 
тюльпанів 
у Нідерландах 

роздали 
200 тисяч квітів

У Нідерландах відсвят-
кували сьомий національ-
ний День тюльпанів, роз-
давши 200 тисяч квітів. Ти-
сячі людей заповнили го-
ловну площу Амстердама. 
Дарували не більше ніж 15 
тюльпанів — червоні, жов-
ті, білі, пурпурові й пома-
ранчеві квіти. День тюль-
панів влаштовують 500 
голландських виробників. 

У Литві знайшли автограф 
Миколи Гусовського 

Знахідка може збагатити біографію видатного білоруського 
поета. Співробітник Інституту історії Польської академії наук То-
маш Яшчалт знайшов лист, адресований віленським воєводою Ми-
колою Радзивіллом шляхтичу Яну Славінскому з приводу володінь 
останнього в Підляському воєводстві. Пергаментний лист, написа-
ний власноруч Миколою Гусовським, датований 16 червня 1519 
року, складений у місті Гонядзь на Підляшші і скріплений воєвод-
ською печаткою. Наприкінці дописано латиною: «Per manus Nicolai 
Hussouusky notary» («Рукою Миколи Гусовського, нотаріуса»). 

Нагадуючи про творчі заслуги Миколи Гусовського, найбільша 
з яких — поема «Пісня про зубра» (1523), де описується історична 
Литва та її ідеальний правитель Вітовт, дослідник Сігітас Нарбутас 
звертає увагу на хронологічні збіги на піку творчості Миколи Гусов-
ського з віленським періодом життя і роботи. 

Досі про життя поета було відомо мало, і знахідка може збага-
тити його біографію істотними фактами. 

Ще до 1518 року віленський канонік Еразм Телок за порадою 
Миколи Радзивілла надав Миколі Гусовському титул нотаріуса, а 
потім узяв його із собою до Рима у складі королівського посоль-
ства. Нотаріальний запис, зроблений Гусовським навесні 1519 
року, може свідчити, що тоді він востаннє відвідав батьківщину. 

Завдяки цьому відкриттю Литва стала третьою країною (ра-
зом з Польщею і Росією), де зберігається спадщина Миколи 
Гусовського. 

Національний герой Куби за наці-
ональністю — аргентинець. Че Гева-
ра (14.06.1928 – 9.10.1967) — лати-
ноамериканський революціонер, ко-
манданте Кубинської революції 1959 
року. Повне ім’я — Ернесто Гевара де 
ла Сарна Лінч (іспанською — Ernesto 
Guevara de la Serna Linch). 

Далеким предком матері Че був 
генерал Хосе де ла Серна-е-Інохоса, 
віце-король Перу. 

Перші два навчальні роки Ернес-
то не міг відвідувати школу й навчав-
ся вдома, оскільки дошкуляли напади 
астми. Ця хвороба переслідувала його 
до кінця життя. Гевара через астму був 
визнаний непридатним до військової 
служби. 

Ернесто вступив до державного 
коледжу імені Деан-Фунеса тільки в 30 
років і все через згадану астму. 

Че Гевара народився в Аргентині, а 
Кубою зацікавився в 11 років, коли до 
Буенос-Айреса приїхав видатний ку-
бинський шахіст Капабланка. Ернесто 
дуже захоплювався шахами. 

З 4 років хлопчик захопився читан-
ням: у будинку батьків Че була бібліо-
тека з кількох тисяч книг. Ернесто дуже 
любив поезію, сам складав вірші. 

Че був сильний у точних науках, 
особливо в математиці, але обрав 
професію лікаря. 

В юності захоплювався футболом, 
як і більшість хлопченят Аргентини, та-
кож любив регбі, кінний спорт, гольф, 
планеризм, подорожував на велоси-
педі. 

У газетах ім’я Че Гевари з’явилося 
вперше не у зв’язку з революційни-
ми подіями, а коли він здійснив на мо-
педі турне в чотири тисячі кілометрів, 

об’їздивши всю Південну Америку. Під 
час своєї першої подорожі Південною 
Америкою Че Гевара з доктором біо-
хімії Альберто Гранадосом заробляли 
кошти на прожиття тим, що мили в рес-
торанах посуд, лікували селян або ви-
ступали в ролі ветеринарів, лагодили 
радіоприймачі, працювали вантажни-
ками, носильниками або матросами. 

Коли Че з Альберто дісталися Бра-
зилії, їх заарештували за підозрілий і 
втомлений вигляд. Але начальник по-
ліції як футбольний уболівальник, зна-
йомий з успіхами у футболі Аргентини, 
звільнив їх, дізнавшись, звідки вони 
родом, в обмін на обіцянку тренувати 
місцеву футбольну команду. Команда 
виграла районний чемпіонат, і вболі-
вальники купили мандрівникам квит-
ки на літак до столиці Колумбії Боготи. 

У Колумбії Гевара і Гранандос зно-
ву потрапили за ґрати, але їх відпусти-
ли, взявши обіцянку негайно покинути 
Колумбію. 

Че Гевара хотів присвятити своє 
життя лікуванню прокажених півден-
ноамериканців, подібно до Альберта 
Швейцера, перед авторитетом якого 
він схилявся. 

У 1940-х роках Ернесто підпрацьо-
вував бібліотекарем. 

Че дуже цікавився давніми культу-
рами, багато про них читав і часто бу-
вав на руїнах індіанців давніх цивілі-
зацій. 

Будучи вихідцем з буржуазної сім’ї, 
він, маючи на руках диплом лікаря, 
прагнув працювати в найвідсталіших 
районах, навіть безкоштовно, щоб лі-
кувати простих людей. 

17 червня 1954 року сталося 
вторг нення озброєних груп з Гонду-

расу на територію Гватемали, поча-
лися розстріли прибічників уряду Ар-
бенса, бомбардування столиці й інших 
міст Гватемали. Че Гевара просив, щоб 
його відправили в район боїв, і закли-
кав до створення ополчення. 

«Порівняно зі мною він був більше 
передовим революціонером», — зга-
дував Фідель Кастро. 

Че Гевара навчився палити сигари 
на Кубі, щоб відганяти настирливих ко-
марів. 

Че ні на кого не кричав і не допус-
кав знущань, але часто вживав у роз-
мові міцні слова, бував дуже різкий, 
«коли треба». 

5 червня 1957 року Фідель Кастро 
виділив колону під керівництвом Че Ге-
вари у складі 75 бійців. Че присвоїли 
звання команданте (майора). У період 
революції на Кубі в 1956 – 1959 роках 
команданте було вищим званням се-
ред повстанців, які навмисно не при-
своювали один одному більш високо-
го військового звання. Найвідоміші ко-
манданте — Фідель Кастро, Че Гевара, 
Каміло С’єнфуегос. 

Як марксист Че Гевара докоряв 
«братерським» соціалістичним краї-
нам (СРСР і Китаю) в нав’язуванні бід-
ним країнам умов товарообміну, поді-
бних тим, які диктує імперіалізм на сві-
товому ринку. Водночас критикував 
керівництво  СРСР за практику реалі-
зації комуністичних ідей.

За своє життя Че, очолюючи пар-
тизанські загони, був поранений у 
боях двічі. Після другого поранення 
писав батькам: «Витратив два, зали-
шилося п’ять», — маючи на увазі, що в 
нього, як у кішки, є сім життів. 

Че Гевара загинув у Болівії, орга-

нізовуючи партизанську боротьбу ко-
муністичних загонів проти уряду. Його   
розстріляв сержант болівійської армії, 
якому наказали стріляти обережно, 
щоб імітувати загибель Гевари  у бою. 
Це було зроблено з метою уникнути 
звинувачення, що Че Гевару стратили 
без суду й слідства. 

Багато жителів Латинської Аме-
рики після смерті Че почали вважати 
його святим і зверталися до нього. 

Традиційно, за всіх грошових ре-
форм, Че Гевару зображають на ли-
цьовому боці купюри номіналом у три 
кубинські песо. 

У світі, особливо серед радикаль-
но налаштованої молоді, по сьогодні 
існує доволі сильний культ  Че Гевари. 

Знаменитий у всьому світі двоко-
лірний портрет Че Гевари став симво-
лом романтичного революційного руху. 
Портрет створив ірландський художник 
Джим Фіцпатрік з фотографії 1960 року, 
зробленої кубинським фотографом 
Альберто Корда. На береті Че видно зі-
рочку Хосе Марті — ознаку командан-
те, отриману від Фіделя Кастро в липні 
1957 року разом з цим званням. 

Хто такий Че Гевара? 

Річка Йордан, де хрестився 
Ісус Христос, змінила русло
Ученим стало відоме місце, де хрестився Ісус Христос і стало-

ся диво Богоявлення, однак води там давно немає, оскільки річка 
Йордан змінила своє русло.

Визначити місце хрещення допомогла мозаїка на підлозі в 
храмі Святого Георгія, що знаходиться в йорданському місті Ма-
даба. Це добре збережене мозаїчне зображення розміром 15х6 
метрів, датоване VI століттям нашої ери, і являє собою досить точ-
ну карту Святої Землі із зазначенням на ній усіх християнських 
святинь. Судячи з карти, місце хрещення Ісуса Христа в річці Йор-
дан нині знаходиться не на території Ізраїлю, а на протилежному 
березі цієї річки, на території сучасної Йорданії — в містечку Ваді 
ель-Харар.

На тому місці, де дві тисячі років тому відбувалося хрещення, 
води давно вже немає. За величезний проміжок часу річка зміни-
ла русло при впаданні в Мертве море.

У 1996 році археологи провели розкопки у Ваді ель-Харар. У 
результаті виявили руїни трьох візантійських церков, а головне — 
мармурову плиту-основу, на якій, як припускають, стояла колона з 
хрестом, встановлена за часів раннього християнства на місці хре-
щення Ісуса. Саме ця колона часто згадується в письмових свід-
ченнях паломників візантійської епохи, які відвідали святі місця.

У Єгипті знайшли 
гробницю, яка може 

виявитися похованням 
дружини Тутанхамона

У Долині царів поблизу Луксора розпочали роз-
копки гробниці, яка, ймовірно, належить дружині 
фараона Тутанхамона — Анхесенамон. Поховання 
знайдено завдяки радарному скануванню місце-
вості в липні 2017 року. Археологи розраховують, 
що заупокійний храм може виявитися однією з най-
більш приголомшливих знахідок Єгипту та відкрити 
таємницю раптового зникнення цариці. 

Вхід до ймовірної гробниці Анхесенамон розта-
шовується на глибині 5 метрів, неподалік від похо-
вання її другого чоловіка, фараона Ай, у Долині ца-
рів. Саме близьке розташування храмів дає підста-
ви розраховувати, що тут дійсно була похована та-
ємнича цариця. 

З попередніх археологічних знахідок відомо, що 
Анхесенамон стала дружиною Тутанхамона після 
проголошення його правителем. На той час фараону 
було 8 чи 9 років. Вони прожили в шлюбі дев’ять ро-
ків, до його смерті у 18-річному віці. Тутанхамон жив 
у період Нового Єгипетського царства приблизно в 
1341 – 1323 роках до нашої ери.

Після смерті Тутанхамона Анхесенамон через 
кілька місяців узяла шлюб із жрецем Айєм, зробив-
ши його фараоном. Це трапилося так швидко, що в 
гробниці Тутанхамона навіть зустрічаються фрески, 
де Ай уже зображений з атрибутами влади. При цьо-
му погляди науковців, чи це було за власною волею 
Анхесенамон, розходяться. Але після їх одруження 
зникли будь-які відомості про царицю.

Археологи розраховують, що знайдена гробниця 
дійсно належить Анхесенамон. Якщо це так, то бага-
то загадок навколо одруження та смерті цариці мо-
жуть бути розгадані. Крім того, існує ймовірність, що 
поховання не розграбоване. Віру в це «підігріває» 
поховання фараона Тутанхамона, яке було недотор-
канне до відкриття археологами 1922 року. 

Одній з реліквій 
Софійського 

собору повернули 
первозданний вигляд

У Софійському соборі Києва пред-
ставили після реставрації дерев’яний 
кіот XІХ століття, той самий, у якому 
зберігалася легендарна ікона Мико-
ли Мокрого, одна з перших чудотвор-
них ікон Київської Русі, вивезена під 
час Другої світової війни за кордон. 
Повернути реліквії первозданний ви-
гляд стало можливим завдяки коштам, 
зібраним на благодійному концерті 
зірки світової опери, українки Вікто-
рії Лук’янець. Завдяки співачці впер-
ше за 85 років кіот набув ідеального 
стану, і його повернули на історичне 
місце.

У Софійському соборі було два кі-
оти. З’явилися вони у XVIII столітті. Під 
час реставраційних робіт у середині 
ХІХ століття їх замінили на нові, пишно 
оздоблені, виготовлені з дуба, сосни й 
модрини.

У 1930-х роках, «для кращого огля-
ду мозаїк головного вівтаря», кіоти 
були демонтовані й перенесені. Через 
вилучення тильної частини конструк-
ція стала нестійкою, тому кіоти прихи-
лили прямо до стін собору, приховав-
ши тисячолітні фрески. Крім того, під 
впливом багатьох факторів на кіотах 
з’явилися стійкі забруднення, потьмя-
ніла позолота, помутніло лакове по-
криття. Не обійшлося без тріщин і від-
колів. Кропітка реставраційна робота 
тривала близько півроку.

Перед презентацією пам’ятки від-
бувся благодійний концерт Вікторії 
Лук’янець, кошти від якого спрямують 
на перше в Україні факсимільне ви-
дання Реймського Євангелія — укра-
їнської книги, яка стала національним 
символом Франції. Оригінал тисячо-
літньої реліквії зберігається в муніци-
пальній бібліотеці м. Реймса (Франція), 
куди з бібліотеки Ярослава Мудрого її 
привезла Анна Ярославна.
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У більшості випадків ці «уроки» 
зводяться до кількох тверджень-
мантр: 
• політиків не цікавила доля 

України, 
• Центральна Рада не звертала 

уваги на армію, 
• більшовикам треба було давати 

негайну відсіч, 
• відсутність єдності призвела до 

поразки українців. 
Усі шукають помилки тодішніх 

політиків та посипають голову по-
пелом. Частину з цих мантричних 
фраз хотів би спростувати.

Мантра 1: «Українці програли!»
Український національний рух 

не зазнав поразки у 1917 – 1921 
рр. З революції Україна вийшла у 
значно кращому політичному стані, 
ніж була до 1917 р. 

По-перше, УСРР — маріонетко-
ва, залежна, комуністична, але все-
таки ДЕРЖАВНІСТЬ. Із власним уря-
дом, прапором, територією та між-
народними угодами. 

Також діяв уряд у вигнанні, який 
продовжував уособлювати націо-
нально-визвольний рух. 

До революції не було ніякої 
державності, після революції ця 
державність була химерною, од-
нак вона була.

По-друге, українці отримали 
важливий історичний прецедент. 
Це важливо для націєтворення. Це 
дало підстави для боротьби за не-
залежність України  наступними ро-
ками. 

Надалі всі прихильники неза-
лежності мали можливість говори-
ти: «Бачите, ми вже були незалеж-
ними!»

По-третє, українці отримали 
важливий досвід творення та від-
стоювання власної держави. 

Тисячі українців перебували (та 
воювали) в лавах Армії УНР, були 
чиновниками незалежних україн-
ських держав. 

Пізніше антирадянський спро-
тив у СРСР, українські партії міжво-
єнного двадцятиріччя в Польщі, Ру-
мунії та Чехо-Словаччині, політич-
но активна діаспора так чи інакше 
апелювали до 1917 р.

По-четверте, більше українців 
відірвалося від «русского мира». До 
галичан, буковинців і закарпатців 
(які не були підданими Російської 
імперії) долучилися мешканці захід-
ної Волині (ця територія увійшла до 
складу Польщі). 

Мантра 2: «Українці 
програли через чвари!»
Одним з так званих «уроків іс-

торії» Української революції 1917 
– 1921 рр. є наголошування на роз-
браті та взаємопоборюванні тодіш-
ньої української політичної еліти, 
що призвело до поразки. Мовляв, 
якби були єдиними, виступили як 
один міцний кулак, то й перемогли 
би ворогів-супостатів.

Проте цінність демократично-
го суспільства — це різноманіття. 
Єдність усіх і в усьому — це тоталі-
таризм, це ми вже проходили в ра-
дянські часи. Тому є нормальним, 
коли політики ведуть політичну 
боротьбу. У тому числі й радикаль-
ними засобами. 

Історичний досвід показує, що 
повстання, заколоти, перевороти 
можуть призводити як до позитив-
них, так і до негативних наслідків. 
Держава може і виграти, і програти. 

Конфлікти серед тодішніх полі-
тиків перебільшені. 

Петлюра після відставки з поса-
ди Генерального секретаря військо-
вих справ не почав огульно крити-
кувати свого наступника Порша. 

Петлюра створив Гайдамаць-
кий кіш Слобідської України, пі-
шов на його чолі воювати на ан-
тибільшовицький фронт і фактич-
но очолив оборону на полтавсько-
му напрямку. І на тому напрямку 
не чути було про щось подібне до 
крутянського бою, і заяв про ней-
тралітет від українізованих частин 
не було.

Скоропадський не став арешто-
вувати Грушевського, а Петлюра по-
трапив до в’язниці через кілька мі-
сяців після квітневого перевороту. 
А після повстання Директорії спро-
тив гетьманців тривав близько мі-
сяця і фактично проявився тільки у 
Мотовилівському бою.

Мантра 3: «Не треба було 
довіряти більшовикам!»
Якими були більшовики в Укра-

їні 1917 року? Українське суспіль-
ство, яке ще не пережило Голодо-
мору, терору, колективізації, Другої 
світової війни і Чорнобиля, не вба-
чало в РСДРП(б) якоїсь особливо 
небезпечної сили. 

Більшовики — одна з багатьох 
політичних партій, що тоді діяли в 
колишній Російській імперії. Так, 
дещо радикальніша у своїй ритори-
ці й політичних діях. Але вона одна 
з небагатьох російських партій, що 
підтримали (звісно, з власних мір-
кувань) Українську Центральну 
Раду в протистоянні з Тимчасовим 
урядом. 

Нічого страшного в більшови-
ках у 1917 році не вбачали ані по-
літики, ані суспільство. Лише пер-
ша більшовицько-українська війна 
дещо змінила ставлення до Лені-
на. І їхній образ змінився з відносно 
нейтрального на умовно ворожий.

Помилково вважати, що УНР не 
боролася з більшовиками. 

Перші більшовицькі заколоти 
були придушені на більшій території 
УНР, уряд ухвалив рішення про при-
пинення постачань продовольства 
в радянську Росію та скасував на-
дання допомоги родинам вояків, які 
перейшли на бік більшовиків. 

Регулярний залізничний рух між 
українськими та російськими міс-
тами припинили, запровадили ві-
зовий режим. Це досить багато для 
суспільства з потужними проросій-
ськими настроями.

Мантра 4: «Винні — політики!»
Надто зверхньо й самовпевне-

но було би вказувати Грушевсько-
му, Петлюрі або Винниченкові на 
їх (нібито) помилки в державотво-
ренні. 

Це нині, через сто років, ми такі 
мудрі. І роздаємо рецепти тодіш-
нім політикам: і незалежність треба 
було проголошувати ледь не у квітні 
1917 року, і армію треба було ство-
рювати, і не сваритись і т.д. і т.п.

Тодішні очільники України зро-
били все, що вважали потрібним, 
можливим і доцільним для свого 
часу.

Так, майже всі вони були соці-
алістами. В українському політику-
мі тільки дві партії не мали у своїй 
назві похідних від слова «соціалізм» 
чи «соціал-демократія» — Україн-
ська демократично-хліборобська 
та Українська народна партія. Дру-
га, щоправда, протрималася недов-
го й ще наприкінці 1917 року стала 
Українською партією соціалістів-
самостійників. 

Але на початку ХХ ст. уся Євро-
па хворіла на соціалізм. Це була по-
пулярна політична течія. І соціаліс-
тичні партії поступово приходили до 
влади в багатьох державах світу.

Не варто обмежувати україн-
ську перспективу лише центриста-
ми й консерваторами. 

Людство вигадало безліч полі-
тичних концепцій: соціалізм, лібе-
ралізм, консерватизм. Чому Укра-
їна має відмовлятися від котроїсь 
з них? Тільки через те, що певний 
час при владі перебували соціаліс-
ти і їхнє урядування було не надто 
успішним? Але ж і націоналістич-
ний, і ліберальний уряди можуть 
зазнати політичного, економічно-
го чи військового фіаско.

Мантра 5: «Діячі Центральної 
Ради не звертали уваги 
на армію».
До складу Української Цен-

тральної Ради входили 26 членів 
від Українського генерального вій-
ськового секретаріату й 132 — від 
Всеукраїнської ради військових де-
путатів. Це становило четверту час-
тину всього складу Центральної 
Ради. 

Організували й провели три 
всеукраїнські військові з’їзди. На 
двох з них проголосили основопо-
ложні революційні акти — Універ-
сали. Для порівняння: всеукраїн-
ських селянських з’їздів відбулося 
тільки два (при цьому другий — не-
легально, вже після гетьманського 
перевороту). 

Центральна Рада намагалась 
утримати у правовому полі діяль-
ність добровольчих українських 
полків — полуботківців, дорошен-
ківців, богданівців.

У складі Генерального Секре-
таріату діяло генеральне секретар-
ство військових справ. Спочатку 
його очолював Симон Петлюра, з 
грудня — Микола Порш. Коли Тим-
часовий уряд відмовився його за-
твердити, УЦР зберегла цей про-
образ військового міністерства й 
воно продовжило свою діяльність.

Сформували Вільне козацтво, 
під час наступу більшовиків у ряді 
регіонів оголосили стан облоги. 
Збільшовичені й деморалізовані 
частини колишньої Російської ім-
ператорської армії демобілізували, 
натомість розпочали формування 
Армії УНР.

Усе це свідчить, що армія була 
одним із пріоритетів діяльності Цен-
тральної Ради.

Підсумки
Українська державність 1917 

– 1921 рр. у вигляді УНР, УД, ЗУНР 
є принципово нормальною. У цих 
державах були формальні й нефор-
мальні ознаки. Яскраве та ціка-

ве політичне життя — з виборами, 
переворотами, переслідуваннями 
опонентів, замахами на життя полі-
тиків, зрадами й перемогами. 

У економіці — реформи, рефор-
мування реформ та їх скасування, а 
потім відновлення. 

У зовнішній політиці — війни й 
мирні договори. 

Тодішня Українська держава за 
короткий час спромоглася створи-
ти власну армію, яка кілька років 
воювала (воювала на кілька фрон-
тів, без достатнього фінансового 
забезпечення, пережила «трикут-
ник смерті» та епідемію тифу). 

Запровадили власні гроші, від-
крили кілька вишів і сотню шкіл. 
Створили національні архів, бібліо-
теку та академію наук. 

То хіба така держава є прирече-
ною?

Грушевський, Винниченко й 
Петлюра, як і Скоропадський з Пе-
трушевичем, — не боги. Вони такі 
самі люди, як і ми. Можливо, дещо 
успішніші.

Недостатньо проголосити не-
залежність держави. Відстояти її зі 
зброєю — теж мало, хоча й надзви-
чайно важливо. Такий високий ста-
тус треба щодня підтверджувати 
конкретними діями всіх громадян.

Найкраща пропаганда — це 
комфортні умови життя в державі. 
Сила української пропаганди — не 
у вигадуванні й підтримуванні мі-
фів, а в банальному знанні історії, 
критичному оцінюванні фактів, від-
мови від «лакованих героїв».

Вчити потрібно не уроки історії, 
а саму історію. З хорошими історич-
ними знаннями буде менше поми-
лок у сучасності.

Віталій СКАЛЬСЬКИЙ, 
кандидат історичних наук, 

науковий співробітник Інституту 
історії України НАН України

«Українська правда» – 
«Історична правда»

09.01.2018 

Коментар редактора «Світ-інфо»
Автор статті цілком має рацію в тому, що потрібна об’єктивність, а 

не крайнощі. Дійсно, не варто так уже посипати голову попелом, карта-
ти себе за історичні помилки, перебільшувати їх. 

Але, заради об’єктивності, не варто й забувати про помилки чи при-
меншувати їх. Передусім слід сказати про й досьогоднішню біду нашого 
українського суспільства — брак справжньої національної еліти, полі-
тичної, економічної, духовної. Розбіжності між тодішніми українськими 
лідерами були не просто політичними суперечками, а чварами, коли ді-
йшло до військових переворотів, заколотів, знищення опонентів. При-
клад — розстріл полковника Болбочана, одного з відомих військо-
вих керівників нової української армії. Прихід до влади гетьмана Ско-
ропадського у квітні 1918 року був справжнім військовим переворо-
том, ліквідацією УНР. Так само, як восени того самого року — скинення 
гетьмана, ліквідація гетьманату відновленою УНР. І сам гетьманат, як і 
постать гетьмана, отримали дуже різні оцінки історії.

Відтак українські визвольні змагання, наша національна револю-
ція зазнали поразки. І на руїнах Російської імперії не вдалося створи-
ти незалежну Українську державу, на відміну від Польщі чи Фінляндії. 
Більше того, радянська Україна, разом з Росією і Закавказзям, стала 
1922 року фундатором Союзу Радянських Соціалістичних Республік — 
цієї тоталітарної, відродженої (за суттю) Російської імперії. 

Щодо соціалістичних ідей та їх втілення. Європа і світ дійсно на по-
чатку століття хворіли на соціалізм. І українські лідери були переваж-
но соціалістами. Хоч українське суспільство, як справедливо зазначає 
автор, «ще не пережило Голодомору, терору, колективізації», але за два 
з половиною століття загарбання України Російською імперією вже за-
знало багато чого. І була різниця між соціалістами Заходу й так зва-
ними соціалістами Росії. Для останніх соціалістичні гасла мали лише 
фальшиву упаковку тих самих імперських устремлінь, засобом віднов-
лення імперії, нехай і з фасадом «соціалізму».

Урешті, варто було Українській Народній Республіці своїм IV Універ-
салом, замість якогось «автономного, федеративного зв’язку» з Росі-
єю, проголосити 22 січня 1918 року повну незалежність УНР як окре-
мої держави, як уже за тиждень, 29 січня, стався бій під Крутами з мос-
ковським військом, з російським агресором. 

Можна, звичайно, говорити про наш особливий шлях до держав-
ності, але варто б робити висновки з історії, яка досить часто повто-
рюється. 

П’ять мантр про «приречену» державу
100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 рр. спонукає до пошуку так званих «уроків історії»

Проголошення незалежності УНР 22 січня 1918 року.

Генеральний Секретаріат Української Народної Республіки. Більшість 
урядів УНР сформували партії соціалістичного кшталту.
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2 лютого
1868 — У Києві відкрили музичну школу 

(нині — музучилище імені Глієра).
1870 — Reuters, підписавши угоди з 

двома іншими агенціями, вперше в історії 
створила всесвітню інформаційну мережу 
Рейтер. 

Народилися: 1812 — 
Євген Гребінка, український 
письменник; 1845 — Іван 
Пулюй, український фізик, 
організатор науки;  1863 
— Тимофій Бордуляк, укра-
їнський письменник; 1901 
— Валеріан Підмогильний, 
український письменник 

(загинув у радянських таборах).
Померли: 1054 — Ярослав Мудрий, 

Великий князь Київський; 1907 — Дмитро 
Менделєєв, російський хімік.

3 лютого
1830 — Грецію оголошено незалежною 

конституційною монархією.
1966 — радянська міжпланетна станція 

«Луна-9» вперше здійснила м'яку посадку на 
поверхню Місяця.

Народився: 1864 — Во-
лодимир Самійленко, укра-
їнський письменник.

Померли: 1468 — Йо-
ганн Гутенберг, німецький 
і європейський першодру-
кар; 2009 — Павло Загре-
бельний, український пись-
менник. 

4 лютого
1945 — У Ялті відкрилася Кримська 

конференція глав СРСР, США і Великої Бри-
танії, на якій  союзники погодили  військові 
плани і післявоєнний устрій світу. 

Народилися: 1746 — Тадеуш Костюшко, 
польський військовий і громадський діяч; 
1842 — Василь Ключевський, російський 
історик; 1880 — Климент Квітка, музико-
знавець та фольклорист. 

5 лютого 
1850 — американська компанія «Фе-

лікс» запатентувала арифмометр. 

6 лютого
1895 — народився Пол Брегг, амери-

канський дієтолог, засновник  руху за здо-
ровий спосіб життя.

1945 — створена Всесвітня федерація 
профспілок. 

1952  —  у день смерті Георга VI на пре-
стол зійшла Єлизавета II, донині правляча 
королева і глава держави Сполученого Ко-
ролівства Великої Британії та Північної Ір-
ландії, глава 15 держав Співдружності. 

7 лютого
1863  —  у США Алансон Крей запатен-

тував перший вогнегасник.
Народилися: 1804  —   Микола Марке-

вич, український історик, етнограф, пись-
менник, фольклорист, композитор; 1812  —  
Чарльз Діккенс, англійський письменник; 
1847  —  Олександр Русов, український ет-
нограф, фольклорист.

8 лютого 
1725 — російський імператор Петро I 

помер від застуди, не встигши скласти запо-
віту про престолонаслідування.

1904 — початок російсько-японської війни. 
1933  —  у США вперше піднявся в по-

вітря «Боїнг-247» — перший сучасний паса-
жирський літак. На борту  могли розмістити-
ся 10 пасажирів. 

Народилися: 1828  —  
Жуль Верн, французький 
письменник,  класик при-
годницької літератури і на-
укової фантастики; 1834  
—   Дмитро Менделєєв, 
російський учений. Від-
крив періодичний закон 
хімічних елементів.

9 лютого 
1667  —  у селі Андрусові поблизу Смо-

ленська укладено перемир’я між Річчю 
Посполитою і Московською державою, 
що завершило російсько-польську війну 
1654 – 1667 рр. Відповідно до умов Ан-
друсівського миру Україну поділили, кор-
дон пройшов по Дніпру. Росії було повер-
нуто Смоленське і Чернігівське воєвод-
ства, визнано возз’єднання з нею Ліво-
бережної України, передано на два роки 
Київ (в умові містилося кілька застере-
жень, які давали змогу залишити Київ за 
Росією назавжди). Запорізька Січ оголо-
шувалася під спільним керівництвом, Пра-
вобережна Україна і Білорусь — за Річчю 
Посполитою. 

1918  —  у Бресті підписано мирний до-
говір, за яким Німеччина, Австро-Угорщина, 
Туреччина і Болгарія визнали Українську На-
родну Республіку самостійною державою. 
Це був перший мирний договір у Першій сві-
товій війні.

10 лютого
1837  —  після  поранення на дуелі по-

мер Олександр Пушкін, видатний росій-
ський поет. 

1890  — народився Борис Пастернак, 
російський поет і прозаїк, лауреат Нобелів-
ської премії з літератури 1958 р.

11 лютого
1809 — американський інженер Роберт 

Фултон запатентував пароплав.
1989  — відбулась установча конферен-

ція Товариства української мови ім. Тараса 
Шевченка (тепер — Всеукраїнське товари-
ство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка).

Народилися: 1847  —  
Томас  Едісон, американ-
ський винахідник, відомий 
як «найбільш плідний вина-
хідник у світі»: отримав 1093 
патенти; 1873 — Микола 
Міхновський, український 
правник, публіцист, ідеолог 
і лідер самостійницької течії 

українського руху.

12 лютого
1809  —  народився Авраам Лінкольн, 

16-ий президент США, який звільнив амери-
канських рабів.

13 лютого 
1873  — народився Федір Шаляпін, ро-

сійський співак.
1895 — французькі винахідники Огюст 

і Луї Люм’єри запатентували сінематограф  
—  комбінацію кінокамери й кінопроектора.

14 лютого 
1876  — американський винахідник 

Александр Белл подав патентну заяву на 
перший телефон.

1897  —  помер Пантелеймон Куліш, 
український письменник, поет, фолькло-
рист, етнограф, перекладач, критик, редак-
тор, видавець.

1918  — Радянська Росія перейшла на 
григоріанський календар (1 лютого за юлі-
анським календарем). 

1956  — у Москві відкрився XX з’їзд 
КПРС, відомий засудженням культу особи 
Сталіна. 

15 лютого 
1564 — народився Галілео Галілей, ви-

датний італійський  астроном, механік, філо-
соф, математик.

1947  — спеціальною постановою уряду 
в СРСР заборонено шлюби між радянськи-
ми громадянами й іноземцями.

1989  — завершено виведення  радян-
ських військ із території Афганістану (поча-
то 15 травня 1988 р.). Кінець афганської ві-
йни СРСР. 

2005  — у США створений сайт YouTube, 
який згодом став найпопулярнішим серві-
сом для вільного розміщення й перегляду 
відео.

Календар всесвітньої історії

Народився 8 січня 1888 року в селі Федвар (те-
пер — село Підлісне Олександрівського району Кі-
ровоградської області).

Професійну акторську діяльність почав 1907 
року в трупі С.Максимовича. У 1913 – 1914 ро-
ках грав у Львові в театрі товариства «Руської бе-
сіди». Був актором і режисером київського «Мо-
лодого театру» від 1917 року до 1919 року. Разом 
з М. Крушельницьким Гнат Юра був співзаснов-
ником та співкерівником Нового театру у Вінни-
ці 1920 року. Згодом Новий театр отримав назву 
Український театр ім. Івана Франка й 1923 року 
приїхав до Харкова, а 1926 року урядовим розпо-
рядження був направлений до Києва. У цьому те-
атрі Гнат Юра працював до 1961 року як худож-
ній керівник і режисер, підготував близько 100 
вистав. 

Гнат Петрович Юра розвивав найкращі тради-
ції українського сценічного мистецтва. За першого 
періоду Юра переважно імітував репертуар Моло-
дого театру й спирався на драми Винниченка та мо-
дерні західноєвропейські п’єси. Від 1929-го перей-
шов на радянсько-український (Микитенко, Кор-
нійчук) та російський репертуар. Зі світової кла-
сичної спадщини ставив «Дон Карлоса» Шиллера 
(1936).

Від 1938 року викладав у Київському театраль-
ному інституті ім. Карпенка-Карого, від 1946 року 
— професор інституту. 

Помер 18 січня 1966 року. Похований у Києві.
Як актор залишився найкращим у побутових 

ролях: Терешко, Крамарюк («Суєта», «Житейське 
море» Івана Карпенка-Карого), Копистка («97» Ми-
коли Куліша), Фігаро («Весілля Фігаро» Бомарше), 
Швейк («Пригоди бравого вояка Швейка» за Гаше-
ком).

Знімався у фільмах: «Прометей» (1936), «Карме-
люк» (1938), «Тарас Шевченко» (1951), «Мартин Бо-
руля» (1953), «Сто тисяч» (1958).

Леся БОНДАРУК,
Український інститут національної пам’яті

Павло Житецький — 
філолог, педагог

Народився 4 січня 1837 
року (1836, 23 грудня) в 
Кременчуці на Полтавщині.

Закінчив історико-фі-
лологічний факультет Київ-
ського університету, довгий 
час викладав у колегії Пав-
ла Галагана.

Один із основополож-
ників українського мово-
знавства. Досліджував іс-
торичну фонетику україн-
ської мови, автор «Нарису 
звукової історії малорусь-

кого наріччя» (1876). Вивчав Пересопницьке Єван-
геліє («Опис Пересопницького рукопису ХVI ст.», 
1876), першим показав значення «Енеїди» Івана 
Котляревського для формування нової української 
літературної мови. Автор шкільних підручників: «Те-
орія твору з хрестоматією» (1895), «Теорія поезії» 
(1898), «Нариси з історії поезії» (1898).

Один із фундаторів Київської «Громади» (1861), 
дійсний член Історичного товариства Нестора-літо-
писця (1879), Наукового товариства імені Шевченка 
(1903), член-кореспондент Петербурзької академії 
наук (1898), доктор російської словесності (1908). 
Свого часу без його участі не обходився жодний за-
хід на пошану Тараса Шевченка.

Співробітничав із часописом «Київська старови-
на». Приятелював з Михайлом Драгомановим. Саме 
за зв’язки з останнім потрапив до списків неблагона-
дійних, складених Міністерством народної освіти піс-
ля Емського указу 1876 року. Його звільнили з колегії 
і поновили тільки після клопотання засновника коле-
гії Григорія Галагана. Однак гоніння не припинялися, 
довелося на деякий час залишити Київ і викладати в 
Петербурзькому університеті (1880 – 1882). 

У розмові з одним із чиновників Павло Гнатович 
зазначив: «Свого українофільського другосповідан-
ня я ні від кого не приховував і не приховую. Не тіль-
ки я сам українофіл в сенсі просвіти народу, збере-
ження його культури, мови, літератури, але й дітей 
своїх навчу».

Павла Житецького називають першим істори-
ком української мови. Автор близько 30 ґрунтовних 
праць з історії української мови, літератури і фоль-
клору. Його внесок у розробку принципів і критеріїв 
українського правопису дуже вагомий. Обґрунтував 
концепцію безперервного розвитку українського 
народу, його мови й культури від часів Київської Русі. 

Сергій Єфремов писав про нього: «Видатний 
український вчений. Разом з тим був і живим, чут-
ливим громадянином своєї батьківщини, який болів 
її болями, хто на собі відчув до певної міри її гірку 
долю». 

Після інсульту в 1893-му в Павла Житецького не 
діяла права рука. Аби продовжувати наукову діяль-
ність, навчився писати лівою. Боротьба з хворобою 
забирала багато сил в останні роки життя. «Читаю і 
пишу не менше 10 годин в день. Так проходить день 
за днем, тиждень за тижнем у виснажливій боротьбі 
з собою», — писав він у листі до сина.

Помер 18 березня 1911 року в Києві.

Микола Хвильовий 
— один з основоположників 

пореволюційної 
української прози 

13 грудня 1893 
року в Тростянці на 
Сумщині народився Ми-
кола Хвильовий (Мико-
ла Григорович Фітільов) 
— український прозаїк, 
поет, публіцист.

Син дворянина. 
Учасник Першої світо-
вої війни, з якої вийшов 
переконаним більшо-
виком. У квітні 1919-го 
вступив до КП(б)У.

Від 1921 року мешкав у Харкові, активно дру-
кувався. Входив до багатьох літературних орга-
нізацій: «Гарт» (1923), «Урбіно», «ВАПЛІТЕ» (1925), 
«Пролітфронт» (1930).

Запроваджував у життя політику «україніза-
ції». У памфлетах «Геть від Москви!», «Україна або 
Малоросія?», «Орієнтація на психологічну Євро-
пу» виступав проти русифікації української радян-
ської культури.

«Перед нами стоїть таке питання: на яку зі сві-
тових літератур взяти курс? В будь-якому випад-
ку, не на російську. Від російської літератури, від її 
стилів українська поезія повинна втікати якомога 
швидше», — писав Микола Хвильовий. І поясню-
вав: «Справа в тому, що російська література віка-
ми тяжіє над нами, як господар становища, який 
привчав нашу психіку до рабського наслідування».

Зазнав нищівної критики і звинувачень в ан-
типартійності, «українському буржуазному націо-
налізмі», «намаганні відірвати українську культу-
ру від російської». Був змушений публічно каяти-
ся й відмовлятися від своїх поглядів. Однак, попри 
спроби писати в руслі «партійної лінії», був майже 
цілком ізольований від літературного життя.

13 травня 1933 року покінчив життя самогуб-
ством у Харкові на знак протесту проти свавільного 
беззаконня радянського тоталітаризму. Безпосеред-
нім приводом став арешт його товариша Михайла Яло-
вого. «Арешт Ялового — це розстріл цілої генерації. За 
що? За те, що ми були найщирішими комуністами?» — 
написав у передсмертній записці Микола Хвильовий. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Гнат Юра — театральний режисер, актор

У фільмі «Тарас Шевченко». 

Микола Хвильовий з дружиною Юлією Уманце-
вою та пасербицею Любою. Кінець 1920-х. 

Володимир
Самійленко

Євген
Гребінка

Жуль Верн

Микола
Міхновський



№120   1 лютого 2018 року№120   1 лютого 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії

Сторінками  старих газет

Окрім продовольства, 
Україна змушена була задо-
вольняти потреби російської 
армії в конях і волах. Голов-
ним джерелом поповнення ка-
валерійського ремонту стали 
обов’язкові збори коней з на-
селення для драгунських пол-
ків, що складали основу регу-
лярної кавалерії російської ар-
мії. Принцип, за яким відбува-
лися ці збори, був аналогічний 
рекрутським наборам, тобто з 
певної кількості населення (в 
різні роки вона була різною) 
поставляли одного коня. На 
українських територіях коней 
збирали з двох категорій насе-
лення — священнослужителів 
та російських землевласників, 
які володіли селами в Гетьман-
щині чи на території Слобід-
ської України.

Духовенство спочатку під-
падало під загальні умови на-
бору. Згідно з імператорським 
указом від 6 вересня 1736 р. 
на нього поширювалася така 
норма — один «драгунський» 
кінь з 253 ревізьких душ. На-
ступними роками ситуація 
дещо змінилася. Сенатський 
указ від 17 березня 1737 р. ви-
значив іншу норму — один кінь з 284 
осіб. У 1738 р. число душ, з яких зби-
рали коней, складало 200 осіб.

Другою категорією населення, 
яка підпадала під «кінський» пода-
ток, стали російські землевласники, 
які володіли селами на українських 
теренах. Згідно із сенатським ука-
зом від 6 вересня 1736 р. вони відда-
вали одного коня з кожних 120 дво-
рів. Для поміщиків Слобідської Укра-
їни норма була така — один кінь з 
253 осіб. При цьому землевласники 
з Гетьманщини віддавали коней без-
коштовно, оскільки «…они никаких 
государственных податей не платят». 
У Слобожанщині зібраних коней за-
раховували як податок у сумі 8 руб. 
за кожну тварину.

У 1738 р. умови зборів для росій-
ських поміщиків на українських зем-
лях змінили, зокрема указ від 3 липня 
1738 р. визначив норму для здачі ко-
ней, що становила 50 дворів. При цьо-
му жодних згадок про якісь компенса-
ції чи зарахування в якості податків 
не було. Таке збільшення зборів спри-
чинили надзвичайно великі втрати ко-
ней під час походів і бойових дій. Без-
посередній учасник російсько-турець-
кої війни 1735 – 1739 рр. Х. Манштейн 
(прусський офіцер на службі в росій-
ській армії) згадував: «Никогда ещё 
русская армия не теряла столько ло-
шадей и быков».

Окрім російських поміщиків, ко-
ней збирали й в іноземців, що мали 
маєтності в Гетьманщині. Це було за-
кріплено сенатським указом від 16 
грудня 1736 р., який містив відповідь 
на запит Генеральної військової кан-
целярії про збір коней із землевлас-
ників-іноземців. У документі повідом-
ляли, що на них поширювалася та 
сама норма про збір коней, що й на 
росіян, які володіли українськими се-
лами.

Крім обов’язкових зборів, для за-
безпечення кавалерійських полків 
створювали також кінські заводи. У 
Гетьманщині вони були організовані 
в Ямполі й Батурині. Для кірасирських 
полків заснували кінський завод по-
близу Гадяча. Для цих господарств за-
купили 5 тис. кобил, до яких пізніше 

докупили 50 німецьких жеребців. Для 
коней збудували необхідні приміщен-
ня, а для нагляду за ними направля-
ли 3 – 4 козаків, ветеринара й певну 
кількість селян. Про діяльність заво-
дів полкова старшина мала щомісяця 
звітувати Генеральній військовій кан-
целярії, яка, у свою чергу, направляла 
квартальні та щорічний звіти до Вій-
ськової колегії.

Російська влада намагалася зро-
бити кінські заводи основним дже-
релом поповнення кавалерійського 
ремонту, оскільки примусові збори 
коней дуже негативно впливали на 
стан сільського господарства (вилу-
чали найкращих коней). Однак ефек-
тивність цих підприємств була від-
носно невисокою. За підрахунками 
Л. Г. Бескровного, кількість поголів’я 
на всіх кінських заводах (не лише 
українських) на 1740 р. склала 4414 
голів, що забезпечувало лише поло-
вину від необхідних потреб кавале-
рійських полків. Відповідно примусо-
ві збори коней з населення тривали 
до 1756 р.

Протягом війни російська дер-
жава також змушена була купува-
ти коней у населення. Не оминула ця 
участь населення Лівобережної та 
Слобідської України. Приміром, 1739 
р. на території слобідських полків ро-
сійські офіцери закупили більше 14 
тис. коней.

Ще однією тяжкою повинністю для 
українців стала реквізиція волів. Ро-
сійське військове командування на-
давало важливого значення україн-
ським волам: по-перше, як тягловій 
силі, котру утримувати було вигідні-
ше, ніж коней (воли не потребували 
вівса), по-друге — джерело м’яса для 
особового складу армії.

Щороку з 1735 по 1739 рр. укра-
їнські землі мали постачати 70 – 80 
тис. волів. Основним методом їх отри-
мання став викуп. Однак, як це було 
із закупівлею продовольства, коштів 
на необхідну кількість волів у держав-
ному бюджеті не вистачало. Тому час-
тину волів брали в борг за квитанція-
ми. У 1737 р. російська влада виділи-
ла коштів на закупівлю лише 45 тис. 
волів, за решту гроші мали поверну-
ти пізніше. Головними постачальника-

ми волів ставали рядові коза-
ки, селяни й міщани. Козацька 
старшина намагалася уникну-
ти цієї повинності, переклада-
ючи її на своїх підданих.

Від 1736 р. на законодав-
чому рівні українцям заборо-
нили продавати волів за кор-
дон. Заборона тривала до 
1739 р., тобто до закінчення 
війни.

Окрім обов’язкових за-
купівель, російські офіцери 
мобілізовували валки волів 
для перевезення різнома-
нітних вантажів (насамперед 
продовольства) з магазинів 
до місця дислокації армії. У 
1737 р. з цією метою в насе-
лення Гетьманщини та Сло-
бідської України вилучили 28 
тис. пар волів. У 1738 р. з лі-
вобережних полків зібрали 
23 тис. пар волів. Наступно-
го року російське команду-
вання поставило завдання 
зібрати ще 22 тис. пар волів. 
Проблемою було те, що дуже 
часто цих волів не повертали 
власникам. Через це госпо-
дарства  українських селян 
і козаків масово зазнавали 
розорення. Унаслідок рек-

візицій волів українське населення 
перестало виконувати і провіантні 
збори, оскільки без волів обробля-
ти достатню кількість землі було не-
можливо. Саме під час російсько-
турецької війни 1735 – 1739 рр. 
з’явилася народна пісня, рядки якої 
було вміщено до «Історії русів»: «Мос-
калики-соколики, поїли ви наші во-
лики, а коли вернетесь здорові, по-
їсте й останні корови!», що найкрас-
номовніше характеризує масштаби 
реквізицій.

На 1739 р. ситуація стала настіль-
ки критичною, що українське насе-
лення виявилося неспроможним ви-
конати чергову вимогу про постачан-
ня волів. З уже зібраних 13 тис. пар 
волів майже 7,5 тис. виявилися не-
придатними до роботи. Навіть козаць-
ка старшина вже не могла ухилитися 
від цього обов’язку. Приміром, 10 во-
лів конфіскували в генерального під-
скарбія Я. Марковича.

Отже, протягом російсько-турець-
кої війни 1735 – 1739 рр. українські 
землі стали одним із основних дже-
рел постачання продовольства, фу-
ражу й тяглової сили для російської 
армії. При цьому вимоги російської 
влади ніяк не співвідносилися з ре-
альним економічним становищем 
Гетьманщини та Слобідської України. 
Масове розорення українських селян 
і козаків змушена була визнати і ро-
сійська влада, яка після закінчення 
війни 1739 р. зменшила кількість роз-
квартированих на українських зем-
лях військ і скасувала низку податків 
та поборів. Усе це дає підстави ствер-
джувати, що захоплення Російською 
імперією Північного Причорномор’я та 
Криму було би неможливим без люд-
ських і матеріальних ресурсів україн-
ських земель.

Олександр НІКОЛАЙЧУК, 
кандидат історичних наук, викладач 

історії України Рівненського 
автотранспортного коледжу 
Національного університету 

водного господарства 
та природокористування

Сайт «Historians» 29.05.2017
Закінчення. Початок – у № 119.

«Москалики-соколики, 
поїли наші волики»

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

Трое наших в 
космосе!
Первому в мире 
советскому 
космическому 
экипажу — ура!
На борту «Восхода» — ко-

мандир корабля, лётчик-
космонавт, инженер-полков-
ник Владимир Михайлович Ко-
маров, научный сотрудник-кос-
монавт Константин Петрович 
Феоктистов, врач-космонавт 
Борис Борисович Егоров.

Самочувствие отличное, 
задание будет выполнено.

Заголовки публикаций:
Вся планета рукоплещет 

советской тройке, мчащейся 
в космосе!

Беседа Н.С. Хрущёва и 
А.И. Микояна с экипажем кос-
мического корабля «Восход»

Эхо Октября
Всеобщее внимание
Ещё одно русское чудо
Выдающийся вклад
Площадка запуска — со-

циализм
Интерес огромен
Величайшее достижение
Бригада сталеваров — 

бригаде космонавтов
(«Известия», орган 

Президиума Верховного 
Совета СССР, 13.10.1964 г.)

По календарю 
передовиков
В социалистических обя-

зательствах, принятых кол-
лективом Минского произ-
водственного объединения 
«Горизонт» на 1979 год, запи-
сано: «Задание четырёх лет 
пятилетки по реализации про-
дукции выполнить к 25 авгус-
та». Коллектив объединения 
сдержал слово. Сверх зада-
ния реализовано продукции 
на миллионы рублей.

Году ребёнка 
посвящается
Вчера во дворце культуры 

Минского тракторного заво-
да состоялись очередные об-
щественно-политические чте-
ния, посвящённые Междуна-
родному году ребёнка.

Чтения открыла секретарь 
Партизанского райкома пар-
тии Е.И. Линник. С лекцией «Два 
образа жизни — два детства» 
выступила секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии Л.Н. Болошко. 

Вручение 
награды 
Ю. В. Андропову
В Кремле 30 августа со-

стоялось вручение ордена 
Октябрьской Революции чле-
ну Политбюро ЦК КПСС, пред-
седателю Комитета государ-
ственной безопасности СССР 
Ю.В. Андропову. Высокую 
награду Родины вручил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнев.

Ещё одна 
специальность
Свыше трёх тысяч чело-

век принято в нынешнем году 
в крупнейший вуз республики 
— Белорусский ордена Трудо-
вого Красного Знамени поли-
технический институт.

Впервые в этом учебном 
году в институте состоялся 
приём ещё на одну специаль-

ность — «полупроводники и 
радиоэлектронные приборы». 

Путеводитель 
книголюба
Букинистические мага-

зины принимают и продают 
литературу различной тема-
тики: общественно-полити-
ческую, научно-техническую, 
художественную, детскую, 
подписные издания (полные 
комплекты и отдельные тома), 
книги по искусству и изо-
продукцию, учебники для ву-
зов и техникумов, справоч-
ную литературу и словари, а 
также полные комплекты и 
отдельные номера журналов. 

Книги дореволюционных 
и советских изданий до 1961 
года принимаются магазина-
ми № 2, № 40, № 47. 

(«Вечерний Минск», газета 
Минского городского 

комитета Коммунистической 
партии Белоруссии и Минского 

городского совета народных 
депутатов, 31.08.1979 г.)

Кандидати 
народу
Два дні залишилось до 

дня виборів. Повсюдно завер-
шилась реєстрація кандидатів 
у депутати. Нині проходять зу-
стрічі з ними. Народ обирати-
ме до Рад своїх кращих синів 
і дочок — передовиків і но-
ваторів промисловості, кра-
щих представників інтеліген-
ції, людей, безмежно відда-
них своїй справі, Ленінській 
партії. 

Сільські 
новобудови
З кожним роком все біль-

ше впорядковується колгосп-
на Жуківка. Споруджуються 
нові житлові будинки. Десятки 
хліборобів мають мотоцикли, 
телевізори, радіоприймачі. 

В селі буде спорудже-
на нова восьмирічна школа, 
лазня, завершена електри-
фікація. 

Новими успіхами в труді 
зустріли знаменні роковини 
Жовтня — під таким девізом 
день у день шириться соціа-
лістичне змагання. 

Програма
розвитку країни
Державний план розвитку 

народного господарства краї-
ни на 1967 рік, затверджений 
сесією Верховної Ради СРСР, 
розроблено у відповідності з 
рішеннями XXIII з’їзду КПРС. 
В ньому втілено глибоку за-
інтересованість Комуністич-
ної партії і Радянського уряду 
в неухильному піднесенні ма-
теріального добробуту і куль-
турного рівня трудівників міс-
та і села. 

 

Весняний наступ 
трудящих Японії
Сотні мітингів на підпри-

ємствах, демонстрації в Токіо 
та інших промислових центрах 
Японії — так 2 березня почав-
ся весняний наступ японських 
трудящих. 

Весняні наступи стали 
своєрідною формою боротьби 
японського робітничого класу. 

(«Поліська правда», орган 
Куликівського райкому КП 

України та районної Ради 
депутатів трудящих Чернігів-
ської області, 10.03.1967 р.)

Офіцер і солдат кірасирського полку 
російської армії (1732 – 1742 рр.)
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Нові книги
«Революція, державність, 
нація: Україна на шляху 

самоствердження 
(1917 – 1921 рр.)»

Ця чимала, на 528 сторінок, кни-
га містить матеріали міжнародної 
наукової конференції (Київ, 1 – 2 
червня 2017 р.).

Видали книгу Інститут історії На-
ціональної академії наук України, Ки-
ївський національний університет ім. 
Т. Шевченка, Український інститут на-
ціональної пам’яті, Програма дослі-
джень сучасної історії і культури Укра-
їни імені Петра Яцика, Польський ін-
ститут у Києві, Сіверський інститут 
регіональних досліджень (Чернігів), 
Міжнародний фонд «Відродження».

Видання затверджено до друку 
рішенням вченої ради Інституту істо-
рії НАН України. Здійснене за фінан-
сової підтримки МФ «Відродження». 

Вийшла книга під рубрикою «100 
років боротьби. Українська револю-
ція 1917 – 1920». Адже, починаючи з 
2017 року, ми відзначаємо 100-річчя 
наших визвольних змагань, і це по-
требує детального аналізу тих подій. 

Серед авторів видання — відо-
мі історики Владислав Верстюк (ке-
рівник групи упорядників), Стані-
слав Кульчицький, Руслан Пиріг, Ро-
ман Тинченко, англійські й польські 
історики. Автор однієї з публікацій 
— чернігівський історик Володимир 
Бойко (один з упорядників видання).

Ось назви деяких публікацій: 
«Чому в Україні перемогла радян-
ська влада?», «Спроба консолідації 
політичних сил Наддніпрянщини і Га-
личини (1920 – 1923)», «Трансфор-
мація російського сепаратизму на 
Півдні України у 1917 – 1918 рр.». 
«За землю, за волю (Холодноярів-
ська епопея)». 

Книга буде корисна всім, хто ці-
кавиться історією України.

«Ігор Качуровський – 
Микола Шкурко: 

листування. 
Мюнхен – Ніжен»

Видання приурочене до 100-річчя 
від дня народження відомого україн-
ського поета, прозаїка, перекладача, 
літературознавця, критика, журналіс-
та, професора Українського Вільного 
Університету (Мюнхен), лауреата На-
ціональної премії України ім. Т. Шев-
ченка, одного з відомих інтелектуалів 
української діаспори Ігоря Качуров-
ського (1918 – 2013). У книзі — його 
листування з Миколою Шкурком, ві-
домим ніжинським підприємцем, ме-
ценатом, просвітянином, директором 
благодійного фонду «Ніжен» — саме 
таку старовинну назву міста вживає 
М. Шкурко. Він є видавцем книги, ви-
хід якої фінансували очолюваний ним 
фонд, а також асоціація «Об’єднання 
підприємців Ніжина». 

Обох адресатів листування єдна-
ла давня дружба. У листах — багато 
цікавих матеріалів з історії та сього-
дення України, зокрема Чернігівщини. 
Адже Ігор Васильович Качуровський 
— наш земляк, народився в Ніжи-
ні, дитинство провів неподалік, у селі 
Крути, місці легендарного бою 1918 
року. За власним заповітом письмен-
ник і похований саме в Крутах. 

Більшу частину цієї великої книги 
(656 сторінок) складає саме листу-
вання, яке раніше не публікували. Та-
кож є 200 сторінок додатків, частина 
з яких була опублікувана. Більшість з 
них — праці самого Качуровського: 
літературознавчі, мовознавчі, публі-
цистичні статті, спогади. Також публі-
кації інших авторів про письменника 
і його творчість. Надруковано список 
основних книг Качуровського, вида-
них протягом десятиліть в Україні й 
за кордоном, — 46 назв. 

* * *
Книги видані невеликим ти-

ражем, тому знайти їх зможете в 
бібліотеках. 

Наприкінці 1917 року політич-
на ситуація в Російській держа-
ві зазнавала швидких змін. Якщо 
літо — час безумовного пануван-
ня поміркованих соціалістів, то 
восени ініціативою заволоділи 
більшовики. Особливо гостро це 
відчувалося в центральному ре-
гіоні Росії. В Україні спостерігав-
ся схожий процес радикалізації 
настроїв у суспільстві й відповід-
но поширення впливу РСДРП(б). 
Однак в Україні водночас зрос-
тав вплив українських соціаліс-
тичних партій (насамперед УПСР), 
які об’єктивно, незважаючи на 
спорідненість гасел, ставали най-
серйознішими суперниками біль-
шовиків. Після жовтневого пере-
вороту українські сили, спираю-
чись на легітимний центр влади 
— Українську Центральну Раду, 
спробували перебрати контроль 
над усією територією України, що 
неминуче вело їх до зіткнення з 
більшовиками.

Спочатку здавалося, що пе-
ревагу має українська сторона, 
однак більшовикам вдалося пе-
реломити перебіг подій на свою 
користь. Чернігів у цьому пла-
ні — досить типове місто. Напри-
кінці жовтня губернський комісар 
Д. Дорошенко оголосив у міській 
думі про повалення Тимчасово-
го уряду і про перехід усієї повно-
ти влади в Україні до УЦР. Укра-
їнський батальйон зайняв клю-
чові об’єкти міста. 31 жовтня 
міська дума пообіцяла «самими 
решительными мерами поддер-
жать революционную власть в 
лице Временного правительства 
й краевых органов этой власти 
Центральной Рады й Генераль-
ного Секретариата». 8 листопада 
дума ухвалила резолюцію, в якій, 
між іншим, визнала УЦР «как пар-
ламент й Генеральний Секретари-
ат так высшую краевую власть». 
Інші громадські організації та 
установи міста об’єднувалися 
в комітет громадської безпеки, 
створений за ініціативою думи, 
отже, підтримали міське само-
врядування. Таким чином, вла-
да і формально, і фактично опи-
нилася в українських руках. Ма-
буть, лише місцева рада робітни-
чих і солдатських депутатів була 
спроможна зайняти іншу пози-
цію. Однак резолюція більшови-
ків про передачу влади радам не 
пройшла через те, що в «останню» 
мить їх не підтримали постійні со-
юзники в Чернігові — члени пар-
тії Поалей-Ціон.

Отже, нібито нічого не загро-
жувало ствердженню української 
влади. Однак річ у тому, що укра-
їнські сили як у Чернігові, так і в 
інших містах добилися підпоряд-
кування Києву існуючого апара-
ту влади. То була велика перемо-
га, але наприкінці 1917 року вар-
тість її — сумнівна. За споминами 
Д. Дорошенка, на початку грудня 
1917 року в губернії запанува-
ла повна анархія, а він сам «нічо-
го не міг вдіяти, плив за течією». 
Уже в середині листопада безси-
лий що-небудь зробити, він зая-
вив про своє бажання піти з по-
сади губернського комісара. На 
думку радянського історика В. 
Щербакова, «переддень Жов-
тневої революції на Чернігівщині 
характеризується як повне без-
владдя і панування анархії… Все 
навколо являло бурхливу стихію». 

Тобто система влади, що існувала 
на той час, була паралізована. Це 
відкривало спокусливу можли-
вість її усунення взагалі.

За такої ситуації дещо дивною 
була поведінка місцевих біль-
шовиків. Після невдалої спроби 
провести свою резолюцію через 
раду досить довгий час не спосте-
рігалося виявів активності з їх-
нього боку (якщо не враховувати 
виступів Г. Єгорова та С. Соколов-
ської в міській думі), лише на по-
чатку грудня об’єднане засідання 
рад робітничих, солдатських і се-
лянських депутатів та представ-
ників військових частин ухвали-
ло пробільшовицьку резолюцію, 
в якій засуджували дії Генераль-
ного Секретаріату й висували ви-
могу переобрання УЦР на Все-
українському з’їзді рад. Це стало 
можливим завдяки підтримці лі-
вого крила УПСР, досить потуж-
ного на Чернігівщині. Радянські 
дослідники пояснювали відносну 
бездіяльність місцевих більшо-
виків тим, що в місті був великий 
гарнізон, та негативною позицією 
міської ради робітничих і солдат-
ських депутатів. Дійсно, більшо-
вики, хоч і збільшили своє пред-
ставництво в раді та її виконко-
мі (С. Соколовську у грудні навіть 
обрали товиришем голови ради), 
однак абсолютної переваги не 
мали. Зазначимо, однак, що дале-
ко не завжди ця обставина зупи-
няла більшовиків.

Водночас посилання на міц-
ний гарнізон не витримує крити-
ки. Військові частини, які постій-
но чи тимчасово дислокувалися 
в Чернігові (149-а піша Воронізь-
ка дружина, 13-ий запасний пі-
хотний полк, кірасирський еска-
дрон, артилерійський дивізіон, 
команди одужуючих, кубанські 
козаки), існували лише номіналь-
но й боєздатними одиницями не 
були. Місцеву пресу  заповнили 
апокаліпсичні повідомлення про 
людей у солдатській формі, які 
систематично грабували, ґвал-
тували та вбивали мирних меш-
канців. За результатами виборів 
до Російських Установчих зборів, 
37% голосів (1455) по військових 
дільницях було подано за список 
РСДРП(б), 47% (1879) — за УПСР. 
Отже, значна частина Чернігів-
ського гарнізону симпатизувала 
більшовикам. Фактично єдиною 

опорою губернського комісара в 
жовтні – листопаді 1917 року де-
який час лишався 2-ий батальйон 
1-го українського полку. Однак на 
початку грудня і він був охоплений 
масовим дезертирством. Водно-
час у Чернігові з решток частин, 
що розклалися, сформували 3-ій 
український козачий полк, при-
був з Києва «курінь смерті». Ко-
мандир останнього на початку 
січня 1918 року виступив із за-
кликом «объединиться для одной 
великой цели — спасения тяже-
ло больной общей Родины — Рос-
сии». Про будь-які інші прояви ак-
тивності з боку названих фор-
мувань у Чернігові невідомо. За 
свідченням Д. Дорошенка, «вони 
(більшовики) могли захопити Чер-
нігів на цілий місяць раніше, ніж 
це сталося… Чернігів властиво 
був безборонний».

На початку січня 1918 року 
охорону міста здійснювало місце-
ве добровільне об’єднання «Вій-
ськовий союз», незабаром пере-
йменований у Перший Чернігів-
ський загін Вільного козацтва. 
Мабуть, він і став найбільшою пе-
решкодою для чернігівських біль-
шовиків. Водночас у листопаді 
– грудні в місті сформували чер-
воногвардійський загін на чолі 
з більшовиком О. Соколовським 
(до 200 бійців), чисельність місь-
кої організації РСДРП(б) зрос-
ла до 300 членів. Однак до кінця 
1917 року місцеві більшовики так 
і не наважилися на самостійний 
виступ. Нарешті 30 грудня член 
РСДРП(б) С. Соколовська зверну-
лася до командування 1-го Мін-
ського червоногвардійського за-
гону по допомогу у встановленні 
радянської влади в місті.

Така бездіяльність, на нашу 
думку, має своє пояснення. Як 
згадував сучасник, місцевий чер-
воногвардійський загін «серьоз-
ной боевой силы не представ-
лял». За свідченням більшовика 
А.Тилиса, він існував на нелегаль-
ному становищі: «В этих услови-
ях совершить в ноябре 1917 года 
вооружённое восстание не было 
никакой возможности». Отже, на-
віть за умови розвалу апарату 
управління та фактичної відсут-
ності боєздатних військових час-
тин місцеві більшовики не мали 
достатньо власних сил для захо-
плення влади.

Ситуація ускладнювала-
ся розколом Чернігівської філії 
РСДРП(б) на праву й ліву групи, 
причому до першої належали по-
пулярні й досвідчені діячі. Довгий 
час в організації тривала диску-
сія з приводу можливості й до-
цільності взяття влади. Мабуть, 
саме остання обставина змуси-
ла Ю. Коцюбинського наприкінці 
грудня завітати до Чернігова. На 
партзборах 20 грудня він поста-
вив питання руба: «Если перево-
рот в сторону введения социализ-
ма не начнётся, то будет сделано 
ужасное дело, упущена власть, 
ибо в настоящее время существу-
ет лишь две силы: большевики й 
кадеты. Наш лозунг должен быть 
«Вся власть Совету Народных Ко-
миссаров». Під тиском наведено-
го аргументу асболютна більшість 
чернігівських більшовиків підтри-
мала позицію Ю. Коцюбинського. 
Спроба Я. Шафрановича довести, 
що «у нас нет условий для социа-
листической революции…, ведь 

не солдатскими штыками её со-
вершать», успіху не мала.

Тим не менше суперечки се-
ред місцевих більшовиків трива-
ли. С.Соколовська, яка 30 грудня 
1917 року запросила Мінський 
червоногвардійський загін, на 
початку січня 1918 року під час 
партзборів заявила, що радян-
ська влада «не поглибила справу 
революції через неорганізова-
ність мас і «соціалістичні» захо-
ди свої, а внесла лише анархію в 
економіку Росії і без того розхи-
тану. Всі декрети (Ради Народних 
Комісарів) не видержують крити-
ки. Уся сила Ради Народних Комі-
сарів — у багнетах, але це ознака 
безсилля: «багнети розходяться 
по домівках». Це говорила люди-
на, яка з січня 1918 року очолила 
міську раду робітничих і солдат-
ських депутатів. Отже, особиста 
точка зору С. Соколовської в той 
час дещо суперечила її діям як 
члена РСДРП(б).

19 січня 1918 року, не зу-
стрівши будь-якого збройного 
опору, до міста вступив червоно-
гвардійський загін, що мав у сво-
єму складі робітників Замоскво-
річчя (підпорядковувався Мін-
ському загону), під командуван-
ням лівого есера М. Порадіна. 
Напередодні міська рада й дума 
домовилися про мирну переда-
чу влади, роззброєння місцевих 
добровільних формувань і опри-
люднили спільну відозву із за-
кликом до спокою. Таким чином 
у Чернігові була встановлена ра-
дянська влада. 

Некоректно було б поясню-
вати прихід до влади більшови-
ків лише втручанням зовнішньої 
сили. Січень 1918 року — то пік 
їхнього впливу в Україні. І якщо в 
місті більшовики, як і їхні головні 
конкуренти — українські есери, 
за підсумками виборів до Укра-
їнських Установчих зборів вели-
кої підтримки на той час уже не 
мали (9% і 8% голосів відповідно), 
то в Чернігівському повіті пер-
ші отримали 58,5% (20446), дру-
гі — 27,6% (9651). Це одне з най-
більших досягнень більшовиків в 
Україні.

Сподіваючись, мабуть, на 
встановлення порядку і спокою, 
певна частина населення міста 
також вітала нову владу. 21 січня 
на Красній площі з цього приводу 
влаштували багатолюдний мітинг. 
Однак сталося щось зовсім проти-
лежне.

Командир прибулого черво-
ногвардійського загону заявив, 
що «изобличённых в противодей-
ствии власти Советов (будет) пре-
давать военнореволюционному 
трибуналу, вплоть до отправле-
ния туда, откуда никто не возвра-
щается». Зі свого боку, на одному 
з мітингів за участю прихильни-
ків різних політичних партій ко-
мандир міського червоногвар-
дійського загону О. Соколовський 
пояснив своїм опонентам ситу-
ацію, що склалася: «Если вы бу-
дете сидеть смирно й не станете 
мешать нам в работе, мы вас не 
тронем. Но если вздумаете встав-
лять палки в колёса — пеняйте на 
себя».

Володимир БОЙКО, 
кандидат історичних наук,

м. Чернігів
Закінчення — 

в наступному номері. 

Перше пришестя: встановлення 
більшовицької влади в Чернігові

Уродженка Одеси, випускниця 
Чернігівської жіночої гімназії 
Софія Соколовська невдовзі 

стала однією з відомих  більшо-
вицьких  діячок  і в масштабі  

Росії, потім СРСР.  Але 1938 року 
була репресована і розстріляна 
режимом, який встановлювала 

і якому вірно служила.
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Батурин — гетьманська столиця
Книга про терор 
у 20 – 30-х роках 
на Чернігівщині

Нову книгу «Великий те-
рор на Чернігівщині (20 – 
30-ті роки ХХ століття)» пре-
зентувала в Навчально-на-
уковому інституті історії, ет-
нології та правознавства 
ім. О.М. Лазаревського Чер-
нігівського університету ім.
Т. Шевченка відомий чер-
нігівський історик Тамара 
Демченко.

Видання випущене на-
прикінці грудня 2017 року 
коштом обласного бюдже-
ту в рамках Програми під-
тримки інформаційної та ви-
давничої сфер області. 

«Це науково-популярне 
видання про політичні ре-
пресії 1937 – 1938 років на 
Чернігівщині, — зазначила 
автор. — Текст був готовий 
приблизно три роки тому. 
Звичайно, зараз я дещо б 
написала вже по-іншому. 
Тут, зокрема, практично від-
сутня інформація про те, як 
боролися проти церкви та 
релігійних діячів. Мало зга-
дується і про виконавців 
каральних вироків. Тож ця 
тема не закрита. Загалом 
праця має на меті донести 
до читача реалії тоталітар-
ного режиму, аби історія не 
повторилася».

Ця книжка, як і спільне 
видання Тамари Демченко 
та Миколи Гороха «Колекти-
візація та Голодомор 1932 
– 1933 років на Чернігів-
щині: забуттю і прощенню 
не підлягає», вийшла накла-
дом лише 70 примірників. 
Примірники надійдуть до 
головних бібліотек області. 
Електронна версія книги — 
на сайті Чернігівської обл-
держадміністрації.

Національний 
заповідник 

«Чернігів стародавній» 
розпочав рік 2018-ий

Щороку музеї та ви-
ставки заповідника відві-
дують понад 250 тисяч лю-
дей з різних куточків Украї-
ни, з-за кордону.

Схоже, й цього року 
буде не менше. Вже на по-
чатку січня сотні чернігів-
ців і гостей міста завітали 
до пам’яток архітектури на 
Валу й Болдиних горах.

Як і минулими роками, 
в приміщенні Колегіуму вже 
почалися публічні лекції на 
історичну тематику. Для всіх 
бажаючих почато екскур-
сії по території стародав-
нього Дитинця, Болдиних 
гір, Єлецького монастиря з 
відвідуванням головних со-
борів міста, екскурсія ста-
родавнім Черніговом. У Бо-
рисоглібському соборі від-
буватимуться концерти ду-
ховної та камерної музики. 
Планується видання нових 
буклетів, флаєрів, участь 
у туристичних ярмарках, 
співпраця з туристичними 
фірмами України, колегами 
з Білорусі.

Про всі події в заповід-
нику читайте на сайті «Чер-
нігів стародавній» (https://
oldchernihiv.com).

Благодійність була й залишається одним з най-
вищих проявів гуманності. До цієї справи долучало-
ся багато визначних діячів доби Гетьманщини, які не 
шкодували власних коштів на розвиток культури, бу-
дівництво церков, відкриття навчальних закладів.

Серед них був і визначний український гетьман 
Іван Самойлович. Насамперед він допомагав монас-
тирям, розташованим неподалік Батурина. На почат-
ку свого гетьманування І. Самойлович опікувався 
Густинським монастирем. Заснував обитель на При-
лучинні у 1600 р. ієромонах Іосаф. Однак монастир 
спіткало страшне лихо: 28 листопада 1671 р. сталася 
пожежа. Згоріла велика кількість монастирських буді-
вель, а з ними й головний храм. Але монастир не зник, 
адже про його збереження попіклувався особисто 
гетьман. У 1674 р. він виділив значні кошти для будів-
ництва Троїцького собору. Роботи зі зведення храму 
провели дуже швидко, і вже 23 травня 1675 р. відбу-
лося освячення храму чернігівським архієпископом 
Лазарем Барановичем. Собор збудували кам’яний, 
п’ятибанний, хрестоподібний у плані. Як пам’ять про 
доброчинність гетьмана, його портрет розмістили 
всередині храму на стіні. Зобразили ктитора з моли-
товно складеними долонями, а поряд — родинний 
герб Самойловичів. На жаль, до нашого часу портрет 
гетьмана в оригіналі не зберігся, адже був знищений 
у другій половині ХХ ст. Однак сам собор залишився до 
нашого часу без значних перебудов.

Окремо в той період почала існувати обитель у 
Глухові, що на Сумщині. Заснувала жіночий Спасо-
Преображенський монастир у 1670 р. у колишньо-
му дворі польського магната О. Пісочинського вдо-

ва військового товариша Марка Кимбари — Агафія. 
Для будівництва головного мурованого храму спо-
чатку особисті кошти надав І. Самойлович: «За отпу-
щение грехов своих, вельможной пани Марии мал-
жонки, и потомков своих». Зведення собору почало-
ся у 1686 р. і тривало вже за наступного гетьмана 
— І. Мазепи, який надав 10 тисяч золотих на завер-
шення будівництва. 

На жаль, у 1784 р. у Глухові сталася пожежа, яка 
пошкодила багато будівель, серед них і Успенську 
церкву, яку за наказом Катерини ІІ розібрали на цеглу.

Ще одна визначна православна обитель зна-
ходилася неподалік Батурина — біля села Рихли на 
Коропщині. 1666 року її заснували на кошти черні-
гівського полковника Дем’яна Ігнатовича та його 
брата Василя. У часи настоятельства Серафіона (бл. 
1677 р.) гетьман І. Самойлович збудував у монастирі 
дерев’яну надбрамну церкву на честь свого небес-
ного покровителя — святого Іоана Предтечі. За од-
нією з легенд, саме в цьому монастирі гетьман отри-
мав зцілення, адже мав хворобу очей, про яку по-
тім згадував І. Мазепа у 1693 р. московському по-
сланцеві Вініусові: «Что очьми плохо видел». Однак у 
1754 р. усі монастирські дерев’яні будівлі згоріли, а 
з ними і Самойловичева церква. У пізніші часи будів-
лю монастиря відновили за кошти бригадирів Федо-
ра Каченовського та Петра Чижевського, серед них 
і церкву Іоана Предтечі. Споруда до нашого часу не 
збереглася, була зруйнована 1930 р.

Можемо припустити, що гетьман сприяв і бу-
дівництву кам’яного собору Живоначальної Трій-
ці в Батурині. У джерелах не висвітлено точної дати 

початку зведення храму. Однак у березні 1673 р. у 
царській грамоті до гетьмана І. Самойловича зга-
дується про церковні книги й усілякі матеріали, які 
мали використати для собору: «Велели вь церковь 
Живоначальные Троицы книги, о которыхь тоть же 
протопопь на писме обьявил, и железо белое и зо-
лото и серебро». А 1676 р. згадується про присягу 
козаків із сердюцького полку Дорошенка на вірність 
царю в батуринському соборі: «Присягу передь 
святыми Христовыми Евангелиемь вь соборной 
церкви Святыя Живоначальныя Троицы в Батури-
не учинили». За матеріалами Бендерської комісії, на 
облаштування головного храму Батурина І. Мазепа 
виділив 20 тисяч золотих. 

Під час досліджень міжнародної українсько-ка-
надської археологічної експедиції (2006 – 2008 рр.) 
вдалося встановити, що це була одна з найбільших 
церков козацької держави, завдовжки 38,7 м і за-
вширшки 24,1 м. Вірогідно, храм спорудили в період 
гетьманування І. Самойловича, а перебудовували й 
оздоблювали вже в часи І. Мазепи.

Таким чином, культурне піднесення, яке розпо-
чалося в другій половині ХVII ст. і тривало до почат-
ку ХVIII ст., не було б можливим без щедрих доброді-
їв, серед яких один з перших — гетьман Іван Самой-
лович. Слушно про нього свого часу зауважив до-
слідник В. Модзалевський, що гетьман став «одним з 
перших провідників у наше мистецтво нових ідей…».

Каріна СОЛДАТОВА,
науковий співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

15 січня 1908 року до містеч-
ка Стародуб Чернігівської губернії 
з’їхалися 350 спадкоємців гетьмана 
Полуботка. Їх зібрав професор Олек-
сандр Рубець, далекий родич гетьма-
на, аби вирішити долю спадку предка.

Павло Полуботок народився 1660 
року на родинному хуторі Стара Полу-
ботівка в заможній козацькій родині. 
Навчався в Києво-Могилянській ака-
демії. Після навчання одружився з Єв-
фимією Самойлович, у подружжя на-
родилося п’ятеро дітей. Був одним з 
найбільших українських магнатів того 
часу, цікавився історією, давав кошти 
на реставрацію храмів. 

1722 року козацька рада обра-
ла Полуботка гетьманом без дозволу 
царя Петра І. Гетьман проводив фінан-
сові й судові реформи, заборонив чи-
новникам примушувати козаків до ро-
бочих повинностей. Полуботок відкри-
то протистояв Росії, і за наказом царя 
гетьмана й козацьку старшину аре-
штували. Через два роки Павло Полу-
боток помер у Петропавлівській фор-

теці. За переказами, перед арештом 
встиг частину свого скарбу передати 
через синів на зберігання до англій-
ського банку.

Два роки Олександр Рубець із по-
мічниками шукав в архівах імена на-
щадків гетьмана та їхні адреси, дослі-
джував генеалогічне дерево, а потім 
організував з’їзд. Професор Рубець 
розповів присутнім, що влітку 1720 
року до Англії прибули на судні троє 
молодих козаків. Вони принесли діжку 
золота в найбільшу банківську устано-
ву Великої Британії — Ост-Індську ком-
панію. Молодий козак повідомив, що 
він — Яків Полуботок. Від імені свого 
батька, українського козацького бун-
чужного Павла Полуботка бажав би 
зробити внесок на суму 200 тисяч ру-
блів золотом. Але на умовах чотирьох 
відсотків за рік з наростанням суми 
за рахунок дивідендів. Внесок покла-
ли на невизначений термін, до витре-
бування Павлом Полуботком або його 
спадкоємцями. Професор запевнив 
прибулих, що вклад гетьмана Полубот-

ка в англійському банку дійсно існує. 
Підрахували, що за період з 1720 по 
1908 роки капітал мав зрости в 1062 
рази. Це приблизно 213 мільйонів ру-
блів золотом. Того року ціна на золо-
то становила близько 90 копійок за 
грам. Мова йшла майже про 240 тонн 
золота.

Наступного дня з’їзд ухвалив ство-
рити розпорядницьке бюро з 25 «спад-
коємців» і найняти відомого адвоката 
Миколу Кулябка-Корецького. Прямого 
нащадка за чоловічою лінією на з’їзді 
не було, бо ще 1752 року помер онук 
гетьмана Полуботка — 29-літній Се-
мен Якович. Решта спадкоємців були 
з жіночої лінії доньок гетьмана або 
мали далеку кровну спорідненість.

З’їзд ухвалив рішення відправити 
делегацію до Британії, аби поверну-
ти гроші предка. Зібрали вступні вне-
ски — від 10 до 180 рублів з кожного. 
Тоді 20 рублів на місяць отримував хо-
роший робітник. Загалом вийшла сума 
в 7360 рублів. За ці гроші можна було 
придбати завод або розкішний маєток.

Від імені спадкоємців до Лондо-
на за місяць виїхав адвокат Куляб-
ко-Корецький. У Великобританії він 
з’ясував, що Ост-Індійська компанія 
була ліквідована 1858 року. Її акти-
ви перейшли в «Bank of England». Ке-
рівництво банку на офіційний запит 
навіть показало відомості за останні 
200 років про всі невитребувані вне-
ски. З’ясувалося, що всі депозити, 
складені докупи, значно менші за пе-
редбачуваний «вклад гетьмана». Роз-
слідування затяглося на невизначе-
ний термін. 

Того самого року скарбник на-
щадків Полуботка надрукував звіт-
брошуру під назвою «Звіт скарбника 
Розпорядчого бюро у справі про по-
шуки спадщини гетьмана Полуботка». 
У ньому були розписані всі витрати й 
повідомлялося, що розпорядче бюро 
самоліквідоване. 

Коли почалася Перша світова 
війна, про скарб Полуботка нащадки 
забули.

Ольга ВАСЬКІВ

Друзі, якщо ви досі не були в 
Чернігові, — зробіть це. Дві години 
маршруткою з Києва, і ви вже роз-
дивляєтеся старовинні церкви, гуля-
єте одноповерховими казковими ву-
лицями, їсте найсмачніші вареники й 
дивитеся на давнє місто із дзвіниці 
монастиря.

Що ми знаємо про Чернігів: дав-
ньоруське місто, домонгольські 
церкви, дитинець. Але не тільки. Од-
ноповерховий Чернігів — всюди по 
місту. Можна блукати між тендітни-
ми одноповерховими будиночка-
ми й радянською забудовою і рап-
тово знайти перлину. Чи бачили ви 
дерев’яний модерн?

Чернігівські дворики та вулички 
неймовірно прекрасні.

А старовинні пам’ятки — просто 
частина пейзажу.

Чернігівські вікна
Я завжди була небайдужа до ві-

кон, захоплюватися ними почала ще 
на старій Юзівці (район Донецька). 

Вікна різні в різних частинах країни, 
і на Сході (через брак лісу) вони не 
дуже різноманітні. Чого не скажеш 
про Північ. Чернігівщина ще досі збе-
рігає традиційні дерев’яні наличники 
й різьблення. 

Звісно, байдужість власників 
руйнує автентичність міста: люди 
втеплюють будівлі, знімають на-
личники. І хоча такого різноманіт-
тя вікон, як у Чернігові, ви не по-
бачите ніде в країні (це справді 
унікальна річ), ніхто, окрім неве-
ликої групи небайдужих, не опіку-
ється цим питанням. Навіть міс-
цева влада не бачить перспектив 
у дерев’яній архітектурі, зосере-
джуючи піар міста виключно на 
стародавніх церквах. А тим, хто 
хоче займатися збереженням 
спадщини, доводиться збирати ін-
формацію про дерев’яне різьблен-
ня по крихтах.

Т. КАБАКОВА
Північний вектор, 30.11.2017 

Панорама

Гетьман Іван Самойлович — меценат

На скарб гетьмана Полуботка претендувало 350 спадкоємців

Непарадний Чернігів: 
одноповерховий, 

дерев’яний і тендітний
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Цікаве про 
письменників 

Панорама

Українські сатиира й гумор

Під час однієї з мандрівок Пол-
тавщиною Іван Котляревський зу-
пинився біля криниці води напити-
ся. І нагледів жінку, яка гаптувала 
рушник. Звали жінку Наталкою.

— Для кого така краса? — за-
питав він і почув у відповідь:

— Відвезу до Полтави, подарую 
тому, хто про мене таку гарну пісню 
склав.

* * * 
Якось у розмові з Еккерманом 

Ґете висловився: «Публіка ось уже 
двадцять років сперечається, хто 
вищий — Шиллер чи я; їм би раді-
ти, що вони мають двох мужів, про 
яких варто сперечатися».

* * *
У товаристві, в якому був дра-

матург Фрідріх Геббель, зайшла 
мова про «Фауста» Ґете.

— Мушу зауважити, — сказав 
один літератор, — що в другій час-
тині твору мені багато чого не зро-
зуміло.

— Ви маєте ще додати,— жва-
во втрутився Геббель, — що Ґете 
тут анітрохи не винен.

* * *
Генріха Гейне, коли він був тяж-

ко хворий, відвідав у шпиталі один 
з його друзів. Санітарки саме пере-
носили пацієнта на чисте ліжко.

— Як почуваєшся? — турботли-
во запитав друг.

— Як бачиш, — не втрачаючи 
почуття гумору, відповів поет, — 
жінки все ще носять мене на руках.

* * *
Один поет, нездара й песиміст, 

на якомусь із прийомів замучив 
Бальзака своїми теоріями:

— Світ спливає в безодню; мис-
тецтво занепало; суспільство нічо-
го нового не винайшло, крім того, 
що було за часів Гомера!

Заінтригований упертим мов-
чанням Бальзака, він запитав:

— Будь ласка, скажіть мені, 
чого, наприклад, не було 2000 ро-
ків тому?

— Бальзака, — коротко відпо-
вів автор «Людської комедії».

* * *
Деякий час у бібліотеці з Іва-

ном Криловим працював якийсь 
М. Лобанов, наближений до цар-
ської сім’ї. Зайшли вони якось до 
книгарні. Поруч із книжками на по-
лицях стояли лубки. Лобанов ними, 
звичайно, не цікавився: ці народні 
картинки, мовляв, для мужицьких 
верств. Але малюнки були весе-
лі, хвацькі! Один лубок навіть при-
вернув його увагу: двоє підпилих 
селян вовтузили один одного. Під 
малюнком стояв підпис: «Два дурні 
б’ються, третій дивиться і сміється». 
Але де ж третій? На лубку його не 
було. Лобанов запитав продавця. 
Той іронічно посміхнувся:

— Як вам сказати, добродію...
Лобанов відійшов від картини й 

відразу зрозумів: третій — той, хто 
роздивляється малюнок! Він не-
гайно розповів про це Крилову й 
незадоволено сказав:

— Це неподобство! Адже на лу-
бок може будь-хто глянути, навіть 
міністр!

Крилов поспівчував Лобанову 
й відповів:

— На жарти не ображаються. 
Якщо дурень погоджується, що він 
дурень, то він уже не дурний. Якщо 
починає сперечатися, тоді інша 
справа.

По двоє видань 
на кожного жителя району

Редколегія видань з історії Ічнянського краю і фонд уро-
дженця м.Ічні Віталія Шевченка за сприяння столичного 
Центру громадських ініціатив «Інформаційне суспільство» 
завершили минулорічну програму благодійного поширення 
друкованих видань про Ічнянщину. Протягом 2017-го було 
видано масовими тиражами науково-популярну книгу «Іч-
нянщина: першоджерела. Історія краю в документах», літе-
ратурно-художнє видання «Оживає минувшина. Творчість іч-
нянців» (7-й випуск), фотопутівники «Качанівка, душі спочи-
нок» і «Тростянець». Загальний наклад друкованої продукції 
минулого року — близько 5000 примірників. Ці книжки на 
загальну суму 14 375 грн передано бібліотекам, школам, ор-
ганам влади, музеям, краєзнавцям і громадським активіс-
там краю.

Крім того, нещодавно в приміщенні школи мистецтв для 
жителів м.Ічні провели книжкову лотерею і безплатно ре-
алізували 120 друкованих видань про Ічнянський край на 
суму понад 4 тис. грн. Ще близько 160 примірників крає-
знавчої продукції подаровано переможцям щорічних ра-
йонних творчих конкурсів і лауреатам літературно-мистець-
ких премій.

За сім років спільної діяльності редколегія і фонд підготу-
вали й видали понад 30 назв друкованої продукції про Ічнян-
щину, загальний тираж якої перевищив 60 тисяч примірни-
ків, тобто в середньому — по двоє видань на кожного жите-
ля Ічнянського району. Звісно, книжки поширюються не лише 
на Ічнянщині.

Нині фонд готує передачу книги «Ічнянщина: першодже-
рела…» районним і міським бібліотекам області, а також уні-
верситетам і науковим закладам Чернігова та столиці.

Наталія КУНЕЦЬ,
заступник голови Центру

«Інформаційне суспільство»

Ігри для вечірки
Зіпсований телефон. Усі сідають у ря-

док. Перший починає телефонувати по між-
місту, намагаючись поздоровити родичів. У 
нього нічого не виходить. До телефону під-
ходить інший і намагається виконати ті самі 
дії стосовно своїх родичів. Гра безуспішно 
триває до четвертої ранку.

Нумо, віднімаю. Одному з гравців (ба-
жано — господареві) зав’язують очі й руки, 
затикають рота. Починають «чистити» квар-
тиру. Перемагають усі, крім господаря.

Поїдання салату. Дві групи гравців по 
14 – 16 оcіб сідають по обидва боки сто-
лу. На стіл ставлять дві миски салату. Грав-
ці намагаються дотягтися до нього ложкою 
і піднести до рота. Гру проводять, коли гос-
тей прийшло набагато більше, ніж чекали.

Водоноси. Беруть участь два гравці. На 
двох стільцях стоять двоє відер. Гравці бе-
руть відра й біжать до найближчої колонки, 
щоб набрати води, бо забули з вечора за-
пастися. Перемагає той, чия черга ближче.

Мотузка. Два стільці ставлять спинка-
ми один до одного, під ними протягують мо-
тузку. За командою ведучого два учасники 
раптом починають бити один одному пики. 
Вони вибувають з гри, а їхнє місце займає 
інша пара.

Аркуші паперу. Двом учасникам дають 
по аркушу паперу. Прикриваючись лише 
ними, учасники повинні перебратися в іншу 
кімнату. 

Картопля в ложці. Треба подолати пев-
ну відстань, тримаючи в руці ложку з карто-
плею. Кому це вдасться після більшої кіль-
кості випитого спиртного, той і перемо-
жець.

Немов кенгуру. Слід прострибати пев-
ну відстань, затиснувши між колінами ко-
робку сірників. Перемагає, як правило, су-
сід знизу, котрий пристрибає у вашу квар-
тиру першим.

Їж, негіднику. Приготуйте якусь не-
смачну страву. Завдання учасників — з’їсти 
якомога більше.

Андрій КОЗАК

Добре мистецтво 
від студентів

Соціальний театр «Ex Libris» — студентський, його 
вистави показують у школах та інтернатах. Актор-
ський склад — 30 студентів. Вони майбутні педагоги, 
художній керівник — доцент Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» Марина Каранда.

У репертуарі — 6 різних вистав. Їх поєднує любов 
до життя та пошук виходу з будь-якої ситуації.

Актори — часті гості навчально-реабілітаційного 
центру №2, де виховуються особливі дітки. 

Опановувати театральне мистецтво студентам до-
помагають професіонали. Актор театру ім. Т. Шевчен-
ка Євген Бондар проводив для них майстер-класи й 
виступив в одній виставі як режисер. Каже, що пра-
цювати з новачками складно, але цікаво.

Нині хлопці й дівчата працюють над виставою 
«Аліса в країні Чудес».

Виставка 
чернігівських майстрів 

У виставковій залі Чернігівського літературно-ме-
моріального музею-заповідника Михайла Коцюбин-
ського відкрита виставка робіт громадської організа-
ції «Алея майстрів Чернігова». Четвертий рік поспіль 
музей-заповідник знайомить з роботами майстринь 
декоративно-прикладного й образотворчого мисте-
цтва. Цьогоріч на виставці представлено понад 250 
робіт 35 майстринь. 

Тут картини, розписи, віночки з тканини, вишивка, 
вироби з глини, бісеру, шкіри, ляльки, гончарні вироби.

Виставка триватиме до 12 лютого. Вартість квит-
ків: дитячий — 5 грн, студентський — 8 грн, дорослий 
— 10 грн. Довідки за тел.: 4-10-03; 4-43-26.

Словник давньої 
ассирійської мови

У Ніжинській міській бібліо-
теці ім. М. Гоголя відбулася пре-
зентація унікальної книги — ас-
сирійсько-російського словни-
ка. Словник повертає із забуття 
мову, що майже зникла. 

Ассирія, що колись була мо-
гутньою імперією стародавньо-
го світу в межах Месопотамії, 
Малої Азії та Єгипту, зникла 612 
року до н. е. Втім, будучи розки-
даними по світу, ассирійці змо-
гли зберегти свою культуру, зви-
чаї, обряди. Однак ассирійська 
мова поступово занепадала. 
Живучи на теренах різних дер-
жав (Персія, Османська, Росій-
ська імперії, СРСР), ассирійці 
були змушені вивчати мову тих 
держав.

Перші ассирійці з’явилися в 
Ніжині 1915 року. І нині ассирій-
ці є вагомою складовою насе-
лення Ніжина.

Автор книги Б. М. Іонанов 
виконав неймовірну роботу. 
Словник відтворює ассирійські 
слова, вирази, даючи змогу мо-
лодому поколінню ассирійців 
доторкнутися до власної історії, 
багатства ассирійського фольк-
лору.

— Шановні депутати! У 
зв’язку з тим, що в нас бракує 
консенсусу й почати засідання 
Великої Ради не можна, пропо-
ную всім складом піти до кіно-
театру «Київська Русь» на новий 
пор нофільм. Його заборонили де-
монструвати в усіх країнах Євро-
пи. І тільки в нас, де проституція 
мирно уживається з бандитиз-
мом, маємо прекрасну можли-
вість подивитися справжній ше-
девр кінопорнографії. Які будуть 
у кого пропозиції? Другий мікро-
фон!

Депутат Ословущенко: 
— Я категорически протес-

тую против просмотра порно-
фильма вместе с представите-
лями Руха. Вы посмотрите, что 
делается! У нас один министр и 
два посла — уже руховцы. Даже 
на вокзале, на всех графиках и 
табличках уже не «движение», а 
«РУХ поїздів»! Мы накануне узур-
пации власти демократами!

— Представник аграрного 
сектора проситься. Дамо слово? 
Прошу!

— Я думаю, що в першу чергу 
треба вирішити питання про по-
сівну. Тут говорили, що деякі де-
путати не проти стрибнути в греч-
ку. А куди стрибати, як гречки не 
буде? Треба вдосталь посіяти цієї 
культури. Хай уряд виділить нам 
паливо і кредити.

Депутат Сторчак: 

— У мене є питання. Якщо на-
родиться дитина від демократки й 
партократа, хто вона буде?

— Ліберал!
Депутат Маячкин: 
— Демонстрация порнофиль-

мов — это прерогатива Кабине-
та Министров. И культпоход надо 
провести вместе с полным со-
ставом министерского корпуса, 
включая министра культуры.

Депутат Чаркин: 
— Я требую и прошу мини-

стра культуры. Выступить и до-
ложить, почему порнофильмы не 
демонстрируются прямо в сесси-
онном зале?

Депутат Черевик: 
— Маємо заслухати з цього 

приводу віце-прем’єра з гумані-
тарних питань.

— Зайченко, не кричіть, я 
вам дам слово. От я був недав-
но в Швейцарії, дак там ніякої 
конфронтації. Чотири мови — а 
чоловік з жінкою можуть легко 
порозумітися. І на роботі, і вдо-
ма, і навіть у місцях масового 
відпочинку.

— Товариші, про що ми гово-
римо! У нас ще нема закону про 
секс! Як ми можемо визначити, 
де і які фільми?

— Шановні депутати, прошу 
сидіти на місцях! Ще не було го-
лосування, а ви вже рветеся до 

кінотеатру.
Депутат Черевик: 
— Прошу цей фільм перегля-

нути по обіді на закритому пле-
нарному засіданні.

— Перший мікрофон. Зайчен-
ко, не кричіть з місця, ми знаємо 
вашу точку зору.

Депутат Ословущенко: 
— У нас до сих пор нет закона 

про сексуальные меньшины. В то 
время как в Штатах такие группы 
населения имеют свои газеты, 
клубы и даже своих представите-
лей в парламенте.

— Що Ви пропонуєте?
— Предлагаю организовать 

государственный комитет по во-
просам сексменьшин. Или соот-
ветствующее министерство.

— Час для дискусії вичерпа-
но, прошу голосувати.

— Шановні депутати, я що-
йно приїхав зі свого виборчого 
округу. Скажіть, будьте ласкаві: 
де простому трудящому займати-
ся сексом, коли в магазині ліжка 
не купиш?

— Це ми обговоримо в «різ-
ному». А зараз прошу голосувати. 
Хто за те, щоб цей порнофільм пе-
реглянути сьогодні на закритому 
засіданні? Дякую. Майже одно-
голосно. Бачите — можемо бути 
згуртованими, коли цього вима-
гає важливий історичний момент. 
Прошу до кінотеатру!

Євген КОЛОДІЙЧУК

Письменником ти можеш і не бути, але 
отримати яку-небудь літературну премію 
зобов’язаний.

Дозволено все, чого хоче жінка.
Обібравши народ, можна вже подумати і 

про його соціальний захист.
І як тільки цьому народові не набридне хо-

тіти їсти?
Той, хто вже досягнув своєї мети, багато 

втратив.
Якщо чоловік не знає, куди бігти, значить, 

він уже знайшов своє щастя.
Багатьом вдається зробити неможливе 

лише тому, що вони вважали це неможливим.
Раніше хоч у божевільні можна було зустріти 

нормальну людину.
Є — життя, а є — сімейне життя.
А може, він не дурень, може, він оптиміст?
Що ж тут поробиш, якщо треба робити?
Перш ніж щось сказати добре, подумай, чи 

достатньо тобі заплатили...

Повір у себе, навіть якщо для цього треба 
себе обдурити!

Чим ми вже тільки не думали!
Приватизований народ.
Чи не час уже наш споживчий кошик назва-

ти смітниковим?
Найдорожче людині обходиться те, що їй за-

дарма не потрібно.
Шлях нагору не завше веде до вершини.
Одні пишаються гарними врожаями, інші — 

найкращими у світі чорноземами.
Жінка ж не винна, що ти її знайшов!
Наші реальні ціни вищі за фантастичні.
Думав одне, а говорив — гарно, розумно, 

сміливо!
Багато хто вважає себе непідкупним, поки 

не почує про суму.
Вони не мовчать, просто їм нема що сказати.
Ти за народ чи за те, щоб він жив?

Олександр ПЕРЛЮК

Культпохід на порнофільм
Репортаж із засідання 
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Усунути засмічення каналізаційних 

труб можна за допомогою харчової соди, сто-
лового оцту й окропу. Півсклянки соди слід 

всипати в зливний отвір, потім залити туди таку саму кількість 
оцту, закрити злив вологою тканиною і почекати хвилин 20, 
після чого залити туди чайник окропу. Можна також спробу-
вати прибрати засмічення, засипавши в зливний отвір неба-
гато лимонної кислоти, а потім налити трохи окропу.

 Запах затхлості білизни знищить звичайна харчова 
сода. Можна  як освіжувач зберігати її у відкритому вигляді 
в шафі.

 Хочете посадити мох у певних місцях? Змішайте 200 
мл йогурту, 200 мл води та жменьку моху й нанесіть суміш 
туди, де має рости мох.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Життя — як коробка 
шоколадних цукерок. Ніко-
ли не знаєш, що всередині. 
Форрест Гамп.

 Сенс життя не в тому, 
щоб чекати, коли закінчить-
ся гроза, а в тому, щоб учи-
тися танцювати під дощем. 
Вівіан Грін.

 У 20 років у вас об-
личчя, яке дала вам приро-
да; в 30 років — обличчя, 
яке виліпило вам життя; а в 
50 — у вас обличчя, яке ви 
заслуговуєте. Коко Шанель.

 Єдиною межею наших 
завтрашніх звершень ста-
нуть наші сьогоднішні сум-
ніви. Франклін Д. Рузвельт.

Було колись...
Паризька академія 

наук оголосила конкурс на 
тему «Про розповсюдження 
хвиль у циліндричних басей-
нах». За десять років не було 
подано жодної праці. У той 
час у Парижі жив славетний 
у майбутньому український 
учений Михайло Васильо-
вич Остроградський (1801 – 
1862 рр.), який слухав лекції 
відомих математиків і фізи-
ків. Одного разу батько не 
надіслав йому вчасно гро-
шей. І Михайла, який забор-
гував власникові готелю, 
запроторили до боргової 
в’язниці. Там він і написав 
видатну працю, в якій було 
розв’язане питання, постав-
лене Паризькою академією.

Менделєєв був не тіль-
ки видатним хіміком, він пи-
сав енциклопедичні стат-
ті. У знаменитому словни-
ку Брокгауза і Єфрона є три 
статті, які належать його 
перу: «Вареники», «Варення» 
і «Компот».

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Розо, тобі подобаєть-
ся моя нова сукня?

— Вибач, Саро, я поспі-
шаю, мені зараз не до скан-
далів!

☺ ☺ ☺
— Борю! Не бий так 

сильно Ізю! Спітнієш!
☺ ☺ ☺

— Мойшо, коли тебе 
нема вдома, сусіди про 
тебе таке говорять!

— Ой, коли мене нема 
вдома, нехай вони мене на-
віть б’ють!

☺ ☺ ☺
— Ви не скажете, скіль-

ки коштує це м’ясо?
— Чому не скажу? Хіба 

ми з вами посварилися?
☺ ☺ ☺

— Мадам Гольдберг, ваша 
Софочка виходить заміж?

— Так собі, потроху. 
☺ ☺ ☺

— Беню, я чув, Ви одру-
жуєтеся!

— Таки да!
— І як Вам майбутня 

дружина? 
— Ой, скільки людей, 

стільки думок. Мамі подо-
бається, мені — ні. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Найменший літаючий ссавець — таїландський кажан-
джміль, що має розмах крил 160 мм, довжина його тулуба 
становить 29 – 33 мм, а вага — всього 2 грами.

 Найбільший розмах крил у кажана колонг з Малайзії 
— 170 см. Він харчується тільки рослинною їжею.

 Одна з рідкісних тварин на Землі — тасманський 
вовк. За останні 50 років нікому не вдалося його побачити, 
і цю тварину ще жодного разу не сфотографували в природі.

 Яки, що живуть у Гімалаях, іноді піднімаються на висо-
ту до 6100 метрів.ту до 6100 мет

 Так звана Століт-
ня війна між Ан-

глією і Фран цією 
тривала з 1337 по 

1453 роки, тобто 
116 років.

 Перші письмові платіжні 
зобов’язання з’явилися ще відтоді, як 
люди навчилися писати. Наприклад, у Ва-

вилоні 4 тисячі років тому серед купців і 
банкірів використовували боргові записи 
й чеки.

 Англійці дуже люблять традиції. Після 
буржуазної революції в англійському пар-
ламенті з’явилася традиція: спікер сидить 
на мішку з вовною. Нині ця традиція збере-
жена, однак спікер сидить на мішку лише 
під час відкриття засідання парламенту. 

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.

Політично-сатиричне
Тіні забутих попередників

Зміни в команді «Десна» 
Слідом за Денисом Олійником і Денисом Скепським ко-

манду залишив ще один півзахисник — Євген Чепурненко. Він 
виступав за футбольний клуб уже кілька років і був одним з лі-
дерів команди. На цього технічного, мобільного гравця давно 
мали б звернути увагу тренери національної збірної України, 
як і на Євгена Картушова, Дениса Фаворова, ряд інших грав-
ців. Євген Чепурненко виступатиме за клуб першої ліги «Ге-
ліос» (Харків). Олександр Чорноморець, у якого завершився 
контракт, вирішив підшукати інший клуб. 

Півзахисник Лука Коберідзе залишається гравцем «Дес-
ни», але на правах оренди гратиме за клуб прем’єр-ліги — до-
нецький «Олімпік». 

«Десна» щойно виступила на традиційному турнірі пам’яті 
відомого динамівського воротаря Макарова, що відбувся під 
Києвом. Нині команда готується на тренувальний збір до Ту-
реччини. 

Звичайно, в клубі будуть і нові гравці. До команди вже 
влився один із кращих захисників першої ліги Віталій Єрма-
ков, котрий перейшов з «Авангарду» й підписав контракт на 
три роки. 

Неправильно Правильно
Бережись поїзда Стережись поїзда

Битком набито Повним-повнісінько

Більше всього Понад усе, найбільше, 
більше за все

Більше ніж досить Цілком достатньо

Більше ніж триста Понад триста

Болільник Уболівальник

Після репресій проти «шістдесятників» в 
Україні практично не залишилося письменників, 
тому президенти самі повинні займатися напи-
санням книг.

Першу частину Харківських угод підписав 
Богдан Хмельницький.

Рюрики теж керували Київською Руссю без 
знання української мови.

Золотовалютні запаси України скоротилися 
удвічі відтоді, як Полуботок заховав свої скарби.

Богдан Хмельницький заклав основи неви-
значеності зовнішньої політики України.

Володимир Великий зробив перший крок до 
євроінтеграції, але не зміг подолати опору єв-
роскептиків серед поганців.

Через знищення Катериною ІІ Запорізької 
Січі боєздатність української армії дотепер не 
може вийти на належний рівень.

Після скасування кріпацтва на плечі ниніш-
ньої влади звалився величезний тягар у вигляді 

мільйонів безробітних і пенсіонерів.
Величезна діра в державному бюджеті 

України виникла ще за часів Золотої Орди.
Уперше киянам вимкнули гарячу воду ще за 

льодовикового періоду.

Як вийти з важкої ситуації, 
ще й з користю?

Узагалі добре, коли в житті все добре. Але 
завжди щось трапляється.

Що відчуває звичайна людина, потрапивши 
у важку ситуацію? Сум’яття, відчуття безпорад-
ності. Просто паралізує думка: «Ну чому це тра-
пилося саме зі мною?» Багато людей у складних 
ситуаціях опускають руки, перестають діяти. Це 
набагато легше, ніж, зціпивши зуби, долати «не-
переборні» обставини. Або  повертати навіть 
найнесприятливішу ситуацію на свою користь.

Що ж слід робити, аби важка ситуація стала 
сходинкою до більш яскравого, насиченого жит-
тя? Головне — не вішати носа, дивитися в майбут-
нє з оптимізмом. Наберіться мужності взяти на 
себе відповідальність за розв’язання проблеми. 

1. Змиритися з неминучим. Проблема вже є. 
Горювати пізно, треба щось робити. Приклад — 
нерозділене кохання. Замість того, щоб займа-
тися «самоїдством», спробуйте відволіктися й 
розпочати пошук нової людини. 

2. Оцінити ситуацію. Виявити (поки приблиз-
но) причини, прикинути наслідки. Передбачити 
найгірший наслідок розвитку ситуації. Наскіль-
ки він страшний? І чи страшний узагалі? При-
клад — несподіване звільнення. Що насправді 
може бути результатом цього?

3. Скласти план розв’язання проблеми. Що 
необхідно зробити негайно, а що — потім, при-
чому передбачити кілька сценаріїв розвитку си-
туації. Альтернатива завжди є. 

4. Прикинути, яку користь можна отрима-
ти з цієї ситуації. Як цю користь максимізувати. 
Мати впевненість у тому, що якась вигода в не-
приємній ситуації все-таки є. Приклад — хворо-
ба. Можна, приміром, використати період виму-
шеної бездіяльності, аби вивчити те, на що за-
вжди бракувало часу.

5. Подумати, хто може допомогти вам у цій 
ситуації. Порадою, грошима, іншим. 

6. Провести глибокий аналіз ситуації. При-
чини, наслідки. Що потрібно зробити, аби це 
більше не повторилося? Приклад — провале-
ний іспит. Що послужило причиною, як на інші іс-
пити з’явитися всебічно підготовленим? А якщо 
провали йдуть один за іншим? Може, тоді пошу-
кати іншу галузь докладання своїх талантів?

7. Який найважливіший урок ви винесли 
з цієї ситуації, чого навчилися? Похваліть 
себе. Не кожен може зробити те, що зроби-
ли зараз ви, — скористалися труднощами. 
Поставте собі нову мету. Присягніть, що вас 
не зламають ні які бар'єри. Побачите, як змі-
ниться ваше життя лише тому, що ви переста-
ли сприймати труднощі як «проблеми», замі-
нивши їх «новими можливостями». Починай-
те. Негайно! 

«Успіх приходить тільки до тих, хто діє. Він не 
приходить до тих, хто пасує перед обставинами». 
(Джавахарлал Неру).

Зимовий Чернігів. Вал.
Фото Петра Антоненка


