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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. 

Чотири роки перемоги Майдану
Чотири роки загибелі Небесної Сотні

І загибель Небесних Тисяч у нескінченній, 
проклятій, дивній війні на Донбасі

Хроніка Революції 
Гідності: 

лютий 2014 року
Повстання народу проти 

режиму — відповідь на війну 
режиму проти народу
18 лютого. Перші бої в уря-

довому кварталі. Зранку десятки 
тисяч учасників протестів оточили 
урядовий квартал. Вимога — не-
гайно поставити на голосування 
в Раді поданий опозицією законо-
проект про відновлення Конститу-
ції 2004 року. 

Парламент і прилеглі вули-
ці від самої ночі були заблокова-
ні міліцією. Почалися вуличні бої 
по всьому периметру урядового 
кварталу. Повідомлення про пер-
ших загиблих.

Ніч штурму Майдану. О 20.00 
силовики почали штурм Майда-
ну Незалежності. Вони підпалили 
Будинок профспілок — штаб Єв-
ромайдану, де знаходився один 
з лазаретів з пораненими. З даху 
будинку силовики ведуть обстріл 
Майдану. 

20 лютого. Убивство людей у 
День трауру. Четвер, оголошений 
в Україні днем трауру за загибли-
ми у вівторок і ніч на середу по-
над 20 протестувальниками, став 
днем загибелі ще понад 80 людей 
у центрі столиці. 

Верховна Рада припиняє бої. 
20 лютого, о 22-ій годині, після 
кривавого вбивства людей у цен-
трі столиці терміново скликали 
засідання Верховної Ради. Пар-
ламент ухвалив постанову, яка 
зобов’язувала негайно припини-
ти вогонь, війська повинні повер-
нутися до місць дислокації.

21 лютого. Рада бере всю по-
вноту влади у свої руки. О 16.53 
на своєму засіданні Верховна 
Рада повернула в дію Конститу-
цію 2004 року. За таке рішен-
ня проголосували 386 депутатів. 
Верховна Рада отримала повно-
важення на призначення уряду. 

22 лютого. Рада формує нову 
владу України. О 10.00 у Верхов-
ній Раді розпочалося засідання. О 
12.30 Верховна Рада обрала но-
вим головою парламенту Олек-
сандра Турчинова.

Янукович — уже не Пре-
зидент. О 17.00 Верховна Рада 
України ухвалила постанову про 
самоусунення Віктора Янукови-
ча з посади Президента України. 
«За» проголосували 328 народних 

депутатів — це більше, ніж кон-
ституційна більшість парламенту. 

23 лютого. Турчинова обра-
но в.о. Президента. Згідно з Кон-
ституцією, в разі неможливос-
ті виконання Президентом своїх 
обов’язків його обов’язки вико-
нує Голова Верховної Ради — до 
обрання і вступу на посаду ново-
го очільника держави. На цій під-
ставі Верховна Рада ухвалила 
призначити в.о. Президента голо-
ву парламенту Олександра Турчи-
нова.

24 лютого. Янукович оголо-
шений у розшук за звинувачен-
ням у вбивствах. Віктор Януко-
вич і ще кілька колишніх поса-
дових осіб оголошені в розшук. 
Також порушено кримінальну 
справу щодо масових убивств 
мирних громадян. 

* * *
Після другого Майдану, Ре-

волюції Гідності 2013 – 2014 ро-
ків, уперше в історії незалежної 
України відбувся ряд трагічних 
подій. Уперше — війна в нашій 
державі, тисячі вбитих, десятки 
тисяч поранених, понад півтора 
мільйона біженців. Уперше — 
втрата територій держави: Росія 
окупувала Крим, четвертий рік 
поза контролем Української дер-
жави велика частина Донбасу з 
обласними центрами Донецьк і 
Луганськ. 

Нема сенсу зараз гадати, чи 
вийшли б люди на Майдан, якби 
змогли передбачити все це. Кра-
ще подумаймо, чому досі не по-
карано винних за злочини проти 
Майдану, чому не втілено в жит-
тя гасла Майдану про соціаль-
ну справедливість, ліквідацію 
корупції? Подумаймо: як можна 
було допустити появу в державі 
антинародного режиму, який до-
велося ліквідовувати шляхом по-
встання, з кров’ю? 

Газеті «Світ-інфо» — 6 років
11 лютого 2012 року вийшов перший 

номер  нашої газети «Світ-інфо».

Увага! 

До наших читачів
Редакція «Світ-інфо» переконливо радить усім читачам га-

зети продовжити передплату на неї на наступні місяці, тобто до 
кінця 2018 року. 

Так уже традиційно склалося, що більшість читачів перед-
плачують газети спершу на перше півріччя, а потім, у травні – 
червні, продовжують її на друге. Насправді жодного поділу на 
дві передплатні кампанії, «по півріччях», не існує. Є одна загаль-
на передплата на такий-то рік, з правом читача оформити пе-
редплату або одразу на весь рік (що багато хто й робить), або 
на якийсь період, навіть на місяць, з наступним продовженням. 

Нині виникла ситуація, коли Укрпошта може створити про-
блеми при продовженні читачами передплати на друге півріч-
чя. Причини абсолютно надумані. А реальна причина в тому, що 
газети й передплата на них давно вже стали для пошти навіть 
не другорядною, а «десятирядною» справою. Поштовики по-
стійно щось придумують, аби «наїхати» на читачів і газети. Усе 
через те, що є монополістами в цій сфері, а антимонопольне 
законодавство все не доходить до цього відомства.

Тому ось проста порада. У кого з читачів передплата є 
лише на перший квартал, продовжте її, тобто оформте на кві-
тень – грудень. У кого на перше півріччя — продовжте на ли-
пень – грудень. Зробіть це невідкладно, в лютому – березні. 
Ви вже зараз маєте на це повне право. І гарантуватимете собі 
доставку газети за передплатою на весь цей рік. Ще й убезпе-
чите себе від можливого підняття поштових тарифів за достав-
ку, бо на передплачену газету підвищення не поширюється.

У свою чергу заявляємо, що передплатна ціна на «Світ-
інфо» не змінилася порівняно з минулим роком і цього року не 
зросте ні на копійку. Вона й далі становить усього 8 гривень на 
місяць, тобто 24 гривні на квартал. 

Щойно газета відзначила своє 6-річчя. «Світ-інфо» гарантова-
но виходитиме, як і раніше, кожні 2 тижні, на 16 сторінках, весь цей 
рік. Звичайно, й далі, особливо якщо читачі підтримають видання 
своєю передплатою і залучать до газети нових шанувальників. 

Наші земляки 
з Небесної Сотні, 

що загинули на Майдані 
33-річний Василь 

Прохорський — із се-
лища Дмитрівка Бах-
мацького району. 
Працював у Києві на 
підприємстві. Заги-
нув під час убивства 
людей на Майдані. 

Андрію Мовчану 
було 34 роки. Родом 
із села Великі Осняки 
Ріпкинського району. 
Працював освітлюва-
чем у театрі імені Івана 
Франка. Загинув від 
вогнепального пора-
нення на Майдані 20 
лютого.

За вбивство 104 людей 
на Майдані відбуває 

покарання 1 злочинець
У так званих справах Майдану покарання 

нині відбуває одна людина. Про це повідомив 
начальник департаменту спеціальних розслі-
дувань ГПУ Сергій Горбатюк. «На сьогодні ма-
ємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали ре-
альну міру покарання, а відбуває покарання 
одна людина. 412 особам повідомлено про 
підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб 
перебувають у суді», — зазначив Горбатюк.

Він визнає, що це не той результат, якого 
очікує суспільство, однак каже, що проведе-
на «велика робота» для доведення злочинів, 
яка ще не закінчена.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року під час протистоянь про-
тестувальників із силовиками в центрі Ки-
єва загинули понад сто людей, найбільше 
— 20 лютого. Більшість людей загинули від 
куль снайперів. За даними Генпрокуратури, 
всього під час Євромайдану постраждали 
2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.
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Бліц-інформ

Історія крааю

Навчально-методичний 
центр профспілок 
відзначив 30-річчя і провів 
всеукраїнський форум
Наприкінці року цей Чернігівський центр, дуже по-

пулярний заклад області, відзначив свій ювілей. А на-
прикінці січня тут відбувся всеукраїнський профспілко-
вий форум. 

Учасники послухали доповіді спеціалістів з фінансів, 
психології та юриспруденції. Подивилися також фільм 
про 30-річну діяльність центру.

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

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Чернігівці хочуть назвати вулицю 
на честь Леоніда Каденюка 
Чернігівці хочуть увічнити пам’ять першого космо-

навта України Леоніда Каденюка, який так несподівано 
пішов з життя. У Чернігові він свого часу закінчив вище 
авіаційне училище льотчиків. Нині на його базі діє ліцей 
з підвищеною військовою фізичною підготовкою. Черні-
гівці пропонують назвати ліцей, а ще одну з вулиць міс-
та іменем Каденюка. Відповідна петиція вже подана на 
сайт міської ради. 

Рятувальники  в дії
Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в 

області підбило підсумки за 2017 рік. Начальник управ-
ління полковник Роман Гордовий у своєму виступі на 
зборах зазначив: «Торік підрозділи управління забезпе-
чили реагування на 2 тисячі 84 пожежі, під час ліквіда-
ції яких урятували 78 осіб та матеріальних цінностей на 
суму 163 мільйони гривень. Розпочали діяльність чоти-
рьох пожежних команд у Ніжинському, Носівському, Бо-
бровицькому та Козелецькому районах. Цього року те-
риторіальні громади планують створити 10 місцевих по-
жежних команд». 

2017 року рятувальники області отримали від обл-
держадміністрації, ДСНС України 4 автоцистерни, 5 оди-
ниць інших автотранспортних засобів, обладнання на 
суму більш ніж 740 тис. грн. 

Книга редактора нашої газети
Ми вже повідомляли, що ви-

йшла нова книга прози і поезії 
редактора нашої газети Петра 
Антоненка «Стріла». Запланова-
но кілька її презентацій. Зокре-
ма, в Чернігівській міській бі-
бліотеці ім. Коцюбинського (вул. 
Кирпоноса, 22) в понеділок, 26 
лютого, об 11.00.

Книгу можна придбати в 
культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9). У першу чергу 
— передплатникам нашої газети. 

Сервісні центри МВС: 
результати за 2017 рік

29 992 послуги з реєстрації та перереєстрації на-
дали адміністратори територіальних сервісних центрів 
МВС у Чернігівській області  2017 року. Працівники екс-
пертної служби оглянули 25 471 транспортний засіб і ви-
явили 46 транспортних засобів, номери агрегатів яких 
були змінені або підроблені. Також виявили 3 викрадені 
автівки й встановили 4 осіб, що перебували в розшуку.

Працівники сервісних центрів закликають усіх, хто 
вирішив придбати авто, бути уважними й обачними. 
Звертаючись до територіального сервісного центру, по-
купець убезпечить себе від можливих ризиків кримі-
нального походження транспортного засобу. 

Торік видано 17 925 посвідчень водія. На дороги 
Чернігівщини виїхало 8 698 водіїв-початківців. Після 
запуску Головним сервісним центром МВС безкоштов-
ного онлайн-тренажера з правил руху відсоток грома-
дян, що склали іспит на право керування авто з першого 
разу, збільшився з 37,3% у липні до 49,5% у грудні. 

Від 1 лютого 2017 року надання довідки про наяв-
ність чи відсутність судимостей здійснюється територі-
альними сервісними центрами МВС. В області працівни-
ки ТСЦ видали 11 892 такі довідки. 

Наприкінці минулого року в регіоні презентува-
ли два оновлені територіальні сервісні центри МВС — 
   у Ніжині й Мені. 

Серйозна аварія на водо-
провідних і каналізаційних ме-
режах Прилук ще раз загостри-
ла питання про зношеність цих 
комунікацій загалом в облас-
ті та й по всій Україні. Це сто-
сується і Чернігова. На заміну 
водопровідних і каналізацій-
них мереж та реконструкцію 
очисних споруд міста потрібно 
близько 10 млрд грн.

На нараді в міськвиконко-
мі аналізували діяльність кому-
нального підприємства «Черні-
гівводоканал». Воно має 109 
артсвердловин, з них у робо-
чому стані — 66 шт., понад 90% 
з яких експлуатуються більше 
20 років. Щодоби водоканал 
подає в мережу 48 тис. м куб 
води своїм споживачам, пере-
важну більшість з яких складає 
населення.

Протяжність водопровід-
них мереж — 548,6 км, 33% з 
яких уже відробили свій термін 
експлуатації. Протяжність ка-
налізаційних мереж — 330,6 
км, з них 75% відробили свій 

термін експлуатації. Також іс-
нує 17 насосних станцій кана-
лізації.

Нагальної реконструкції 
потребують 12,1 км водопро-
відних мереж, вартість робіт 
— 192 млн грн. Каналізаційних 
мереж негайно треба рекон-
струювати майже 23 км, вар-
тість цих робіт — понад 440 
млн грн.

А далі — реконструкція всіх 
інших мереж, загальною вар-
тістю понад 7,2 млрд грн.

На жаль, така реконструк-

ція не була пріоритетом про-
екту розвитку міської інфра-
структури під час освоєння 
кредитних коштів Світового 
банку минулими роками. Із за-
лучених майже 23 млн $ на ре-
конструкцію мереж спрямова-
но лише 4,8 млн $.

Також реконструкції по-
требують і резервуари пит-
ної води. Загальна вартість її 
складає 45 млн грн.

Водночас підприємство 
планує покращити якість самої 
води на водозаборах. Незва-

жаючи на перевищення вміс-
ту заліза й марганцю, вода в 
Чернігові — одна з найкращих 
в Україні, оскільки, на відміну 
від більшості інших міст, видо-
бувається виключно з підзем-
них джерел. 

Для будівництва нових 
станцій підготовки води треба 
ще 720 млн грн.

Останню чергу каналіза-
ційних очисних споруд Черні-
гова побудували ще 1985 року. 
Тому є потреба повної рекон-
струкції цих споруд. Орієнтов-
на вартість робіт — 1 млрд 50 
млн грн.

Загальна вартість усіх пе-
релічених заходів — понад 9,6 
млрд грн, досить велика сума. 
Щоб реалізувати цю стратегію 
за 10 років, необхідне щоріч-
не фінансування майже на мі-
льярд. 

Але це потрібно робити. 
Особливо враховуючи май-
же повну відсутність протя-
гом останніх десятиліть таких 
робіт.

Комунікації Чернігова вимагають 
недешевої реконструкції

Археологічні знахідки 
Чернігова

6 лютого в Національному архітектур-
но-історичному заповіднику «Чернігів ста-
родавній» відбулося відкриття виставки ар-
хеологічних знахідок, виявлених експедиці-
ями у 2014 – 2017 роках. У роботах брали 
участь науковці заповідника, студенти пед-
університету.

В експозиції представлені: ювелірна 
форма кінця ХІІ ст. для виготовлення брас-
летів; срібна печатка козацької старшини 
першої половини ХVІІ ст.; фрагменти порце-
лянового посуду ХІІ ст. виробництва Сирії та 
Китаю і скляного посуду з Візантії; числен-
ні предмети побуту, озброєння, прикраси й 
будівельні матеріали давньоруського та піз-
ньосередньовічного часу.

Також відкрито фотовиставку, присвя-
чену дослідженням пам’яток заповідника 
за півстоліття його діяльності. 

Борис Грінченко: 
«Україна! У цьому слові 

для мене все»
Незвичне місце для 

презентації книг — при-
міщення облдержадмі-
ністрації — було обра-
но не випадково. Адже 
йшлося про багатотом-
не видання творів Бори-
са Грінченка — поета, 
прозаїка, публіциста, 
перекладача, літерату-
рознавця, драматурга, 

фольклориста, етнографа, мовознавця, лек-
сикографа, видавця, редактора першої що-
денної загальноукраїнської газети «Громад-
ська думка», організатора товариства «Про-

світа», педагога. А ще — автора чотиритом-
ного «Словаря української мови», виданого у 
1907 – 1909 роках. Від 1894 року понад сім 
років він працював у Чернігівському губерн-
ському земстві, що розташовувалося в при-
міщенні нинішньої обласної адміністрації.

Чимало цікавих фактів з біографії ви-
датного українця розповів упорядник ви-
дання, професор Київського університету 
імені Б. Грінченка Василь Яременко. 

На сьогодні вже віднайдено матеріалів 
на 18 томів зібрання. У світ вийшли поки що 
перші сім, які й були презентовані: педаго-
гічна спадщина, етнографічні матеріали. 

У чернігівському, найбільш продуктивно-
му, періоді життя Бориса Грінченка він систе-
матизував свої етнографічні та фольклорні 
знахідки, організував видавництво дешевих 
книжок для народу, в тому числі із зібраним 
на Чернігівщині фольклором, упорядковував 
земську бібліотеку, формував каталог музею 
українських старожитностей Василя Тарнов-
ського, працював над перекладами та дра-
матичними творами; увійшовши до таємної 
«Української чернігівської громади», вів ак-
тивну проукраїнську громадську та просвіт-
ницьку діяльність. У Чернігові почав працю-
вати над «Словарем української мови».

Книга про 
Іоаникія Галятовського

Нещодавно побачила світ книга «У по-
шуках нового неба» відомого історика, про-
фесора Києво-Могилянської академії Ната-
лії Яковенко. Книга про церковного пись-
менника XVII ст. Іоаникія Галятовського, 
до 330-річчя від дня його смерті. Авторка 
представила книгу в Чернігівському істо-
ричному музеї. Саме тут збереглися 6 при-
життєвих видань письменника. 

Говорить Ігор Ситий, старший науковий 
співробітник музею: «20 років Галятовський 

пробув у Чернігові на посаді архімандрита 
Єлецького монастиря. Більшу частину сво-
їх книг він написав саме в Чернігові, й біль-
шість їх було надруковано новгород-сівер-
ською та чернігівською друкарнями».

Іоаникій Галятовський видав 18 кни-
жок. За словами науковця, для XVII ст. це 
був рекорд.

У Ніжині відкрили 
музей «совка»

Музей радянської доби «Хомо совєті-
кус» («Радянська людина») відкрили в Ні-
жинському державному університеті. Для 
студентів експозиція — це вивчення істо-
рії, для туристів — можливість зануритися 
в минуле. Музей створили для пам’яті про 
нелегкі часи, а не з туги за ними. Ініціатор 
створення музею — викладач університету 
Максим Потапенко.

Тут на прядці можна прясти, механіч-
ною бритвою поголитися, потанцювати під 
справний патефон. Ось один із перших фе-
нів радянського виробництва: трохи на-
гадує пилосос, але волосся сушить. Музей 
відтворює куточки житла людей радянської 
епохи: від 1920-х до 1980-х років, побут се-
лян, робітників, інтелігентів, студентів. 

Кілька років збирали речі для музею сту-
денти, викладачі, мешканці Ніжина. Деякі з 
експонатів — унікальні документи епохи, як, 
приміром, екземпляр «Робітничої газети» за 
1984 рік. У друкарні переплутали підписи 
під двома фото з похорону радянського діяча 
Устинова, і ця помилка зробила газету антира-
дянською. Весь тираж (мільйони екземплярів) 
вилучили з поштових відділень і знищили. А 
цей примірник ніжинці зберегли. Вони несуть 
до музею свої книги, меблі, побутові прилади.

Ще сотні експонатів і документів збері-
гаються в сховищах університету: музей бу-
дуть постійно оновлювати.

Промисловість. Підприємства облас-
ті реалізували продукції (товарів, послуг) на 
28429 млн грн. 17% реалізовано за межі 
України.

Із загального обсягу реалізації 73% 
припадає на продукцію переробної промис-
ловості; 18% — постачання електро енергії, 
газу, пари; 8% — добувної промисловості. 
У структурі переробної промисловості пе-
реважає виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів (45%).

Сільське господарство. За по-
перед німи даними, в області обмолотили 
зернові й зернобобові на площі 690 тисяч 
га. Одержано 4 мільйони 22 тисячі тонн зер-
на. Середня врожайність — 58 ц з га. Про-
відне місце посідає кукурудза — 70% уро-
жаю зернових, пшениці — 22%. Насіння 
соняшнику намолочено 467 тис.т. Картоплі 

накопано 1448 тис.т (на 20,5% більше, ніж 
у 2016 р.), виробництво овочів становило 
174 тис.т (на 7% менше). Основними вироб-
никами картоплі й овочів залишаються гос-
подарства населення, їх частка становила 
91% та 96% відповідно.

Працюємо на оборону 
Представники Ліги оборонних підпри-

ємств України спілкувалися в Чернігові з 
керівниками промислових підприємств об-
ласті. Тема — можливості співпраці. Ліга 
працює рік, об’єднує 44 підприємства. Ке-
рівники місцевих підприємств презентува-
ли свої напрацювання та продукцію.

Ряд підприємств Чернігівської об-
ласті вже задіяні у виробництві нових ви-
дів озброєння, а також імпортозаміщенні 
комплектуючих виробів для авіаційної та 

бронетехніки, високоточних засобів ура-
ження тощо. Це, зокрема: ПАТ «ЧеЗаРа», 
НВО «Група компаній «МАГР», ДП «171-й Чер-
нігівський ремонтний завод», ДП «НВК «Про-
грес», ТОВ «НВП «Метекол».

 

Заробітна плата  в області 
— в середньому 5636 грн.

У 2017 році на підприємствах, в уста-
новах та організаціях області було зайнято 
майже 185 тис. штатних працівників, кож-
ному з яких нараховано в середньому 5636 
грн. Це на 41% більше, ніж рік тому. За рік 
реальна заробітна плата (з урахуванням 
змін споживчих цін) зросла на 22%.

Серед регіонів найвищий рівень опла-
ти праці в Києві (11135 грн), найнижчий — у 
Тернопільській області (5554 грн).

Наша область: підсумки 2017 року
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Бліц-інформКримінальна хроніка

Повідомляє Служба безпеки України

Як платили 
за комунальні послуги
У 2017 році жителі області сплатили за жит-

лово-комунальні послуги 1286 млн грн. Це 79% 
від нарахованих за цей період сум. А ще сплаче-
но за електроенергію 505 млн грн.

На кінець року населення області заборгу-
вало: за централізоване опалення й гаряче во-
допостачання — 115 млн грн, за газопостачання 
— 111 млн грн, за електроенергію — 41 млн грн, 
за утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій — 24 млн грн, за вивезення побутових 
відходів — 2 млн грн.

Підняли плату за ліфти
Від 17 лютого за комунальні послуги черні-

гівці платитимуть більше. Міськвиконком подво-
їв тариф на обслуговування ліфтів.

Послуга є складовою квартплати. Нині вона 
обходиться чернігівцям у середньому в 32 копійки 
з квадратного метра квартири. Наприклад, з од-
нокімнатної квартири площею 30 метрів сплачу-
ють за користування ліфтом близько 10 гривень. 
Тепер тариф зросте на 20 – 30 копійок за метр (у 
різних підприємствах тариф дещо відрізняється). А 
в середньому збільшення плати за ліфт для 1-кім-
натної квартири становитиме 10 гривень. Зміни 
не торкнуться жителів перших поверхів. 

Вшанування пам’яті 
Анатолія Пашкевича 
почали з Чернігова
Протягом лютого у філармонійних центрах 

Черкас, Луцька й Чернігова відбуваються захо-
ди, присвячені 80-річчю від дня народження ав-
тора популярних пісень «Степом, степом», «Мами-
на вишня», народного артиста України Анатолія 
Пашкевича. У цих містах у різні роки хормейстер 
і композитор працював з народними хорами. З 
1989 по 2005 роки Анатолій Пашкевич очолював 
народний хор Чернігівської обласної філармонії.

«Думою про Пашкевича» розпочав естафе-
ту чернігівський кобзар-лірник, народний ар-
тист України і лауреат Шевченківської премії 
Василь Нечепа. З відомим композитором його 
пов’язувала багаторічна дружба і творча спів-
праця. На концерті у філармонії артист ділився 
спогадами про Анатолія Максимовича, демон-
стрував архівне відео, співав його думи та пісні. 

21 лютого хоровий колектив філармонійно-
го центру шануватиме пам’ять свого керівника 
концертною програмою «Пісня вишневого цвіту».

У «Десні» — 
обидва брати Фаворови
Один з лідерів «Десни» Денис Фаворов на-

решті в одній команді зі своїм братом Артемом. 
Денис є кращим бомбардиром команди в ниніш-
ньому чемпіонаті України в першій лізі — він за-
бив 9 м’ячів, чудовий результат для захисника. 
Попри те, що чимало останніх матчів Денис про-
пустив через травму. Він давно мріяв грати ра-
зом з братом Артемом. Той останнім часом ви-
ступав за столичну «Оболонь», 2016 року був ви-
знаний кращим футболістом першої ліги. Очіку-
валося, що Артем перейде в «Десну», як тільки 
та вийде в прем’єр-лігу. Але зробив це раніше. 
Артем Фаворов підписав трирічний контракт з 
«Десною», де гратиме під номером 19.

А наша команда традиційно взяла участь у 
зимовому турнірі — меморіалі відомого динамів-
ського воротаря Олега Макарова. Матчі відбу-
лися під Києвом, на тренувальній базі «Динамо». 
«Десна» дійшла до фіналу, причому вже вшосте 
в цих турнірах. А от перемогла лише 2014 року. 
Ось і цього разу програла у фіналі — 0:3 «Коло-
су». Після турніру «Десна» поїхала на тренуваль-
ний збір до Туреччини. А в березні продовжить 
друге коло чемпіонату України в першій лізі.

Перемога 
«Буревісника»
У двох матчах десятого туру чемпіонату Укра-

їни з волейболу в чоловічій суперлізі чернігів-
ський «Буревісник» на своєму майданчику взяв 
важливі для себе чотири очки і продовжує бо-
ротьбу за право залишитися в елітному дивізіоні.

9 – 10 лютого в спортзалі Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шев-
ченка «Буревісник» приймав «Юридичну ака-
демію» (Харків). Перший матч чернігівці в на-
пруженій боротьбі програли — 2:3, другого дня 
  виграли — 3:1. 

Викрито крадіїв погрудь 
Коцюбинського й Пушкіна
Оперативники Чернігівського відділу поліції вста-

новили особи трьох раніше судимих наркозалежних 
місцевих жителів, які наприкінці минулого року викра-
ли бронзові погруддя Михайла Коцюбинського (з мо-
гили письменника) та Олександра Пушкіна — на Валу. 
Перше було вкрадене в ніч на 18 грудня, друге — в ніч 
на 31 грудня. 

Триває досудове розслідування у кримінальному 
провадженні, відкритому за статтями 185 (крадіжка) 
та 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу 
України. 

4 січня оперативники карного розшуку Чернігів-
ського відділу поліції на основі здобутої інформації від-
шукали в міській лісопарковій зоні схованку з обома 
бронзовими погруддями.

Тоді поліція озвучила свою позицію: звичайно, по-
груддя письменників будуть повернуті на свої місця. 
Але лише після того, як міська влада забезпечить якіс-
ну систему охорони культурних пам’яток (освітлення цих 
місць, обладнання їх засобами відеоспостереження й 
технічного захисту, чергування муніципальної варти).

Нині поліція проводить аналіз стану захищеності ін-
ших пам’ятників області.

Поліція затримала 
групу наркозбувальників

Оперативники Бахмацького відділу поліції та спів-
робітники управління протидії наркозлочинності ГУНП 
у Чернігівській області в ході слідчих дій встановили, 
що двоє жителів Бахмача незаконно зберігають у себе 
наркосировину, переробляють її, а готовий «продукт» 
збувають наркозалежним. Оперативники провели за-
тримання під час чергового збуту наркоділками ацети-
льованого опію. До рук поліції потрапили двоє жителів 
Бахмача, які тільки-но продали «ширку». Характерно, що 
й самі наркозбувачі вживали власну «продукцію».

У подальшому під час санкціонованих обшуків у 
підо зрюваних вилучили близько кілограма марихуани, 
літрову ємність з коричневою речовиною, схожою на 
ацетильований опій, наркотичні препарати невідомо-
го походження, приладдя для виготовлення наркотиків, 
мобільні телефони й гроші, отримані від реалізації нар-
котиків. 

Наркозбувальників затримали. Відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримі-
нального кодексу України (незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, зберігання, перевезення, пе-
ресилання чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів) — карається позбавленням 
волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією 
майна.

СБУ викрила спроби 
вербування громадян України 
спецслужбами Росії та Білорусі

Співробітники Служби безпеки України встановили, що 
мешканець одного з прикордонних населених пунктів Чер-
нігівської області періодично відвідував своїх родичів, які 
проживають у Росії. Під час чергової поїздки українець був 
затриманий правоохоронними органами РФ за начебто по-
рушення митних правил. Погрожуючи штрафом, забороною 
в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними, 
представники ФСБ спробували схилити чоловіка до неглас-
ного співробітництва. Від нього вимагали здобувати інфор-
мацію про кількісний склад і технічне оснащення військових 
частин, що дислокуються на території Чернігівщини.

Аналогічна ситуація трапилася з іншим мешканцем об-
ласті під час його перебування на території Республіки Бі-
лорусь. Погрожуючи кримінальним переслідуванням за ні-
бито незаконну торгівлю, представники КДБ РБ намагали-
ся змусили його збирати відомості про розміщення військо-
вих об’єктів.

Усвідомлюючи протиправність такої «співпраці» та мож-
ливі наслідки, обоє чернігівців звернулися до Служби без-
пеки України й надали свідчення про свій зв’язок з інозем-
ними спецслужбами.

Враховуючи той факт, що громадяни України не вико-
нали злочинного завдання спецслужб зарубіжних країн і 
добровільно повідомили СБУ про свій зв’язок з ними, орга-
ни слідства внесуть клопотання про звільнення їх від кримі-
нальної відповідальності згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального 
кодексу України.

Управління СБ України в Чернігівській області зверта-
ється до громадян, які перетинають кордон з Російською 
Федерацією або Республікою Білорусь, і нагадує про необ-
хідність бути пильними. У разі планування поїздок до зазна-
чених країн спершу оцініть усі ризики й загрози, ретельно 
зважте потребу в таких мандрівках.

Номер телефону «гарячої» лінії Управління СБ України в 
Чернігівській області: (0462) 676-208. 

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

Спіймані «хакери», що 
спустошували банкомати

Протягом останнього часу поліція області 
зареєструвала кілька високотехнологічних кра-
діжок з банкоматів. Злочинці механічно пошко-
джували банкомати, отримували доступ до сер-
вісного роз’єму та за допомогою унікального 
шкідливого програмного забезпечення дава-
ли команду на видачу готівки. Так вони викрали 
загалом шестизначну суму в гривнях. Злодії ви-
користовували підроблені документи та постій-
но змінювали місце проживання.

До розкриття зухвалих крадіжок долучили-
ся досвідчені оперативники та спеціалісти в га-
лузі комп’ютерних технологій. Уночі 10 лютого 
оперативники «на гарячому» затримали гастро-
лерів з іншої області. Перед цим зловмисники 
обчистили на 200 тисяч гривень черговий бан-
комат в одному з райцентрів області. У підозрю-
ваних вилучена готівка та програмне забезпе-
чення.

Поліція продовжує комплекс заходів зі 
встановлення й затримання подільників цих ха-
керів. Правоохоронці обґрунтовано підозрю-
ють цю групу в кількох аналогічних крадіжках у 
різних районах області.

Затримали квартирних 
злодіїв з Харкова

У Чернігові поліція затримала «на гарячому» 
групу домушників. Подружжя з Харкова та їхній 
чернігівський спільник встигли обнести десять 
квартир на півмільйона гривень. Хоча насправ-
ді постраждалих може бути більше: поліція пе-
ревіряє затриманих на причетність до аналогіч-
них злочинів у Чернігові й інших регіонах Украї-
ни. Усі затримані — наркозалежні, раніше суди-
мі. Затримали трійцю прямо на місці злочину. 
За крадіжки злодіям загрожує до шести років 
ув’язнення. 

Засуджено 
дубового браконьєра 

Мешканець Прилуцького району займався 
незаконним вирубуванням деревини. Прилуць-
кий міськрайонний суд 29 січня призначив йому 
покарання у вигляді позбавлення волі строком на 
3 роки, встановивши іспитовий термін на 2 роки.

Крім того, суд ухвалив стягти з браконьє-
ра на користь держави компенсацію шкоди на 
суму 41 тис. грн.

Аферистів 
таки затримують

Протягом доби поліція вийшла 
на афериста з Ніжина, який пере-
конав 88-річного дідуся обміняти в 
рамках «грошової реформи» 67 ти-
сяч гривень на сувенірні долари й 
гривні.

31 січня до поліції надійшло по-
відомлення, що в одному із сіл Чер-
нігівського району шахрай видурив 
у старенького пенсіонера 67 тисяч 
гривень. До підсліпуватого дідуся у 
вікно постукав незнайомець, якого 
він сприйняв за односельця. Незва-
ний гість з порога бадьоро й упев-
нено почав розповідати діду про рі-
шення уряду про проведення «гро-
шової реформи». Господар погодив-
ся поміняти свої заощадження на 
«нові» п’ятисотки й «американські 
долари». Після чого лиходій вибіг з 
хати, вскочив у «Жигулі» й натиснув 
на газ.

Завдяки пильним сусідам, які 
запам’ятали номер машини чужин-
ця, поліція одразу почала розшуки 
шахрая.

Інформація була заведена в сис-
тему відеоспостереження «Мережа 
безпеки», якою охоплена вся Чер-
нігівщина. Доки розумна програ-
ма відстежувала рух автомобіля до 
Ніжина, оперативники встановили 
власника транспортного засобу.

А вже зранку 1 лютого кримі-
нальна поліція затримала в Ніжині 
підозрюваного. Лиходій зізнався у 
скоєному та видав усі гроші старень-
кого. «ВАЗ», який шахрай використо-
вував для скоєння злочину, вилучи-
ли. Того самого дня поліцейські по-
вернули пенсіонеру його гроші.

Відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 190 
Кримінального кодексу України 
(шахрайство) — карається виправ-
ними роботами на строк до двох ро-
ків або обмеженням волі на строк до 
трьох років.

Поліцейські нагадують грома-
дянам, що всі розмови про «грошо-
ві реформи» в Україні — вигадка й 
обман.

Співробітники Служби безпеки 
України припинили в Чернігові діяль-
ність угруповання, яке займалося неза-
конним виготовленням, переробкою і 
торгівлею вогнепальною зброєю.

Правоохоронці встановили, що ор-
ганізував угруповання співробітник 
Чернігівського міськвідділу поліції. До 
протиправної діяльності він залучив 
трьох мешканців обласного центру, які 
через зв’язки в кримінальних колах 
підшукували клієнтів для збуту това-
ру. Зловмисники реалізовували вогне-
пальну зброю заводського виготовлен-
ня, займалися реставрацією та пере-
робляли травматичну зброю на бойову 
для подальшого перепродажу.

За інформацією спецслужби, зло-
вмисники планували налагодити канал 
нелегального переправлення вогнепаль-
ної зброї та комплектуючих до неї на те-
риторію РФ.

Оперативники спецслужби задо-
кументували низку реалізацій ділками 
пістолетів марок «Парабелум», «Валь-
тер» та «ПМ», набоїв до них і холодної 
зброї.

Під час спецоперації співробітни-
ки СБ України затримали учасників 
угруповання в центрі Чернігова під час 
спроби збуту пістолетів «ТТ», Макарова 
та майже двохсот набоїв до них.

Під час проведення обшуків за міс-
цем проживання фігурантів криміналь-
ного провадження правоохоронці ви-
лучили майже двадцять одиниць вог-
непальної зброї: автомати, пістолети 
різних модифікацій, гвинтівки, капсулі 
та гільзи для виготовлення набоїв, кор-

пуси, частини й комплектуючі для виго-
товлення нарізної зброї та ємності з по-
рохом. Вилучена зброя та боєприпаси 
направленні для проведення експер-
тиз. У зловмисників також виявили пас-
порти інших осіб, які, за попередньою 
інформацією, використовувалися для 
отримання й відправлення поштою 
комплектуючих до вогнепальної зброї.

У рамках кримінального прова-
дження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кри-
мінального кодексу України, тривають 
невідкладні слідчо-оперативні дії для 
встановлення і притягнення до кримі-
нальної відповідальності всіх учасни-
ків угруповання та встановлення похо-
дження зброї.

Операцію з викриття зловмисників 
проводили під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

СБУ викрила угруповання торгівців 
зброєю, яке організував працівник поліції
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Рік «Просвіти» в Україні

8 грудня 1868 року у Львові на установ-
чих зборах українських патріотів було утво-
рено товариство «Просвіта». Воно відіграло 
величезну роль у національному й духовно-
му відродженні народу. З ініціативи просві-
тян нинішній рік відзначаємо як ювілейний 
рік «Просвіти». 

Сторінками газети 
«Слово Просвіти»

Центральне друковане видання товари-
ства — щотижнева газета «Слово Просвіти». 
На її сторінках — мова, література, мистецтво, 
історія, народознавство. Газета буде цікава й 
корисна широкому колу читачів. Передплата 
на неї триває по всій Україні. 

Ось деякі повідомлення з останніх чисел 
газети. 

На захист Міжнародного 
конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика
Громадські діячі звернулися з відкритим 

листом до Президента України П. Порошенка. 
У листі йдеться: 

«Від 2000 року в Україні та світовій укра-
їнській діаспорі відбувається Міжнародний 
конкурс з української мови імені Петра Яци-
ка. Але нині маємо загрози рейдерського за-
хоплення цього важливого націєтворчого про-
екту групою чиновників Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
в особі начальника відділу організації масо-
вих заходів Олени Анатоліївни Артеменко та 

її колективу, котрі почали агресивно втруча-
тися в сценарій проведення конкурсу, демон-
струючи відвертий адміністративний ідіотизм 
і намагаючись привнести в нього дивоглядні 
«інновації». За всім цим проглядає неприхо-
ване бажання цілковитого контролю мовного 
марафону на всіх його етапах і намагання усу-
нути засновників та співорганізаторів мовно-
го турніру — Лігу українських меценатів (зви-
чайно ж, для того, щоб, як це заведено в усіх 
олімпіадах і конкурсах, привнести туди коруп-
ційні схеми).

Ми зверталися листовно до міністра осві-
ти Лілії Гриневич (лист від 07 червня 2017 року 
№ 65) з проханням вивести конкурс з-під під-
порядкування згаданої установи, щоб ним, як 
це на перших кроках і було, на паритетних за-
садах опікувалося Міністерство освіти і науки 
України та Ліга українських меценатів, як це 
зазначено в реєстраційних документах.

Конкурс має лишатися таким же справді 
загальнонародним, демократично прозорим, 
незарегламентованим безглуздими забаган-
ками чиновників».

Лист підписали: 
Володимир ЗАГОРІЙ, президент Ліги 

українських меценатів, доктор 
фармацевтичних наук, професор; 

Павло ГРИЦЕНКО, доктор філологічних наук, 
професор, директор Інституту 

української мови НАНУ; 
Ірина ФАРІОН, доктор філологічних наук, 

професор; 
Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, виконавчий 

директор Ліги українських меценатів, лауреат 
Національної премії ім. Т. Шевченка

Утворено Конфедерацію 
журналістських організацій 

України
У програмній заяві об’єднання, до якого уві-

йшла низка журналістських організацій, констато-
вано, що національний простір України продовжує 
перебувати під тиском сторонніх, ворожих до Укра-
їни, чинників. На жаль, жодна з українських профе-
сійних журналістських організацій не дала належ-
ної відповіді на виклики часу, не стала центром 
консолідації зусиль журналістів у справі захисту ін-
формаційного суверенітету України, забезпечення 
інформаційних прав і свобод громадян. 

Проголошуючи створення Конфедерації, 
ініціатори закликали колег до координації зу-
силь у цій справі. 

«Просвіта» вітала з 90-річчям 
Галину Яблонську

Бурхливими оплесками зустрічали київські 
просвітяни на розширеному засіданні правлін-
ня члена ради «Просвіти» Галину Яблонську — 
народну артистку України, Посла миру, повного 

кавалера ордена княгині Ольги, актрису Київ-
ського академічного драматичного театру ім. І. 
Франка, голову правління ГО «Міжнародна ліга 
«Матері й сестри — молоді України», яка 2 січня 
2018 р. відсвяткувала свій 90-річний ювілей.

Голова «Просвіти» Павло Мовчан підкрес-
лив велич її таланту як актриси, багаторічну 
подвижницьку роботу у «Просвіті». Міжнарод-
ний проект «Тарас Шевченко єднає народи», 
автором якого є Галина Гілярівна, набирає 
неябияких обертів, адже торік у ньому взяли 
участь представники 47 держав. 

Галина Яблонська читала свої вірші, роз-
повідала цікаві моменти з життя.

Микола Тимошик — 
лауреат просвітянської 

премії Грінченка
ВУТ «Просвіта» ім. 

Т. Шевченка щороку від-
значає премією Бориса 
Грінченка громадських і по-
літичних діячів, які зробили 
значний внесок у розбудо-
ву незалежної України.

Лауреатом премії 2017 
року став професор Київ-
ського національного університету культури 
і мистецтв Микола Тимошик. Він член НСПУ і 
НСЖУ, лауреат премій ім. Івана Огієнка, Івана 
Франка, Софії Русової, Паїсія Величковського, 
Якова Гальчевського, міжнародної премії ро-
дини Воскобійників (США).

Народився в селі Данина Ніжинського 
району Чернігівщини. 

Товариству «Просвіта» — 150 років

11 лютого 2012 
року вийшов перший 
номер газети «Світ-
інфо». Хочу прозві-
тувати перед чита-
чами за ці 6 років її 
виходу. А оскільки є 
і засновником, і ре-
дактором газети, то 
варто бодай коротко 
представитися.

Родом із Авдіївки Куликівського ра-
йону, красивого села на березі Десни. 
Там жив до армії, а після неї мешкаю в 
райцентрі Куликівка. Закінчив факультет 
журналістики Київського університету ім. 
Т. Шевченка.

Майже все трудове життя — у пресі, 
окрім двох років армії і кількох років піс-
ля неї — робітником на заводах. Найдо-
вше, понад 20 років, працював у куликів-
ській райгазеті «Поліська правда», близь-
ко 20 років — у відомій колись газеті 
«Сіверщина», яку починав разом з това-
ришами по «Просвіті» й «Руху» і в якій 12 
з половиною років був редактором. Далі 
— 8 років у Києві, у всеукраїнській газе-
ті «Слово Просвіти». Це постійно суміщав, 
тож, ще працюючи в одній газеті, вже по-
чинав і в наступній. Ось так, працюючи в 
«СП», почав свою газету.

«Світ-інфо» — чернігівська обласна 
газета, з правом передплати на території 
області. За юридичним статусом — при-
ватна газета, тобто засновником її є кон-
кретна людина.

У нас гарне, демократичне законо-
давство про засоби інформації, почина-
ючи з норм Конституції, яка забороняє 
цензуру, до профільних законів. Згідно із 
Законом про пресу, засновниками дру-
кованих видань, тобто тими, хто їх ство-
рив, отримав від держави свідоцтво про 
державну реєстрацію видання, простіше 
кажучи, — власниками ЗМІ, можуть бути 
багато хто. До недавнього часу — органи 
влади, які від позаминулого року в про-
цесі роздержавлення преси вийшли з її 
засновників. Нині засновниками можуть 
бути господарські структури, партії, гро-
мадські організації і т.д. У тому числі, що 
навіть іде першим рядком у статті закону, 
— громадяни України.

Тобто створити видання, стати його 
засновником доволі просто. А далі — твій 
клопіт, як видавати газету: автоматично 

вступаєш у роль видавця, редактора або 
наймаєш таких.

Що спонукало мене створити газету? 
Три основні мотиви.

Перше: мені це стало цікаво. Працю-
ючи понад 40 років у пресі, весь час був «у 
наймах». І ось захотілося мати власну га-
зету, де ти можеш друкувати те, що хочеш, 
і не друкувати того, чого б не хотілося.

Друга причина — хотілося щось зро-
бити для становлення нової української 
преси.

Третя причина дотична до другої — 
бажання щось зробити для творення нор-
мального громадянського суспільства. 
Буваючи понад 20 років на різних сто-
личних з’їздах, віче, форумах, не раз чув 
бідкання представників національно-де-
мократичних сил, який у нас слабкий на-
ціональний інформаційний простір. Самі 
бідкання! Між тим, ці сили практично ні-
чого не робили для його становлення, то-
рочили, що це важко, неможливо. Але це 
можливо й дуже потрібно.

За 2012 – 2013 роки вийшло 22 но-
мери «Світ-інфо», в середньому один на 
місяць, здебільшого на 12 сторінках. А 
з 2014-го газета в кілька разів збіль-
шила «продукцію»: стала виходити кож-
ні 2 тижні на 16 сторінках, деякі номери 
— на 20-ти. Від 2015 року йде за перед-
платою. Поки що передплатників кілька 
сотень, хоч потенційно вони є в кожному 
селі. Проблема — як дійти до цього пе-
редплатника.

Газета специфічна, для мислячого чи-
тача. У ній — поєднання серйозних тем і 
цікавого викладення. «Світ-інфо» має чіт-
ку структуру: сторінки інформації і комен-
тарів, історія, література. 

Перша половина номера — все най-
важливіше про події в області, Україні і 
світі. Нестаріючі публікації — це друга 
половина номера. Адже газета за суттю є 
просвітницькою. І тут дві ключові теми — 
історія і література. 

Літературна тематика — це і поточне, 
про вихід нових книг, літературні події і т. 
д. Але головне тут — творчість видатних 
письменників: з розповідями про них, ци-
татами з їхніх творів, самими творами. 
У «Світ-інфо» були представлені десятки 
письменників області, України, світу. Про 
це — в публікації поруч. 

Історія в газеті займає по кілька сто-
рінок у кожному номері. Це маловідомі, 

раніше заборонені чи спотворені сторін-
ки радянської історії, українська і світо-
ва історія. Надруковано в газеті кілька 
книг: Сергій Леп’явко — «Коротка історія 
Чернігова», Г. і С. Самойленки — «Ніжин 
— місто європейське», Б. Домоцький — 
«Новгород-Сіверський — місто європей-
ське», книга Данила Яневського про істо-
рію України, книга чернігівських істори-
ків «1917 рік на Чернігівщині», С. Павлен-
ко — «Опозиція на Чернігівщині». Назву і 
своє дослідження, надруковане в 19 но-
мерах, — «Від Рюрика до Миколи ІІ», про 
правителів Київської Русі, Московії, Росії.

Надрукували великий просвітниць-
кий проект «Музеї і заповідники Черні-
гівщини». Триває проект «Батурин — геть-
манська столиця» — десятки публікацій 
науковців Національного заповідника. 
Додам численні великі публікації з історії 
України часів Київської Русі, Козаччини, 
ХХ століття. Також велика кількість публі-
кацій про тоталітарний комуністичний ре-
жим. Статті про наших відомих земляків, 
краєзнавчі публікації.

Серед авторів газети — доктор істо-
ричних наук, професор Сергій Леп’явко, 
кандидати історичних наук Володимир 
Бойко, Сергій Горобець, Тамара Демчен-
ко, краєзнавець Олександр Ясенчук, нау-
ковець обласного архіву Анна Морозова. 
Є повна співпраця з Українським інститу-
том національної пам’яті, постійні авто-
ри газети — представники УІНП у Черні-
гівській області Сергій Горобець і Сергій 
Бутко. 

Щодо історії міжнародної, то можна 
згадати публікації про війну СРСР в Аф-
ганістані, бурхливі події в Чехословаччині 
(1968 р.), Угорщині (1956 р.), Польщі (70 – 
80-і роки), про маловідомі сторінки Дру-
гої світової війни.

Нині триває цикл публікацій до 
100-річчя Української національної рево-
люції, рубрики «Історія: таємниці, відкрит-
тя, гіпотези», «Сторінки історії України в 
особах». Варто згадати і просвітницький 
проект «Сім чудес світу».

Отже, писати є про що, відповідно чи-
тати у «Світ-інфо» теж є що. Можна і на 
сайті газети, який діє вже два роки. Його 
адреса: http://svit11.wordpress.com. За-
ходять на сайт і читають газету українці з 
десятків країн усіх континентів світу.

Петро АНТОНЕНКО

Літературна тематика за-
ймає вагоме місце в газеті. Ось 
хто був представлений у «Світ-
інфо» своїми творами (в гарних 
українських перекладах або в 
оригіналі), цитатами з творів, 
афоризмами, розповідями про 
цих авторів. Вказуємо номери 
газети, де розміщені публіка-
ції. Ви зможете їх прочитати на 
сайті «Світ-інфо» в Інтернеті. 

Світ
Габріель Гарсіа Маркес. Ко-

хання під час холери (уривок з 
роману). № 30. Цитати, афориз-
ми. № № 30, 100.

Стефан Цвейг. № 46.
Еріх Марія Ремарк. № 53.
Марк Твен. № 45.
Артур Конан-Дойл. № 70.
Джек Лондон. № 97.
Гілберт Честертон. № 96.
О. Генрі. Про письменника. 

Останній листок. № 14. Дари 
волхвів. № 25. Винарня і тро-
янда. № 63. Кімната на горищі. 
№74. Фараон і хорал. № 91. До-
роги долі. №№ 115 – 117.

Агата Крісті. Про письменни-
цю. № 4. Свідок звинувачення. 
№№ 5 – 7. Котедж «Соловей». 
№№ 39 – 41. Стадо Геріона. № 
81. Таємниця іспанської шалі. 
№ 93. Корнуольська таємниця. 
№№105 – 106.

Гі де Мопассан. Коштовнос-
ті. № 24. Денщик. № 54. Новоріч-
ний подарунок. № 72. Заповіт. № 
75. Цитати, афоризми. № 64.

Буало-Нарсежак. Хто вбив 
тьотю Емму? № 1. Докори сум-
ління. № 46. Коло замкнулося. 
№ 56. Анонімник. № 61.

Ярослав Гашек. Розмова з 
горжицьким градоначальником. 
№ 32. Слідами вбивці. № 42. По-
невіряння виборця. № 58. Про 
письменника. № 105.

Карел Чапек. № 31. Ворожка. 
№ 49. Замах на життя. № 108.

Вілкі Коллінз. № 107. 
Ернест Хемінгуей. № 113.
Михайло Булгаков. № 1.
Шолом-Алейхем. № 80.
Фазіль Іскандер. № 86.
Євген Євтушенко. № 33. В 

оригіналі, російською.

Олександр Солженіцин. 
№ 29. В оригіналі, російською.

Володимир Орлов. Горіла 
свічка. № 27. Вова Цимерман. 
№№ 50, 51. В оригіналі, біло-
руською.

Євгенія Яніщиц. Поезії. № 53. 
В оригіналі, білоруською.

Алєсь Бєли. Поезії. № 6. В 
оригіналі, білоруською.

Україна
Володимир Самійленко. 

№ 26.
Володимир Сосюра. № 11.
Майк Йогансен. Гнилизна. 

№ 71.
Олександр Довженко. №№ 2, 

13, 38, 101.
Борис Олійник. № 65.
Іван Драч. № 89.
Павло Мовчан. № 35.
Володимир Дрозд. №№ 36, 

37.
Євген Дудар. № 110.
Олесь Гончар. Собор. № 119.
Український самвидав. Во-

лодимир Сосюра, Ліна Костен-
ко, Василь Симоненко, Микола 
Холодний. № 30.

Література 
української діаспори
Іван Багряний. В сутінках. № 

69. Про письменника. №№ 17, 
93, 113.

Петро Карпенко-Криниця. 
№ 98, 117.

Оксана Лятуринська. № 100.
Наталена Королева. № 102.

Чернігівщина
Кость Москалець. Бахмач 

Пасажирський. № 62.
Микола Клочко. Оповідання. 

№№ 48, 60, 114.
Микола Адаменко. № 94.
Володимир Фриз. Осінь. 

№ 43. Історії неповторного По-
долу. №№ 84, 104.

Тетяна Череп-Пероганич. 
№ 76.

Петро Антоненко. О сьомій, 
після роботи. № 10. «Стамбул-
Константинополь». №№ 34 – 35. 
Вербові калачики. № 57. Сесія. 
№ 87. Зять. №№ 109 – 110.
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38 депутатів у січні 
прогуляли засідання 
парламенту
Про це повідомив Комітет виборців 

України. 330 народних депутатів про-
пустили більше половини голосувань 
ВР за місяць. Із них 38 не проголосува-
ли в січні жодного разу.

У січні відбулося 309 голосувань. 
Серед іншого, ухвалили Закон про де-
окупацію Донбасу та Закон про прива-
тизацію держмайна.

Комунальні борги 
українців
Заборгованість населення з опла-

ти централізованого опалення й га-
рячого водопостачання в грудні 2017 
року збільшилася на 13,5% порівня-
но з показником на кінець листопада 
і склала 11,1 млрд грн. Про це повідо-
мив Держстат.

Заборгованість з утримання будин-
ків, споруд і прибудинкових територій 
порівняно з попереднім місяцем не 
змінилася і склала 3 млрд грн, забор-
гованість за вивезення побутових від-
ходів також не змінилася і склала 400 
млн грн.

Борги за централізоване водопо-
стачання й водовідведення зменши-
лися на 5,2% порівняно з листопадом і 
склали 1,8 млрд грн.

У грудні українці сплатили за елек-
троенергію 2,6 млрд грн (99,1% від на-
рахованих за цей період сум). При цьо-
му борг населення склав 3,6 млрд грн.

Заборгованість населення за газо-
постачання збільшилася на 1,6%  по-
рівняно з листопадом і склала 12,4 
млрд грн.

Майже півтора 
мільйона людей — з 
порушеннями психіки
Найбільше психічних розладів — 

через алкоголь і наркотики. 
Про таку ситуацію в Україні повідо-

мило Міністерство охорони здоров’я. 
За 2016 рік в Україні зареєстровано 
694 928 людей з розладами психіки 
через вживання алкоголю й нарко-
тичних речовин. Серед таких розла-
дів: синдром залежності, амнестичний 
синдром, психотичний розлад та інші.

На другому місці — розлади, які 
пов’язані з травмами мозку чи це-
ребральною дисфункцією. До таких 
хвороб, зокрема, належать хворо-
ба Альц геймера, судинна деменція та 
інші. 2016 року МОЗ зареєструвало 
268 646 пацієнтів з цієї категорії.

Третє місце — група з розумовою 
відсталістю всіх ступенів. За 2016 рік 
було зареєстровано 227 392 хворих.

Четверта за кількістю зареєстро-
ваних хворих в Україні група налічує 
173 157 людей. Це група шизофренії 
та шизоафективних розладів.

На п’ятому місці — невротичні, 
пов’язані зі стресом та соматоформні 
розлади. Це, наприклад, депресії, три-
вожні розлади, фобії, обсесивно-ком-
пульсивні розлади та інші. 2016 року 
був зареєстрований 126 221 такий 
пацієнт.

У статистиці враховані лише ті 
люди, які проходили стаціонарне, ам-
булаторне чи консультативне лікуван-
ня в закладах МОЗ. Справжня кіль-
кість людей з тими чи іншими пору-
шеннями психічного здоров’я може 
суттєво відрізнятися від офіційних 
даних.

Статистика за 2017 рік уточнюєть-
ся, але навряд чи ситуація покращи-
лася. 

Дорога земелька 
пристолична

Посадовець РДА на Київщині вимагав $100 
тисяч хабара. Правоохоронці затримали началь-
ника юридичного відділу однієї з райдержадміні-
страцій Київської області за підозрою у вимаган-
ні 100 тисяч доларів хабара. Про це повідомила 
Генпрокуратура. 

Хабар чиновник вимагав за видачу документів 
щодо оренди земель рекреаційного призначення, 
водного фонду та невитребуваних паїв на терито-
рії Переяслав-Хмельницького району.

Порушено кримінальне провадження за стат-
тею Кримінального кодексу 368 (прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою), що передбачає по-
збавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіс-
кацією майна.

* * *
Тут можна здивуватися хіба що розміру хаба-

ра, який вимагав чиновник всього-на-всього ра-
йонного рівня. Адже 100 тисяч доларів — це нині 
за курсом майже 2 мільйони 800 тисяч гривень. 
Видно, надто вже дорога земля у пристоличній Ки-
ївській області. Немарно ж довкола неї, як і довко-
ла землі в столиці та її передмістях, стільки кримі-
нальних оборудок. 

Залізниця знову 
підвищує ціни ще й 

безсоромно обманює
Укрзалізниця 2018 року планує двічі підня-

ти ціну на квитки. Про це повідомив в. о. голо-
ви правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов: 
«У фінансовий план на 2018 рік ми заклали циф-
ри дворазового підвищення, на 10% кожне. Двічі 
по 10%, щоб це було плавно й не так помітно для 
людей».

«Тариф на пасажирські перевезення не підні-
мався вже кілька років», — сказав Кравцов. Та-
кож він додав, що збиткове пасажирське госпо-
дарство в Україні субсидується за рахунок прибут-
кового вантажного.

А ще ж зовсім недавно, у вересні 2017 року, 
Кабмін обіцяв не піднімати цін на квитки в поїздах, 
поки не зросте якість. «Тарифи змінюватися не бу-
дуть», — заявляв тоді віце-прем’єр Степан Кубів. 
А Прем’єр Володимир Гройсман додав, що «мови 
не може бути про підняття тарифів на пасажирські 
перевезення».

* * *
Якщо бути точними, то сумарне підвищення 

планується більш як на 20%, тут не можна просто 
плюсувати двічі по 10. Друге підвищення буде вже 
не до нинішньої «стартової» ціни, а до підвищеної 
на 10%.

Нічого нового нема в тому, що один вид діяль-
ності в такому-то відомстві, сфері вигідніший, ін-
ший — менше. І треба говорити про сумарну еко-
номічну діяльність. Дійсно, не дуже вигідні паса-
жирські перевезення залізниця «із запасом» ком-
пенсує вигідними вантажними, про що свідчать і 
немалі доходи відомства загалом. 

Таку хитру математику «подрібнення», виок-
ремлення своїх послуг застосовують й інші відом-
ства. Наприклад, Укрпошта, котра постійно підні-
має свої тарифи, називаючи невигідними ті чи інші 
послуги. Натомість, успішно торгуючи товарами, а 
віднедавна й отримали право на торгівлю газом 
— дуже вигідну в нас справу. 

А ще — нащо вдаватися до прямого обману? 
Чи в розрахунку на коротку пам’ять людей? Як 
можна говорити, що тарифи на пасажирські пе-
ревезення не підвищувалися «кілька років»? Ціна 
на квитки була підвищена залізницею всього РІК 
ТОМУ. І доволі різко, відсотків на 30, залежно від 
потягів і вагонів. Для прикладу. Станом на 1 січня 
2017 року на потяг «Київ – Харків» плацкартний 
квиток коштував 130 гривень, купейний — 230. 
Від 1 січня ціна стала відповідно 154 і 272 гривні, 
від 1 жовтня — 175 і 337 гривень. 

Подібне подорожчання й на інших основних 
маршрутах — з Києва до Львова, Одеси, Ужгоро-
да, Івано-Франківська. І це далеко не єдине підви-
щення тарифів за останні роки.  

Також постійно відбувається повзуче підви-
щення тарифів і на найбільш масових приміських 
перевезеннях.

Отже, все те саме: підвищення цін, тарифів, ін-
фляція, яка з’їдає надбавки в зарплатах і пенсіях. 

Коментував Петро АНТОНЕНКО 

Куди селянам 
продати молоко?

1 січня набув чинності новий держав-
ний стандарт щодо якості сирого молока, 
однак через неготовність виробників Мі-
ністерство аграрної політики та продо-
вольства відклало його введення на 1 лип-
ня 2018 року. Стандартом вводиться більш 
жорсткий рівень чистоти молока, до того ж 
воно має продаватися охолодженим. Лише 
таке молоко закуповуватимуть у вироб-
ників, у тому числі в населення. Інше буде 
вважатися другосортним і не підлягатиме 
закупівлі для переробки на продукти хар-
чування. 

* * *
Новина викликала неабияку тривогу 

серед селян. Новація пов’язана з набут-
тям чинності Угоди про асоціацію України 
з Європейським Союзом. Тої самої, неспо-
діваний зрив підписання якої владою регі-
оналів у листопаді 2013 року став безпо-
середнім приводом (але далеко не єдиною 
причиною) другого Майдану. Тепер селяни 
бідкаються і на цю Угоду, і на Євросоюз. 

Їх можна зрозуміти, враховуючи, який 
великий відсоток молока надходить саме 
з особистих господарств селян, яку велику 
роль відіграють доходи від цього в бюдже-
ті селянських родин. Для багатьох з них, 
особливо за великого безробіття на селі, 
якраз молоко є основним джерелом дохо-
дів. 

Введення стандарту відклали на півро-
ку, але ж це все одно «нависає» над селяна-
ми. Лунають голоси про перегляд Угоди про 
асоціацію, про «вмовляння» керівництва 
ЄС пом’якшити тут вимоги до України. Про-
те все це навряд чи реально. 

Отже, український уряд узявся якось 
розв’язувати проблему. Мало втішають лю-
дей балачки, що, мовляв, до нових стандар-
тів треба було готуватися давно. Адже ще 
2005 року, коли Україна вирішила долучи-
тися до Світової організації торгівлі, вона 
взяла на себе зобов’язання поліпшити без-
пеку продуктів харчування тваринного по-
ходження. Але тут мало що робилося.

Що ж пропонується нині? Найпрості-
ше — селянам радять об’єднуватися в мо-
лочні кооперативи. Мовляв, таким структу-
рам, де будуть десятки чи й сотні корів, лег-
ше придбати доїльну техніку та холодиль-
ні установки. А саме від цього залежить 
якість молока. Однак легше висловити бла-
гі побажання, ніж реально створювати ці 
кооперативи. Їх таки створюють, але з цим 
теж немало проблем. Хоча б через дике й 
мало контрольоване зростання цін на тех-
ніку, обладнання для села, й не тільки для 
тваринництва. На техніку рільництва теж 
такі ціни, що не вистачає жодних урожа-
їв на її купівлю. Так і для ферм. Тож чекає-
мо від уряду, крім побажань, і реальної під-
тримки таких кооперативів. 

Нова «фішка» від уряду — вість, що дру-
госортне молоко, яке, на жаль, складає пе-
реважну більшість закупленого із селян-
ського двору (87%), закуповуватимуть і 
далі. Не для харчових продуктів, а для не-
харчового виробництва. Тобто казеїну, 
може, ще чогось. Але чи так уже багато мо-
лока йде на таке виробництво? 

А ще в уряді радять більше споживати 
молока самим людям. Є й статистика: вияв-
ляється, українці споживають молока май-
же вдвічі менше від встановленої нашим 
Міністерством охорони здоров’я норми, на 
43% менше від європейців. Що ж, гарна по-
рада. Правда, трохи в ній коробить те, що, 
виходить, самим своє другосортне молоко 
споживати можна. Та й щодо харчування: 
хіба лише стосовно молока українці «недо-
бирають норми»? Таке  саме — й щодо спо-
живання багатьох інших продуктів, у тому 
числі здавна традиційних для українців: 
круп, олії різних видів, риби, меду. І чи наку-
пить молока звичайна родина, коли на ба-
зарі ціна півторалітрової пляшки вже за 20 
гривень?

Тривоги селян тривають. А влада вко-
тре демонструє, що мало, виявляється, 
гучно вступати до СОТ чи підписувати між-
народні угоди, а треба щось і робити після 
цього. 

Землю — 
селянам

Держгеокадастр передасть землю у 
власність громад

Кабінет Міністрів затвердив постанову 
про передачу землі у власність об’єднаних 
громад за межами населених пунктів. Ін-
вентаризація земель державної власнос-
ті, які підлягають передачі об’єднаним те-
риторіальним громадам (ОТГ), триватиме 
до кінця року.

Очільник уряду В. Гройсман анонсував 
доручення Держгеокадастру відвести й пе-
редати землі за межами населених пунктів 
в управління ОТГ.

* * *
У цьому повідомленні, що сприймаєть-

ся мало не як земельна революція, дещо 
викликає запитання.

Перше: чому все це робиться лише за 
постановою уряду, коли свого часу зем-
лю в селян відбирали ухваленим парла-
ментом законом? І хто такий цей Держгео-
кадастр, що «передаватиме» землю сіль-
ським громадам? Це всього-на-всього 
«центральний орган виконавчої влади, 
який реалізує державну політику у сфе-
рі державного нагляду (контролю) в агро-
промисловому комплексі в частині дотри-
мання земельного законодавства, вико-
ристання та охорони земель усіх категорій 
і форм власності, родючості ґрунтів». І то ці 
функції йому надано постановою уряду від 
14.01.2015, доповненою постановою від 
22.07.2016.

А от відбирали землю в селян «най-
вищим рівнем» — ухваленням законів 
про зміни до Земельного кодексу Украї-
ни. Спершу, ще понад півтора десятиліття 
тому, в селян, тобто у територіальних гро-
мад, сільських рад, було відібрано зем-
лі цих сільрад за межами села. Тобто така 
адміністративно-територіальна одиниця як 
сільська рада — залишилася, адже вона 
зазначена в Конституції України, в статті 
70, про адмінподіл держави на області, ра-
йони, сільські ради. Остання — це територі-
ально село, а також належні йому землі — 
поля, луки, ліси, вода. І ось усе це відібрали 
в сільрад і передали у володіння районної 
влади — райдержадміністрацій і районних 
рад. За кілька років — ще одна новація: від 
управління цими землями фактично від-
сторонили районні ради. Якими б вони не 
були, але це орган влади у формі самовря-
дування, обраний усіма мешканцями райо-
ну, місцевий «парламент». На сесії хтось з 
депутатів візьме та й порушить питання: а 
кому це віддають, роздають таку-то землю 
в такому-то селі? А от з держадміністрація-
ми все простіше: «потрібні» справи можна 
вирішувати тихенько, в кабінетах. 

Далі — більше. Землі передали у відан-
ня вже навіть не районної влади, а отого 
самого Держгеокадастру, централізованої 
структури, зі своєю вертикаллю. Селян від-
сували від землі все далі й далі. 

І ось тепер — «Землю — селянам!» Май-
же як демагогічне гасло 100-річної давни-
ни, чи не головне з тих, котрими більшовики 
«купили» народ і захопили владу, згодом ві-
дібравши землю в того самого народу.

Тому, мабуть, землю селянам нині тре-
ба повертати так, як і відбирали: законами 
держави, ухваленими парламентом. І в на-
шій Верховній Раді вже не перший рік ле-
жать аж кілька законопроектів про повер-
нення земель за межами сіл сільським гро-
мадам. Якийсь з них треба нарешті ухва-
лити чи, може, об’єднаний законопроект. 
Подані відрізняються визначенням розпо-
рядника земель (це будуть усі громади чи 
лише об’єднані), формою управління зем-
лями (буде це власність чи лише право роз-
порядження) та формою контролю.

І чому уряд говорить лише про пере-
дачу земель ОТГ, об’єднаним територіаль-
ним громадам? Як же решта — тисячі існу-
ючих сільрад? Адже ОТГ, хоч їх уже й сотні, 
об’єднали поки що меншість сільрад краї-
ни. Чи не схоже це на всю ту політику зама-
нювання, мало не заштовхування, селян 
до ОТГ, яку ми бачимо нині? Насамперед 
фінансового, а тепер уже буде й земель-
ного. 
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Бліц-інформ
У Києві відкриють 
відремонтований 
Будинок профспілок
До 1 березня в Києві відкриють 

відремонтований фасад Будинку 
профспілок, що постраждав від по-
жежі під час Революції Гідності. Про 
це заявила Федерація профспілок 
України. Внутрішні роботи тривати-
муть, їх планують завершити до Дня 
Незалежності.

У будівлі не буде кафе й розва-
жальних центрів, натомість передба-
чені кімнати для музею Революції. 

Будинок профспілок згорів у ніч 
на 19 лютого 2014 року. Будівлю, де 
розташовувався штаб Революції Гід-
ності, під час штурму Майдану підпа-
лили силовики.

Планували, що Будинок профспі-
лок буде таким, як до пожежі. Але 
на ньому вже незаконно добудува-
ли два поверхи загальною площею 
близько 800 квадратних метрів. По-
верхи на замовлення Київської місь-
кої ради профспілок добудувала ком-
панія «Буд Жил-Пром». Незаконну 
надбудову обіцяють знести.

У столиці 
подорожчав проїзд 
на маршрутках
Від 29 січня 53 маршрути місько-

го транспорту столиці збільшили ціну 
проїзду на 1 гривню. На більшості з 
них, на 28-ми, тариф зріс з 6 гривень 
до 7 гривень, на трьох — з 4 до 5 гри-
вень, на решті — з 5 до 6 гривень.

А перед цим, 26 січня, проїзд по-
дорожчав на 19 інших маршрутах 
Києва.

Суд амністував 
екс-голову бази 
Нацгвардії, 
де вкрадено майна 
майже на 2 мільйони
Суд відпустив за амністією ко-

лишнього начальника Центральної 
бази забезпечення Національної 
гвардії Вадима Іващука, який, за вер-
диктом слідства, у змові з підлеглими 
вкрав з військового складу майна на 
1,96 мільйона гривень.

Слідство встановило, що в січні 
– вересні 2015 року Іващук, пере-
буваючи на посаді начальника бази, 
разом з іншими військовими виокре-
мив для подальшого привласнення і 
збуту військове майно, що зберіга-
лося у складських приміщеннях бази 
в Києві.

Але суд дійшов висновку, що по-
рушення закону Іващуком поля-
гає лише в «недбалому ставленні до 
служби», чим скористалися його під-
леглі. Зокрема, йдеться в рішенні 
суду, зі складів Центральної бази за-
безпечення Нацгвардії були викра-
дені військова форма, бронежилети, 
шоломи, армійські черевики й так-
тичні ліхтарі. Злочинці вантажили й 
вивозили військове майно на авто-
мобілях.

Зрештою Іванчук уклав угоду про 
визнання вини з Генеральною проку-
ратурою, і його засудили до 2 років 
позбавлення волі.

Але водночас Подільський суд 
вирішив, що замість тюремного 
ув’язнення до засудженого варто 
застосувати 2 роки службового об-
меження, а потім і взагалі ухвалив 
звільнити Іващука від покарання на 
підставі Закону «Про амністію у 2016 
  році».

Наприкінці січня радикально 
налаштовані члени деяких наці-
оналістичних організацій демон-
тували інформаційний борд біля 
так званої каплички (насправді — 
церкви Московського патріарха-
ту) в древньому центрі Києва, біля 
залишків Десятинної церкви. По-
тім вони ж здійснили спробу підпа-
лити цю «капличку». А наступними 
днями організували тут акції про-
тесту громадян з вимогою знести 
будівлю.

Правоохоронні органи пору-
шили кримінальне провадження 
за фактом спроби підпалу, суд аре-
штував фігурантів справи на 2 мі-
сяці, але на початку лютого відпус-
тив на поруки народних депутатів.

Водночас активісти дуже швид-
ко зібрали понад 10 тисяч підписів 
громадян під петицією до міської 
ради з вимогою знести цю споруду. 
«Територія, на якій незаконно по-
будована споруда — каплиця УПЦ 
МП, належить до особливо цін-
них земель історико-культурного 
призначення та містить культурну 
спадщину Києва, є пам’яткою істо-
рії національного та місцевого зна-
чень», — сказано в петиції. І що ця 
територія належить громаді Києва 
й була передана в постійне корис-
тування Національному музею іс-
торії України для збереження цієї 
пам’ятки, без зміни цільового при-
значення. 

У міськраді визнали, що спору-
да дійсно зведена незаконно, без 
належних дозволів, але для її зне-
сення потрібне рішення суду. 

Що ж за чергове протистояння 
відбувається в центрі столиці? 

Трохи історії. Десятинна церк-
ва — перший християнський храм 
Київської Русі, він збудований за 
наказом князя Володимира Вели-
кого, хрестителя держави. Тут кня-
зя й поховали, як і його бабусю — 
княгиню Ольгу. Через два століт-
тя храм був поруйнований під час 
узяття Києва монголо-татарами. 
Кілька століть стояв у руїнах. У XVII 
столітті митрополит Петро Могила 
відбудував невеличку вцілілу час-
тину храму. Але про повну рекон-
струкцію не йшлося, хоча б тому, що 
на той час нащадки вже не мали 
точної уяви, який вигляд мав храм. 

У ХІХ столітті неподалік спору-
дили так звану «відновлену Деся-
тинну церкву», яка не мала нічо-
го спільного з первісним храмом і 
була доволі недолугою архітектур-
но. Хоч і не через це, а через свій 
войовничий атеїзм більшовицька 
влада в 1930-ті роки знищила цю 
церкву. 

У незалежній Україні, разом з 
поверненням уцілілих церков віру-
ючим, реставрацією храмів, було 
відтворено деякі колись повністю 
зруйновані святині. Насамперед 
це Успенський собор Києво-Пе-
черської лаври, зруйнований вибу-
хом у час Другої світової війни: за 
радянською «історією» — нацист-
ськими окупантами, але є й більш 
імовірна версія, що його знищили 
радянські диверсанти, як і багато 
споруд Києва перед здачею нім-
цям. Так чи інакше, але відбудо-
ваний у 1990-ті Успенський собор 
знову діє як головний храм лаври. 
Так само відновили, вже в центрі 
столиці, Михайлівський Золото-
верхий собор, знищений комуніс-
тичним режимом у 1930-ті роки. 
Обидва храми дожили практично 
до наших часів, загинули лише в ХХ 
столітті, тому точно відомі й могли 
бути відтворені. 

Інша ситуація — з Десятинною 
церквою. Історія не зберегла нам 
її первісного вигляду, розмірів, ха-
рактеристики. У такому разі відтво-
рювати щось на тому самому міс-
ці, на тих самих руїнах заборонено 
нормами ЮНЕСКО — Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури, спеціалізованої 
структури ООН. А ця центральна, іс-
торична частина Києва, так званий 
град Володимира, тобто Софійський 
собор і прилегла територія, якраз 
внесені до списку світової культур-
ної спадщини ЮНЕСКО. 

На залишках Десятинної церк-
ви, а це були лише її фундамен-
ти, археологи десятки років вели 
й ведуть дослідження. Адже саме 
звідси постав Київ, Київська Русь. 
На цій Старокиївській горі існува-
ли поселення ще дохристиянських 
часів, тут стояв княжий дитинець, 
резиденція Великих князів Київ-
ських: Олега, Ігоря, Святослава, 
Володимира, Ярослава, їхніх на-

ступників. Щодо Десятинної церк-
ви, то обговорювалися ідеї музе-
єфікації її залишків. Варіанти мо-
жуть бути різні. Наприклад, на-
критий склом підземний музей, 
з відвідуванням екскурсантами, 
продовженням досліджень.

Натомість на початок 2010-х 
років над залишками Десятинної 
нависла реальна загроза. Неувага 
влади регіоналів до досліджень на-
шої історії, недофінансування при-
звели до того, що залишки церкви 
почали остаточно руйнуватися від 
дощу, снігу, вітру. 

І тут вихопилася зі своєю про-
позицією Російська православ-
на церква, представлена в Украї-
ні найбільшою православною кон-
фесією — так званою Українською 
православною церквою Москов-
ського патріархату. Вона запропо-
нувала побудувати на фундамен-
тах Десятинної церкви «відновле-
ний» храм. Але навіть регіонали не 
посміли дозволити реалізувати цю 
дивну ідею. Перше: вона супере-
чила згаданим вимогам ЮНЕСКО. 
А ця організація і так має претен-
зії до ситуації з внесеним до її сві-
тового списку історичним центром 
Києва, наприклад, щодо сумнівних 
будівництв у цій зоні. Друге (може, 
й основне): будівництво москов-
ської церкви на найдавнішій на-
шій святині було б явним викликом 
українській національній історії і 
пам’яті. 

Урешті, ухвалили й реалізували 
такий проект: рештки Десятинної 
акуратно засипали, накрили чис-
тим піском — для надійної їх кон-
сервації з перспективою майбут-
ніх досліджень і музеєфікації. Так 
робиться у світовій практиці. 

Але ще до цього Московська 
церква самочинно, без усяких до-
зволів, з порушенням норм будів-
ництва спорудила поруч із залиш-
ками Десятинної так звану «ка-
пличку». Оголосивши, що в складі 
УПЦ МП діє так званий Десятинний 
чоловічий монастир, а ця «каплич-
ка» — то Володимиро-Ольгинський 
храм цього монастиря, названий на 
честь святих Володимира й Ольги.

Уже тоді активісти, патріоти ви-
магали від влади знесення цієї «ка-
плички», насправді — доволі не-

маленької дерев’яної церкви. Зне-
сення як самочинно спорудженої 
на нашій святині. Проте влада ре-
гіоналів ніяк не реагувала на ці 
звернення. 

Ці фото я зробив на місці подій 
улітку 2011 року, працюючи у сто-
личній газеті «Слово Просвіти» і го-
туючи публікації щодо тривожної 
ситуації з Десятинною — зокрема, 
про цю «капличку». Як бачите, це 
зовсім не «капличка», а дійсно ціла 
церква. Стоїть на території Націо-
нального музею історії України, під 
його стінами. На фото — і сам му-
зей, а також тодішній стан залиш-
ків Десятинної.

Не зрушило з місця це питан-
ня і за чотири роки нової влади, 
після Майдану. Навіть з початком 
агресії і війни Росії проти України. І 
ось знову — стихійний протест лю-
дей, на жаль, поза межами закону. 
Прикро, що з беззаконням, яким є 
нахабні самобуди, доводиться бо-
ротися ось такими не дуже цивілі-
зованими методами, як підпал. Са-
моправство, до якого то тут, то там 
вдаються громадські активісти, не 
потрібне. Але воно породжене без-
діяльністю влади. 

А ще — існуючою релігійною 
ситуацією в Україні. Патріоти обу-
рюються, як може в нашому цер-
ковному житті домінувати конфе-
сія, яка фактично благословляє ро-
сійську агресію. Як це головна свя-
тиня України — Києво-Печерська 
лавра — є монастирем Москов-
ського патріархату. Більше того: всі 
три українські лаври, а це ще й По-
чаївська і Святогірська, є монасти-
рями Московської церкви. 

Але це вже запитання до самих 
віруючих. Вони вільні вибирати 
собі релігійні конфесії. Ну не буде 
ж держава їх «переформатовува-
ти», передавати туди-сюди храми, 
монастирі й лаври указами Прези-
дента чи постановами уряду, пар-
ламенту. А щоб віруючі бодай тро-
хи прозріли, треба відкривати їм 
нашу історію, щоб видно було, які 
саме церкви істинно канонічні, а 
які — самозвані, як «каплички» на 
наших святинях. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Колишній міністр оборони України Пав-
ло Лебєдєв, який втік до Росії разом з екс-
президентом Віктором Януковичем, будує апар-
таменти й житлові будинки в окупованих Севас-
тополі та Євпаторії. Про це повідомила опозицій-
на російська «Новая газета».

У статті йдеться, що Лебєдєв будує дороге 
житло без соціальної інфраструктури, але ближ-
че до моря.

«Із севастопольцями в Лебєдєва дав-
ній конфлікт через забудову його компанією 
«Агат-А» урочища Ласпі», — повідомляє видан-
ня. «8,99 га землі були отримані під будівни-

цтво пансіонату для сімей з дітьми, але замість 
нього звели два дев’ятиповерхові будинки, 
апартаменти в яких компанія сьогодні продає 
за ціною від 5,6 млн рублів», — сказано в пу-
блікації.

Журналісти відзначають, що кримські «чи-
новники» активність Лебєдєва в Ласпі засуджу-
ють, але вдіяти нічого не можуть, оскільки він «з 
великим капіталом і зв’язками на федерально-
му рівні».

Від 2006 по 2013 роки Павло Лебєдєв був 
народним депутатом трьох скликань. Спочат-
ку був обраний депутатом від Блоку Юлії Тим-

ошенко, від жовтня 2007 року — член Партії 
регіонів.

24 грудня 2012 року указом Януковича при-
значений міністром оборони України.

27 лютого 2014 року, після перемоги опози-
ційних сил Євромайдану, за рішенням Верховної 
Ради України Лебєдєва відправили у відстав-
ку. Ще до своєї відставки 21 лютого він покинув 
Київ, виїхавши до Севастополя.

Лідери Криму Константинов та Аксьонов теж 
здавали півострів Росії далеко не безкоштовно. 
Обидва були замішані в напівкримінальних фі-
нансових оборудках, мали великі борги. 

Зрадники здавали Крим зі шкурних інтересів

Московська церква на українській святині
Що коїться довкола Десятинної церкви Києва?
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«Доступних 
ліків» 
стало більше
Уряд розширив про-

граму «Доступні ліки», за 
якою можна отримати 
в аптеці препарати від 
хронічних захворювань 
за рецептом безкоштов-
но або з незначною до-
платою. З лютого пере-
лік препаратів збіль-
шився на 20%.

В оновленому пере-
ліку — 239 препаратів 
від серцево-судинних 
захворювань, діабету ІІ 
типу та бронхіальної аст-
ми, які застосовуються 
для амбулаторного ліку-
вання (раніше було 198 
препаратів). 

47 препаратів мож-
на отримати безкоштов-
но за рецептом лікаря, 
вартість їх компенсує 
держава, за інші пацієнт 
здійснює незначну до-
плату. 

Щоб отримати пре-
парати за програмою 
«Доступні ліки», потріб-
но звернутися за рецеп-
том до лікаря первинної 
ланки — сімейного ліка-
ря чи терапевта, що пра-
цює в поліклініці, амбу-
латорії або має власну 
практику. 

На сьогодні до учас-
ті в програмі долучили-
ся понад 6760 аптек — 
кожна третя аптека в 
країні.

Урядова програма 
«Доступні ліки» почала 
діяти 1 квітня 2017 року, 
за цей час держава від-
шкодувала вартість ліків 
за майже 14 мільйона-
ми рецептів на суму по-
над 600 мільйонів гри-
вень. У 2018 році уряд 
збільшив фінансування 
програми на 40% — до 1 
мільярда гривень, кошти 
на реалізацію програми 
було перераховано уря-
дом у регіони на почат-
ку січня.

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України

Жителі 
Молдови, 
Білорусі й Росії — 
найчастіші 
гості в Україні
Вони найчастіше 

в’їжджають до України 
з-поміж громадян ін-
ших держав. Усі ці три 
країни — колишні рес-
публіки СРСР. А серед  
гостей з інших країн на 
першому місці з відвіду-
ваності України — гро-
мадяни Польщі, чет-
вертої в цьому списку. 
Наступні місця в пере-
ліку посідають Угорщи-
на, Румунія, Словаччи-
на, Туреччина, Ізраїль, 
  Німеччина.

Українська громада в Норт-
Порті (штат Флорида, США) гідно 
відзначила 100-річчя подвигу Геро-
їв Крут у неділю, 4 лютого, в Україн-
ському осередку ім. св. Андрія. Про-
грама почалася внесенням амери-
канського й українського прапорів 
ветеранами 40-го посту під коман-
дою Ігоря Гроня. Американський 
гімн виконала Аня Рейнарович, а 
український гімн — новостворений 
жіночий ансамбль.

Програму відкрила голова 
Громадського комітету Віра Бод-
нарук. У відеофільмі прозвучала 
пісня Юнацької школи 1918 року 
«Ми сміло в бій підем», і було по-
казано молодих студентів-героїв. 
Вірш «Крутянська пісня» Богдана-
Ігоря Антонича прочитала Леся 
Попель, а жіночий ансамбль під 

проводом Михайла Цапара ви-
конав пісні «Молитва за Героїв 
України» (слова Галини Кульчик, 
у якої єдиний 21-річний син заги-

нув у бою на Сході України 2014 
року, музика Богдана Шиптури) 
та «Пам’яті Героїв Крут» (слова 
Павла Тичини, музика М. Степа-
ненка).

Святочне слово про Героїв Крут 
та історичні події того часу виго-
лосив Петро Часто. Вірш «Крути» 
М. Лавренка, учасника Крутянсько-
го бою, прочитав Остап Мацілин-
ський. А жіночий ансамбль вико-
нав ще дві пісні: «Ой у лузі червона 
калина» (сл. С. Чернецького) та «Не 
пора, не пора, не пора» (сл. І. Фран-
ка, муз. Д. Січинського). Ці дві пісні 
підхопили присутні в залі, їх україн-
ська громада виконує на щорічних 
державних святах.

Програма закінчилася відео 
«Україна 21», в якому йдеться, що 
не марно згинули оборонці України. 
На їхній крові виросли нові поколін-
ня, які відважно захищають Україну 
сьогодні.

Щира подяка членам Громад-
ського комітету за успіх свята. Осо-
блива подяка маестро Михайлові 
Цапареві, Ліді Білоус (програмка), 
Анні Мацілинській і Вікторові Лісни-
чому (технічне оформлення), Ярі Лі-
тош (декорації), Христі Чайковській 
і Наталі Слюзар (фото), Нелі Лехман 
(інформація про Крути), Ігорові Гро-
ню (ветерани), Богданові Боднару-
ку, Одарці Горбачевській, Ромі Гу-
ран, Ларисі Шпон.

Віра БОДНАРУК,
голова Громадського комітету

Фото Христі Чайковської 
та Наталі Слюзар

У Філадельфії 
вшанували 

Василя Стуса
80-річчя від дня народження Василя Стуса 

українці у Філадельфії відзначили конкурсом 
декламації. Він пройшов з ініціативи Центру 
студій спадщини патріарха Йосифа Сліпого, за 
підтримки релігійного Товариства українців ка-
толиків «Свята Софія», Української рідної шко-
ли. Учні прочитали вірші видатного поета.

Цей уже сьомий поетичний конкурс відбув-
ся у приміщенні Академії св. Василія Великого 
(штат Пенсильванія).

Подарунки 
українським дітям 

від ЗУАДК 
Злучений український американський до-

помоговий комітет (ЗУАДК) подарував 1101 
дитині в Україні різдвяні подарунки. Незахи-
щені діти, діти біженців та загиблих і поране-
них воїнів АТО одержали солодощі та предмети 
повсякденного вжитку.

У прифронтових населених пунктах Доне-
цької та Луганської областей вручення пода-
рунків дітям здійснювали військово-цивільні 
адміністрації й управління освіти.

За сприяння ЗУАДК за програмою «Пізнай свій 
рідний край» діти із села Чижки Пустомитівського 
району Львівської області приїздили до Києва на го-
ловну ялинку України. А 26 дітей з м. Костянтинівка 
Донецької області святкували Різдво в м. Коломиї.

Також комітет обдарував 60 стареньких 
самотніх людей, котрі боролися за незалеж-
ність України та втратили здоров’я в таборах 
заслання. Вони отримали святкові продуктові 
набори.

Нашого цвіту по всьому сві-
ту. Тисячі українців були змушені 
шукати кращої долі за кордоном. 
Але навіть у чужих країнах вони 
пам’ятали про своє походження 
та змогли вразити світ своїм та-
лантом.

Українці обіймали важливі 
державні посади в чужих країнах, 
підкоряли космос і високу моду, 
знімалися в найкращих фільмах 
та робили важливі наукові від-
криття для людства.

Анна Ярославна
Донька Яро-

слава Мудрого 
Анна, вийшовши 
заміж за короля 
Франції Генріха, 
стала прабабцею 
майже 30 коро-
лів. Вона була дуже вродливою та 
розумною. Доки неписемні барони 
у Франції ставили замість підписів 
хрестики, Анна Ярославна впевне-
но підписувалася в державних до-
кументах.

Ігор Сікорський
Нар о д ивс я 

майбутній авіа-
конструктор у 
Києві. Перше 
світове визна-
ння здобув у 24 
роки — його лі-
так «Ілля Муромець» став рекордсме-
ном у вантажопідйомності. Згодом 
авіаконструктор подався до Штатів, 
де відкрив власну компанію. Його ге-
лікоптери використовували Зброй-
ні сили США. І саме «пташки» україн-
ського інженера першими в історії 
перелетіли Атлантику й Тихий океан. 

Серж Лифар
Родом з Київщини. Молодим спі-

вав у хорі, грав на скрипці й фортепіа-

но. Балетом по-
чав займатися 
з 17 років. До 
Парижа його 
забрала вчи-
телька танців, 
яка емігрувала. Ним захоплювалися 
митці й критики, називаючи Лифаря 
богом танцю. Серед друзів Сержа — 
Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Коко 
Шанель. Від громадянства Франції 
танцюрист відмовився. «Я українець і 
цим пишаюсь», — так він відповів на 
пропозицію Шарля де Ґолля.

Соломія 
Крушельницька

Неперевер-
шене сопрано в 
три октави Со-
ломії Крушель-
ницької не за-
лишало бай-
дужими ніко-
го. Оперною дівою захоплювався 
увесь світ. Соломія легко співала 
вісьмома мовами. Аби слухачі зна-
ли, звідки вона родом, після кон-
цертів співачка часто знайомила 
публіку з українськими піснями.

Леопольд 
фон Захер-Мазох

Родом зі 
Львова. Підкорив 
Європу творами, 
яких чекали з не-
терпінням навіть 
Віктор Ґюґо, Фло-
бер, Дюма-мо-

лодший та інші французи, що фана-
тіли від книжок Мазоха чи не най-
більше. В Україні він жив недовго, 
далі були Чехія та Австрія.

У найвідоміших творах — «Вене-
ра в хутрі» та «Дон Жуан із Коломиї» — 
автор не забув про своє коріння. У цих 
творах події відбуваються в Україні.

Джек Паланс
Джек Па-

ланс (Володи-
мир Палагнюк) 
— голлівуд-
ський актор, 
який ніколи не 
цурався сво-
го походження. Народився у США, 
батьки були вихідцями зі Львова й 
Тернопільщини. 1992 року Паланс 
був нагороджений «Оскаром».

Від Росії Джек відцурався. У 2004 
році він відмовився від звання на-
родного артиста Росії, наголосивши, 
що нічого спільного з Росією не має, 
адже є українцем. «Я — українець, а 
не росіянин. Буде краще, якщо я і мої 
друзі просто підемо з фестивалю», — 
наголосив Джек Паланс.

Квітка Цісик
Батьки Квіт-

ки — вихідці із 
Західної України. 
Квітка народи-
лась вже у США. 
Цісик записа-
ла два альбоми 
з українськими 
народними піснями, які вразили не 
лише українців, а й американців.

Стівен Спілберг
Хоч народив-

ся всесвітньо ві-
домий кінорежи-
сер у США, ро-
дина походить з 
Одеси. У сім’ї час-
то звучала укра-

їнська мова, а засинав він під укра-
їнські колискові. Недарма улюбле-
на страва Спілберга — борщ. Свого 
походження не цурався, і коли 2006 
року вперше потрапив до Одеси, 
сказав: «Нарешті я на рідній землі!»

24tv.ua

Даніель Ольбрихський, 
Крістіна Янда 

та інші відомі представники 
польської інтелігенції виступили проти 

закону про Інститут нацпам’яті

Понад 100 письменників, акторів, режисе-
рів, журналістів, науковців і громадських дія-
чів Польщі виступили проти закону про Інсти-
тут національної пам’яті, який передбачає, зо-
крема, покарання за «злочини українських на-
ціоналістів».

У листі, який опублікувала найбільша газе-
та Польщі — «Gazeta Wyborcza», наголошуєть-
ся, що закон є неприйнятним і спровокує по-
гіршення відносин з іншими країнами, зокре-
ма з Україною, США та Ізраїлем.

Серед підписантів листа — актори Даніель 
Ольбрихський, Крістіна Янда, режисер Агнеш-
ка Холланд, письменник Анджей Стасюк, жур-
наліст Павло Смоленський, художниця, дружи-
на Анджея Вайди Крістіна Захватович-Вайда 
та багато інших.

«Внесення змін до закону про ІНП узако-
нює вже присутні в суспільстві різновиди дис-
кримінації і прояви агресії, сприяє осуду окре-
мих осіб і етнічних груп, загострює ксенофо-
бію, стає поштовхом для злочинності, ґрунту-
ється на ненависті, поглиблює кризу правової 
системи, кризу в громадській, політичній, ди-
пломатичній та інформаційній площинах», — 
йдеться в документі.

1 лютого польський Сенат ухвалив без 
поправок закон про Інститут національної 
пам’яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи й термі-
ни до трьох років позбавлення волі за публічні 
висловлювання про причетність поляків до Го-
локосту в роки Другої світової війни. Закон та-
кож вводить штрафи й тюремні терміни за за-
перечення злочинів українських націоналістів 
проти поляків.

Українці Флориди вшанували пам’ять Героїв Крут 

Жіночий ансамбль та учасники свята. 1-ий ряд: Аня Рейнарович, Катя 
Познахівська, Люба Часто, Анна Праудфут, Анна Мацілинська, Неонілля 
Лехман, Віра Боднарук, Іванна Олесницька, Анна Маріяні; 2-ий ряд: Зіна 
Ференц, Марія Бойдуй, Оксана Лев, Романа Лотошинська, Петро Часто, 

Михайло Цапар, Остап Мацілинський, Яра Літош, Ліда Крамарчук, Рома Лонг.

Ветерани Кліф Гайзер, Ігор Гронь, 
Роман Рондяк, 

Юрій Барановський.

Емігранти, які прославили 
Україну на весь світ
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На Олімпійських 
іграх виступають 
33 українські 
спортсмени
Саме стільки спортсменів 

виконали умови відбору між-
народних федерацій із зимо-
вих видів спорту, виборовши 
ліцензії на участь у XXIІI зимо-
вих Олімпійських іграх у Пів-
денній Кореї.

Наші олімпійці змагати-
муться в 9 видах спорту: біат-
лоні (11 спортсменів), фігурно-
му катанні (4), санному спорті 
(6), фристайлі (3), лижних гон-
ках (4), гірськолижному спорті 
(2), сноубордингу (1), скелето-
ні (1) і лижному двоборстві (1).

Олімпійські ігри відбува-
ються у Пхьончхані з 9 до 25 
лютого 2018 року. У них беруть 
участь близько 2500 спорт-
сменів з понад 90 країн світу, 
які розіграють 102 комплекти 
нагород у 15 видах спорту.

Президент 
Естонії пробігла 
лижний марафон
Президент Естонії Керсті 

Кальюлайд узяла участь у Там-
салу-Неерутському лижному 
марафоні, пробігши дистан-
цію в 30 км. На 30-кілометро-
ву дистанцію вийшли 282 осо-
би, а ще 37 учасників пробігли 
10-кілометрову дистанцію.

Кальюлайд фінішувала з 
результатом 2 години 13 хви-
лин 23 секунди. Виграв мара-
фон естонський лижник Алго 
Кярп’ят, який фінішував за 1 
годину 18 хвилин 49 секунд. У 
марафоні також взяли участь 
міністр культури Естонії Індрек 
Саар і головний тренер естон-
ської збірної з футболу Мартін 
Рейм.

У Мінську 
засудили трьох 
російських 
журналістів за 
образу білорусів
Російських журналістів 

Сергія Шиптенка, Юрія Пав-
ловця і Дмитра Алімкіна засу-
дили до 5 років позбавлення 
волі за розпалювання націо-
нальної ворожнечі, але вирок 
відтермінували на 3 роки. Таке 
рішення виніс Мінський суд.

Дмитро Алімкін, Юрій Пав-
ловець, Сергій Шиптенко ви-
знані винними у скоєнні умис-
них дій, спрямованих на розпа-
лювання національної ворож-
нечі групою осіб. Їх затримали 
в грудні 2016 року після публі-
кацій на російських інформа-
ційних ресурсах. За виснов-
ками Республіканської екс-
пертної комісії, в матеріалах 
автори ставили під сумнів су-
веренітет Білорусі. Також у тек-
стах були образливі висловлю-
вання на адресу білорусько-
го народу, його історії, мови, 
  культури.

Розділ цікавої інформації про ті чи інші країни 
ведеться в нашій газеті не перший рік. Тут статис-
тичні дані про держави, цікаві факти про них. Ось які 
країни вже були представлені (ви зможете це про-
читати на сайті «Світ-інфо»): Австралія, Австрія, Бри-
танія, Данія, Єгипет, Гренландія, Греція, Індія, Індо-
незія, Ісландія, Іспанія, Італія, Китай, Мексика, Ні-
меччина, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Корея, 
Польща, Португалія, Таїланд, Туреччина, Швейца-
рія, Швеція, Шотландія, Фінляндія, Франція, Японія. 

Румунія (рум. Romania) — держава в південно-
східній частині Європи, переважно розташована в 
басейні нижньої течії Дунаю. Територія — 238392 
квадратні кілометри. Населення за переписом 
2011 року — 20121641 особа. 

Румунія на півночі та сході межує з Республікою 
Молдова (681,3 км) і Україною (613,8 км, у тому 
числі річковий кордон — 292,2 км і морський — 33 
км), на північному заході — з Угорщиною (448 км), 
на південному заході — із Сербією (546,4 км), на 
півдні — з Болгарією (631,3 км, межа — Дунай). На 
південному сході омивається Чорним морем (бере-
гова лінія — 193,5 км). На півдні та сході — річкові 
долини, на південному заході територію Румунії за-
ймають Східні й Південні Карпати. 

Румунія лежить на межі Центральної і Східної 
Європи та Балканського півострова, і на її тери-
торії тисячоліттями перехрещувалися політичні й 
культурні впливи цих трьох регіонів.

Великі міста: Бухарест (1931 тис. мешканців), 
Ясси (354,8 тис.), Галац (342,4 тис.), Тімішоара (340 
тис.), Констанца (337 тис.), Клуж-Напока (332,2 
тис.).

Найбільшою у всьому світі будівлею парламен-
ту вважається будівля в румунській столиці.

Румунія — молода і певною мірою екзо-
тична країна Європи. Її поява на політичній 
карті світу належить до другої половини ХІХ 
століття.

У країні багато історичних областей зі своєю 
специфікою, оскільки кожна з них досить довго пе-
ребувала у складі різних держав: Трансильванія, 

Добруджа, Олтенія, Мунтенія, Банат, Крішана і Ма-
рамуреш.

Господарство Румунії. Індустріально-аграрна 
країна, провідною галуззю є чорна й кольорова ме-
талургія. Перспективною галуззю вважається і хі-
мічна промисловість, що має міцну сировинну базу. 
Румунія експортує продукти нафтопереробки й на-
фтового устаткування, електричне устаткування, 
автомобілі, зернові.

Добре розвинене декоративно-прикладне мис-
тецтво: виготовлення виробів зі шкіри й кераміки, 
плетіння із соломи та лози, шиття й вишивка.

Країна винахідників. Румунія може пишатися 
своїми вченими й винахідниками. У цій країні був 
відкритий панкреїн, який згодом отримав назву ін-
сулін. Його відкриття належить видатному вченому 
й політику Пеунеску. Учений Марінеску перший роз-
глянув під мікроскопом будову людських нервових 
клітин. Румунський хімік Ніколає Теклу винайшов 
газовий пальник. Видатний психолог Одоблежа був 
попередником такої науки як кібернетика.

Незвичайні місця Румунії. Кладовище, розта-
шоване в повіті історичної області Марамуреш, є, 
мабуть, найбільш незвичайним європейським кла-
довищем, яке й називається незвично — Веселим. 
Тут на кожному надгробку вибито дотепний весе-
лий віршик. Ще ця область славиться дуже краси-
вими дерев’яними церквами, побудованими в XVII 
– XVIII століттях у стилі готики.

Скерішоара поряд із селом Гарда — льодовико-
ва печера, знаменита найбільшим у світі підземним 
льодовиком.

У Південних Карпатах розташований гірський 
масив Бучеджі, на поверхні якого є численні химер-
ні скульптури, автори яких — вітер і дощ. 

Містечко Тиргу-Окна знамените найбільшим у сві-
ті санаторієм у найдавнішій підземній соляній шахті.

Кулінарні вподобання. Хліб румунам замінює 
кукурудзяна мамалига, а улюбленою національною 
стравою вважаються схожі на люля-кебаб мітітеї, 
а також сарма — голубці з начинкою зі свинини. З 
міцних напоїв поширена цуйка (сливова горілка) й 
вина з винограду. 

Традиції. У Румунії риси нового часу вдало пе-
реплітаються з традиційною культурою, а сім’я в цій 
країні грає величезну роль у збереженні традицій. 
У народній творчості особливо цікаві епічні старо-
винні пісні-балади — наприклад, балада румун-
ських пастухів «Міоріца».

У Румунії налічується величезна кількість на-
родних свят. Серед них особливо виділяється свя-
то з обрядом «плугошор» — у перший день Нового 
року. Обряд присвячений майбутньому врожаю, і 
виконують його молоді чоловіки, одягнені в козля-
чі шкури.

Найстаріше місто Румунії — Клуж-Напака, в 
якому колись існувало поселення даків, згадується 
ще в працях вченого Стародавньої Греції Птолемея.

Найвужчою європейською вулицею, завширш-
ки всього в сто сантиметрів, вважається вуличка 
Нитки, що знаходиться в Брашові — місті з добре 
збереженими будівлями Середньовіччя.

Міст брехунів знаходиться в місті Сібіу. В од-
ній з легенд йдеться, що брехунам не місце на цьо-
му мосту, бо він може під ними обрушитися. Однак, 
оскільки міст існує вже не одне століття, — або ле-
генда бреше, або в місті нема брехунів. 

Румунія славиться своїми унікальними 
бальнео грязьовими курортами, розташованими на 
Чорному морі й у колисці Румунії — Трансильванії, а 
також гірськолижними комплексами.

На момент скоєння самогубства Фіделю Кастро 
Діас-Баларту було 68 років. Цьому передувала гли-
бока депресія.

Фідель Кастро Діас-Баларт народився 1949 
року в Гавані. Через  зовнішню схожість з батьком 
його називали «Фіделіто» — «Маленький Фідель». 
Схожа зовнішність, однак, не змогла компенсува-
ти різницю в характерах. Це спричинило безліч су-
перечностей між батьком і сином, зробивши Фіде-
літо певним символом постреволюційних складно-
щів Куби.

Фідель Кастро й Мірта Діас-Баларт (мати Фіде-
літо й перша дружина Кастро) розлучилися, коли 
хлопчику було п’ять років. Через рік Діас-Баларт 
разом із сином переїхала у США — країну «імперіа-
лістичних янкі», що їх так зневажав Кастро. 

Мірта дозволяла Фіделіто відвідувати батька. 
Під час такого візиту Фідель Кастро відмовився від-

силати сина назад до Сполучених Штатів. Матері 
довелося наймати викрадачів, аби повернути Фіде-
літо додому.

1959 року, після кубинської революції, Кастро 
спромігся повернути сина до вже комуністичної Куби. 

Кастро-молодшого мало цікавила політика — 
своє життя Фіделіто вирішив присвятити науці. Він 
здобув вищу освіту в СРСР (певний час вчився в 
Харкові). У СРСР познайомився з майбутньою дру-
жиною — Ольгою Смирновою. Пара мала трьох ді-
тей. Проте пізніше подружжя розлучилося, й Фіделі-
то одружився з кубинкою.

Кастро-молодший став першим кваліфікова-
ним фізиком-ядерником на Кубі. Після повернення 
додому у 1980-х роках він очолив комісію з ядерної 
енергетики Куби. Тоді ж СРСР і Куба спільно розпо-
чали будівництво електростанції Хурагуа — дітища 
Фіделя Кастро. Утім, з розпадом Радянського Сою-

зу, найпотужнішого інвестора країни, мрії про елек-
тростанцію розсіялися. Кубу спіткало забагато фі-
нансових і технічних проблем.

Фідель Кастро Діас-Баларт написав понад де-
сять книг і більше сотні наукових статей. На момент 
смерті він обіймав посаду віце-президента Кубин-
ської академії наук й водночас був науковим рад-
ником у Державній раді Куби.

Джонатан Бенджамін-Альварадо, колега Фіде-
літо Кастро, зазначив, що уряд доволі неохоче до-
слухався до порад науковця. «У нього було багато 
ідей щодо розробки проектів відновлюваної енер-
гетики, однак вони так і не були залучені в держав-
ну політику. Куба була і залишається залежною від 
нафтовидобування державою. Думаю, це було роз-
чаруванням для Фіделіто».

Сам Фідель Кастро помер у листопаді 2016 
року у віці 90 років. 

Старший син Фіделя Кастро наклав на себе руки 

Уряд Чилі й чотири компанії, що входять 
до чилійської Асоціації виробників електро-
енергії — французька Engie, італійська Enel, 
американська AES Gener і чилійська Colbun 
— домовилися більше не будувати в країні 
нових вугільних електростанцій, «які не осна-
щені системами уловлювання та зберігання 
вуглецю або іншими еквівалентними техно-
логіями».

На сьогодні на основі вугілля виробляють 
приблизно 40% електроенергії, всього тепло-
ва енергетика (включно з газовою та дизель-
ною генерацією) виробляє 60% чилійської 
електрики.

Але в майбутньому теплова генерація не 

буде основним джерелом енергії, а разом з 
ГЕС — доповненням до сонячної та вітрової 
генерації, сказано в заяві Асоціації. Соняч-
на енергетика до 2030 року займе 30% у ви-
робленні електроенергії. 

Частка теплової генерації знизиться до 
25%, а поновлювані джерела енергії вироб-
лятимуть 75%. На гідроенергетику припада-
тиме 29%, а сонце й вітер спільно будуть ви-
давати 42%. Ще 4% забезпечать біомаса, гео-
термальна й сонячна теплова енергетика.

Чилійська сонячна енергетика є висо-
коефективним сектором. Ціна сонячної кі-
ловат-години знизилася до 2,15 американ-
ських цента.

Парламент Румунії

Масив Бучеджі

Міст брехунів

Сонячна енергетика в Чилі стає найбільшим джерелом енергії 
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які перевернуть 
вашу уяву про час 

Клеопатра жила 
ближче за часом до 

польоту в космос, ніж до 
будівництва пірамід 

Цариця Єгипту Клеопатра жила давно. 
Але навіть для неї піраміди були неймовір-
но древніми. Найбільша — піраміда Хеоп-
са — побудована приблизно 2540 року до 
н.е. Між її будовою і народженням Клео-

патри минув 2471 рік. А між Клеопатрою і 
польотом на Місяць — 2 038 років. 

До речі, для римлян піраміди були так 
само древніми, як ці римляни для нас. 

1913 року Гітлер, 
Троцький, Сталін і Фрейд 

жили в одному місті 
Вони чи хтось з них цілком могли си-

діти в одному кафе, пити чай і мило роз-
мовляти. Мало хто знає, але 1913 року ці 
відомі люди жили в одному місті — у Відні, 
й неподалік один від одного. 

Гітлер з Троцьким регулярно відві-
дували «Cafe Central». За декілька метрів 
від нього було улюблене кафе Фрейда — 
«Cafe Landtmann». Сталін і Гітлер жили 
лише за годину ходьби один від одного, а в 
центрі, в зимовій резиденції австрійських 
Габсбургів, жив престарілий імператор 
Франц-Йосип. 

Гарвардський університет був 
заснований раніше, 

ніж Ньютон опублікував 
закони руху і гравітації 

Легендарний Гарвардський універси-
тет заснований 1636 року. Це на 51 рік 
раніше, ніж Ісаак Ньютон 1687 року опу-
блікував свою працю «Математичні нача-
ла натуральної філософії», в якій виклав 
закони руху і закон всесвітнього тяжіння. 

Оксфордському 
університету більше років, 

ніж імперії ацтеків 
Навчання в Ок-

сфорді почалося 
ще 1096 року, а рік 
створення ацтек-
ської міста-держа-
ви Теночтітлан — 
1325-ий. 

Між першим польотом братів 
Райтів і польотом у космос 

минуло всього 58 років 
17 грудня 1903 року на узбережжі Ат-

лантичного океану в Північній Кароліні лі-
так під назвою «Флаєр» здійснив свій пер-
ший політ, який тривав 12 секунд. А через 
58 років, у 1961 році, радянський космо-
навт Юрій Гагарін полетів у космос. Політ 
тривав 108 хвилин.

 

Метрополітен у Лондоні 
почали будувати, 

коли в Росії було кріпацтво, 
а в 11 штатах США — рабовласництво 

Тоді, 1860 року, новозбудований Лон-
донський метрополітен був завдовжки 6 
км і мав усього 7 станцій. Через паровоз-
ний дим під землею було важко дихати, 
але, незважаючи на це, такий вид транс-
порту мав найбільшу популярність. Друге 
у світі підземне метро з’явилося тільки че-
рез 36 років у Будапешті. 

Використовуючи лазерний радар на 
площі близько 2000 квадратних кілометрів 
у джунглях Гватемали, археологи змогли 
відкрити 60 000 унікальних споруд, які ра-
зом утворюють цілі мегаполіси.

Повідомлення про знайдену інфра-
структуру, яка охоплювала іригаційні кана-
ли та сільськогосподарські угіддя промис-
лових масштабів, надійшло від міжнародної 
команди археологів зі США, Європи та Гва-
темали. 

Попередні дані свідчать, що в низови-
нах могли проживати близько 10 мільйонів 
людей. Це частково пояснює надзвичай-
но розвинену інфраструктуру, яка досі 
ховалася під товщею гватемальських 
джунглів.

Під час пошуків дослідники викорис-
тали технологію LIDAR. Лазерне облад-
нання, встановлене на борту літака, до-
зволило просканувати рекордну площу 
густих лісів Гватемали. Отримані дані 
потім обробив комп’ютер, який візуаль-
но прибрав перешкоди у вигляді гілок і 
дерев. У результаті на зображеннях за-

лишилася лише структура, що ховалася під 
джунглями.

Лазерне картографування виявило 
близько 60 000 індивідуальних споруд, се-
ред них чотири великих церемоніальних 
центри майя з площами й пірамідами.

«Це величезний прорив у досліджен-
нях давніх цивілізацій, і не лише майя. Не 
потрібно вгадувати, де копати, достатньо 
лише «просвітити» територію і виявити най-
більш важливі архітектурні комплекси чи 
споруди, де, судячи з розмірів і форми, мо-
жуть бути найважливіші храми, палаци чи 
гробниці», — розповів Юрій Полюхович, 
який представляє інший археологічний про-

ект — Алтар-де-Сакріфісьос (Гватемала). 
Система LIDAR дозволяє виявити струк-

туру поселень та їхній розмір, комунікації у 
вигляді доріг, іригаційні системи, сільсько-
господарські угіддя, в т.ч. тераси й ферми, 
укріплення та інші фортифікаційні споруди.

Уся ця територія в минулому була щільно 
заселена представниками цивілізації майя, 
чия культура існувала в період між 1000 р. 
до н.е. та 900 р. н.е.

Найбільш важливе місто майя, Тікаль, 
виявилось у три-чотири рази більшим, ніж 
вважали вчені.

«Просвічено» лише невеликі ділянки на 
території майя. Упевнений, що будуть зна-

йдені ще сотні тисяч будівель і вели-
чезні міста. Окрім того, вже відомі на-
уковцям руїни виявляться в рази, а то 
й десятки разів більшими, ніж вважа-
лося раніше. Це нова сторінка в дослі-
дженні культури, — зазначив Полюхо-
вич. — Що стосується України, то віт-
чизняні вчені вже беруть участь у між-
народних наукових проектах, зокрема 
археологічних проектах у Мексиці й 
Гватемалі, та планують нові».

Чому книги 
в Київській Русі 

вважали святинею
У часи, коли люди на терито-

рії давньої України лише вчилися 
читати, книги були без перебіль-
шення чимось святим. Пошана 
до джерел мудрості в Київській 
Русі була великою. Їх створюва-
ли, наче храми, а коли розгорта-
ли першу сторінку, хрестилися, 
немов на ікону. 

На виготовлення однієї кни-
ги знадобилися місяці, а то й 
роки. Майстерно вимальовані 
буквиці створювали одночасно 
текст і картину. 

Поряд з літерами милували 
око ілюстрації-мініатюри, малю-
вати які довіряли спеціально на-
вченим художникам. Матеріа-
лом для сторінок давньоруської 
книги слугував пергамент. Шкі-
ру цілого стада молодих телят 
попередньо обробляли, пере-
творюючи на матеріал для лише 
одного екземпляра. Золото, срі-
бло й коштовне каміння оздо-
блювало стародавні рукопис-
ні книги. По завершенні робо-
ти над книгою її освячували, як 
освячують ікону чи дім.

Перша бібліотека 
Київської Русі

Колекцію саме таких уні-
кальних книг мав Ярослав Муд-
рий. Він розумів значення на-
вчання й читання для розвитку 
людини і держави загалом. Ймо-
вірно, що й сам брав участь у пе-
рекладі текстів з іноземних мов, 
якими добре володів. 

У «Повісті временних літ» за-
фіксована єдина писемна згад-
ка про існування Ярославової 
бібліотеки. Князь почав форму-
вати її за 17 років до смерті. Пе-
реважно це були священні, бого-
службові книги й особливо цінні 

для науки історичні хроніки. Уче-
ні припускають, що загалом ко-
лекція могла налічувати до 1000 
унікальних видань.

Своєрідне видавництво, де 
перекладали й писали, розта-
шовувалось у столиці Київської 
Русі, в Софійському соборі. Тут 
було написане відоме «Сло-
во про закон і благодать» київ-
ського митрополита Іларіона, 
тут працювали над «Ізборником 
Святослава».

Київське Євангеліє 
королеви Франції
Коштовні книги з колекції 

Ярослава Мудрого стали поса-
гом для його дочок.

Будучи батьком дев’яти ді-
тей, князь найперше дбав про 
їх освіту. Усі три дочки були від-
дані заміж за королів. Єлизаве-
та вийшла заміж за норвезько-
го короля, Анастасія — за ма-
дярського, та найбільш відомою 
стала наймолодша Анна. 18-річ-
на французька королева Анна 
Ярославна славилася не лише 
своєю вродою, а й освіченістю. Її 
чоловік король Генрик I не вмів 
ні читати, ні писати. Тож дівчина 
чи не з перших днів подружньо-
го життя зайнялася справами 
держави. Підписувала держав-
ні акти своїм ім’ям — Анна Ре-
гіна, тоді як король Генрик ста-
вив хрестик на позначенні сво-
го імені.

Під час церемонії вінчання 
та водночас коронації Анни мо-
лоде подружжя присягало на 
привезеній з Київської Русі кни-
зі. То було Київське Євангеліє, 
яке згодом назвали Реймським. 
Відтоді всі королі Франції, аж до 
Людовика XIV, складали присягу 
в катедральному соборі Рейм-
са з рукою на Євангелії, написа-
ному старовинною українською 
мовою.

Кожній князівні, яка виходи-
ла заміж, разом з іншим було по-
даровано щось із батьківської 
бібліотеки. Тож частину книг 
Ярослава перевезли до Європи, 
але основна скарбниця залиши-
лася в Києві.

«Хто знайде цей хід, 
той знайде скарб 

Ярослава»
На жаль, ніхто так і не знає, 

чи існують досі книги Ярослава 
Мудрого. Адже відтоді сталося 
чимало воєн, пожеж та інших лих. 
Бібліотека могла згоріти під час 
захоплення монголо-татарськи-
ми військами Києва 1240 року, 
які підпалили місто. Могла бути 
розграбована й розкидана по 
всіх куточках світу. Проте серед 
учених існує версія, за якою істо-
ричні книги досі зберігаються під 
землею в Києві. Катакомби ста-
родавніх храмів, глибинні печери 
й підземелля могли слугувати на-
дійною схованкою колекції.

Збудований 1037 року пре-
красний кам’яний храм з уні-
кальними мозаїками та фрес-
ками — собор Святої Софії — 
став найкращим місцем для кня-
зівської книгозбірні. Ймовірно, 
звідти бібліотеку нікуди не пере-
міщали.

Цікаво, що 1916 року поряд 
із Софійським собором утвори-
лося глибоке провалля, в яко-
му проглядався підземний хід. 
Експедицію дослідників очолив 
Олександр Ертель. Оглядаючи 
стародавні коридори, вчені на-
трапили на дивовижну знахідку 
— шматок березової кори з по-
сланням, в якому йшлося: «А хто 
знайде цей хід, той знайде вели-
кий скарб Ярослава». Автор ви-
різьбив літери на дереві, а по-
тім замалював їх чорнилом. Ні-
хто не сумнівався, що малася на 
увазі безцінна бібліотека. Так 
само швидко вчені розгадали, 
що напис належить до періоду 
пізнього Середньовіччя. Знахід-
ка довела, що в XVII столітті міс-
цеві знали про скарб або про 
нього ходили чутки.

Таємниця 
київських ченців
У часи Київської Русі книга-

ми займалися переважно чен-

ці. За ворожих набігів чи іншої 
великої небезпеки вони пере-
носили найцінніші речі до під-
земних ходів. У печерах відсут-
нє різке коливання температур і 
немає високої вологості. Місце 
схованки тримали в найсуворі-
шій таємниці, яка, на жаль, мо-
гла померти разом зі служите-
лями монастирів.

Тож бібліотека Ярослава 
Муд рого могла зберігатися в 
підземних лабіринтах одного з 
київських храмів. Цілком ймо-
вірно, що до наших днів перга-
ментні видання збереглися в до-
сить хорошому стані.

Щодо 
місцезнаходження 

колекції існує 
чимало версій

Межигірський монастир теж 
є претендентом на місце леген-
дарного схову. У радянську епо-
ху під час будівництва дачі По-
стишева в Межигір’ї робітники 
випадково натрапили на під-
вальне приміщення, догори за-
повнене стародавніми книга-
ми. Однак невідомо, чи був це 
скарб Ярослава Мудрого. Книги 
тоді засипали землею, а пізні-
ше дослідники не змогли більше 
знайти того підвалу.

Ще одним місцем зберіган-
ня бібліотеки міг бути комплекс 
печер поблизу Видубицького 
монастиря. У різні часи тут зна-
ходили чимало цікавого й загад-
кового.

Києво-Печерський монастир 
і лаврські підземелля найдавні-
шого монастиря теж могли стати 
надійною схованкою для такого 
цінного скарбу.

Хоча дискусії тривають, 
більшість учених усе-таки вва-
жає існування бібліотеки Яро-
слава Мудрого історичним 
фактом. Він заблукав у ста-
ровинних рукописах та поміж 
десятком легенд. Але шукачі 
скарбів вірять, що в майбут-
ньому комусь таки пощастить 
віднайти давньоруські фоліан-
ти з колекції князя Ярослава 
— один із загублених скарбів 
Київської Русі.

Нова сторінка досліджень: знайшли цілі міста майя у джунглях Гватемали

3D зображення міста Тікаль, головного центру цивілізації майя.

Стародавні рукописні книги України
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11Генерал Лавр Корнілов, у центрі. 1917 рік. 

«Становище наше 
безнадійне» 

Історики так і не визначилися: 
одні вважають початком Громадян-
ської війни більшовицький перево-
рот 25 жовтня (7 листопада) 1917 
року, інші — 1918 рік. А до того був 
дійсно «тріумфальний хід Радянської 
влади», як писали в радянських під-
ручниках. 

Наступного дня після захоплен-
ня більшовиками Зимового палацу 
отаман Всевеликого Війська Дон-
ського генерал Каледін відмовив-
ся визнавати владу Рад і закликав 
на Дон «усіх вірних честі й присязі». 
Прибулі генерали Алексєєв і Корні-
лов почали формувати в Ростові й 
Новочеркаську армію. 7 січня вона 
отримала найменування Добро-
вольчої. Головкомом став генерал 
Корнілов. Прапор — біло-синьо-чер-
воний. Тобто організаційно й полі-
тично оформилася озброєна струк-
тура, супротивна Радам. 

Від того дня, 7 січня 1918 року, 
можливо, і слід вести історичний від-
лік Громадянської війни. В усякому 
разі формальний. 

Але широкомасштабних дій ще 
не було. Тому що не було, по суті, й 
армії. На січень у ній налічувалося 
близько чотирьох тисяч осіб. Це два 
неповні полки. І складалися вони 
тільки з офіцерів. 

Козаки, що завжди ставилися 
до «золотопогонників» з прихова-
ною неприязню, відмовилися бити-
ся і за «добровольців», і за Тимчасо-
вий уряд (вірність якому проголосив 
Каледін), та й за свій «вільний Дон» 
— теж. Експедиційний корпус з де-
сяти тисяч червоногвардійців і сол-
датів Петроградського гарнізону під 
командою Рудольфа Сіверса, що ру-
шив на Ростов, фактично не зустрі-
чав опору. 

«Становище наше безнадійне. 
Населення не лише нас не підтри-
мує, але й настроєне до нас вороже. 
Сил у нас немає, і опір безглуздий... 
Досить базікати! Від базікання Росія 
загинула!» — заявив отаман Кале-
дін на засіданні Донського уряду. Ви-
йшов до іншої кімнати і застрелився. 

«Натиск більшовиків стримували 
кілька сотень офіцерів і дітей-юнке-
рів, гімназистів, кадетів, а панелі й 
кафе Ростова і Новочеркаська були 
заповнені молодими, здоровими 
офіцерами, що не вступали в армію, 
— з гіркотою згадував генерал Де-
нікін. — Після взяття Ростова біль-
шовиками радянський комендант 
Калюжний скаржився в Раді робіт-
ничих депутатів на страшенне пере-
вантаження роботою: тисячі офіце-
рів з’являлися до нього в управління 
із заявами, що вони не були в Добро-
вольчій армії. Так само було і в Ново-
черкаську. Донське офіцерство ухи-
лилося зовсім від боротьби». 

На захист Новочеркаська, сто-
лиці Області Війська Донського, ви-

йшло 147 осіб — включно з юнкера-
ми й гімназистами. 

Після удару червоних корніловці, 
втративши третину особового скла-
ду, відступили й рушили на Кубань, 
до Катеринодара. Так почався Льо-
довий похід, що став легендою Біло-
го руху. Поки дійшли, Катеринодар 
узяли більшовики. Штурм провалив-
ся, Корнілов загинув, армія поверну-
лася на Дон. 

А на Дону настрій змінився. По-
старалися червоні переможці — 
розстріляли дві тисячі козачих офі-
церів, почали конфіскацію хліба, на-
казали здати зброю. Дон завирував. 
Пошарпану Добровольчу армію вже 
під командуванням Денікіна зустрі-
ло козацтво, готове битися проти 
революційних мародерів і насиль-
ників. 

Можливо, і тоді велика Грома-
дянська війна не почалася б — за-
надто сили були нерівні. 

І червоні, і білі — 
«німецькі шпигуни» 

Історія сповнена випадковостей 
і парадоксів, що доходять до абсур-
ду. 

Брестський мирний договір від 3 
березня 1918 року, за яким Радян-
ська Росія вийшла з Першої світової 
війни, вороги більшовиків називали 
капітулянтським, зрадницьким. Але 
проти договору, проти Леніна висту-
пали й багато відомих більшовиків. 
Дійсно, Росія втрачала Україну, Фін-
ляндію, Естляндську, Курляндську й 
Ліфляндську губернії, Карську, Ба-
тумську області та деякі інші терито-
рії, де загалом мешкало 56 мільйо-
нів осіб — третина всього населен-
ня. До того ж Росія зобов’язана була 
виплатити Німеччині 6 мільярдів ма-
рок і 500 мільйонів золотих рублів. 

Але виявилося, що Ленін мав ра-
цію. Після виходу «Декрету про зем-
лю» солдати попрямували додому — 
встигнути до розподілу землі. Що б 
не кричали прибічники «війни до пе-
реможного кінця», а в реальності ні 
Тимчасовий уряд, ні Ради не змогли 
б утримати солдатів в окопах: до тре-
тини особового складу вже дезерти-
рувало. Таким чином, уся Росія за лі-
чені тижні могла потрапити під владу 
кайзерівської Німеччини та союзних 
з нею Австро-Угорщини, Туреччини й 
Болгарії. 

А через півроку в Німеччині ви-
бухнула листопадова революція, 
влада кайзера впала, народ прого-
лосив республіку — і ЦВК Росії ану-
лював грабіжницький договір. Усі 
вважали Леніна провидцем. 

Проте за ці півроку Німеччина 
ввела війська не лише в Прибалти-
ку, Білорусію та Україну, а й в області 
Півдня Росії — у квітні – травні впа-
ла більшовицька влада в Криму й на 
Дону. Таким чином, німецькі війська 
врятували Військо Донське й Добро-
вольчу армію від повного розгрому. 

Отаман Краснов уклав союз з 
німцями, німецька марка стала гро-
шовою одиницею на території Об-
ласті Війська Донського. У першо-
му наказі Краснова йшлося: «Я ви-
магаю, щоб усі утрималися від будь-
яких дій щодо німецьких військ і 
дивилися б на них так само, як на 
свої частини». 

Німці вивозили з Дону продо-
вольство й сировину, натомість за-
безпечували зброєю і боєприпаса-
ми не лише Військо Донське, а й не-
гласно Добровольчу армію Денікіна. 

Склалася абсурдна ситуація. 
Менше року тому, в липні 1917-го, 
Леніна й більшовиків називали «ні-
мецькими шпигунами»; щойно, в 
березні 1918-го, таврували їх за 
Брестський мир як за зраду, здачу 
Росії німцям. А тепер «вороги-тев-
тони» — союзники козацтва, колиш-
ньої царської армії, Білого руху? 

Що в цій ситуації мали думати 
селяни, козаки, офіцери й солдати, 
які ще вчора воювали проти німців? 
Громадянська війна не розгораєть-
ся без потужного напруження про-
тистояння, тобто чіткого розділення, 
хто друг і хто ворог. 

За півроку німецької окупації 
Добровольча армія і Військо Дон-
ське отримали перепочинок, зміц-
ніли, набрали сил для подальшої 
боротьби. Цілком імовірно, що при 
збереженні такого становища широ-
комасштабні бойові дії не розгорну-
лися б, проте сталася абсолютно не-
передбачена подія, яка могла зміни-
ти хід історії. 

Полонені 
чехословаки ледве 

не повалили 
Радянську владу 
У Першій світовій війні на боці 

Росії воював 50-тисячний корпус по-
лонених чехів і словаків. Після Жов-
тневої революції він формально 
став частиною французької армії і, 
за договором з Радянським урядом, 
мав бути виведений до Європи. Але 
шлях на Захід перегороджували ні-
мецькі війська. Тому корпус виріши-
ли відправити морем через Влади-
восток — 63 ешелони по 40 вагонів 
простягнулися через усю країну від 
Пензи до бухти Золотий Ріг. При цьо-
му радянська влада й чехословаки 
дійшли до угоди про часткове їх роз-
зброєння. 

Зрозуміло, що більшовики побо-
ювалися: на тлі загального хаосу не 
можна не боятися єдиної на терито-
рії країни регулярної армії. Але тут 
зловісну роль зіграла найповніша, 
на межі абсурду, заплутаність між-
народних відносин. Учорашні союз-
ники Росії по блоку Антанти — Ве-

ликобританія і Франція — стали по-
тенційними, але ще не відкритими 
ворогами революційної Росії, а вчо-
рашній ворог Німеччина — парт-
нером за Брестським договором. 
Німеччина зажадала роззброїти і 
відправити до концтаборів усіх по-
лонених військовослужбовців кра-
їн Антанти. Маючи на увазі Чехо-
словацький корпус, кайзерівський 
генштаб резонно побоювався, що 
його поява на Західному фронті змі-
нить баланс сил. 

Радянський уряд віддав наказ 
зупинити просування ешелонів до 
Владивостока й вивезти корпус до 
Європи через Архангельськ і Мур-
манськ. Легіонери запідозрили в 
цьому рішенні прихований намір ви-
дати їх Німеччині й Австро-Угорщині. 
Терміново скликаний у Челябінську 
Тимчасовий виконавчий комітет че-
хословаків розірвав договір з біль-
шовиками, припинив здачу зброї і 
вирішив рухатися на Владивосток.

25 травня 1918 року нарком-
воєнмор (народний комісар у вій-
ськових і морських справах) Троць-
кий віддав наказ про негайне і по-
вне роззброєння корпусу. Але спро-
би роззброєння лише спровокували 
пряме збройне повстання. Спалах-
нув бікфордів шнур від Пензи до Ти-
хого океану. Тільки з травня по ли-
пень чехословаки захопили Челя-
бінськ, Петропавловськ, Курган, 
Новомиколаївськ (Новосибірськ), 
Маріїнськ, Нижньоудінськ, Канськ, 
Омськ, Томськ, Пензу, Самару, Тю-
мень, Катеринбург, Іркутськ, Читу, 
Владивосток... 

Білий рух від самого початку був 
приреченим. Згадаймо Каледіна: 
«Становище наше безнадійне. Насе-
лення... не підтримує... Сил у нас не-
має, і опір безглуздий». 

І раптом виявилося, що більшо-
вицька влада висить на волосині. 
Від Пензи до Владивостока миттєво 
активізувалися супротивники чер-
воних, виникли антибільшовицькі 
республіки — від Комітету Установ-
чих зборів (Комуч) у Самарі до Тим-
часового Сибірського уряду в Ом-
ську. Звільнені від червоних Сиз-
рань, Саратов, Симбірськ, Бугульма, 
Уфа, Красноярськ, Благовєщенськ, 
Хабаровськ... 

У серпні Народна армія Комуча 
під командуванням підполковника 
Каппеля спільно з чехословацькими 
частинами взяла Казань і захопила 
золотий запас Російської імперії. 

Влада Рад упала від Пензи до 
Владивостока. 

У серпні 1918 року французь-
кий уряд направив на Далекий Схід 
і в Сибір генерала Жанена — в ран-
зі «головнокомандувача Союзних 
військ у Сибіру». З конкретним за-
вданням — узяти під контроль чехо-
словацький корпус. 

28 жовтня 1918 року в Пра-
зі була проголошена Чехословаць-
ка республіка. Після цього утрима-
ти чехів і словаків на чужій землі й 
у чужій війні стало зовсім неможли-
во. Легіонери, після повстання яких і 
розгорнулася повномасштабна Гро-
мадянська війна, спочатку не хотіли 
битися ні з більшовиками, ні з будь-
якою іншою владою в Росії. Вони хо-
тіли додому. Транссиб був під їхнім 
контролем. 

Адмірал Колчак після поразки 
у війні та складення повноважень 
Верховного правителя Росії знахо-
дився в ешелоні під охороною че-
хословаків і місії генерала Жане-
на. У січні 1920 року легіонери, з 
відома Жанена, видали Колчака 
есерівському Політцентру, що за-
хопив владу в Іркутську, — в обмін 
на проїзд повз Байкал. Есери пере-
дали Колчака більшовикам, 7 люто-
го 1920 року адмірала розстріля-
ли. Потім чехословаки прорвалися з 
боями через загони білого отамана 
Семенова. 

І з червоними билися, і з біли-
ми — за повернення додому. Улітку 
1920 року з Владивостока вийшов 
останній з 42 кораблів з бійцями Че-
хословацького корпусу. 

Воєнний геній 
Нестор Махно 

Нестор Махно був революціоне-
ром-ідеалістом і тому воював проти 
всіх. 

Ленін ще в Росію не приїхав, ще 
не виступав з броньовика на Фін-
ляндському вокзалі, а Махно в Гу-
ляйполі — вже голова Селянського 
союзу і пропонує «негайно відібра-
ти церковну й поміщицьку землю та 
організувати по садибах вільну сіль-
ськогосподарську комуну». 

До Жовтневого перевороту ще 
місяць, Ленін ховається в Розливі, 
а Махно в Гуляйполі підписує декрет 
повітової Ради про націоналізацію 
землі та проголошує союз із робіт-
никами на ґрунті самоврядування 
трудящих. 

Селянська республіка в Гуляйполі 
протрималася до 1921 року, до оста-
точного розгрому більшовиками. 

Революційна повстанська ар-
мія Махна, яка в радянській історіо-
графії принизливо називається бан-
дою, восени 1919 року налічувала 
до 123 тисяч багнетів і шабель! Вона 
билася проти військ кайзера Віль-
гельма й гетьмана Скоропадського, 
проти Української Центральної Ради 
і петлюрівської Директорії, проти 
Червоної армії і проти Білої армії. 
Майже чотири роки. 

Більшовиків Нестор Махно вва-
жав ідейними ворогами. Але визна-
вав їх як тимчасових союзників у 
революції. Ленина — поважав. Про 
що відверто розповів у своїх спога-
дах: «Я особисто відчув, що починаю 
благоговіти перед Леніним». Напев-
но, його виклад зустрічі з Леніним і 
Свердловим у середині 1918 року 
вибірковий, і можна тільки припус-
кати, про що він промовчав. Не ска-
зав прямо, що, ймовірно, Ленін зі 
Свердловим тоді й вирішили зроби-
ти Махна організатором і вождем 
стихійної селянської війни на Україні 
— проти гетьмана Скоропадського й 
німецьких окупантів. 

Після чого Махно і розгорнув, як 
він писав, «могутній антидержавний 
революційний рух широких україн-
ських мас». За даними німецького 
Генштабу, тільки за шість перших мі-
сяців перебування на Україні в ході 
локальних повстань селян було вби-
то близько 22 тисяч німецьких 
та австрійських солдатів і 
офіцерів. 

Кривава перемога червоних: воля випадку чи воля народу? 
Як 100 років тому в Росії почалася Громадянська війна

Бронепотяг «Орлик». Пензенське угруповання чехословаків. 
Уфа, липень 1918 року. 
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Селянський вождь, 
як міг, відділяв себе від 

більшовиків, називав їх шар-
латанами, узурпаторами, Леніна і 

Троцького звинувачував у прагнен-
ні поневолити народ: «Якщо товари-
ші більшовики йдуть з Великоросії 
на Україну допомогти нам у важкій 
боротьбі з контрреволюцією, ми по-
винні сказати їм: «Ласкаво просимо, 
дорогі друзі!» Якщо вони йдуть сюди 
з метою монополізувати Україну, ми 
скажемо їм: «Руки геть!» 

Пішли кайзерські солдати, закін-
чилася влада гетьмана Скоропад-
ського. Махно виступив проти Пет-
люри й узяв Катеринослав (Дніпро-
петровськ). 

Восени 1919 року Денікін під-
ступив до Москви. Махно проголо-
сив: «Головний наш ворог — Денікін. 
Комуністи — все ж революціонери. 
З ними ми зможемо розрахуватися 
потім. Зараз усе має бути спрямова-
но проти Денікіна». 

У союзники покликав... Петлюру. 
Їх об’єднана армія захопила Кривий 
Ріг, Нікополь, Олександрівськ (За-
поріжжя), Мелітополь, Юзівку (До-
нецьк), Маріуполь, Бердянськ, Кате-
ринослав (Дніпропетровськ). 

«Становище ставало грізним і 
вимагало заходів виняткових, — ви-
знавав у мемуарах Денікін. — Для 
придушення повстання довелося, 
незважаючи на серйозне станови-
ще фронту, знімати з нього частини 

й використати всі резерви. Це по-
встання, що набуло такого широкого 
розмаху, розладнало наш тил і осла-
било фронт у найбільш скрутний для 
нього момент». 

Іншими словами, Махно зірвав 
наступ Денікіна на Москву. Хто знає, 
як повернулася б історія, якби не 
вдарив він у тил з такою нищівною 
силою. Після цього Білу армію роз-
били на фронті, й вона покотилася 
на Південь. 

1920 рік, перехід через Сиваш, 
штурм Перекопу, розгром Врангеля 
і... оточення махновських частин Чер-
воною армією. Прорвавши блокаду, 
Махно ще один рік вів партизанську 
боротьбу проти вічних ворогів-союз-
ників, а в серпні 1921 року пішов до 
Румунії. Помер 1934 року в Парижі. 
Жив у невідомості, майже в злиднях. 

Іншого фіналу бути не могло. У 
будь-якому варіанті приречена на 
крах сама ідея життя без держави. А 
саме їй і служив Нестор Махно. 

Махно — воєнний геній. Він винай-
шов нову тактику бойових дій — при-
думав тачанки й посадив на них по-
встанське військо. Його армія за добу 
проходила до 60 – 80 кілометрів, не-
сподівано з’являючись і незбагненно 
розчиняючись у степу. Тачанка — сама 
по собі унікальна бойова одиниця. 

Червоні перейняли тачанку в 
Махна. Білі — погребували мужиць-
кою тактикою бою. І програли, серед 
іншого й тому. 

Уявімо велику кавалерійську 
битву. Дві кінні лави йдуть одна на 
одну. Раптом з червоної лави вперед 
вилітають 250 тачанок, розгортають-
ся — і 250 (!) кулеметів косять супро-
тивника вогнем мало не впритул. 
Смертоносний вихор, завали з людей 
і коней. Далі залишається, як писав 
Ісаак Бабель, тільки «велика безмов-
ність рубки», тільки добивати... 

11 листопада 1920 року в Кри-
му, в бою біля Коропової балки, вог-
нем 250 махновських тачанок, а по-
тім шаблями махновців і бійців 2-ої 
кінної армії Миронова був знище-
ний кінний корпус генерала Барбо-
вича — 4590 шабель. Остання надія 
Врангеля. 

Воля випадку — 
чи воля народу? 
Якщо подивитися на карту воєн-

них дій другої половини 1918 і 1919 
року, то порятунок уряду більшови-

ків здається дивом. Армії Колчака й 
Денікіна отримали з Англії, Франції 
і США рушниці, патрони, танки, бро-
ньовики, обмундирування. У Мур-
манську й Архангельську, Одесі й 
Севастополі — британський і фран-
цузький десанти. Колчак в Уфі, Міл-
лер — в Архангельську, Юденич — 
у Пскові, Денікін — в Орлі (кіннота 
Шкуро й Мамонтова — на підступах 
до Тули). 

Більшовики створили підпільний 
Московський комітет партії і поча-
ли евакуацію урядових установ у Во-
логду. 

Проте — Радянська влада ви-
стояла. Як? Що їй допомогло або що 
її врятувало? 

Нова пропаганда, передусім че-
рез кіно й телебачення (фільми «Ад-
мірал», «Сонячний удар», телесеріа-
ли «Троцький», «Демон революції» й 
інші), намагається показати й роз-
повісти нам про «нову історію» — і 
увесь час дають промах. Чим огид-
ніше зображають у картинах вождів 
революції, червоних бійців і коміса-
рів, чим красивіший і благородніший 
вигляд мають білі офіцери, тим не-
минучіше виникає питання: чому ж 
народ не пішов за такими благород-
ними, самовідданими православни-
ми воїнами, якими їх показали на 
екрані, а пішов за більшовиками-
христопродавцями? 

Тому що вважав їх СВОЇМИ. Які б 
не були, але — свої, такі самі робітни-

ки й мужики від сохи. А білі — пани, 
які хочуть відновити колишню владу, 
чужу народу, що впродовж віків три-
мала народ у ганебному рабстві. 

Можна скільки завгодно ідеа-
лізувати у фільмах біле офіцерство, 
але реальна Біла гвардія переважно 
вважала народ бидлом, що сказило-
ся. І думала загнати його кулями й 
батогами в колишнє стійло. 

Чому армія Денікіна легко пе-
ремогла на Україні, а Москву взя-
ти не змогла? Тому що Український 
Раднарком не віддав землю на-
роду, а націоналізував у держав-
ну власність. Для селян невідомий 
Наркомзем став нічим не кращим 
за поміщиків. Український мужик 
щонайменше — не підтримував 
червоних. Або — починав парти-
занську війну. Не за білих — за 
землю й волю. 

Але, як тільки Біла армія пере-
йшла кордон тодішньої Української 
республіки і вступила в межі Росій-
ської республіки, рух загальмував-
ся. Тому що в Росії селяни отримали 
землю. Вони розцінили прихід Де-
нікінської армії як спробу відібрати 
землю, повернути поміщиків. 

Народ у більшості своїй був з 
червоними. А як розпорядилися ко-
муністи народною довірою та під-
тримкою — інша глава історії. 

Сергій БАЙМУХАМЕТОВ, 
«Новая газета»

Сайт «Аргумент», 08.01.2018

Кривава перемога червоних: воля випадку чи воля народу? 
Як 100 років тому в Росії почалася Громадянська війна

Нестор Махно у своєму штабі. 
1919 рік. 

Переглянув торішній список 
підтримки суспільно значимих ви-
дань в Україні. У ньому практично 
немає книг з української історії.

Томи Ігоря Ситого (про печат-
ки, герби), Ярослава Дашкеви-
ча (про тюрків на наших землях), 
Віктора Горобця (про гетьмана 
І.Брюховецького), Тараса Чухліба 
(козаки й татари), Віктора Бреху-
ненка (російські міфи про Україну 
та її минуле), Станіслава Келембе-
та (князі Несвізькі та Збаразькі), 
Тетяни Лютої (Київ на стародавніх 
мапах),Тетяни Юрової (однострій 
українських вояків від Першої до 
Другої світової війни), Антона Бон-
даренка (культ вовка у військових 
традиціях давньої України), Кири-
ла Галушка (про назву Україна), Ва-
силя Кононенка (проекти козаць-
кої адміністрації 1687 – 1764 рр.), 
Сергія Коваленка (про Івана Богу-
на), Віктора Моренця (про діяль-
ність московських концентрацій-
них таборів на окупованій терито-
рії України в 1919 – 1922 роках) 
та багатьох інших авторів, видані 
2017 року мізерними тиражами, 
здебільшого навіть не потрапили 
до обласних бібліотек.

Уже кілька років лежать неви-
даними універсали, листи гетьма-
на Івана Скоропадського, твори ді-
ячів доби гетьмана І. Мазепи...

І ось що робити юному читачу в 
якійсь сільській чи міській шкільній 
бібліотеці, коли він схоче розібра-
тися в нашій історії? На жаль, та-
кий вибір для «пізнання» дуже ти-
повий.

Мене, власне кажучи, різонули 
слова директора Українського ін-
ституту книги Т.Терен, яка подає у 
відставку: мовляв, 125 мільйонів 
на українське книговидання — за-
багато, треба значно менше... Я 
розумію, що провести тендери для 
такої кількості грошей — вкрай 
складно... Але ж треба, щоб укра-
їнських істориків читали не тіль-
ки... історики, а й звичайні чита-

чі. Щоб ці книги нарешті були до-
ступні, якщо не мільйонам, то хоча 
б сотням тисяч людей! Саме так! 
Адже жити в Україні й лише при-
близно уявляти, в якій країні ти 
працюєш, здобуваєш знання, — 
це погано, це страшно…

Ось монографія Ситого І. «КО-
ЗАЦЬКА УКРАЇНА: печатки, гер-
би, знаки та емблеми кінця XVI – 
XVIII століть» (майже 1000 сторі-
нок) мала б лежати в кожній школі. 
Там просто цікавий фактаж як для 
першачка, так і для десятиклас-
ника! Ця унікальна праця заслу-
говує найвищих оцінок, належно-
го матеріального винагороджен-
ня автора. Але… вона продається 
в книжкових крамницях за 500 – 
550 гривень, бо при невеликому 
накладі саме стільки коштує один 
примірник. Навіть фахівцю це ви-
дання придбати проблематично. 
Книга лежить. Видавництво не 
компенсує витрат… За бюджетної 
підтримки при накладі для бібліо-
тек у 10000 примірників ця пра-
ця коштувала б у книгарні 100 – 
130 гривень… А тим часом ми ди-
вуємося, як у чиїсь голови поряд 
з нами входить зовсім інший дух 
— антиукраїнський, орієнтований 
на імперські пропагандистські 
фейки сусідньої держави-агре-
сора… Вона не шкодує для цього 
мільярдів.

Сергій ПАВЛЕНКО
* * * 

Про автора. Сергій Олего-
вич Павленко — відомий черні-
гівський журналіст, історик, автор 
найбільшої кількості наукових книг 
про Мазепу та його період. Від са-
мого початку видання й уже по-
над 20 років є редактором солід-
ного історико-краєзнавчого жур-
налу «Сіверянський літопис». Не-
щодавно наша газета повністю 
надрукувала його книжку «Опози-
ція на Чернігівщині» (в №№ 109 – 
117), яку можете прочитати на сай-
ті «Світ-інфо». 

Чому книга Ігоря Ситого 
дорожча 500 гривень

Народився 30 січня 1898 року 
в селі Сокілка на Полтавщині. Ще зі 
шкільного віку відзначався націона-
лістичними поглядами. Під час на-
вчання в середній комерційній шко-
лі в Кобеляках був заарештований і 

ув’язнений на 8 місяців «за зберіган-
ня й розповсюдження забороненої лі-
тератури» (із закликами до боротьби 
за автономію України).

Навчався в Полтавському інсти-
туті народної освіти (1918 – 1921). 
Співпрацював з київськими часо-
писами «Рада», «Полтавський день», 
редагував полтавську газету «Рідне 
слово». У 1922-му емігрував до Че-
хословаччини. Закінчив філософ-
ський факультет Українського віль-
ного університету (1927), захистив 
докторську дисертацію «Гетьману-
вання Виговського, Хмельниченка та 
Тетері».

Викладав в Українському висо-
кому педагогічному інституті імені 
М. Драгоманова, Українському віль-
ному університеті. Секретар Україн-
ського історико-філологічного това-
риства (1929 – 1938), директор Му-
зею визвольної боротьби України в 

Празі (1945 – 1948), в якому працю-
вав від 1930 р. Робота в музеї стала 
справою його життя. У 1945-му Си-
мон Наріжний не покинув Праги й до-
кладав титанічних зусиль для збере-
ження музею та його фондів за радян-
ського панування: писав меморанду-
ми, скарги, протести, надіслав три 
листи Й. Сталіну. 

Автор фундаментального видан-
ня «Українська еміграція. Культурна 
праця української еміграції між дво-
ма світовими війнами» (1942), «Ма-
теріалів до історії Музею Визволь-
ної боротьби України в Празі» (1957 
– 1959), ряду праць з історії україн-
ського козацтва.

Від 1951 року мешкав в Австралії. 
Працював на птахофермі, потім — на 
фабриці. Десять років доглядав пара-
лізовану дружину.

Помер 23 липня 1983 року в Сід-
неї (Австралія).

Симон Наріжний — 
історик і бібліограф 

Народився 10 січня 1878 року в селі Неїлівка на Полтав-
щині. Походив із дворянської родини. Закінчив Полтавський 
кадетський корпус, Московське Олександрівське піхотне учи-
лище юнкерів, Миколаївську військову академію в Петербур-
зі. Артилерист, брав участь у Першій світовій війні, нагоро-
джений золотою Георгіївською зброєю і Георгіївським хрес-

том. Полковник російської армії.
У червні 1917-го, перебуваючи в Москві, виявив бажання 

служити в українській армії. Учасник двох перших військових 
з’їздів. Займався українізацією військових частин, став орга-
нізатором гарматних частин. Від жовтня 1918-го — Генераль-
ний писар Українського козацтва. 

Підтримав Директорію УНР, один з організаторів параду в 
Києві 22 січня 1919-го на честь злуки УНР і ЗУНР. Деякий час 
командував Сірожупанною дивізією. Генерал для особливих 
доручень при Головному Отамані Симоні Петлюрі.

Пізніше оселився в Перемишлі (Польща). Засновник і ке-
рівник філії Українського центрального комітету, опікувався 
колишніми вояками Армії УНР. Згодом організував іконопис-
ну майстерню «Відродження», в якій працювали колишні укра-
їнські вояки. Під керівництвом Бориса Палія-Неїла розмальо-
вано майже 40 українських греко-католицьких церков.

1944 року виїхав до Німеччини, пізніше емігрував до США. 
Продовжував займатися церковними розписами. Станичний 
отаман станиці Українського вільного козацтва (1948), один з 
ініціаторів створення Спілки українських вояків.

Помер 5 лютого 1956 року в Детройті (США).
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів 

Борис Палій-Неїло — генерал-хорунжий Армії УНР 

Борис Палій-Неїло в товаристві своєї дружини 
та Петра Олексієнка. Детройт, США. 1955. 
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Громада села 
дізналася про земляка, 

учасника бою 
під Крутами

З нагоди 100-річчя бою під 
Крутами жителі села Монастири-
ще Ічнянського району за допо-
могою громадської організації 
«Українська ініціатива» дізналися, 
що їхній земляк Митрофан Шви-
дун був учасником бою.

Митрофан Швидун народив-
ся 1896 року в Монастирищі. Він, 
тоді курсант Першої Української 
військової юнацької школи ім. 
Б. Хмельницького, взяв участь у 
бою під Крутами, був поранений 
у ногу. Побратими на руках доне-
сли його до поїзда і врятували. У 
1918-му служив в Окремій Запо-
різькій дивізії Української держа-
ви. У 1919 – 1920 роках у Дієвій 
армії УНР воював на бронепотя-
гах. У грудні 1918-го був поране-
ний у ліве плече, у квітні 1920-го 
його визнали інвалідом. Проте 
хорунжий Швидун залишився слу-
жити в армії у штабі 1-ої Запорізь-
кої дивізії. 

У 1920 – 1930-х мешкав у 
місті Луцьку, був активістом міс-
цевої української громади. У 
1941-му — організатор Луцького 
куреня ОУН, багато бійців якого 
згодом опинилися в лавах Укра-
їнської Повстанської Армії. Його 
доля після 1941 року невідома.

ГО «Українська ініціатива» для 
цього заходу підготувала інфор-
маційні плакати про Митрофа-
на Швидуна, Українську револю-
цію 1917 – 1921 років, Серед них 
були й матеріали Українського ін-
ституту національної пам’яті. Їх 
разом з добіркою історичної літе-
ратури подарували громаді села.

Голова ГО «Українська ініціа-
тива» Юрій Косенко поінформу-
вав присутніх, що в селі Монасти-
рище народилися ще принаймні 
два учасники Української рево-
люції 1917 – 1921 років — Петро 
Левадний та Іван Піколич. Отже, є 
плани краєзнавчої роботи й увіч-
нення пам’яті земляків.

У селі вшанували 
пам’ять 

трьох поколінь патріотів 
У селі Івангороді Ічнянсько-

го району відкриттям меморіаль-
ної дошки на честь Сергія Качури 
вшанували пам’яті трьох поколінь 
борців за незалежність України 
— з ініціативи громадської орга-
нізації «Українська ініціатива».

На фасаді школи відкрили ме-
моріальну дошку на честь Сергія 
Качури — військового і громад-
ського діяча, просвітянина, члена 
Української Центральної Ради від 
Всеукраїнської ради робітничих 
депутатів, члена Малої Ради УЦР 
(3 червня 1917 р. – квітень 1918 
р.), головного комісара Правобе-
режних залізниць, комісара шля-
хів України, хорунжого Армії УНР.

Учасники заходу поклали кві-
ти до меморіальних дощок на фа-
саді школи на честь уродженців 
села: Сергія Качури, Костя Гім-
мельрайха, українського вчено-
го-гідробіолога, з 1942 р. учас-
ника підпілля ОУН, полковни-
ка УПА, члена-основоположни-
ка УРДП, поета і прозаїка, члена 
об’єднання українських письмен-
ників «Слово», і Станіслава Кри-
воноса, учасника вже нинішньої 
російсько-української війни, мо-
лодшого сержанта Збройних Сил 
України, який загинув 4 жовтня 
2014 року в районі аеропорту До-
нецька.

Роботи для нової влади справ-
ді вистачало, адже після захо-
плення більшовиками влади 
громадські та державні устано-
ви в місті (губернське й повіто-
ве земство, міська дума, губерн-
ський комісаріат та інші) майже 
повністю припинили свою діяль-
ність. Чернігівська рада робітни-
чих і солдатських депутатів спро-
бувала перебрати на себе госпо-
дарські функції та провести ряд 
соціальних перетворень. Чи не 
найпершим завданням стала під-
готовка й відправлення в подару-
нок Петрограду ешелону з хлібом 
(до речі, в умовах, коли північні 
повіти Чернігівщини перебували 
на межі голоду). Крім того, місь-
ка рада спробувала створити за-
гони на залізниці для боротьби зі 
спекуляцією хлібом, організувати 
обмін продовольчих і промисло-
вих товарів, переселити деякі не-
заможні родини до кращих при-
міщень, заборонила з’являтися 
п’яним у публічних місцях. Також 
створювали комісії у складі ради 
й призначали комісарів (фінан-
сів, в’язниць, харчування тощо), 
покликаних замінити відповідні 
структури міської управи.

Однак дуже швидко 
з’ясувалося, що командир черво-
ногвардійського загону М. Пора-
дін мав власне бачення вирішен-
ня питання про владу. Незабаром 
після його появи в місті на спіль-
ному засіданні парткому більшо-
виків та міської ради робітничих 
і солдатських депутатів (до речі, 
досить красномовне поєднання) 
представник останньої попросив 
М. Порадіна інформувати раду 
про ситуацію на фронті та про свої 
дії. У відповідь присутні почули: 
«Мене призначила Ставка не для 
того, щоб бути лакеєм Ради. Коли 
б на вас тяжіла відповідальність, 
ви так само робили б. Вчинки мої 
може обговорювати лише Став-
ка. Питання про владу поставле-
но правильно: найвища бойова-
оперативна й цивільна — в моїх 
руках…». За споминами одного з 
місцевих діячів, М. Порадін зая-
вив: «Вся власть в городе — и во-
енная, и гражданская во всей по-
лноте — это я».

Отже, командувач реальної 
військової сили, наявність якої 
зробила можливим проголошен-
ня в місті радянської влади, не 
мав бажання не те щоб підкоряти-
ся раді, а навіть інформувати її. На 
наш погляд, справа тут не тільки 
в самодурстві конкретної особи 
чи належності її до лівих есерів, 
а не до більшовиків. Свого часу 
дослідник радянської доби пояс-
нив: «Но революционный народ 
брал власть в свои руки не для 
того, чтобы передать её Советам, 
которые лишь по форме напоми-
нали органы власти трудящихся, 
а в действительности таковыми 
не являлись». Отже, ради були по-
трібні більшовикам та їхнім союз-
никам лише для прикриття влас-
ної влади.

У Чернігові, за свідченням 
Л. Стерліна (на січень 1918 р. — 
член Поалей-Ціон, потім — Єв-
рейської комуністичної партії), 
«никакой реальной силы у Сове-
та не было». Більшовик А.Тилис 
стверджував: «…Отряд и его на-
чальник Порадин, который занял 

губернаторский дворец со сво-
им штабом, начали заниматься 
неблаговидными делами: пьян-
ством, грабежами местного на-
селения... Наши попытки ликви-
дировать эти безобразия не да-
вали должных результатов, так 
как военная сила была в руках 
Порадина… Мы чувствовали 
себя неуверенно». За спостере-
женням земської газети, «в дни 
господства большевиков Черни-
гов представлял собой какой-то 
пьяный лагерь. Большевистские 
комиссары в своём цинизме 
превзошли всех николаевских 
чиновников». На думку радян-
ського історика В. Щербакова, 
міська рада «…ніякої практичної 
роботи проводити не могла, ще й 
більше, нічого не зробила щодо 
організації влади в губернсько-
му масштабі».

Наступні епізоди, на нашу дум-
ку, досить красномовно характе-
ризують стан справ у Чернігові в 
зазначений період. Усупереч ба-
жанню міської ради М. Порадін 
фактично закрив газету «Черни-
говский край». Рада спробувала 
вилучити зброю в населення, од-
нак на вимогу штабу М. Порадіна 
її відпускали червоногвардійцям. 
Останні продавали її на базарі 
населенню. За споминами голо-
ви ревкому села Роїще, команди-
ра червоногвардійського загону 
П. Кобця, ні С. Соколовська як 
представник ради, ні М. Порадін як 
командир червоногвардійського 
загону не змогли дати йому зброї: 
перша її просто не мала, а другий 
— «три дня… был пьян в дрезину».

Отже, фактично говорити про 
наявність радянської влади в 
Чернігові в січні – лютому 1918 р. 
не доводиться, оскільки рада вла-
ди не мала й залежала від ласки 
замоскворецьких червоногвар-
дійців. На початку лютого їх ко-
мандування нарешті погодило-
ся передати господарську владу 
раді. Провели навіть перевибори 
її виконкому, які надали перева-
гу більшовикам та їхнім союзни-
кам — Поалей-Ціон (6 більшови-
ків, З — члени Поалей-Ціон, 6 — 
інші соціалісти). Однак було вже 
запізно: серед населення міста 
авторитет ради був безнадійно пі-
дірваний.

Усе, на що спромоглася місце-
ва рада, — не допустити масових 
кривавих репресій над інакодум-
цями. На початку 1918 р. це був 
вчинок.

Одного дня червоногвардій-
ці першого Мінського робітничо-
го загону почали арештовувати 
мешканців міста за зовнішніми 
ознаками. Скажімо, вишиванка 
чи військова виправка були до-
статніми підставами для арешту. 
Зокрема, затримали кілька черні-
гівських громадських діячів, чле-
нів губернської земської управи: 
В. Ф. Алашенка, Н. П. Виннико-
ва, В. І. Курочкіна. Після втручан-
ня ради й особисто С. Соколов-
ської вони були звільнені. Крім 
того, рада в терміновому поряд-
ку створила комісію з «розванта-
ження» в’язниць від осіб, що без-
підставно туди потрапили. Автор 
документальної повісті «Елана» 
В. Коновалов стверджував, що за 
наказом С. Соколовської  відпус-
тили 75 офіцерів, яких збільшови-

чені солдати тримали в казармах 
13-го запасного піхотного пол-
ку і збиралися розстріляти. Про 
врятування офіцерів згадував і 
Д. Дорошенко: «…Казали, що Соня 
Соколовська, яка стала на чолі 
чернігівського «совдепа», рішуче 
виступила проти убивств і морду-
вань, навіть оповідали, що вона 
врятувала коло сотні офіцерів, 
яких більшовики знайшли в Чер-
нігові і хотіли всіх вирізати… Коли 
вона рятувала сотні невинних лю-
дей від загину, то честь їй!» 

Прокадетський «Чернигов-
ский край» зауважив: «Следует 
разделять большевиков приез-
жих от местных, между которыми 
происходили значительные тре-
ния. Приезжие большевики на-
стаивали на крутых репрессивных 
и террористических мерах, от 
которых их старались удержать 
многие из местных большеви-
ков, любопытно, что некоторых 
местных большевиков упрекали 
в «идейности» и почти в лицо го-
ворили, что «нам не надо всяких 
идейных барышень и студентов». 
Про заслуги деяких членів викон-
кому ради в тому, що місто майже 
не постраждало, говорив міський 
голова та інші гласні, незалежно 
від політичної орієнтації.

Чутки про ледь не ідеальну по-
ведінку більшовиків поширилися 
далеко поза межі міста й губер-
нії. Один із сучасників, якому до-
велося побувати в той період у 
Чернігові, стверджував: «В горо-
дах провинциальных, маленьких, 
с незначительным численно насе-
лением, большевизм переживал-
ся весьма различно, в зависимос-
ти от личного характера стоявших 
во главе временной власти боль-
шевистских диктаторов… Так, 
напр., г. Чернигов в этот первый 
приход большевиков отделался 
чуть ли не 50000 рублей контри-
буции, которых хватило для того, 
чтобы верховный комиссар мог 
день и ночь пить горькую». Сві-
док помиляється. Рада наклала 
контрибуцію в сумі 675000 ру-
блів, однак, як видно з протоко-
лу засідання, не встигла зібрати 
грошей повністю. Мешканці міста 
відчували й інші незручності, як-
от: «реквізиції» коней, «придбан-
ня» замоскворецькими червоно-
гвардійцями товарів в обмін на 
платіжні розписки, безпричинні 
обшуки з обов’язковим зникнен-
ням цінних речей. Крім того, «при 
полном воспрещении продажи в 
городе спиртных напитков, в мес-
тах постоя большевиков ежеднев-
но потреблялись десятки бутылок 
водки… При этом происходило то, 
что обычно соответствует пьяным 
оргиям».

Але головне, що не вдалося 
повністю уникнути кривавих роз-
прав. Безвинною жертвою стала 
18-річна дівчина, вбита у власній 
хаті артилерійським снарядом 
під час «навчальних» стрільб чер-
воногвардійців. За наказом ко-
менданта міста з незрозумілих 
причин розстріляли С. Николаєн-
ка та М. Чоботька (писарів пові-
тового військового начальника), 
вбито гранатою офіцера Печа-
новського. 

Найбільший резонанс у міс-
ті викликало вбивство члена ко-
мітету УПСР, одного з активістів 

Чернігівської «Просвіти», гімна-
зиста М. Лебедя. За свідченням 
місцевої преси, на похороні 9 лю-
того «народу було багато, особли-
во шкільної молоді». Представни-
ку ради «не дали можливості го-
ворити». Фактично то була перша 
антибільшовицька маніфестація 
в місті.

Антирадянські й антибільшо-
вицькі настрої поступово нарос-
тали, однак кінець радянської 
влади настав раптово. Містом по-
повзли чутки про наближення за-
гону німців. Цього виявилося до-
статньо для того, щоб червоно-
гвардійський загін М. Порадіна 
в ніч на 16 лютого без попере-
дження міської ради зник з Чер-
нігова, залишивши на згадку про 
себе розгромлений губернатор-
ський палац (до речі, страх чер-
воногвардійців був дещо пере-
більшений: німецький офіцер у су-
проводі п’ятьох солдатів приїхав 
з Києва 25 лютого, а бойові під-
розділи з’явилися лише в серед-
ині березня).

Згідно з доповіддю міського 
голови, ввечері 16 лютого викон-
ком ради запропонував думі взя-
ти на себе обов’язки з охорони 
міста й створити збройний загін 
червоної гвардії. Владу перебрав 
спеціальний орган, основу яко-
го склала президія управи думи. 
Таким чином, як і в січні, було до-
сягнуто угоди про мирну передачу 
влади.

Відносно мирне перебування 
більшовиків призвело до досить 
дивного їх співіснування в Черні-
гові з небільшовицькими військо-
вими формуваннями. П. Кобець 
стверджував (нехай і помилко-
во), що отримав зброю не в кого 
іншого, як у куреня «Вільного ко-
зацтва». Фактично зберігалася 
структура загонів самооборони. 
Не дивно, що місцеві більшовики 
вирішили не випробовувати долі й 
зреклися влади в день утечі заго-
ну М. Порадіна.

Навіть за умови анархії, що на-
ростала, й розвалу системи влади 
чернігівські більшовики вияви-
лися неспроможними власноруч 
її взяти. Лише поява зовнішньої 
збройної сили дозволила прого-
лосити в місті радянську владу. 
Однак такою вона була лише за 
назвою — місцева рада фактич-
но відігравала роль прикриття 
для реальної, до того ж необме-
женої, влади командування За-
москворецького червоногвардій-
ського загону. Спроба ради зміни-
ти ситуацію фактично провалила-
ся, однак місцевим більшовикам 
вдалося не допустити в місті ма-
сових кривавих розправ. Втеча 
червоногвардійського загону 
М. Порадіна автоматично озна-
чала кінець першого періоду ра-
дянської влади в Чернігові. Щодо 
жахів, якими він супроводжував-
ся, то на фоні севастопольської 
різанини морських офіцерів, дій 
сумнозвісного Р. Сіверса на Хар-
ківщині, муравйовщини чернігів-
ський варіант встановлення ра-
дянської влади в Україні був од-
ним з найм’якших.

Володимир БОЙКО, 
кандидат історичних наук,

м. Чернігів
Закінчення. Початок – у № 120.

Перше пришестя: встановлення 
більшовицької влади в Чернігові
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Микола Томенко 
презентував у Ніжині 

фільм про місто 
з циклу «7 чудес України»

Відомий політик і гро-
мадський діяч, організа-
тор всеукраїнської ак-
ції «7 чудес України», де 
до переможців потра-
пив і Ніжин, зазначив, 
що унікальність міста 
полягає у значній кіль-
кості пам’яток історії та 
архітектури, що фактич-
но робить місто музеєм 
просто неба.

Захід відбувся в ак-
товій залі Ніжинського 
агротехнічного інститу-
ту. «Кожен фільм проек-
ту першою має побачи-
ти громада відповідного 
міста, а потім вони ви-
йдуть на телеканалах», 
— зазначив Томенко. 
Телеканал ZIK уже роз-
почав показ фільмів про 
міста. Фільм про Ніжин 
показали 4 лютого.

Фільми присвяче-
ні містам-переможцям 
акції. Крім Ніжина, це 
Бердянськ (Запорізька 
обл.), Біла Церква (Ки-
ївська), Галич (Івано-
Франківська), Дикань-
ка (Полтавська), Канів 
(Черкаська), Хуст (За-
карпатська). 

Календар 
Чернігівщини

1 лютого 1843 р. у 
Чернігові народився Ми-
кола Вербицький, пись-
менник, громадський 
діяч.

 4 лютого 1879 р. у с. 
Ладині Прилуцького по-
віту народився Василь 
Королів-Старий, україн-
ський громадський діяч, 
письменник, видавець, 
один із засновників 
Української Центральної 
Ради.                                                                                          

8 лютого 1894 р. у  
Чернігові народився Ар-
кадій Валійський, гене-
рал-хорунжий Армії УНР.                                                      

14 лютого 1893 р. у 
м. Ніжині народився Ми-
кола Росіневич, підпол-
ковник Армії УНР.

23 лютого 1943 року 
розстріляно Петра Ро-
щинського, медика,  
який був лікарем армії 
УНР, УПА. Народився у 
Глухові  Чернігівської гу-
бернії.   

19 січня 1891 р. у м. 
Ічні народився Архип 
Кмета, підполковник 
Армії УНР, громадський 
діяч.

25 лютого 1887 р. 
у містечку Синявка Со-
сницького повіту наро-
дився Василь Шкляр, 
учасник 2-го і 3-го Все-
українських військових 
з’їздів, член Централь-
ної Ради, старшина Ар-
мії УНР.

Портрет В. П. Кочубея написаний 
художником Олексієм Венеціановим 
між 1831 і 1834 роками. Віктор Пав-
лович Кочубей (1768 – 1834) — най-
більш відома постать з родини Кочу-
беїв, правнук генерального судді Ва-
силя Леонтійовича Кочубея. Народив-
ся на Полтавщині в родинному маєтку 
Диканьці. Від 1775 року постійно жив у 
Санкт-Петербурзі. У 1802 році граф Ві-
ктор Кочубей був призначений першим 
міністром внутрішніх справ Росії і обі-
ймав цю посаду до 1807 року, а потім 
— з 1819 по 1823 роки. У 1834 році — 
державний канцлер внутрішніх справ.

Олексій Гаврилович Венеціанов 
(1780 – 1847) — російський живопи-
сець, портретист, майстер жанрових 

сцен із селянського життя, педагог, 
член Петербурзької академії мистецтв, 
засновник Венеціанівської школи. Він 
навчався живопису спочатку самостій-
но, потім — у відомого художника-пор-
третиста Володимира Лукича Боро-
виковського (1757 – 1825). Від 1819 
року повністю спрямував свої зусилля 
на розробку побутового жанру в росій-
ському мистецтві. 

У ХVIII столітті художники зверталися 
до зображення народних сцен, створю-
вали образи простих людей, але їхні ро-
боти мали епізодичний характер. Тільки 
Олексій Гаврилович послідовно й напо-
легливо працював над темою життя ро-
сійського селянства, саме він затвердив 
побутовий жанр як рівноправну й важ-
ливу галузь у вітчизняному мистецтві.

1819 року Олексій Гаврилович за-
лишив службу чиновника й оселився з 
родиною в невеликому маєтку Сафон-
ково Тверської губернії. Там і органі-
зував власну Венеціанівську художню 
школу, в якій за 20 років пройшли на-
вчання понад 70 осіб. Серед учнів шко-
ли були діти збіднілих дворян-різночин-
ців, селян-кріпаків. Багато вихованців 
утримував живописець, для них купу-
вав полотна й фарби. На жаль, Олексій 
Венеціанов не домігся постійного фі-
нансування для школи як з боку держа-
ви, так і приватних осіб. Незначна під-
тримка Товариства заохочення худож-
ників й особисті прибутки живописця 

не могли повністю покривати витрати 
на утримання школи.

У 1830-х роках, намагаючись хоч 
якось виправити матеріальне станови-
ще, Олексій Гаврилович брався за на-
писання портретів на замовлення своїх 
сучасників, з якими мав дружні стосун-
ки. Художник написав портрети Миколи 
Михайловича Карамзіна (1828), Мико-
ли Васильовича Гоголя (1834), Віктора 
Павловича Кочубея (1831 – 1834). 

Палкого колекціонера й любите-
ля мистецтва Віктора Кочубея Олексій 
Венеціанов знав дуже добре. Художник 
був частим гостем у маєтку Віктора Пав-
ловича, який зібрав там унікальну гале-
рею живопису й охоче демонстрував її 
всім бажаючим.

Портрет В.П. Кочубея написаний у 
стилі, де стираються кордони між жан-
рами «портрет» й «інтер’єр». Цей вибір 
підкреслює значимість Віктора Кочу-
бея, його серйозність, впливовість і 
освіченість, що характеризує Олексія 
Венеціанова як майстерного художни-
ка і розкриває його талант розпізнава-
ти характери людей.

Віктор Павлович Кочубей на портре-
ті зображений за письмовим столом у ві-
тальні свого будинку в Санкт-Петербурзі. 
Обличчя чоловіка спокійне і безпри-
страсне. Через вікна падає холодне роз-
сіяне світло, що підкреслює глибину й ви-
соту приміщення. Самостійну цінність у 
цьому полотні набуває майстерно напи-

саний, лаконічно витриманий у співвід-
ношенні кольорів інтер’єр великого кабі-
нету, прикрашений портретами, марму-
ровими колонами, меблями з червоного 
дерева й темно-зеленою оббивкою.

На сьогодні картина Олексія Гав-
риловича Венеціанова знаходиться в 
Державному Російському музеї Санкт-
Петербурга, не представлена в постій-
ній експозиції.

У каталозі Державного Російського 
музею «Живопис. Перша половина ХІХ 
століття» за 1998 рік зазначено, що ро-
бота Олексія Венеціанова надійшла до 
музею 1911 року й має назву «Портрет 
князя В. П. Кочубея в його кабінеті».

Оксана ЛОМКО,
науковий співробітник Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Батурин — гетьманська столиця

Чернігів — місто УНР

Історія одного портрета

Автопортрет 
(худ. О. Г. Венеціанов, 1811 р.)

Портрет Віктора Павловича Кочубея 
(худ. О. Г. Венеціанов, 1831 – 1834 рр.)

Серед сотень і тисяч чернігівців, що 
активно будували незалежну країну під 
час Української Революції 1917 – 1921 
рр., ми знаємо небагатьох, і тим більше 
приємно повертати чернігівцям наших 
героїв із забуття.

Василь Сердюк — сотник армії Укра-
їнської Народної Республіки, учасник на-
ціонально-визвольних змагань, актор, 
режисер, театральний декоратор, гро-
мадський діяч.

Народився Василь 13 березня 1900 
р. у Чернігові. Під час творення Україн-
ської держави пішов до українського 
війська, де виявив себе хоробрим коза-
ком.

Після поразки національно-ви-
звольних змагань перебував у таборах 
для інтернованих у Польщі. Після звіль-
нення з таборів залишився жити в За-
хідній Україні, що тоді була у складі ІІ Речі 
Посполитої.

Свою боротьбу за Україну продо-
вжив уже на мистецькому фронті — як 
актор. «Марс склав зброю при переході 
Збруча, але боротьба за незалежність 
України не припинилася. Її можна прова-
дити не тільки зброєю, але й культурною 
працею, і тому замінили зброю на слово, 
пішли служити Мельпомені», — написав 
у своїх спогадах Василь Сердюк.

Спочатку він грав у мандрівних те-
атрах. 1928 року пов’язав свою долю з 
акторкою Людмилою.

Згідно з дослідженням науковця Ро-
мана Лаврентія, в УРСР залишився жити  
брат Василя — Олександр Іванович Сер-
дюк, який став обличчям славетного теа-
тру «Березіль». Але це питання потребує 
ретельного дослідження. 

Прикметно, що дружиною Олексан-
дра Івановича стала оперна співачка й 
акторка Анастасія Левицька, уродженка 
с. Куликівка Городнянського району.

1933 року театр було закрито, його 
режисера Леся Курбаса заарештували, 
а  1937 року розстріляли. Керівництво 
театру лягло на плечі Олександра Сер-
дюка й Івана Мар’яненка, які стали одни-
ми з творців нового українського театру.

Олександр Іванович уцілів у часи 
сталінських репресій, у майбутньому 
став лауреатом Сталінських премій. Але 
за це він заплатив власну ціну. У своїй 
офіційній біографії писав, що народив-
ся в селі Бзів Бориспільського повіту 
на Полтавщині в селянській родині. Яка 
саме була родина — біографи мовчать, 
бо за часів СРСР в анкетах визнавали 
тільки бідну селянську родину, а дитин-
ство та юність Сердюка якось оминали. 
Замітав сліди, приховував власну біо-
графію, щоб вижити. Проте ідея помер-
ти не може — з-під задухи СРСР вирива-
ється до Польщі, де було вільніше. Після 
знищення «Березоля» в Західній Украї-
ні в Коломиї режисер Володимир Бла-
вацький разом з Василем і Людмилою 
Сердюками та іншими однодумцями на 
базі вже існуючого створив мандрівний 
Український молодий театр «Заграва», 
що продовжував ідейні пошуки «Березо-
ля» й намагався не відставати від сучас-
ного західноєвропейського театрально-
го мистецтва.

До репертуару театру входили ви-
стави вітчизняних і зарубіжних авторів, 
зокрема «Ой не ходи, Грицю» Михайла 
Старицького, «Будівничий Сольнес» Ген-
ріка Ібсена, «Святе полум’я» Сомерсета 
Моема, «Цвіркун у запічку» Чарльза Дік-
кенса.

На Європу насувала війна. 1938 
року «Заграва» й Український народ-
ний театр ім. І. Тобілевича об’єдналися й 

створили театр імені І. Котляревського, 
який мав стати одним з найкращих укра-
їнських театрів міжвоєнної Польщі. 

Розвиток театру припинила Друга 
світова війна. Василь і Людмила Сердюки 
разом з іншими колегами по театру опи-
нилися під червоними окупантами у Льво-
ві, яких незабаром змінили німецькі.

Із наближенням до Львова радян-
ських військ Сердюки, що працювали у 
Львівському оперному театрі (Василь — 
режисером), вирішили їхати на Захід. 

Відома українська театральна ак-
триса Віра Левицька розповідала: «Ще 
друга особа, яку рідко можна знайти, — 
це Василь Сердюк, чоловік Люсі. Таку до-

броту, відданість і чесність, які виявляв 
він не тільки нам, але й усім, хто потре-
бував того. Дитиною займався, у всьому 
допомагав! Я не знаю, як без тієї допо-
моги дала б я собі раду з дитиною. Обоє 
Сердюки були надзвичайні люди. Нас 
в’язала велика дружба, що в нашім житті 
її небагато. Вони намагалися допомогти 
не тільки друзям, а й невідомим, зігріва-
ли їх своїм теплим словом і вчинком.

Наша спокійна, дружня і прекрасна 
праця в театрі наближалася до кінця, бо 
чорна хмара сунула на Львів. І я виріши-
ла виїхати на провінцію і звідтіля доїзди-
ти на вистави. 27 березня 1944 р. при 
допомозі Сердюків ми опинилися в Турці 
на Бойківщині».

Після війни Сердюки опинилися в та-
борах для переміщених осіб, де, незва-
жаючи на обмеження, разом з режисе-

ром Володимиром Блаватським і коле-
гами по сцені створили театр «Ансамбль 
українських акторів». Цей новий проект 
здійснив постановку низки надзвичайно 
амбітних п’єс і музично-театральних тво-
рів. До них належать переклади західно-
європейських творів, таких як «Де співає 
жайворонок» Франца Легара, «Привид-
ний поїзд» Арнольда Рідлі, а також фар-
си від популярних німецьких комедійних 
драматургів Арнольда і Баха. Проте біль-
шість творів були українськими — Фран-
ка, Лесі Українки, Куліша та Грінченка.

Пізніше Сердюки переїхали до США й 
оселилися у Трентоні, штат Нью-Джерсі. 
Вони брали активну участь у житті емі-
грантського театрального світу, підтри-
мували контакти з колегами й активно 
працювали в українських театральних 
виданнях та асоціаціях — «Голос актора» 
та «Об’єднання мистців українських сце-
ни», підтримували український молодіж-
ний театр у США.

Вони також брали надзвичайно енер-
гійну участь у житті Української право-
славної парафії святого Георгія у Трентоні.

1 березня 1967 року сотник Василь 
Сердюк отримав військову відзнаку Ар-
мії Української Народної Республіки — 
Воєннний Хрест. Згідно з його статутом, 
«Право одержання й ношення Воєнного 
Хреста мають ті учасники збройних ви-
звольних змагань, що залишилися до 
кінця вірні українській державній ідеї і 
не заплямували вояцької чести ніякими 
негідними вчинками».

Людмила Сердюк відійшла в засвіти 
1984 року, а Василь — 1993 року. Вони 
поховані на цвинтарі Баунд-Брук. 

В Українському історичному та освіт-
ньому центрі в США (https://www.ukrhec.
org) зберігається численний архів Сер-
дюків, де є сотні листів та фотографій з 
їхнього життя.

Олександр ЯСЕНЧУК 

Медіа-проект «Чернігів — місто 
УНР» реалізує благодійний фонд «За-
хистимо Україну!» за сприяння Черні-
гівської міської ради, історичного клу-
бу «Холодний Яр», Сіверського інститу-
ту регіональних досліджень, фундації 
«Вільні люди», РА «Голд Фьюче», Україн-
ського інституту національної пам’яті, 
«Суспільної Служби України», «Само-
оборони Майдану».

Василь Сердюк — сотник армії УНР, актор, режисер з Чернігова

Василь і Людмила Сердюки. 
Польща, 1927 р.

Олександр Сердюк.

Актори у Львові 
за часів німецької окупації.
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«Чернігів часів 
Української 
революції 

1917 — 1918 рр.»
Побачив світ путівник-до-

відник «Чернігів часів Україн-
ської революції 1917 – 1918 
рр.». Передмову написав ві-
домий історик, професор 
Сергій Леп’явко. Автор ідеї і 
текстів про історичні місця та 

події — член координаційної 
ради ГО «Вільні люди», крає-
знавець Олександр Ясенчук. 

Путівник «Чернігів часів 
Української революції 1917 – 
1918  рр.» — це частина про-
екту «Чернігів — місто УНР», що 
реалізовує благодійний фонд 
«Захистимо Україну» завдя-
ки Програмі розвитку грома-
дянського суспільства Черні-
гівської міської ради. У межах 
цього проекту торік громадські 
активісти встановили в Черні-
гові сіті-лайти, які розповіда-
ють про чернігівців-учасників 
Української революції, про-
вели зустріч з учнями шкіл та 
області, вшанували учасника 
Української революції, першу 
жертву російських більшовиків 
у Чернігові — Миколу Лебедя.

Вагомий внесок у появу 
путівника зробили колекціо-
нер Костянтин Ягодовський, 
історики Сергій Леп’явко, 
Ярослав Файзулін, Володи-
мир Бойко, Олександр Бон-
дар, Тамара Демченко, Ігор 
Коцюбинський, Сергій Ла-
євський, Олександр Жогал-
ко, історичний клуб «Холод-
ний Яр», обласна бібліотека ім. 
В. Короленка, історичний му-
зей ім. В. Тарновського, музей 
М. Коцюбинського, Український 
інститут національної пам’яті, 
«Самооборона Майдану», 
«Суспільна Служба України». 

Про Олишівку 
й олишівців
Нещодавно вийшла дру-

ком книга «Час рікою пливе», 
в якій описані історії з життя 
мешканців селища Олишів-
ка Чернігівського району. Ав-
тор — чернігівський письмен-
ник, журналіст Микола Буд-
лянський.

Презентація книги відбу-
лася в Олишівці. Задум книги 
та її фінансування належать 
Володимиру Хоменку, який у 
1987 – 1999 роках очолював 
тут сільгосппідприємство «Аг-
рокомсинтез», що було одним 
з найбільших в Україні. «Ще в 
середині 1990-х мені хотілося 
не лише облаштувати Олишів-
ку новобудовами, підвівши до 
них газ, асфальтованими ву-
лицями, а й нагадати, що пе-
реважна більшість її жителів 
— козацького роду, що сели-
ще має багатовікову історію, 
кожна її сторінка — героїчна 
боротьба за незалежність», 
— цитує автор книги Володи-
мира Хоменка. 

«Р. Ганжа походив з дрібної помі-
щицької родини, що мала ґрунтець під 
самим Черніговом, в місцевості, що так 
і називалася «Ганжовщиною».

Зі спогадів Дмитра Дорошенка 
«Мої спомини про недавнє минуле 

(1914 – 1920 рр.)»
Таку назву мала місцевість у Черні-

гові, в районі сучасних П'яти Кутів. Вона 
пов’язана з двома братами — Романом 
Андрійовичем та Петром Андрійовичем 
Ганжами, активними учасниками Укра-
їнської революції. Народилися брати в 
Чернігові в родині надвірного радника 
Чернігівської губернії Андрія Ганжі.

Чималі й цікаві спогади залишив 
про Романа Ганжу Дмитро Дорошенко 
(наводимо нижче), в якого Ганжа був 
«товаришем», що по-сучасному озна-
чає посаду заступника. Також Роман 
був членом Центральної Ради від на-
ціональних меншин, адже спочатку не 
вважав себе українцем.

«Роман Ганжа молодим студентом 
Петербурзького технологічного інсти-
туту був арештований за приналеж-
ність до соціал-демократичної орга-
нізації і засланий на каторжні роботи 
до Сибіру. Він там був щось коло двох 
років і втік. Добився за кордоном аж 
до Парижа. Тут вступив на фабрику як 
простий робітник, а пізніше вступив до 
політехнікуму, який і скінчив з степен-
ню інженера. У Франції пробув усього 
коло десяти років. Там і одружився з 
однією панною чернігівкою, що приїха-
ла до нього, російською соціал-револю-
ціонеркою. Революція дала йому змогу 
повернутися літом 1917 року додому. 
Він цілком офранцузився і розмовляв 
по-російськи з явним чужим акцентом. 
Українському національному рухові був 
зовсім чужий, але теоретично спочував 
ідеї автономії України і написав брошу-
ру під титулом «Автономія України», ви-

дану в кінці літа 1917 р. у Чернігові.
Він належав до партії російських со-

ціал-демократів меншовиків. Потроху по-
чав усе більше цікавитись українською 
справою, брав у мене українські книж-
ки, розмовляв на українські теми, і мож-
на сказати на моїх очах «українізувався».

Дещо вплинуло на нього й те, що 
його рідний брат офіцер, пішовши на ві-
йну звичайним «русским», в полоні зро-
бився «синьожупанником» і писав до-
дому листи вже по-українськи. Це була 
висококультурна і дуже симпатична лю-
дина, тільки дуже нервова, що поясню-
валось, розуміється, його тяжким ми-
нулим».

Даних про його брата Петра Ганжу 
збереглося більше.

Народився Петро Андрійович 
29.11.1881 р., навчався в Чернігів-
ській класичній гімназії, яку не за-
кінчив. 1899 р. вступив на військову 
службу до 167-го піхотного Острогозь-
кого полку (Чернігів). Під час Першої 
світової війни виявив хоробрість, був 
нагороджений Георгіївською зброєю. 
У 1915 р. потрапив до австро-угор-
ського полону. У 1916 р. — член укра-
їнського гуртка в таборі для військо-
вополонених офіцерів у Йозефштадті. 
Останнє звання в російській армії — 
підполковник.

З 14.02.1918 р. — командир 1-го 
козацько-стрілецького (Сірожупанно-
го) куреня (згодом — полку), сформо-
ваного з військовополонених україн-
ців. Від середини серпня 1918 р. — по-
мічник командира 1-го Сірожупанного 
полку Армії Української Держави. Від 
27.02.1919 р. — командир 1-ї брига-
ди 1-ї Сірожупанної дивізії Дієвої армії 

УНР. 17.05.1919 р. урятував від полону 
в Луцьку рештки 1-го та 2-го Сірожупан-
них полків, що були 21.05.1919 р. пе-
реформовані в 1-й збірний Сірожупан-
ний полк (згодом — 10-й Сірожупанний 
полк 4-ї Холмської дивізії) Дієвої армії 
УНР. Командував цією частиною. Від 
26.07.1919 р. — помічник державного 
інспектора штабу Дієвої армії УНР. Від 
початку листопада 1919 р. — началь-
ник Рекрутської дивізії Дієвої армії УНР, 
яка мала бути сформована з усіх ре-
крутських полків.

На початку грудня 1919 р. зали-
шив армію та повернувся до Черніго-
ва. Тут створив і очолив підпільну Наці-
ональну Повстанчу раду. Улітку 1920 р. 
був заарештований під час облави ЧК, 
потім звільнений за амністією. У 1931 
р. заарештований у Чернігові за спра-
вою Українського національного цен-
тру. Найімовірніше, був розстріляний у 
НКВС.

Зі встановленням радянської вла-
ди Ганжівшину було перейменовано на 
Комуністичний хутір. 2016 року розпо-
рядженням Чернігівської міської ради 
вулицю Артема перейменували на ву-
лицю Ганжівська.

Олександр ЯСЕНЧУК 

Чернігів — місто УНР Нові книги

Петро Ганжа Польова Служба Божа. Сірожупанна дивізія. Фото 1918 р.

Корінна менянка Ніна Полюхович за власними 
спогадами й переказами бабусь розповіла, якою була 
Мена в минулому столітті.

— Жили колись у Мені три брати Назаренки, — роз-
повідає Ніна Василівна. — Торгівлею заробляли на жит-
тя на так званому Кінському базарі, що за колишньою 
«Чайною», де нині магазин «Майстер плюс». Аби недале-
ко на роботу ходити, не стали після одруження відселя-
тися, а поділили батьківську землю та й стали утрьох по 
сусідству жити. Один з них — мій дід, а бабусь, виходить, 
аж три було: рідна та дві її ятровки. Усі поряд жили, нян-
чили гуртом дітей. Як зберуться яку справу робити — 
ми, дітлашня, умощуємося і роти повідкриваємо. Бабці 
квасолю лущать і оповідки про старовину кажуть, а ми 
слухаємо. Досі багато чого з пам’яті не стерлося.

У сквері (нині — між магазином «Анастасія» та 
«ПриватБанком»), трохи вглиб, на початку минуло-
го століття стояла Олексіївська церква. Якщо приди-
витися уважно на верхівки дерев у сквері, то можна 
помітити, що вони немов півколом стоять. Отак свого 
часу багато років тому вони оточували храм. На цій га-
лявинці, поки не було телебачення, влаштовували так 
звані «пісні та пляски». Ставили три вантажні машини, 
відкривали борти — от і сцена готова. Виступали са-
модіяльні артисти, сільські колективи.

Пам’ятаю, ідемо колись стежкою у сквері з бабу-
сею — вона завжди зупиниться, перехреститься. І всі 
старі люди так робили. Аякже, вони пам’ятали ту церк-
ву, святе місце. А ще згадую, що свого часу у скве-
рі могилу молодої панянки понівечили вандали. Ма-
буть, хотіли пограбувати. То меняни ходили дивитися. 
Як відкрили труну — аж помліли, бо лежала дівчина, 
як жива, навіть квітка на грудях уціліла. А коли повітря 

потрапило — тіло миттєво розпалося на порох.
Ніна Василівна багато цікавого згадує про наше 

місто. Розповідає, що в тому приміщенні, де нині ма-
газин «Анастасія», колись капличка була. Туди гроби з 
померлими перед відспівуванням у церкві заносили. 
Там за радянських часів книжковий магазин облашту-
вали, потім горілчаний, ще пізніше — «Ветеран». Як не 
зайдеш — завжди в тому магазині напівморок був, хо-
лодом тягло.

Де приміщення «ПриватБанку» — був магазин 
Фридкіна, так меняни його називали. Далі стояла боч-
ка з морозивом: у ній на льоду зберігалася смакота, 
яку розкладали в паперові стаканчики. Слідом розта-
шовувалися перукарня, взуттєвий магазин, невелич-
ка хлібна лавка, гастрономчик.

Нині на тому місці давно зведені нові будівлі. Спо-
чатку побудували приміщення райкому партії (зараз 
там дитяча бібліотека й земельні установи) та пошти.

Навпроти, через площу, колись стояли кіоск тьоті 
Сіми, аптека, де пахло ліками. Електростанція з трак-
тором усередині, який виробляв електроенергію лише 
до опівночі. Далі був «Високий» магазин, де продавали 
канцтовари, іграшки, техніку. Нарешті «Раймаг» і «Чай-
на». На місці універмагу, нинішнього «Маркету», був 
військкомат. Це будинок поміщика Сахновського.

Згадує Ніна Василівна перекази давно померлих 
людей, що свого часу було в Мені аж чотири церкви. 
Окрім Олексіївської, стояла Троїцька церква над озе-
ром у сквері біля стоматполіклініки. Ще один храм, ка-
зали старожили, знаходився в кінці нинішньої вулиці 
Семашка. А четверта церква була на місці, де зараз 
магазин на вулиці Гагаріна, там і досі видно надгробок.

— Наше місто старовинне, з давньою історією, — 
каже жінка. — Я навіть пам’ятаю рештки рову, який у 
давнину оточував менську фортецю. Отам, від музич-
ної школи (колись це була школа імені Т. Шевченка) до 
місця, де нині кінотеатр імені Богдана Хмельницького, 
чітко видно було поглиблення у ґрунті. До речі, на тій 
території, на місці теперішнього райвідділу міліції, сто-
яла колись так звана зелена школа. Бо пофарбована 
була в зелений колір, а техробітницю Людмилу Васи-
лівну теж звали Зеленою.

Зазнавала наша древня Мена і втрат. По вулиці, 
яка за стоматполіклінікою веде вниз до болота, в од-
ному з дворів років 25 тому пробивали колодязь — на-
трапили на цікаве відкриття. Чітко видно було на зрі-
зі ґрунту три шари поховань. І дорослі, й дитячі кістки 
— неначе якась хвороба чи нашестя покосило людей.

Ірина ПРИМАК,
«Північний вектор», 08.01.2018 

Ганжівщина

Мена була містом чотирьох церков

Старий Ніжин. Сайт «Ніжин: сторінки історії».
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Проза лауреатів премії імені Михайла Коцюбинського

Чернігівський театр у столиці: 
«Балада про Крути»

Завершальним 
акордом вшануван-
ня Героїв Крут став 
виступ артистів Чер-
нігівського обласно-
го академічного му-
зично-драматичного 
театру ім. Т. Шевчен-
ка в Національному 
академічному театрі 
ім. І. Франка. 

Художній керівник Чернігівського театру, заслужений 
артист України Андрій Бакіров зробив сценічну версію 
драматургічного твору чернігівського літератора Анато-
лія Покришня «Балада про Крути». У масштабному театра-
лізованому дійстві було задіяно більше 120 осіб театру ім.
Т. Шевченка, обласного Молодіжного театру, обласного 
театру ляльок ім. О. Довженка, академічного народного 
хору обласного філармонійного центру.

«Балада про Крути» — це відображення буремних іс-
торичних подій в Україні 1917 – 1918 років, а також шана 
мужності юних патріотів молодої Української держави. 

Європейські гастролі оркестру 
«Філармонія» 
Традиційно новорічні та різдвяні свята академіч-

ний симфонічний оркестр «Філармонія» обласного філар-
монійного центру зустрічав на гастролях у Європі. Ор-
кестр виступив у залах Іспанії та Португалії з програмами 
«Бродвей», «Музика кіно», «Три тенори». У концертах брали 
участь зарубіжні солісти.

Одну з гастрольних програм — «Йоганн Штраус та інші» 
— оркестр «Філармонія», солістка Галина Дубинська з Вар-
шави та «Штраус балет» з Києва представили днями й чер-
нігівцям. Окрім популярної музики родини Штраусів, у залі 
філаромонії прозвучали твори Россіні, Моцарта, Брамса, 
Гайдна і Сметани.

Перша «Бібліоніч» 
Обласна бібліо-

тека ім. В. Королен-
ка провела цікавий 
захід — «Бібліоніч 
у колі літературних 
героїв». Читачі поба-
чили концерт артис-
тів і творчих колек-
тивів міста. Потім 
оглянули книжкові 
виставки, відвіда-

ли музичний салон, художню майстерню, чарівну крамничку, 
зустрілися з літературними героями, зіграли в детективну гру.

 Також відбулася зустріч з героями чернігівських ле-
генд: таємничим ченцем Тарасієм з Антонієвих печер, доч-
кою генерального судді Василя Кочубея Мотрею, загадко-
вим полковником Василем Дуніним-Борковським, геть-
маном Павлом Полуботком. Відвідувачам запропонува-
ли книжкову лотерею, опитування «Що читаєш на ніч?», 
майстер-клас з макіяжу. 

У бібліотеці Короленка — 
щорічна виставка фотохудожників
Це виставка обласної організації Національної спілки 

фотохудожників України. Бібліотека є багаторічним парт-
нером організації.

Секретар організації Віктор Кошмал звітував про ро-
боту колег у 2017 році. Більшість з них брали участь в об-
ласних та всеукраїнських конкурсах, серед лауреатів — 
Роман Віленський, Віктор Кошмал, Ігор Волосянкін. На ви-
ставці — їхні роботи, а також Юрія Хромушина, Аліни Ан-
дрєєвої, Інни Буглак, Вадима Івкіна.

Представлені й світлини колишніх голови й секретаря 
обласної організації НСФУ Миколи Турчина і Валерія Шай-
городського, котрі померли відповідно торік і позаторік.

Видання про обдарованих дітей
За сприяння Чернігівської районної державної адміні-

страції побачило світ краєзнавче видання «Твої таланти, 
рідний краю!». До збірника увійшли імена 77 талановитих 
учнів Чернігівського району, що мають досягнення в між-
народних, всеукраїнських та обласних інтелектуальних, 
творчих, спортивних змаганнях, олімпіадах.

У музеї Коцюбинського 
15 лютого: відкриття виставки живопису В. Матвей-

цева.
23 лютого: проект «Михайло Коцюбинський у колі дру-

зів». Зустріч одинадцята «Родина Вербицьких-Вороних».
24 лютого: літературний вечір, присвячений пам’яті 

Героїв Небесної Сотні.
Довідки за тел.: 4-10-03, 4-43-26

До колишньої колгосп-
ної контори сходилися люди. 
За звичкою, бо зроду-віку 
в цьому маленькому селі ні 
клубу, ні сільради. А от фер-
ма стояла й оця контора — 
колишня куркульська хата. 
Господар давно згинув у 
Сибіру, а хата ще, як дзвін. 
Інші он, новіші, повроста-
ли в землю по самі вікна, 
страшно зайти. «Наче баби 
оці. Штовхни котру — роз-
сиплеться. Як вони тільки 
й живуть отут?» — подум-
ки розмовляв сам із собою 
вже немолодий чоловік, із 
сірими примруженими очи-
ма. Уважними, пронизливи-
ми, наче тільки вони й були 
на його обличчі. Може, тому, 
що зовсім мало розмовляв, 
лише роздавав команди, 
кивав головою і думав. Те-
пер ось спостерігав за дво-
ма десятками людей. Та де 
там людей — старці, що спи-
раються на палиці, в куфай-
ках латаних і бурках — усі 
до одного. Навіть хлоп’я, що 
тулиться до баби, — в ма-
леньких бурочках із глибо-
кими калошами. Точно чи-
єсь байстря, бо чого б воно 
жило в оцих джунглях. По-
думки порівняв хлопчика з 
Мауглі. Посміхнувся, глянув 
на власного сина, що сидів 
за кермом новенького поза-
шляховика, здивовано роз-
глядаючи селян. Да, синку, 
такого ти у своїй Англії не ба-
чив. Хотів щось сказати, але 
син змушував батька роз-
мовляти з ним лише англій-
ською, а вона йому чомусь 
не давалася. Таки не втри-
мався: «Well, what do you 
think about forest people?» 
(«Ну, як тобі лісові жителі?») 
— «Cool, they are Ukrainian 
іndians». («Супер. Це ж укра-
їнські індіанці».)

Селяни здивовано пере-
зирнулися. Дід, у шапці-ву-
шанці по самі очі, запитав: «Це 
що — наші чи знову німці?»

— Чорт їх знає, — почув 
у відповідь не лише дід, а й 
Борис Петрович. — Може, 
вибори які, то вони й ката-
ються. 

— Та не вибори. Чого ви 
оце? — дорікнув селянам 
сільський голова, що при-
їхав разом з бізнесменом, 
тільки в машині з охороною. 
Тепер стояв простоволосий, 
помітно хвилювався. — До 
вас чоловік по-хорошому, 
допомогти хоче. Он каже — 
дорогу зробить і ще щось, — 
глянув запобігливо на при-
їжджого. 

А той ступив крок від лег-
ковика, за ним — охоронці: 
мордаті, широкоплечі, в од-
накових шкіряних куртках. 

Дід чомусь потиснувся 
між бабів: 

— Я таких бачив у війну. 
Вони нашу Христинівку па-
лили. Тільки у формі були, з 
автоматами й вівчарками.

— Ну що ви за люди такі? 
— зніяковів голова. — До 
вас, можна сказати, благо-
дійник приїхав, а ви... 

Борис Петрович ледь по-
мітно спохмурнів. Але не від 
дідових слів. До гурту піді-
йшов середніх років чоло-
вік без руки. І хоча взутий 
також у бурки, щось у ньо-
му виказувало колишньо-
го військового. «Точно «аф-
ганець». Тільки його мені не 
вистачало. Ну нічого...». По-
сміхнувся роблено й голо-
сно запитав:   

— Усі зійшлися? Треба б 
нам з вами поговорити. 

— Професорки немає! 
— вигукнули з гурту. — Аби 
когось по неї послати.

— Вона не прийде. Чо-
гось не любить бізнесменів, 
— нарочито голосно кинув 
однорукий чоловік, дістаючи 
з кишені цигарки.

Борис Петрович лише 
посміхнувся, намагаючись 
перехопити погляд чоловіка, 
але той зосереджено длу-
бався у своїй кишені й ні на 
кого не дивився. 

— Є тут у нас одна гра-
мотна, — заспішив поясни-
ти сільський голова. — Уся 
Христинівка її слухає. Навіть 
хотіли на моє місце висуну-
ти, та, кажуть, відмовилася. 
Але вона нам без діла. Вона 
— приїжджа, чужа, можна 
сказати, й живе тут на пта-
шиних правах.

Поки голова сільради го-
ворив, Борис Петрович ди-
вився на реліктові сосни, що 
підступали до села. Такого 
багатства тепер ніде не зна-
йдеш. А трохи далі — дуби. 
Європейці купуватимуть за 
золото.

— Я вам не лише дорогу 
прокладу, — промовив не-
сподівано для себе самого 
привітно. — Підприємство 
побудую, робота всім буде. 

— Та ми наче вже своє 
одробили, — несміливо про-
мовила худесенька бабу-
ся, що стояла за кілька кро-
ків від нього. — І наробили-
ся... Нам аби хоч раз на тиж-
день хто хлібця привіз, і то 
спасибі.

— Буде вам хліб, ма-
газин буде... — Борис Пе-
трович не скупився на 
обіцянки.

За його спиною стояв 
син. І не просто син — уче-

ний фінансист. Ще трохи, й 
отут усе буде його. З яким 
би задоволенням він піді-
гнав сюди бульдозер і вигріб 
оці халупи кудись у рівчак. 
Може, колись так і зробить, 
коли оці... Озирнувся, пошу-
кав очима цвинтар, поба-
чив віддалік у лісі дерев’яні 
хрести й розсердився — ліс 
запаскудили.

Закінчив говорити, та чо-
мусь не побачив на жодному 
обличчі ні того піднесення, 
ні того збудження, яке відчу-
вав сам. Навіть ні хто нічого 
не запитував, тільки однору-
кий поцікавився: 

— А це вам наш ліс зна-
добився чи, може, пісок? 
Тут давно колись брали. 
Кар’єри, спасибі їм, такі по-
залишали, що влітку й на 
море їхати не треба. 

Борис Петрович не від-
повів. Натомість дістав із 
кишені мобільний телефон 
і комусь наказав привезти 
хліба у Христинівку. Не яко-
гось, а свіжого, ще теплого. 
Тільки тепер селянські об-
личчя немов потеплішали, і 
бізнесмен почув «спасибі» в 
кілька голосів. Кивнув голо-
вою, мовляв, та що там. І дав 
команду їхати. Сільський го-
лова на цей раз сидів у ма-
шині разом з Борисом Пе-
тровичем.

— Оце її хата. І то не її — 
тітчина, — показав на ма-
леньку, ніби з дитячої книж-
ки, хатину. — Два роки тому 
приїхала з однією сумочкою, 
на хліб не було. 

Борис Петрович знічев’я 
глянув на хату й несподіва-
но змінився на обличчі, по-
бачивши біля колодязя жін-
ку. Він упізнав її, добре, що 
впізнав, а думав, що згину-
ла. Ось тобі й згинула. 

Озирнувся на стару 
хату, а, здалося, мимоволі 
озирнувся в той день, коли 
прийшов у професорську 
квартиру, розглядав кар-
тини на стінах, поки профе-
сорка хавкала, вчитуючись 
у постанову суду про пере-
хід її квартири в його влас-
ність за борги покійно-
го чоловіка. Не повірила, 
кричала, що чоловік був 
хворий і ніяких грошей ні в 
кого не брав. «Брав, доро-
генька, в мене брав, — під-
ніс їй до самих очей доку-
мент. — Мадам, звільніть 
моє житло. Поки охорона 
вас не вивела звідси си-
лою». «Це ви його в лікар-
ні наркотиками накача-

ли... Виродки». Вона довго 
стояла мовчки, потім узяла 
якусь стару валізу, склала 
туди папери, а потім, навіть 
несподівано для нього, ви-
йшла, не зачинивши за со-
бою дверей. 

Він чекав скандалів, 
суду. А вона зникла, мов її й 
не було. Та Борис Петрович 
завжди боявся покірних. Бо 
коли у гніві людина викидає 
із себе біль і зненависть, то 
покірні накопичують, наче 
запалювальну суміш. І не 
знаєш, коли вона вибухне. А 
вибухне обов’язково. 

— І днями, і ночами, ка-
жуть, щось пише, — почув 
запобігливий голос сіль-
ського голови. — На пошту 
за вісім кілометрів ходить, 
посилає. В Америку чи нім-
цям, але гроші їй звідти 
йдуть. Тепер он ніби виїж-
джати до них збирається. 
Нехай їде, що їй у нас ро-
бити.

У Бориса Петровича від-
лягло від серця — на одну 
мороку поменшало. 

Цієї миті несподівано 
син загальмував. «Father! 
Look!» («Тату! Дивися!»)

Віддалік на пагорбі сто-
яли вовки. Машини спини-
лися, але хижаки навіть не 
ворухнулися. Стояли, й коли 
люди вийшли з машин, а мо-
лодий чоловік узяв з авто 
пістолет і став цілитися. 

— Далеко, — Борис Пе-
трович торкнув напружену 
синову руку.

У цей час більший сіро-
манець відділився й пішов 
уздовж пагорба, немов по-
дразнював людей. Несподі-
вано син бізнесмена кинув-
ся в машину й рвонув авто-
мобілем напереріз вовку.

— Куди ти?! — злякано 
закричав сільський голова. 
— Там же кар’єр глибочез-
ний, лід іще тонкий!

— Назад, синку! Назад! 
— гукав перелякано бать-
ко, але чи то син не почув, 
чи не зрозумів батьківської 
мови. А той у нестямі кричав 
на охоронців, які стояли біля 
машини й не відразу зрозу-
міли, що відбувається. Тіль-
ки коли перед чорним авто 
ніби розступилася земля, 
вибухаючи з-під коліс фон-
танами води, вони кинулися 
туди, але за кілька кроків зу-
пинилися — позашляховик 
миттєво зник під льодом, 
наче його ніколи й не було. 
Лише вода розтікалася по 
сніговій поверхні й швидко 
замерзала.

А вовки постояли на па-
горбі, потім побігли по за-
метеному снігом полю туди, 
де ледь ворушилися на ві-
трі вершечки могутніх дубів 
і реліктових сосен.

Мастєрова Валентина Миколаївна народилася 1 берез-
ня 1957 року в селі Сивках Чернігівського району. Закінчила 
Михайло-Коцюбинську середню школу, радіомеханічне учи-
лище, працювала на підприємствах Чернігова. 

Згодом закінчила з відзнакою факультет журналістики Ки-
ївського державного університету. Тривалий час працювала 
журналісткою Менської райгазети, обласної газети «Гарт», ре-
дактором Чернігівської райгазети «Наш край». 

Пише вірші, оповідання, новели, романи. 1991 року стала 
переможцем міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», 1997 — всеукра-
їнського «У свічаді слова». 

Перша книга Валентини Мастєрової «Так плакало дерево» з’явилася друком 
1992 року. Потім вийшли книги «Крила», «Суча дочка», «Смарагд», «Мавра».

Член Національної спілки письменників України з 1993 року. Нині мешкає в 
Козелецькому районі. 

Продовжуємо знайомити читачів з «Анто-
логією лауреатів обласної літературно-мис-
тецької премії імені Михайла Коцюбинсько-
го». Книга, яку підготував Чернігівський му-
зей письменника, вийшла наприкінці 2016 
року. У ній, як і у виданій за кілька років до 
цього антології лауреатів у жанрі поезії (її 
друкувала наша газета), зібрані твори авто-
рів, відзначених найвищою творчою премі-
єю області за понад два десятки років її при-
судження. 

Ми вже друкували оповідання Миколи 
Клочка з Ічнянщини. Сьогодні представляємо 
Валентину Мастєрову, відому в області й Укра-
їні письменницю. 

Валентина МАСТЄРОВА

Хижаки

Літературно-мистецька панорама
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Плями на чашках допоможе ви-

далити шкірка цитрусових з невеликою 
кількістю солі.

 Місця на килимі, прим’яті меблями, розчесати 
можна виделкою.

 Теплий столовий оцет усуне вапняний наліт біля 
крана.

 Свічки горітимуть довше, якщо перед викорис-
танням покласти їх на пару годин у морозилку.

 Скибочка білого хліба допоможе зняти сальні 
відбитки пальців зі стіни, а також зі звичайних шпалер.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Життя надто корот-
ке, щоб витрачати його на 
дієти, жадібних чоловіків і 
поганий настрій. Фаїна Ра-
невська.

 Почніть робити те, 
що потрібно. Потім робіть 
те, що можливо. І ви рап-
том виявите, що робите не-
можливе. Святий Франциск 
Асізський.

 Щаслива людина за-
надто задоволена сього-
денням, щоб занадто ба-
гато думати про майбутнє. 
Альберт Ейнштейн.

 Плани — ніщо, плану-
вання — все. Дуайт Д. Ей-
зенхауер.

Було колись...
У молодості великий 

данський фізик Нільс Бор 
захоплювався футболом. 
Він настільки добре стояв 
на воротах, що кілька ра-
зів навіть грав за збірну 
країни. Коли 1922 року Бор 
був удостоєний «нобелівки», 
одна з газет висвітлила цю 
подію так: «Знаменитий фут-
боліст Бор отримав Нобе-
лівську премію».

Cофія Ковалевська, 
можливо, стала геніальним 
математиком тому, що в її 
дитячій кімнаті замість шпа-
лер стіни були обклеєні ар-
кушами з лекціями профе-
сора Остроградського, ві-
домого математика. Бать-
ки Софії жили дуже бідно, і 
шпалери були для них недо-
сяжною розкішшю.

Ернест Резерфорд усе 
життя присвятив фізиці, од-
нак став Нобелівським лау-
реатом з хімії. З цього приво-
ду він жартував, що побачив 
у житті багато цікавих пере-
творень, але найдивовижні-
шим з них було перетворен-
ня Резерфорда з ученого-фі-
зика на вченого-хіміка.

Куточок 
гумору

— Алло, поліціє! Про-
шу вже не шукати мого чо-
ловіка. Я сама його зна-
йшла випадково у ванній, 
де зачинила три дні тому, як 
прийшов п’яний.

☺ ☺ ☺
Яка різниця між шефом 

і його помічником? Коли 
помічник хворий, то шеф 
каже, що він п’яний, а коли 
шеф п’яний, то помічник 
каже, що він хворий.

☺ ☺ ☺
Для нашої людини не-

вдача — це тільки привід 
випити, а успіх — це ще й 
можливість добре закусити.

☺ ☺ ☺
— Наталко, а ти піс-

ля півлітра не така вже й 
страшна!..

— Миколо, ти що? Це ж 
я, твій брат Вася!

☺ ☺ ☺
— Лікарю, невже гри-

жа в мене теж від алкого-
лізму?

— Звичайно. Ви наді-
рвалися, коли йшли здава-
ти порожні пляшки. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Найбільший табун було зафіксовано в ХІХ століт-
ті. Величезні табуни газелей спрінгбок, чисельністю до 
100 мільйонів особин, мігрували в пошуках їжі. Один 
такий табун був завширшки 24 км і тягнувся 150 км.

 Самка індійського слона займається вихован-
ням свого дитинчати не більше 20 місяців. А вагітність, 
що закінчується народженням одного слоненяти, три-
ває 2 роки.

 Мистецтво солити м’ясо й рибу було відомо від 
найдавніших часів. Зокрема, в Єгипті діяли спеціальні 
рибосольні. Крім того, єгиптяни солили перепілок, ка-
чок та іншу дрібну птицю.чок та іншу д

 Мозок людини 
складає одну 50-
ту від ваги тіла. У 

собаки це співвід-
ношення становить 

1:100, у коня — 1:400.
 Розумовою роботою люди звично за-

ймаються сидячи. Між тим, людина, яка сто-
їть, засвоює інформацію в 4 рази швидше, 
ніж та, що сидить. 

 Людському оку найбільш помітний жов-
тий колір. Його, а також яскравий помаран-
чевий колір можна помітити з відстані навіть 
4200 метрів.

 Англійський учений Джон Дальтон 
уперше описав дальтонізм (звідси й на-
зва хвороби). Він і сам страждав через 
цей дефект, однак дізнався про це у 26 
років.

Ось уже 2 роки, як створено в Інтернеті сайт нашої га-
зети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів склала майже 
15000. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки захо-
дили на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Брази-
лія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, 
Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, 
Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, 
Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казах-
стан, Монголія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська 
Республіка. 

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

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com      ІCQ: 
605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Неправильно Правильно
Боліти за справу Уболівати за справу

Брати в основу Брати за основу

Бувші учні Колишні учні

Будьте добрі Будьте ласкаві

Будь-якою ціною За будь-яку ціну

Бути в курсі справи Бути обізнаним

На початку грудня в український прокат 
вийшов фільм «Кіборги» про героїчну оборону 
Донецького аеропорту. Той факт, що лише за 
два дні «Кіборгів» подивилися понад 106 тисяч 
глядачів, доводить: українці хочуть дивитися 
віт чизняне кіно. 

Ще кілька років тому попит на українське 
кіно був дуже низький. На це впливало кілька 
факторів: від засилля російського контенту — 
до відсутності підтримки кінематографа з боку 
держави. Нині ситуація почала потроху зміню-
ватися, й кількість українських фільмів збільшу-
ється щороку. 

2017 року у вітчизняному прокаті з’явилася 
рекордна кількість українських фільмів — 33. 
Для порівняння: 2013 року вийшло лише 12 
фільмів, а 2011 року — взагалі один.

У березні парламент ухвалив закон про 
державну підтримку кінематографії. Відповід-
но до закону виробники анімаційних фільмів 
можуть розраховувати на державну субсидію 
в обсязі 80% від загального бюджету стрічки, 
а виробники телесеріалів — на 50-відсоткову 
субсидію. Крім того, запроваджується система 
повернення частини витрат іноземним інвесто-
рам (звичайно, окрім країни-агресора). 

Наступними кроками підтримки кіно ста-
ло внесення змін до Податкового, Митного та 
Бюджетного кодексів у листопаді 2017 року. 
Податкові зміни передбачають запроваджен-
ня 5-річних пільг на виробництво українських 
фільмів, а зміни до Митного кодексу — звіль-
нення від оподаткування ввізним митом кіне-
матографічних товарів. 

У державному бюджеті на 2018 рік закла-
дено понад 1 млрд гривень на розвиток україн-
ського кінематографа, з яких 500 млн передба-
чено на зйомку фільмів патріотичного спряму-
вання, що є невід’ємною частиною протистоян-
ня російській пропаганді. 

2017 року стали успішними українські 

фільми «Сторожова застава», «Червоний» та 
«DZIDZIO Контрабас». Проте серед прем’єр ви-
діляється стрічка «Кіборги» (режисер Ахтем Се-
їтаблаєв). Бюджет фільму — 47 млн гривень, 
половина — бюджетні кошти. За перші вихідні 
прокату фільм зібрав 8,2 мільйона гривень, обі-
гнавши голлівудські військові драми «Дюнкерк» 
і «Лють». Частина зароблених коштів буде пере-
рахована родинам загиблих воїнів.

Цікавою ініціативою є проект «Дивись укра-
їнське», що складається з короткометражних 
фільмів, які у трихвилинному форматі показу-
ють у кінотеатрах перед основними кіносеан-
сами. Важливими залишаються міжнародні 
фестивалі. Наприклад, у грудні Дні українсько-
го кіно відбулися у столицях Великої Британії і 
Болгарії. У рамках фестивалю у Софії були пред-
ставлені п’ять українських фільмів, зокрема 
стрічка Аркадія Непиталюка «Припутні» й фільм 
Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці».

Дивись українське: 
вітчизняне кіно здобуло підтримку

Люди думають, що будуть щасливі, якщо пе-
реїдуть в інше місце, а потім виявляється: куди 
б не поїхали, ви берете із собою себе.

Щастя — як поцілунок: щоб насолодитися 
ним, його потрібно з кимось розділити.

Цінуйте людей, які приходять у ті моменти, 
коли погано не їм, а вам.

Не затуляй рота тим, хто розкриває тобі очі.
Немає жодного сенсу намагатися допомог-

ти людям, які не допомагають собі самі. Людину 
неможливо змусити підніматися сходами, якщо 
вона сама не бажає підніматися. 

Помиляється кожен. Визнає помилку — гід-
ний. Попросить вибачення — мужній. Віднов-
лює стосунки — сильний. 

Наберися сміливості, якщо хочеш щось змі-
нити. Наберися терпіння, якщо чогось змінити 
неможливо. І будь мудрим, аби знати, коли по-
трібна сміливість, а коли — терпіння.

Ніколи не шкодуй про те, що зробив, якщо 
тієї миті ти був справді щасливим. 

Вибачення не завжди означає, що ти не 
правий, а інша людина має рацію. Це лише 
означає, що цінність ваших стосунків важливі-
ша, ніж власне его. 

Люди діляться на дві половини. Одні, уві-
йшовши до кімнати, вигукують: «О, кого я бачу!», 
інші: «А ось і я!» 

Найскладніше в житті — зрозуміти, через 
який міст слід перейти, а який — спалити. 

Учіться радіти без алкоголю, мріяти — без 
наркотиків, спілкуватися — без Інтернету. 

Аби дізнатися, де живе твоє серце, зверни 
увагу, де блукає твій розум у хвилини мрій. 

Неможливо жити без сварок — точно так 
само, як їхати через усе місто тільки на зелене 
світло. 

Потрібно вміти відмовляти людям. У них є 
властивість нахабніти. 

Єдина людина, з якою маєте порівнювати 
себе, — це ви в минулому. І єдина людина, кра-
щою від якої ви маєте бути, — та, хто ви є зараз. 

Ніколи не повертайся в ті місця, де тобі було 
погано. Ніколи не проси в тих, хто відмовив од-
ного разу. І більше не підпускай тих, хто колись 
зробив тобі боляче. 

У характері людини є три золоті якості: тер-
піння, почуття міри й уміння мовчати. Іноді в 
житті вони допомагають більше, ніж розум, та-
лант і краса. 

Ніколи не живи з людиною заради грошей, 
дітей та жалю. Гроші набриднуть, діти вирос-
туть, а жалість перетвориться на презирство. 

Найкраща помста людині — довести, що ти 
можеш обійтися без неї. 

Хороші люди принесуть вам щастя, погані 
люди нагородять вас досвідом, найгірші — да-
дуть вам урок, а найкращі — подарують спо-
гади. 

Мудрiсть столiтьМудрiсть столiть


