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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. 

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

тачам газети продовжити передплату на неї на на-
ступні 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, «за півріччями», не існує. Є одна за-
гальна передплата на такий-то рік, з правом читача оформити 
передплату або одразу на весь рік (що багато хто й робить), або 
на якийсь період, з наступним продовженням. 

Нині виникла ситуація, коли «Укрпошта» може значно збіль-
шити свої тарифи на поширення газет за передплатою.  Тому 
у  кого з читачів передплата є лише на перший квартал, про-
довжте її, тобто оформте на квітень – грудень. У кого на перше 
півріччя — продовжте на липень – грудень. Зробіть це невід-
кладно, в  березні. Ви убезпечите себе від можливого підняття 
поштових тарифів за доставку, бо на передплачену газету 
підвищення цін  не поширюється.

Партійний цирк триває: 
запахло виборами

Трюк з каталогом
На початку лютого Чернігівська 

дирекція «Укрпошти» розіслала ре-
дакціям газет області листа. У ньому 
запитували, чи не змінюватимуть га-
зети свою ціну на передплату на дру-
ге півріччя. Запитання трохи дивне, 
бо, якби видавці газет і змінювали 
ціну, вони самі мали б повідомити про 
це пошті. Але секрет виявився про-
стим. У цьому ж листі пошта вимага-
ла: якщо газети змінюватимуть ціну, 
то мають заплатити пошті по 456 гри-
вень, а навіть якщо не змінюватимуть 
— то по 384 гривні 30 копійок — яка 
точність!

Але за що платити? Отут уся суть 
чергової затії. Платити за «включення 
видання до каталогу передплати на ІІ 
півріччя 2018 року».

Необхідне пояснення. Поділ пе-
редплати на так звані дві піврічні пе-
редплатні кампанії — абсолютно не-
формальний. Просто так уже скла-
лося, що більшість читачів, зі сво-
їх міркувань, передплачують газети 
спершу на перше півріччя, а потім, у 
травні – червні, продовжують на дру-
ге. Насправді є одна загальна перед-
плата на такий-то рік, з правом чита-
ча оформити передплату або одразу 
на весь рік (що багато хто й робить), 
або на якийсь період, з наступним 
продовженням.

Я повідомив обласній пошті лис-
том дві речі. Перше: як засновник і 
видавець газети «Світ-інфо» не змі-
нюю передплатну ціну на неї до само-
го кінця року, якщо пошта не підви-
щує свого тарифу на поширення га-

зет за передплатою. А на той момент, 
у першій половині лютого, пошта за-
явила, що не має наміру його підви-
щувати. 

Друге й головне: як і інші перед-
платні видання області, обласні й ра-
йонні, газета «Світ-інфо» вже внесена 
до каталогу передплати місцевих ви-
дань на 2018 рік, який випущений по-
штою восени 2017 року і діє весь 2018 
рік. Тоді ж з видавців газет пошта взя-
ла сплату за внесення в цей каталог. 
Його восени вручили всім редакціям. 
На обкладинці чітко вказано, що це 
каталог на 2018 рік, і вже в першо-
му реченні каталогу зазначено, що 
він «на 2018 рік, передплата за яким 
буде оформлена на термін достав-
ки з січня та наступних місяців 
2018 року». 

«Реформами» тепер нас трястиме пошта

Що б ми конкретно 
не говорили про рефор-
мування України від ста-
тусу колонії до справ-
ді незалежної держави, 
від тоталітарного до де-
мократичного суспіль-
ства, є тут одна загаль-
на проблема — слаб-
кість, несформованість 
громадянського суспіль-
ства, обов’язкового для 
справжньої держави. 
Конкретніше — неналеж-
на політична структуриза-
ція, ситуація з політични-
ми партіями. Мова насам-
перед про кількість партій 
— близько 350-ти. І про їх 
дріб’язковість, часто ефе-
мерність. Урешті про те, що 
це не справжні політичні 
партії, а політпроекти з об-
слуговування олігархів. 

Докладно про це йшло-
ся в публікації нашої газе-
ти «Партійний цирк Украї-
ни», в №70 від 7 січня 2016 
року (читайте на сайті газе-
ти). Ми дали повний список 
партій України згідно з реє-
стром Міністерства юстиції 
на середину вересня 2015 
року. У ньому налічувалося 
297 партій. До кінця року 
було зареєстровано ще 15. 
А загалом 79 партій були 
утворені 2015 року. Це в 
країні, де йде війна! 

Сумно, що старі націо-
нально-демократичні сили 
давно на узбіччі політи-
ки. Це й перші наші пар-

тії — УРП, Демократична. 
І легендарний Народний 
Рух України, що 1999 року 
розколовся більш як на де-
сятиліття на дві партії — 
власне Рух та УНП (Україн-
ську народну партію), 2013 
року начебто об’єднався 
в єдиний старий Рух (НРУ) 
але, виявляється, «само-
ліквідована» і влита в Рух 
УНП і досі числиться в по-
літикумі. 

У тому самому реєстрі 
— одразу по кілька «зеле-
них», екологічних партій, а 
також козацьких. Чвари, 
амбіції партійних вождиків 
на службі олігархату, не-
здатність об’єднатися, по-
при роки балачок про це, 
— ось наш «демократич-
ний політикум». Про інший 
спектр і говорити нема 
чого.

За 2016 рік утворили-
ся ще десятки партійок, і 
їхня кількість перевалила 
за 350. 

Партії — 
на бюджеті 

Нині процес утворення 
все нових партій загаль-
мувався: очевидно, далі 
вже їх плодити нікуди. На-
томість партії, які допалися 
до влади внаслідок остан-
ніх парламентських і пре-
зидентських виборів, за-
провадили таку новацію 
— державне фінансування 
партій. Мотивація: мовляв, 
тоді партії не так залежа-
тимуть від фінансування їх 
бізнесом. Хоч важко пові-
рити, що партії, отримуючи 
фінансування з бюджету, 
і далі не отримуватимуть 
його від олігархів, яких об-
слуговують. 

Тим не менше восени 
2015 року наш парламент 
ухвалив відповідний закон 
про фінансування партій. 

Воно почалося з 1 лип-
ня 2016 року. Згідно із за-
коном, надається парті-
ям, які на останніх вибо-

рах отримали не менше 
2% голосів виборців. Утім, 
це буде після нових вибо-
рів. А поки що парламента-
рі встановили таку норму: 
фінансуються лише пар-
тії, які на останніх виборах 
пройшли в Раду, тобто на-
брали 5 і більше відсотків 
голосів. Що ж, своя рука — 
владика. 

Щойно Національне 
агентство з питань запо-
бігання корупції, якому до-
ручено ділити надані бю-
джетом кошти і перед яким 
мають звітувати партії, роз-
поділило 513 671 300 гри-
вень з державного бюдже-
ту на фінансування 6 полі-
тичних партій 2018 року. 
Понад півмільярда. Їх поді-
лили пропорційно голосам, 
набраним на виборах 2014 
року при голосуванні за пар-
тійними списками. «Народ-
ний фронт» отримав 132 080 
301 грн, Блок Петра Поро-
шенка — 130 184 854 грн, 
«Об’єднання «Самопоміч» 
— 65 462 270 грн, «Опози-
ційний блок» — 56 262 418 
грн, Радикальна партія Оле-
га Ляшка — 44 427 431 грн, 
ВО «Батьківщина» — 
33 886 896 грн.

110 мільйонів уже 
отримали ці партії за 
останній квартал 2017 
року. Понад 50 мільйонів 
одержала «Самопоміч» за 
те, що в її фракції   — 
 не менше третини 
жінок. 

Коротко з районів

Жеведь, Чернігівський район. Ікони для церкви. 
Прихожани села продовжують упорядковувати церк-
ву, яку відкрили восени в колишній школі. Мешканка 
села Надія Левченко подарувала церкві понад трид-
цять ікон.

Любеч, Ріпкинський район. Проти закриття відді-
лення лікарні. Мешканці селища просять відновити не-
давно закрите паліативне відділення лікарні, яке пере-
ведене до Ріпкинської районної лікарні наприкінці січня. 

Ічня. Чума диких свиней. На території мислив-
ського угіддя біля села Южне виявлено загиблих ди-
ких свиней. Експертиза підтвердила: це африканська 
чума. Вживають заходів щодо нерозповсюдження ін-
фекції. 
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Бліц-інформ Панорама Чернігова

Меморіальна дошка 
Номану Челебіджіхану
23 лютого в 

Ічні на залізнично-
му вокзалі відкри-
ли меморіальну до-
шку на честь наці-
онального героя 
та духов ного ліде-
ра кримських татар 
Номана Челебіджі-
хана (1885 – 1918 
роки). Один з орга-
нізаторів першого Курултаю (аналогу 
Центральної Ради), голова уряду прого-
лошеної 1917 року Кримської Народної 
Республіки неодноразово бував проїз-
дом в Ічні.

Номан Челебіджіхан відстоював рів-
ні права жінок із чоловіками. У листопаді 
1917-го під час виборів до Курултаю 
вперше в історії мусульманських наро-
дів було обрано чотирьох жінок. Крім 
того, він був літератором. Його вірш «Я 
поклявся!» став гімном кримськотатар-
ського народу. Челебіджіхан став од-
ною з перших жертв більшовицького 
терору. 

Вшанувати пам’ять відомого земля-
ка приїхали представники кримськота-
тарського народу, зокрема перший за-
ступник міністра інформаційної полі-
тики України Еміне Джапарова, член 
Меджлісу кримськотатарського народу 
Ільмі Умеров. 

Гості вшанували і пам’ять героїв Ре-
волюції Гідності та антитерористичної 
операції.

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

або коштами на підтримку діяльності 
Чернігівського  благодійного фонду «За-
хистимо Україну!», який, у свою чергу, 
допомагає Українській армії, родинам 
воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на 
картку «Приватбанку» на ім'я Олексан-
дра Ясенчука: 4149 6258 1049 1173.

Проект «Творити, щоб 
жити» об’єднав 
небайдужих чернігівців 
14831 гривню зібрали учасники, 

глядачі та організатори благодійного 
проекту «Творити, щоб жити». Кошти на-
правлять на лікування онкохворих дітей 
Чернігова.

Благодійний фонд ім. Вадима Не-
стерчука влаштував захід на підтримку 
дітей. Фонд останні кілька років підтри-
мують небайдужі чернігівці та різнома-
нітні організації.

Майстрині палацу дітей та юнацтва, 
їхні вихованці виставляють на благо-
дійні ярмарки свої вироби. І цього разу 
влаштували виставку-продаж і концерт. 
Відвідувачі ярмарку, купуючи роботи 
гуртківців палацу, долучилися до доброї 
справи.

Нині в гематологічному блоці об-
ласної дитячої лікарні 5 дітей прохо-
дять інтенсивну хіміотерапію і 20 отри-
мують препарати для лікування амбу-
латорно. 

Ви також можете долучитися до до-
помоги онкохворим дітям, перераху-
вавши кошти на рахунок благодійного 
фонду ім. Вадима Нестерчука. Контакт-
ні телефони: 063-054-13-87 – Тетяна, 
  093-470-15-25 – Наталія.

У Чернігівській обласній ди-
тячій лікарні, що на вул. Пиро-
гова, є новонароджені, від яких 
відмовилися батьки і які ще не 
всиновлені й не оформлені в ди-
тячий будинок. На цих дітей дер-
жава виділяє кошти як на зви-
чайних пацієнтів, хоча потреби 
в них часто значно більші...

Кілька молодих мам ор-
ганізувалися через Facebook 
для допомоги таким немовля-
там. Кілька разів уже привози-
ли одяг, ліки, памперси, їжу. А 
днями Яненко Юля та Мірош-
ниченко Катя (на фото) привез-
ли 12 матраців, 5 постільних 
комплектів на ліжка, чайник і 
ще з десяток пакетів з одягом 
та речами, які зібрали учасни-
ки групи.

Сьогодні в обласній дитячій 
лікарні дітей, від яких відмови-
лися батьки, — троє: Єгор, Даша 
і Саша. Загалом за рік у відді-
ленні було 9 залишених мамами 
немовлят.

«У нас майже все є, і матра-
ци, й простирадла, й ковдри, — 
говорить Світлана Гергель, се-
стра-господарка відділення. — 
Але цим речам уже багато ро-
ків».

Медсестри захоплено роз-
глядають усе, що привезли во-
лонтери, — такого оновлення не 
було вже давно. Однак потрібні 
ще байкові ковдри, інгалятор, 
безконтактний градусник.

— Чому батьки залишають 
дітей відразу після народжен-

ня? — запитуємо працівників 
лікарні.

— Причини різні. Найчасті-
ше так трапляється, коли в ди-
тини виявляють якусь хворобу. 
Але відмовляються і від здоро-
вих дітей. 

Працівники лікарні розпові-
дають, що сьогодні мами зали-
шають дітей відразу після наро-
дження значно рідше, ніж це було 
на початку 2000-х, коли тільки 
почали видавати державну до-

помогу при народженні дитини. 
Державна допомога стимулює 
мам забирати дітей. Разом з тим 
є випадки, коли мами відмовля-
ються від дітей, коли тим випо-
вниться два – три роки й допо-
могу на них вже отримали...

Як розповіла Ольга Старо-
войт, заступник керівника об-

ласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, за 2017 рік дев’ять молодих 
мам мали наміри відмовитися 
від своїх дітей, пішли на такий 
крок — шість. У 2016 році було 
9 відмов від батьківства, а 5 – 6 
років тому — значно більше. 

Відмовляються від своїх ді-
тей часто й через відсутність 
умов, щоб їх ростити й вихову-
вати. Аби допомогти в цьому, 
в Центрі соціально-психологіч-

ної допомоги створено відділ 
матері й дитини, де матері мо-
жуть жити, допоки дітям не ви-
повниться півтора року.

Але навіть якщо матері таки 
відмовляються від своїх дітей, 
немовлят, як правило, швидко 
всиновлюють. Сьогодні мож-
на говорити навіть про чергу з 

батьків, які готові взяти немов-
лят до власних родин. Чого не 
скажеш про дітей старшого віку, 
від яких матері або самі відмов-
ляються, або яких забирають 
соціальні служби...

В Україні нині діє кілька 
проектів, спрямованих на до-
помогу дітям, залишеним без 
батьківського піклування. Се-
ред них «Всеукраїнський пор-
тал національного усиновлен-
ня» —  http://sirotstvy.net/ua та 
«Зміни одне життя» — https://
changeonelife.ua. На сторінках 
цих проектів розміщено більше 
5 тисяч анкет дітей, серед них 
кілька сотень — з Чернігова та 
області...

Для допомоги залише-
ним батьками дітям дівчата 
збирають кошти й речі через 
сторінку в Фейсбуці: https://
w w w.f ac eb o ok .c om/prof i le .
php?id=100005963640376. 
Вони готують документи для 
створення громадської органі-
зації, що  опікуватиметься ді-
тьми, залишеними батьками. 
Номери карток, на які перера-
ховувати кошти (поки що влас-
ні, з утворенням громадської 
організації буде окремий раху-
нок), чеки за куплені речі, звіти 
дівчата публікують на цій самій 
сторінці. Приєднуватися до гру-
пи й допомагати новонародже-
ним можуть усі небайдужі до 
долі малюків.

Gorod.cn.ua

Які соціальні 
об’єкти 

будуватимуть 
цього року?

У Чернігові на цей рік 
заплановане будівни-
цтво й капітальні ремон-
ти цілого ряду соціальних 
об’єктів.

Серед них:
— капітальний ре-

монт будівлі на Попудрен-
ка, 16 (гуртожиток після 
аварії);

— будівництво капли-
ці Архістратига Михаїла 
на честь загиблих захис-
ників Вітчизни на терито-
рії міського кладовища 
«Яцеве»;

— енергоефективна 
реконструкція школи № 5;

— термомодернізація 
будівлі міського палацу 
культури;

— капремонт і термо-
модернізація 9-поверхо-
вого палатного комплек-
су першої міської лікарні 
та будівлі 3-го поліклініч-
ного відділення цієї лі-
карні;

— капремонт стаді-
ону на вул. Захисників 
України;

— реконструкції по-
крівель у дитсадках №№ 
4, 28, 72, 74, 76; капіталь-
ний ремонт дахів у дит-
садках № 26 і № 75;

— завершення будів-
ництва дитсадка в мікро-
районі Масани.

Молоді мами об’єдналися, 
щоб опікуватися залишеними дітьми 

У Чернігові планують 
реконструювати ще два парки 

Проекти опублікувала прес-служба управління 
житлово-комунального господарства. 

У парку біля палацу урочистих подій з’являться 
перголи, ротонда для виїзних весільних церемоній, не-
величкий причал і плаваючий фонтан на Стрижні з ко-
льоровим підсвіченням.

У парку навпроти «Мегацентру» в кінці бульвару, 
ближче до вулиці Софії Русової, облаштують майдан-
чик для відпочинку мам з маленькими дітьми. З іншо-
го боку, біля виходу з підземного переходу, з’явиться 
скейт-парк.

Однак любителі екстремальних видів спорту міста 
кажуть: «Скейт-парк Чернігову потрібен, однак не в та-
кому вигляді й бажано в іншому місці».

Доопрацьовувати проект разом з громадськістю в 
управлінні готові. Небайдужим чернігівцям пропону-
ють приносити свої пропозиції.

Реконструкція зеленої зони біля РАЦСу коштувати-
ме майже 13,5 млн грн, парку навпроти «Мегацентру» 
— 19,5 млн грн. Роботи почнуться не раніше наступно-
го року, адже на 2018 рік це фінансування в бюджеті 
не передбачене.

Три квартири за гроші 
держсубвенції місто 

придбало для дітей-сиріт
Місто придбало 3 квартири для сиріт, які вже ви-

пустилися з інтернатних закладів і не мають власної 
оселі. У першу з них невдовзі заселиться троє осіб. 

Квартири — одна 3-кімнатна і дві 4-кімнатних — 
місто купило у грудні 2017 року за кошти цільової дер-
жавної субвенції. А це значить, що власним помеш-
канням обзаведуться 11 дітей-сиріт.

Згідно з постановою Кабміну на житло претен-
дують особи, які виросли й за місцем походження 
поставлені на квартирну чергу як такі, що не мають 
свого місця для проживання. Усім квартирам на-
дають статус соціального житла, і вони не можуть 
бути приватизованими, проданими чи здаватися в 
найм.

Тролейбус чернігівського 
заводу купили для 

Слов’янська на Донеччині 
За результатами електронних торгів із закупів-

лі для Слов’янська одного тролейбуса переможцем 
тендеру стала компанія «Чернігівський автозавод». 
Це односекційний низькопідлоговий тролейбус 
«Еталон» Т12110, доступний для осіб з обмеженою 
мобільністю. Салон обладнаний 31 пасажирським 
сидінням,  загальна пасажиромісткість — 105 осіб.

На сьогодні тролейбусний парк Слов’янська 
складається з 16 тролейбусів, і тільки 13 з них на 
ходу. Останнього разу новий тролейбус місто отри-
мувало 2001 року. Після цього 2012 року отримали 
5 майже нових тролейбусів ЛАЗ-Е183 з Донецька.

Спеціальні рейси 
9-го тролейбуса 

Чернігівське тролейбусне управління повідо-
мило, що, враховуючи звернення пасажирів (у т.ч. 
осіб з інвалідністю) та задля вивчення пасажиро-
потоків, у будні введено два спеціальні рейси на 
тролейбусному маршруті № 9 «Автозавод» – «Лі-
карня № 2». Відправлення — о 7.11 від автозаво-
ду, о 17.25 — від лікарні.

Цей маршрут торік об’єднав два попередні — 
№ 2 і № 9. До цього маршрут № 2 починався на 
автозаводі й завершувався біля палацу урочистих 
подій, над Стрижнем, звідки тролейбус повертав-
ся назад, на автозавод. Маршрут № 9 курсував 
тим самим шляхом, тільки від «Мегацентру», через 
Красну площу, а від Стрижня через Красний міст 
прямував до лікарні № 2.

Тепер маршрут № 9 з’єднав два колишні. 
А введений експериментальний маршрут, який 

на тролейбусах значиться під номером № 9А, є ско-
роченим варіантом основного. Їдучи з автозаводу, 
тролейбус біля головпоштамту звертає вліво, на 
проспект Перемоги (як тролейбус № 6), і далі пря-
мує проспектом через П’ять Кутів до лікарні № 2. 
Тут курсують тролейбуси з низькою підлогою, уві-
мкнено зовнішнє і внутрішнє голосове інформу-
вання про рух зміненою трасою.
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Бліц-інформ

Кримінальна хроніка

Книга бійця добровольчого 
батальйону Петра Билини 

В обласній 
бібліотеці ім. 
В. Короленка 
відбулася пре-
зентація його 
книги «Війна 
кличе. Стань пе-
реможцем! Но-
татки на полях 
російсько-укра-

їнської війни». Автор розповів про події в 
зоні АТО, учасником яких він був протягом 
2014 – 2015 рр. 

Мобільний сервісний 
центр МВС
Відтепер громадянам з віддалених куточ-

ків області не потрібно витрачати час і ко-
шти, щоб відвідати Територіальний сервісний 
центр МВС для отримання послуг. 

21 лютого до с. Іванівка Чернігівсько-
го району здійснив перший виїзд мобільний 
сервісний центр МВС. 

Ці пересувні центри оснащені сучасним 
обладнанням, виїжджають у віддалені насе-
лені пункти, де відсутні стаціонарні територі-
альні сервісні центри. 

Мобільні центри надають популярні 
послуги: 

– реєстрація та перереєстрація тран-
спортних засобів;

– заміна посвідчення водія; 
– видача міжнародного посвідчення водія; 
– прийом запитів на отримання довідок 

про відсутність судимостей.
Мобільні центри обслуговуватимуть гро-

мадян у регіоні на запит від органів місцево-
го самоврядування. Подати запит можна в 
регіональний сервісний центр МВС у Черні-
гівській області: 14013, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 26, тел. (0462) 65-14-94.

Графік курсування мобільних сервісних 
центрів можна переглянути на сайті РСЦ МВС 
у розділі «Мобільні СЦ».

Інформацію про порядок отримання по-
слуг можна знайти на сайті регіонального 
сервісного центру МВС у Чернігівській об-
ласті, отримати консультацію — за телефо-
ном (044) 290-18-99 або на офіційній сторін-
ці РСЦ МВС у мережі Facebook.

Унікальна експозиція 
«Корони світу»
22 лютого в Національному архітектурно-

історичному заповіднику «Чернігів стародав-
ній» (у Колегіумі, на Валу) відкрилася унікаль-
на експозиція «Корони світу».

У виставці головних символів влади 
минулих епох зібрані вінці, корони, головні 
убори духовних і світських лідерів різних 
країн світу, зниклих цивілізацій. Представ-
лено більше 70 шедеврів, частина з яких є 
оригіналами, частина — копіями та рекон-
струкціями корон, що знаходяться в му-
зеях Австрії, Італії, Великобританії, Фран-
ції, Румунії, Єгипту та інших країн, а час-
тина є реконструкціями корон, що вже не 
існують.

Слід відзначити корони святого Володи-
мира-хрестителя Русі й Анни Візантійської. 
Реконструкцію їхніх корон X – XI ст. досі в 
нашій державі не проводили, й у цьому про-
екті здійснили вперше. Основою послужили 
фрески, монети та візантійські пам’ятки.

В експозиції — корона короля Данила Га-
лицького, імператорські головні убори, зо-
крема Наполеона, Російської та Римської ім-
перій. Представлені також Великобританія, 
Греція, Польща, Румунія, інші європейські 
країни. 

Експозиція охоплює іменні головні убори 
церковних владик, вінчальні вінці. Серед ко-
рон Стародавнього світу є реконструкції ко-
рон Нефертіті, Тутанхамона, царів Шумеру та 
Ассирії. Також вражають уяву головні убори 
володарів величних цивілізацій Америки — 
   ацтеків, майя, інків.

9 лютого о 14.00 у Чернігові на одній із 
зупинок громадського транспорту на про-
спекті Перемоги трапився нещасний випа-
док з 11-річною Євою. Дівчинка разом зі 
своїм молодшим братом і бабусею сідала 
до тролейбуса. На сходах дитину вразило 
електричним струмом. Рюкзак за спиною в 
Єви врятував її голову від удару об асфальт, 

тіло лежало поміж тролейбусом і тротуаром, 
тремтячи від напруги, ноги залишалися на 
сходинці тролейбуса. Дівчинка не могла ви-
мовити жодного слова. 

На щастя, поруч опинився майстер ви-
робничого навчання навчально-методич-
ного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності області Олександр Рома-
щенко. 

— Я розумів, що не знайду сухої палиці, 
— розповідає Олександр, — та й шукати ру-
кавицю не було часу. Тож схопив дівчинку за 
куртку, прийнявши удар струмом на себе, і 
відтягнув її звідти. Я бачив, що вона непри-
томна, в таких ситуаціях кожна секунда — 
на рахунку життя людини. Я схопив її під руку 
й ударив по обличчю 2 – 3 рази, і вона одра-
зу прийшла до тями.

Після цього Олександр посадив дівчинку 
на лавку і викликав швидку допомогу.

Олександра доставили до 2-ої міської лі-

карні, надали медичну допомогу. 
Єву відвезли до обласної дитячої лікар-

ні, провели повне обстеження, надали ме-
дичну допомогу, і вже ввечері дитина була 
вдома з батьками. 

Наступного дня мама дівчинки й бабуся 
щиро дякували герою-рятівнику за врятова-
не ним життя Єви.

Ганна ДУБИНА, 
методист НМЦ ЦЗ та БЖД 

Чернігівської області

Від редакції. Вчинок дійсно героїчний, 
адже рятівник і сам ризикував життям. Але 
варто звернути увагу, що це вже не пер-
ший випадок за останній час, коли паса-
жира, який заходить чи виходить із тролей-
буса, вдаряє струмом. Треба на це зверну-
ти серйозну увагу міському тролейбусному 
управлінню. 

Вони ходять вулицями з цигаркою в зу-
бах, палять на громадських зупинках і дитя-
чих майданчиках. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 
заявила: щороку внаслідок пасивного курін-
ня гинуть 600 тисяч осіб. Серед них третину 
становлять діти. 

Законодавчо Україна начебто захисти-
ла людей, які не курять, від впливу тютюново-
го диму. Санкція за куріння в недозволеному 
місці — десять, а то й двадцять неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. Утім, штра-

фи виписують лише тим, кого спіймають удруге 
чи втретє. У 2017 році в Чернігові поліцейські 
склали 1548 адмінпротоколів на порушників 
цього закону, за півтора місяця 2018-го — 170.

«Усі матеріали поліцейські розглядають 
на місці й виносять здебільшого попереджен-
ня, а якщо це так званий зухвалий курець, то 
його притягують до адмінвідповідальності, 
накладають штрафи», — кажуть у поліції. 

Закон України «Про заходи щодо попере-
дження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення» забороняє курити в громадських 
місцях. Це ліфти, таксофони, приміщення й 
території закладів охорони здоров’я, освіти, 
спорту, державної влади, дитячі майданчи-
ки, підземні переходи, під’їзди житлових бу-
динків, транспорт загального користування, 
стаціонарно обладнані зупинки громадсько-
го транспорту. 

Однак, закон фактично залишається на 
папері. У Чернігові на зупинках громадського 
транспорту, у скверах і парках майже не по-
бачиш позначки про заборону паління. 

СБУ припинила 
діяльність 

розгалуженої мережі 
реалізації психотропних 
і наркотичних речовин
Співробітники Служби безпеки 

України припинили діяльність ор-
ганізованого угруповання, яке на-
лагодило мережу реалізації пси-
хотропних і наркотичних речовин у 
Київській та Чернігівській областях.

Правоохоронці встановили, що 
наркобізнес організував мешка-
нець Києва, до угруповання також 
входив колишній працівник поліції. 
Зловмисники збували наркотики 
через дрібних дилерів, у тому числі 
й неповнолітнім.

Оперативники управління СБ 
України в Чернігівській області за-
документували низку фактів збу-
ту психотропних і наркотичних ре-
човин. За попередньою інформа-
цією, сума щомісячного прибутку 
зловмисників від реалізації нарко-
тиків перевищувала дев’яносто ти-
сяч гривень.

Співробітники спецслужби 
«взяли» одного з наркоділків одра-
зу після збуту чергової партії амфе-
таміну на суму майже десять тисяч 
гривень у Ніжині. Організатора нар-
кобізнесу та іншого спільника пра-
воохоронці затримали в Києві.

Під час проведення обшуків за 
місцями проживання зловмисників 
було вилучено майже п’ять кілогра-
мів канабісу й підготовлену до про-
дажу партію амфетаміну.

За матеріалами СБУ відкрито 
кримінальне провадження за ст. 
307 Кримінального кодексу Украї-
ни. Тривають слідчо-оперативні дії 
для встановлення інших осіб, при-
четних до функціонування мережі 
збуту психотропних і наркотичних 
речовин.

Операцію з викриття зловмис-
ників проводили спільно з поліцією 
під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Прес-група Управління СБ 
України в Чернігівській області

Штрафують курців-порушників, але рідко

Завершено 
розслідування 

за фактом убивства 
інкасаторів

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Чернігівської 
області завершено досудове роз-
слідування в кримінальному прова-
дженні стосовно двох жителів Чер-
нігівщини, підозрюваних в умисно-
му вбивстві у жовтні 2015 року пра-
цівників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідством встановлено, що об-
винувачені, діючи за попередньою 
змовою, з метою заволодіння ко-
штами банківської установи здій-
снили умисне вбивство 3 працівни-
ків банку під час розбійного напа-
ду на інкасаторський автомобіль, 
який у подальшому знищили шля-
хом підпалу.

Унаслідок вказаних злочинних 
дій обвинувачені заволоділи ко-
штами банківської установи на за-
гальну суму понад 14,5 млн грн.

Органом досудового розсліду-
вання дії одного з обвинувачених 
кваліфіковано за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 
ст. 115 КК України (умисне вбив-
ство з корисливих мотивів за по-
передньою змовою групою осіб), 
ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), ін-
шого — за п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 
КК України (умисне вбивство з ко-
рисливих мотивів за попередньою 
змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 КК 
України (розбій) та ч. 4 ст. 194 КК 
України (знищення майна шляхом 
підпалу).

Під час слідства до одного з об-
винувачених, якого було затрима-
но на території Російської Федера-
ції, застосовано процедуру екстра-
диції до України для притягнення 
його до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення інкримінованих 
кримінальних правопорушень.

Згідно з ухвалами суду зло-
вмисникам обрано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою. 
Судовий розгляд розпочато.

Прес-служба прокуратури 
Чернігівської області

У Чернігові СБУ припинила 
діяльність адміністратора 

антиукраїнських груп у соцмережах
Співробітники Служби без-

пеки України під процесуаль-
ним керівництвом прокуратури 
викрили в Чернігові адміністра-
тора антиукраїнських груп у ро-
сійських соціальних мережах.

Правоохоронці встановили, 
що місцевий мешканець ство-
рив у соцмережах низку акаун-

тів, через які здійснював адміністрування та модерування антиу-
країнських спільнот. За попередньою інформацією, до створених 
ним Інтернет-об’єднань входило понад двадцять тисяч учасників.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмис-
ник розміщував на сторінках матеріали із закликами до пова-
лення конституційного ладу та державної влади, популяризу-
вав діяльність терористичних організацій «ЛНР/ДНР», поширю-
вав інформацію для дискредитації Збройних Сил України.

Під час обшуку за місцем проживання адміністратора спів-
робітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку та мобіль-
ні пристрої з доказами здійснення антиукраїнської діяльності.

Слідчі СБУ в Чернігівській області відкрили кримінальне 
провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Пере-
віряють інформацію щодо зв’язків агітатора з представниками 
російських спецслужб і бойовиками незаконних збройних фор-
мувань так званих «ЛНР/ДНР».

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Ризиковано у 88 років тримати 
вдома 5 тисяч доларів, особливо 

коли не впізнаєш голосу власного сина
У Чернігові 88-річна бабуся віддала 5 тисяч доларів шахраю. 

До неї зателефонував чоловік і назвався сином. Повідомив, що 
потрапив у ДТП і йому потрібні гроші на лікування. Жінка погоди-
лася одразу. До неї у квартиру прийшов невідомий чоловік, ска-
зав, що він кур’єр від сина. Вона віддала йому 5 тисяч доларів. 
І лише після того, як невідомий пішов, зателефонувала синові. 
З’ясувалося, що з ним усе гаразд, ні в яку дорожньо-транспортну 
пригоду він не потрапляв. Тоді старенька зателефонувала поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шах-
райства. Але вкотре звертається не лише до людей похилого 
віку, а й до їхніх рідних, аби ті не довіряли сумнівним дзвінкам.

З нових красивих 
зупинок крадуть лави

У Чернігові злодії вкрали лави на двох нових зупинках тран-
спорту — на вулиці Старобілоуській, які стояли одна навпроти 
одної. Управління ЖКГ міської ради повідомило про крадіжку 
поліції.

Прийняв удар на себе 
і врятував дівчинку
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Національна рада з питань телебачен-
ня і радіомовлення, яка так мляво реагує 
на величезну русифікацію українського 
ефіру, трансляцію фільмів, що героїзують 
радянську і російську дійсність, вирішила 
зробити простіше.  Рада почала відстежу-
вати на телеекранах фільми, в яких хто-
зна коли зіграли актори, що нині потра-
пили в нас до «чорного списку». Це ті, які 
підтримують анексію Росією Криму, їздять 

туди або на окуповану частину Донбасу. 
Під санкції Нацради потрапила, зо-

крема, чи не найзнаменитіша комедія 
радянського кіно — знятий видатним 
режисером Леонідом Гайдаєм ще понад 
півстоліття тому фільм «Кавказька поло-
нянка». 

Адже головну героїню Ніну, «студентку, 
комсомолку, спортсменку і просто красу-
ню» грає зовсім ще юна Наталія Варлей, 
яка нині теж у «чорному списку». Це при 
тому, що сам фільм — блискуча сатира на 
радянську дійсність. 

Цей фільм, що десятки років іде на всіх 
головних телеканалах, недавно вкотре 
показав «Інтер». А Нацрада якраз поча-
ла позапланову перевірку каналу. Бо, як 
заявив голова нацради Юрій Артеменко, 

до відомства надійшли кілька звернень 
від громадянина України з відповідними 
скаргами на канал. Проте не зовсім зро-
зуміло, чому Нацраді треба чекати яки-
хось скарг, коли вона й так має відстежу-
вати наш ефір. 

Серед фільмів, які теж потрапляють 
у «чорний список» уже не акторів, а кар-
тин, ще одна стрічка Гайдая — «12 стіль-
ців», екранізація чудової сатири на Радян-
ський Союз — роману одеситів Ільфа і Пе-
трова. Причина та сама: одну з ролей грає 
Наталія Варлей. 

«Під опалу» потрапляє і цілий ряд відо-
мих фільмів, бо їх зняв режисер Стані слав 
Говорухін з «чорного списку». Це «Місце 
зустрічі змінити не можна», «У пошуках ка-
пітана Гранта», «Вертикаль».

Щодо фільму «Вулицею комод водили», 
то там грає заборонена Валентина Тали-
зіна. Однак не зрозуміло, чому тоді не за-
боронений інший фільм за участю актри-
си — знаменита  «Іронія долі» Ельдара Ря-
занова (видатний режисер, як відомо, рі-
шуче підтримав Україну в час російської 
агресії). 

Можливо, Нацрада чи ще хто там вне-
суть ясність і складуть список фільмів, які 
не можна показувати по телевізору?

І чому одні й ті самі фільми на одних ка-
налах Нацрада помічає, на інших — ні? Це 
боротьба за безпеку, проти русифікації? 
Чи з невгодними каналами? І прояв не-
нормальної  конкуренції в ефірі? Медій-
ники звернулися з проханням — внести 
ясність. 

За чистоту ефіру чи зачистка ефіру?
Фільм «Кавказька полонянка» під забороною? 

«Реформами» тепер нас трястиме пошта
Більше того, зі 

мною, як і з іншими ви-
давцями газет, Чернігів-

ська дирекція ПАТ «Укрпошта» 
підписала договір про перед-
плату і доставку за передпла-
тою газети «Світ-інфо» на весь 
2018 рік. Ось він: № П-12 від 
07.09.2017 р.

Постає питання: як бути з 
цим каталогом, з цим догово-
ром? Ніяк, викинути на смітник 
задля чергових поборів?

Припустімо, пошта виріши-
ла посеред року збільшити свої 
тарифи на поширення газет за 
передплатою. І забажала пока-
зати ці тарифи в новому ката-
лозі. Але ж це проблеми пошти, 
їхня ініціатива і затія. Чому ще 
один каталог має друкуватися 
коштом газет? Це якби, примі-
ром, торгівець на базарі під-
няв на щось ціну, а нові цінни-
ки вирішив виготовити коштом 
покупців. Нормально? 

Утім, доведеться газетам 
«проковтнути» це беззаконня. 
Бо захистити їх нікому. Так зва-
на журналістська солідарність 
— це байки. Як і діяльність 
структур, дотичних до медіа-
простору.  Млявість  у захисті 
журналістів, їхніх колективів 
показують Спілка журналіс-
тів та Асоціація регіональної 
преси.

Так що, колеги, доведеться 
нагнути голови, повісити вуха 
й понуро платити чергові по-
бори. Тим паче, що доведеться 
таки підвищувати ціни на газе-
ти. Бо знову зростають пошто-
ві тарифи.

Нові тарифи після 
нових тарифів
Тарифи на поширення за 

передплатою періодичних ви-
дань пошта вже підняла від 
1 січня 2018 року. Баталії до-
вкола цього точилися торік 
не один місяць. Поштовики 
«загнули» підвищення із за-
пасом. Ледве гуртом вдало-
ся вгамувати їхні апетити. Од-
нак тарифи таки  було підви-
щено — на третину й більше. 
Скажімо, на «Світ-інфо» — на 
40%. Читачі цього не поміти-
ли: передплатна ціна на нашу 

газету не зросла ні на копій-
ку: як і торік, вона становить 
8 гривень на місяць. Просто 
редакції довелося з цієї суми 
зменшити свою долю дохо-
ду, адже зросла доля доходу 
пошти. 

Але невдовзі після згада-
ного листа обласна пошта ро-
зіслала газетам нового, з по-
відомленням про підвищення 
тарифів. Їх ще не встановлено. 
У листі — лише посилання на 
«проект» наказу Міністерства 
інфраструктури України, куди 
начебто входить Укрпошта. 
Отже, ще проект. Але вже до-
волі чітко озвучено розмір по-
дорожчання. Опустимо мотива-
цію, вона стара, як пень. А ось 
розмір: тарифи на поширен-
ня періодики пошта підвищує 
в півтора разу, на 50%. У два 
етапи: на чверть — від 1 липня 
цього року, ще на стільки — від 
1 січня нового року. 

Подорожчання вказано 
саме у відсотках, хоч насправ-
ді тарифи слід вказувати в гро-
шах. Суми зовсім не круглі, 
пошта вираховує їх з точністю 
до копійки. Ось, мовляв, як ре-
тельно вираховуємо нашу «со-
бівартість», наші витрати.  

Що ж, доведеться зачекати 
результатів чергових баталій 
між поштою і газетами та тими, 
хто може їх підтримати. Але, 
схоже, підвищення тарифів не 
минути, а значить, і зростан-
ня передплатних цін на газети. 
Побори для пошти — справа 
знайома. Ось що вже введено 
від 1 січня. 

За 6 грамів — 
243 гривні
З початком року пошта 

ввела нові тарифи на переси-
лання кореспонденції — лис-
тів, бандеролей, посилок. По 
Україні на деякі види — навіть 
здешевлення. За кордон — 
тільки подорожчання. Але як 
хитро було зроблено «здешев-
лення», скажімо, на листи ва-
гою до 50 грамів. Одночасно з 
градації ваги листів було усу-
нуто позначку «до 20 грамів». 
Тобто за одну й ту саму ціну 

йдуть усі листи вагою від 0 до 
50 грамів. Це при тому, що пе-
реважна більшість звичайних 
листів мають вагу саме до 20 
грамів. Тепер і за них беруть 
як за вагу, в два з половиною 
рази більшу. 

Далі — більше, при більшій 
вазі й особливо при переси-
ланні за кордон. Ось ви захоче-
те відправити туди газету, яку 
тримаєте в руках. 16-сторінко-
ва, вона важить трохи більше 
ніж 50 грамів. Ще в грудні таке 
пересилання, за градацією «до 
100 грамів», коштувало в пере-
рахунку на нашу валюту 38 гри-
вень. Від початку січня, за тим 
самим курсом, — 108 гривень. 
Утричі більше! Секрет простий: 
пошта усунула градацію «від 50 
до 100 грамів», наступна, після 
50-ти, — вже 250 грамів. Отже, 
з вас беруть за вагу, набагато 
більшу від дійсної. 

Знову аналогія з базаром. 
Ви хочете купити кілограм ово-
чів по 10 гривень за кіло, а вам 
кажуть, що продадуть і по 9, 
але тільки не менш як 5 кіло-
грамів. Ось цю «оптову» торгів-
лю успішно освоїла пошта. 

Останній приклад, щодо 
винесених у підзаголовку 6 
грамів. Я відправляв знайо-
мим за кордон свою нову кни-
гу. Виявилося, вона важить 
256 грамів. Отже, в градацію 
«до 250 грамів» не вписуєть-
ся, за 108 гривень відправити 
не вдасться. За скільки вда-
лося? За 351 гривню, тобто на 
243 гривні дорожче. Чому? Бо 
пошта усунула існуючу до січ-
ня градацію в 500 грамів, на-
ступна в них — кілограм. Тоб-
то 50 – 250 – 1000 грамів — у 
такому інтервалі визначаєть-
ся вага (отже, й ціна) переси-
лань. 

А ось і «реформи»
Та все це — «квіточки» по-

рівняно з тим, яку величезну 
реформу задекларувала об-
ласна пошта нині. Саме наша 
обласна, бо якраз на Черні-
гівщині затівається цей «пілот-
ний проект». Адже область — 
одна з найбільших в Україні за 

територією і одна з найменших 
— за населенням. Тому пошто-
вики бідкаються на складність 
обслуговування людей у сіль-
ській місцевості. Узагалі пош-
та, інші служби — газ, елек-
трика, водопровід, каналіза-
ція — воліли б, аби мешканці 
Чернігівщини жили не в май-
же півтора тисячах населе-
них пунктів, а в десятку міст 
100-тисячників. І бажано не в 
приватному секторі, а в одно-
му кварталі 14-поверхових бу-
динків. 

Суть заявленої реформи 
обслуговування на селі така: 
закривається значна кількість 
поштових відділень, і людей 
обслуговуватимуть «пересув-
ні відділення» — на автома-
шинах. Скільки закривається 
відділень з понад півтисячі іс-
нуючих — не уточнюють, але 
названа кількість майбутніх 
«пересувних» — 130 авто.

Детальніше суть пілотного 
проекту викладено в чимало-
му інтерв’ю директора облас-
ної філії Укрпошти О. Дорошен-
ко, вміщеному в ряді чернігів-
ських газет. Читаєш цей краси-
вий план і думаєш: дай Боже, 
щоб воно здійснилося. Про мо-
тивацію експерименту трохи 
сказано вище: погана демо-
графія області. А ще — низькі 
заробітки поштовиків, рядових 
листонош, бо мала сфера об-
слуговування. Проте в деяких 
поштових чиновників України 
зарплати разів у 10 вищі, ніж 
у губернатора області чи міні-
стра уряду. 

Ще сказано про сумний 
стан багатьох поштових відді-
лень, «іноді погано опалюваних 
чи неопалюваних». Нема, ви-
дно, коштів на це. Трошки див-
но, адже торік пошта отримала 
від держави право на торгів-
лю газом, доволі вигідну в нас 
справу. Не будемо звинува-
чувати їх у легких заробітках, 
може, пошта прагне найпер-
ше мати дешевший газ для сво-
їх потреб. З’явилися в пошти й 
інші «хлібні» заняття: укладан-
ня договорів страхування, ви-
дача кредитів, тим паче, йде до 
створення власного поштового 

банку. 
Але от лихо, є види послуг 

менш «хлібні», а то й збиткові, 
як і в інших службах, скажімо, 
на залізниці. Особливо клопіт-
не обслуговування селян. Що ж 
планується тепер? 

По селах, де закриють по-
штові відділення, їздитимуть 
пересувні, з бригадою в скла-
ді трьох поштовиків. Один си-
дітиме в «точці присутності» і 
прийматиме комунальні пла-
тежі, можливо, щось продасть 
чи надасть ще яку послугу. До 
речі, про «точки присутнос-
ті» — саме так це названо в 
інтерв’ю. Планується, що це 
будуть або недобиті ті самі по-
штові відділення, або кімнатка 
в клубі, сільраді. 

Крім «точки», ще двоє по-
штовиків ходитимуть і їздити-
муть селом: розноситимуть 
листи, бандеролі, грошові пе-
рекази, також — пенсії, бо не 
всяка бабуся доклигає до по-
шти, продаватимуть печиво, 
пральний порошок і доставля-
тимуть читачам передплачені 
газети. 

Начебто все гарно. На-
скільки реально — судіть 
самі. Побажаймо пошті успі-
хів і селянам нормального об-
слуговування. Скоро побачи-
мо, як часто приїздитимуть у 
село пересувні відділення, з 
якою «періодичністю» достав-
лятимуть «зальотні» приїжджі 
люди жителям села періодич-
ні видання, з чим уже тепер, 
за наявності відділень, є про-
блеми.

Урешті, таке надважливе 
для газет питання: хто і як вес-
тиме передплату? Досі це ро-
били листоноші у відділеннях. 

Між тим, обласна пошта 
планує ввести цю систему вже 
з 1 червня, не дочекавшись хоч 
би кінця півріччя. При тому, що 
саме в червні буде пік продо-
вження передплати на друге 
півріччя. 

Бажаючи успіху хоча б у цій 
реформі, визнаймо: запитань 
тут чимало. Мабуть, варто б їх 
спокійно, по-діловому обгово-
рити. 

Петро АНТОНЕНКО 
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Бліц-інформ
Три екс-президенти 
просять Порошенка 
оголосити рік 
української мови
Леонід Кравчук, Леонід Кучма й Ві-

ктор Ющенко звернулися до Президен-
та України Петра Порошенка з прохан-
ням оголосити 2018-ий роком затвер-
дження державної мови. «Цей крок 
зміцнить фундамент української дер-
жавності в такий бурхливий час нашої 
історії, сприятиме консолідації суспіль-
ства і покаже нашим іноземним партне-
рам нашу твердість і впевненість у влас-
них ідеалах», — сказано у зверненні.

Також вони додали, що «в умовах 
гібридної агресії проти нашої держави, 
загрози порушення цілісності її терито-
рії важливим об’єднувальним факто-
ром протидії цьому є утвердження дер-
жавної мови в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України».

Сотні постраждалих 
під час Майдану 
журналістів: винні 
в цьому не покарані
Відповідну заяву оприлюднила На-

ціональна спілка журналістів Украї-
ни. НСЖУ констатує, що від листопада 
2013 року по лютий 2014 року трапив-
ся 271 такий інцидент, але й на четвер-
ту річницю найбільших жертв у часи Ре-
волюції гідності нема належного пока-
рання за ці злочини. 

«Показові справи, якими звітували 
Генпрокуратура та Адміністрація Пре-
зидента, розсипаються, а свідчення по-
страждалих журналістів ігнорують, — 
заявив голова НСЖУ Сергій Томілен-
ко. — Маємо ганебні вироки причет-
ному до вбивства В’ячеслава Веремія, 
виправдання міліціонерів, що жорсто-
ко побили черкаського фотокора Ігоря 
Єфімова, та нові обіцянки про пріори-
тетність майданівських «справ честі».

У НСЖУ звертають увагу, що рік 
тому було підготовлено спеціальний 
звіт «Жертви безкарності», присвя-
чений журналістам, які постраждали 
на Майдані та в регіонах під час вико-
нання професійного обов’язку. Проте 
жоден з понад 20 журналістів, чиї де-
тальні історії були оприлюднені у звіті, 
не відзначає зрушень у розслідуванні 
справ.

За даними звіту НСЖУ, за час Ре-
волюції гідності найбільше нападів на 
журналістів, крім Києва, було в Харко-
ві, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, 
Криму.

Крім того, за цей період зафіксова-
но 14 нападів на редакції медіа, 9 аре-
штів і затримань, 31 випадок погроз 
працівникам медіа фізичною розпра-
вою.

За три роки від 
громадянства 
України відмовилися 
понад 20 тисяч осіб
У Державній міграційній службі за-

явили, що від 2015 року з українського 
громадянства вийшли близько 24 ти-
сяч осіб. Така значна кількість обумов-
лена складною економічною ситуацією 
в країні.

Зменшилася кількість громадян, які 
бажають отримати українське грома-
дянство. За минулий рік указами Пре-
зидента було прийнято в українське гро-
мадянство близько 1 тисячі іноземців.

2017 року було оформлено понад 
4 мільйони біометричних паспортів, за 
якими можна їздити за кордон за без-
візовим режимом, і майже 2 мільйони 
паспортів громадянина України у формі 
картки з безконтактним електронним 
  носієм (ID-карти).

За 4 роки війни на Донбасі корупційний ак-
цент в Україні змістився з газової до військової 
сфери. Про йдеться в статті на сайті американ-
ської газети «The New York Times».

Автор матеріалу Ендрю Гіґґінс зазначає, що 
від 2014 року Україна досягла значного прогре-
су у здоланні корупції в газовому бізнесі, який 
був головним джерелом доходів олігархів часів 
президентства Віктора Януковича. Нова влада 
реорганізувала державну енергетичну компа-
нію «Нафтогаз України» та скоротила залежність 
країни від постачань російського монополіста 
— компанії «Газпром», що зменшило кількість 
корупційних газових угод.

«Однак військові витрати відкрили нові пер-
спективи для незаконних контрактів, захище-
них від перевірки грифом «таємно», — йдеться 
у статті.

За словами автора, від початку конфлікту на 
Донбасі у 2014 році витрати на оборону та без-
пеку в Україні зросли з 2,5% валового внутріш-

нього продукту до більш ніж 5%, або 6 мільярдів 
доларів.

«Пропускаючи таку кількість грошей через 
руки українських чиновників та бізнесменів, що 
часто одне й те саме, влада стримує боротьбу з 
корупцією та зловживаннями службовим стано-
вищем, які вважаються найнебезпечнішим во-
рогом України», — йдеться в матеріалі.

На думку автора, символом корупції в Укра-
їні є три вілли на південному узбережжі Іспанії, 
що належать Президенту Петру Порошенку, за-
ступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському 
та першому заступнику парламентської фракції 
БПП Ігорю Кононенку.

«Усі троє були багатими бізнесменами, перш 
ніж отримати офіційні посади, і викликають 
підо зру, оскільки приховують інформацію про 
свої володіння. Жоден з них не вказав іспанську 
нерухомість в обов’язкових деклараціях про ак-
тиви», — пише журналіст NYT.

Як відомо, з 50 доставлених на фронт авто-

мобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтува-
ти або повертати на завод. За держзамовлен-
ням, Міноборони було передано 100 автомобі-
лів, нині ЗСУ прийняли половину.

У Міноборони заявили, що подальше вироб-
ництво санітарних автомобілів «Богдан 2251» 
буде можливим лише після усунення виявлених 
недоліків технічної та медичної частин. 

Санітарний автомобіль «Богдан 2251» ви-
робляє корпорація «Богдан Моторс». Розробку 
авто вели разом зі спеціалістами Міноборони 
з урахуванням потреб військових лікарів. Вар-
тість автомобіля становила $32 тис. за одиницю. 

Бенефіціаром корпорації «Богдан Моторс» 
є перший заступник секретаря РНБО Олег Глад-
ковський, який відповідає за оборонно-промис-
ловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером 
у корпорації був Президент Петро Порошенко. 
Нинішній гендиректор «Укроборонпрому» Роман 
Романов раніше був дилером корпорації.

«Українська правда», 20.02.2018

Партійний цирк триває: 
запахло виборами
Запахло 

виборами… 
Час рікою пливе, все менш 

імовірний варіант, що будуть до-
строкові парламентські вибо-
ри. Попри неодноразові заяви 
про це, гостру критику нинішньої 
Ради VIII скликання, обраної в 
жовні 2014-го. Якщо поперед-
ній парламент «відсидів» усього 
2 роки і був дочасно зметений 
другим Майданом, то цей, схоже, 
відбуде всі відведені законом 5 
років. Тобто буде переобраний 
планово, восени 2019 року. Та 
хоч до виборів ще понад півто-
ра року, виборчі перегони вже 
потроху набирають обертів. Тим 
більше, що за півроку до цьо-
го, наприкінці весни 2019 року, 
мають відбутися чергові прези-
дентські вибори. Схоже, все йти-
ме за старою схемою: спершу 
оберуть президента, а тоді, вже 
орієнтуючись на те, від якої по-
літсили він обраний, хто стане 
(чи продовжить бути) «партією 
влади», обиратиметься парла-
мент. Відтак боротьба за елек-
торат йде одночасно у двох пло-
щинах — передусім щодо конку-
ренції серед кандидатів на по-
саду президента, але й також 
серед партій, які представляє 
той чи інший кандидат. Ось дея-
кі моменти цих уже фактично по-
чатих виборчих перегонів. 

Гриценко ініціював 
дві зустрічі опозиції

Лідери української опози-
ції провели дві зустрічі за ініці-
ативи Анатолія Гриценка. Відо-
мий політик, один з найбільш 
рейтингових кандидатів на по-
саду президента, очолює пар-
тію «Громадянська позиція». 
Зустріч відбулася в офісі Єв-
ропейської партії, яку очолює 
Микола Катеринчук. Крім цих 
двох політиків, у зустрічі взяли 
участь Давид Сакварелідзе від 
«Руху нових сил», очолюваного 
Валентином Наливайченком, 
Василь Гацько і Мустафа Най-
єм від «Демальянсу». Лідерка 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко 
направила на переговори де-
путата Сергія Власенка.

Було проведено  зустрічі 13 

і 14 лютого. Політики домовили-
ся поки що нічого не коментува-
ти. «На зустрічі лідери опозицій-
них партій обговорювали план 
спільних дій», — це все, що по-
відомив ініціатор переговорів 
Анатолій Гриценко.

Відповідь — черговий 
«наїзд» на Гриценка

Відповідь не забарилася. В 
Інтернеті з’явилася стаття, ав-
тором якої є Олександр Палій. 
Взагалі це історик, що спеціалі-
зувався на добі Київської Русі. 
Хоч, звісно, йому не забороне-
но виступити і в політичній ца-
рині, щодо сучасного життя. За-
головок статті такий: «Скіль-
ки військового майна продав 
міністр Анатолій Гриценко». 
Правда, вже з підзаголовка 
видно, що «продавав» не один 
Гриценко, бо окреслено часо-
ві межі: «За правління яких мі-
ністрів знищили найбільше 
озброєнь Української Армії 
(2005 – 2014 рр.)». 

У вказаний час в Україні 
було 7 міністрів оборони лише 
до Майдану, а мабуть же, цей 
час аналізується. Після Майда-
ну 2014 року було ще аж 4 міні-
стри. Отже, по час завершення 
Майдану — 7 міністрів, останні, 
звісно, регіоналівські, останній 
— громадянин Росії Лєбєдєв. 

Далі в статті — перелік «за 
даними Генеральної прокура-
тури України», що саме й коли 
було «продане міністрами» чи, 
може, «продане при міністрах» 
— це суттєва різниця.

Статтю кожен може легко 
знайти в Інтернеті, її вже пере-
друкував один (може, й не один) 
сайт у Чернігові. Читайте, аналі-
зуйте. Статтю, де за цілком кон-
кретних цифр постійно фігуру-
ють такі не вельми конкретні 
терміни, як «ймовірно», «нібито», 
«за даними волонтера» такого-
то (чомусь уже не Генпрокура-
тури).

Для повноти картини прочи-
тайте і відповідь Гриценка на ці 
звинувачення, де він говорить, 
що жоден міністр оборони про-
сто не має права «продавати» 
якесь озброєння, це компетен-
ція інших органів держави. 

Словом, вислухайте різні 
точки зору й робіть висновки 
самі. Зараз варто лише звер-
нути увагу на старий журналіст-
ський, пропагандистський при-
йом — формулювання заголо-
вка. Вище — він наведений. Річ 
навіть не тільки в тому, має пра-
во міністр «продавати» чи ні. Пи-
тання й інше: чому за сімох чи 
навіть одинадцятьох міністрів 
у заголовок винесений лише 
один? Бо заголовок — перше, 
що бачать читачі? 

І, може, розгадка прохопи-
лася в самому тексті статті: ав-
тор зазначає, що Гриценко — 
єдиний серед тих міністрів, яко-
му «вдалося зберегтися в по-
літиці». Та ще й претендує на 
посаду президента, має висо-
кий рейтинг, а очолювана ним 
партія може пройти до нового 
парламенту. 

Характерний останній аб-
зац публікації, а це, за закона-
ми преси, пропаганди теж важ-
ливо. Ось він: «Що стосується 
інших екс-міністрів оборони, то 
хоча вони, на відміну від Гри-
ценка, і не демонструють полі-
тичних амбіцій, але це не повин-
но позбавляти їх відповідаль-
ності». Тобто з Гриценком усе 
зрозуміло: оскільки він «демон-
струє політичні амбіції» — має 
відповідати за «продаж», але 
мають відповідати й інші.

Чесно від руху 
«Чесно»

Рух «Чесно», який вважаєть-
ся громадською організацією, 
відомий тим, що відстежує ді-
яльність політичних партій, їхніх 
лідерів, депутатів. Тому його теж 
доцільно тут згадати. Тим паче, 
свіжа заява руху стосується ще 
однієї партії, яка в опозиції до 
діючої влади. Це партія «Народ-
ний контроль», її голова — де-
путат парламенту, секретар ко-
мітету Верховної Ради з питань 
запобігання і протидії корупції 
Дмитро Добродомов. Він також 
відомий журналіст: до цього — 
популярна газета «Експрес», 
потім — генеральний директор 
медіа-холдингу ZIK з відповід-
ним телеканалом, автор і веду-
чий програми журналістських 

розслідувань «Народний конт-
роль».

Публікація від руху «Чесно» 
має такий заголовок: «Наркон-
троль» Добродомова: партія під 
прикриттям». Звернімо увагу, 
як хвацько, «скорочено» подана 
назва партії. У тексті — про те, 
що партія, яка теж збирається 
до парламенту, зібрала офіцій-
но не таку й велику суму коштів, 
але має чималі ефіри на телеба-
ченні, які коштують значно біль-
ших сум. 

Далі сказано: «Приймальні 
нардепа виявилися незадекла-
рованими партійними офісами, 
де журналісти працюють над ви-
робництвом програм». 

Цікаво, що все, сказане тут 
рухом «Чесно», — правда. І те, 
що, крім офіційного фінансуван-
ня, партії отримують і неофіцій-
не, особливо ті, які не внесені 
до державного фінансування. 
До речі, фінансування, яке ви-
кликало неоднозначну реакцію 
у громадян. Багато людей про-
ти такого виділення понад пів-
мільярда народних коштів на ці 
6 партій за наших злиднів. Тим 
більше, що всі розуміють: неофі-
ційне фінансування триває і для 
тих «бюджетних» партій.

Тому будемо сподіватися, що 
Рух «Чесно» та інші громадські 
організації чесно говоритимуть 
і про інші партії, не лише опози-
ційні. Аби не сприймалося, що 
причиною таких чесних заяв є 
те, що фігурує в останніх абза-
цах згаданого тексту «Чесно»: 

«Дмитро Добродомов при-
пускає, що об’єднається на ви-
борах з Юлією Тимошенко та ін-
шими союзниками з «демокра-
тичної опозиції».

Проте станом на зараз він 
не виключає і своєї участі в пре-
зидентських виборах».

У лапки термін «демокра-
тична опозиція» взято в самій 
заяві…

Аналізувати, критикувати 
треба діяльність усіх політсил, 
оскільки вже фактично почи-
наються виборчі перегони, — і 
провладних, і опозиційних. Чес-
но, зважено, відкрито. Адже ми 
вкотре обиратимемо владу кра-
їни, де ще таке слабке грома-
дянське суспільство. 

Петро АНТОНЕНКО

Кому — війна, а кому — мати рідна: 
«Нью-Йорк Таймс» написала про корупцію навколо АТО
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Бліц-інформ Пряма мова

У Польщі пройде XI 
форум «Європа – Україна» 
У польському Жешуві, центрі Підкарпат-

ського воєводства, 13 – 14 березня відбудеть-
ся XI форум «Європа – Україна». Його гасло — 
«Асоціація з Європейським Союзом — що далі?» 

Форум проводить Інститут східних дослі-
джень у Варшаві з 2007 року, його почесним па-
троном є спікер Сейму Республіки Польща Ма-
рек Кухцинський. Співорганізатор — Підкарпат-
ське воєводство.

На форум прибудуть представники урядів і 
парламентів, бізнесмени, вчені, представники 
міжнародних організацій, експерти з Європи і 
США — більше 500 осіб. 

Серед головних тем — модернізація і розви-
ток потенціалу України, напрям і темп її реформ. 

Одночасно тут пройде II Східний ярмарок. 
Візьмуть участь більше 70 представників різ-
них країн. Для бізнесу це можливість предста-
вити продукти і проекти, налагодити торгові 
контакти. 

Інститут східних досліджень організовує та-
кож відомий щорічний Економічний форум у 
Криниці в Польщі. 

Населення України
Упродовж 2017 року чисельність населення 

України зменшилася на понад 198 тисяч людей, 
повідомила Державна служба статистики. Торік 
народилося майже 364 тисячі українців, помер-
ло — понад 574 тисячі.

На 1 січня 2018 року кількість громадян 
країни склала 42 мільйони 386 тисяч, з охо-
пленням усіх регіонів, крім тимчасово окупова-
ного Криму.

Однак кілька мільйонів українців, які є гро-
мадянами країни, перебувають на заробітках 
за кордоном. 

Півтора мільйона 
біженців
Станом на 19 лютого 2018 року, за дани-

ми структурних підрозділів соціального захисту 
населення обласних державних адміністрацій і 
Київської міської державної адміністрації, має-
мо 1 млн 489 тис. 711 переселенців з Донбасу і 
Криму. Їх інколи завуальовано називають «вну-
трішньо переміщеними особами», інколи більш 
чесно — переселенцями. Але найправдивіше їх 
назвати біженцями — від війни і окупації. Та й 
кількість їх давно перевалила за півтора міль-
йона, адже частина людей виїхала рятуватися 
від біди до інших країн. 

Зарплата голови 
«Нафтогазу» — 
3 мільйони на місяць
До Голови Верховної Ради Андрія Парубія 

звернулася група ветеранів праці з вимогою 
зменшити зарплату керівника «Нафтогазу» Ан-
дрія Коболєва. Нині його зарплата з преміями 
перевищує 3 млн гривень.

У зверненні зазначено: «Відповідно до ст. 
13 Конституції України земля, надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші природні ресурси 
є об’єктами права власності українського на-
роду… Природні ресурси не належать україн-
ському народу, а керівництву самого «Нафтога-
зу». Органи державної влади розщедрилися за 
рахунок цього ж народу, власника надр, оплачу-
вати роботу найманих працівників «Нафтогазу» 
щомісячними мільйонними ставками, в той час 
як народ-власник ледь виживає».

У зверненні зазначено, що Коболєву вста-
новили щомісячний оклад у розмірі 1 млн 41 ти-
сяча гривень. А з урахуванням премій зарплата 
може досягати понад 3 мільйони.

Деякі українські чиновники, керівники 
держкомпаній отримують премії в мільйони гри-
вень.

Тонка крига: за неповних 
2 місяці на воді загинули 
70 українців
Від початку року і по 18 лютого рятувальни-

ки зафіксували 70 випадків загибелі громадян 
на водних об’єктах України через нестійкий кри-
жаний покрив. Державна служба з надзвичай-
них ситуацій закликає українців не виходити на 
  тонку кригу й застерегти від цього дітей.

Офіційною датою заснування Геологіч-
ної служби України вважається 1 лютого 
1918 року. Того дня уряд Української Народ-
ної Республіки ухвалив Постанову про ство-
рення Українського геологічного комітету 
(УГК), було затверджено його статут і штат. 
Головою комітету призначили Володими-
ра Івановича Лучицького, професора Київ-
ського університету. Час тоді був стиснутий, 
як пружина. З північного сходу на Київ на-
ступали війська Петроградського уряду ра-
дянської Росії. 27 січня 1918 року в Києві 
оголосили стан облоги. Штурм і захоплення 
ординцями Києва відбувся з 5 по 8 лютого 
1918 року. 

Зрозуміло, що повноцінна робота Укра-
їнського геологічного комітету в такий час 
була неможливою. Змінювалися уряди, Київ 
переходив від одної влади до іншої, але ор-
ганізаційна робота комітету все ж відбу-
валася завдяки тому, що за наполяганням 
В. І. Лучицького в статуті комітету було об-
ґрунтовано положення про позаурядовий 
міжвідомчий заклад. Мета його діяльності 
полягала в науково-практичному вирішенні 
не тільки прикладних геологічних завдань 
для України, а й фундаментальних наукових 
проблем геології в цілому.

У часи Української революції і грома-
дянської війни УГК бюджетних коштів фак-
тично не отримував і планових польових ге-
ологічних досліджень майже не проводив. 
Але на запити різних відомств і організацій 
надавав геологічну інформацію стосовно 
родовищ і геологічної будови районів, об-
стежених і розвіданих попередніми роками. 
Свою роль в історії геологічного вивчення 
надр України він відіграв. 

Подальшими роками створювали, лік-
відовували, реорганізовували управлінські 
структури геологічної галузі України, го-
тували кадри, виконували польові дослід-
ницькі, пошукові та розвідувальні роботи, 
лабораторне вивчення зразків гірських по-
рід, рудних і нерудних мінералів. На сьогод-
ні Україна за розвіданими запасами різно-
манітних мінерально-сировинних ресурсів 
є практично найбагатшою країною світу.

За даними сайту Державної служби гео-
логії та надр України, на теренах нашої дер-
жави виявлено майже 20 000 родовищ і 
проявів 117 видів корисних копалин, з яких 
8 172 родовища за 94 видами мінераль-
ної сировини мають промислове значення 
й обліковуються Державним балансом за-
пасів.

До промислового освоєння залучено 
2 868 родовищ, на базі яких працює понад 
дві тисячі гірничодобувних і переробних під-
приємств. З багатьох видів запасів наше 
майбутнє забезпечено наперед на 300 – 
400 років і більше. 

І це зіграло злий жарт з українцями. Узя-
ти хоча б нафту чи газ. Запаси їх в Україні 
величезні, зокрема й на узбережжі, шель-
фі чи акваторії Чорного та Азовського мо-

рів. Зрозуміло, що Крим був метою Путіна 
не тільки як військовий плацдарм. 

До речі, в радянські часи з українських 
надр видобували нафти й газу в обсягах 
більших, ніж ми нині споживаємо. І все це 
ділили «по-братерськи, за спасибі». Згадай-
мо лише про леляківську чи полтавську на-
фту, газопроводи Дашава – Москва, Шебе-
линка – Москва… А потім новонароджені 
«діти» одного з наших Президентів — олігар-
хи — «підсадили» нас на наркотично-газову 
й нафто-бензинову голку…

Наявність мінеральних чи інших ресур-
сів не є гарантією щасливого й безтурбо-
тного життя. Громадяни Японії чи Ізраїлю 
в надрах своїх територій практично не ма-
ють ресурсів, але живуть набагато замож-
ніше від нас. Утішитися можна хіба тим, що 
й наші сусіди-росіяни живуть від нас не на-
багато краще. 

Багато було зустрічей, дружніх обіймів, 
задушевних спогадів і розмов 2 лютого 
2018 року в Міжнародному центрі культу-
ри та мистецтв. На святкування 100-річного 
ювілею Геологічної служби України зібрали-
ся представники геологічних підприємств, 
експедицій і партій з усіх регіонів держави. 

Мені було дуже приємно привітати з 
нагородженням нагрудним знаком «Від-
знака Мінприроди» Міністерства екології 
та природних ресурсів України Бориса Чу-
яна. Приємно тому, що він є онуком нашого 
вчителя, директора Ковчинської середньої 
школи Михайла Григоровича Чуяна і нашої 
вчительки української мови та літератури 
Ірини Іванівни Чуян, які зробили внесок у 
життя нашого села Ковчина, розташова-
ного в Куликівському районі, що увійшло 
до Куликівської об’єднаної територіальної 
громади. До речі, головою районної ради, 
а нині й головою ради ОТГ обрана учениця 
М. Чуяна, також історик за фахом, Наталія 

Миколаївна Халімон, кандидат педагогіч-
них наук. 

Під керівництвом М. Чуяна в селі спору-
дили дві будівлі школи. Остання, триповер-
хова, відповідає всім сучасним вимогам. 
Після виходу на заслужений відпочинок (не 
люблю виразу — на пенсію) Михайло Григо-
рович створив краєзнавчий музей, який є 
одним із кращих сільських музеїв України.

Приємно було вітати Бориса Чуяна ще й 
тому, що він є моїм вихованцем. У часи моєї 
роботи на посаді директора Київського ге-
ологорозвідувального технікуму він отри-
мав першу путівку до професійного життя, 
навчаючись за спеціальністю «прикладна 
екологія», а потім закінчив геологічний фа-
культет Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. У період між 
навчанням відслужив у Національній гвар-
дії. Служба була пов’язана з Міністерством 
надзвичайних ситуацій, в якому працював 
після виходу у відставку генерал-майор Ва-
силь Євдокимович Устименко, організатор 
фельд’єгерської служби в Україні, один із 
засновників нашого земляцького руху, не-
втомний і беззмінний керівник Корюків-
ського відділення. І яке ж було здивування 
обох, коли вони дещо пізніше зустрілися в 
Товаристві «Чернігівське земляцтво», вже 
як земляки.

Онук Борис є достойним спадкоємцем 
свого працелюбного діда Михайла Григоро-
вича. Громада села Смолянка обирає його 
депутатом районної ради. І, на відміну від 
депутатів Верховної Ради, Борис Чуян за-
сідань не пропускає. Активно працює в ко-
місіях райради, пропагує здоровий спосіб 
життя, спорт і фізичну культуру, садить дере-
ва разом із сільською молоддю, частий гість 
серед учнів шкіл, у будинках культури, клу-
бах і бібліотеках району, вітає ветеранів ві-
йни і праці. 

У земляцькому колі, де я тривалий час 
очолював Куликівське відділення, після 
мого виходу на заслужений відпочинок ми 
вирішили обрати керівником Бориса Чуяна. 

До чого я про все це розповідаю? Мож-
на по-різному ставитися до життя. Події в 
1917 – 1921 роках були одні, тепер інші. 
Тоді й нині Україна перебуває на зламі. 
Важливо завжди знаходити себе в житті. 
Як тоді, так і нині. Можна тихо сидіти вдома, 
пропивати пенсію батьків, продавати на ви-
борах свій голос за гречку чи горілку, ніде 
не працюючи. Можна створити власний біз-
нес, працювати самому й дати можливість 
комусь годувати свої сім’ї. Можна їхати пра-
цювати за кордон, якщо немає бізнесових 
здібностей, жити бажаєш краще, а заробіт-
ки в Україні замалі. А скористатися вибо-
ром маєш ти сам…

Володимир ЛУЗАН, 
почесний член ради Товариства 

«Чернігівське земляцтво» у Києві, заступ-
ник керівника Куликівського відділення

Коли Леонід Кравчук пере-
брався до кабінету першого се-
кретаря ЦК КПУ Володимира 
Щербицького, там знайшли два 
кілограми пристроїв для прослу-
ховування. Москва знала про 
все, що відбувається в україн-
ській СРР. Про це сказав в ефі-
рі проекту «Історичної правди з 
Вахтангом Кіпіані» (телеканал 
ZIK) Президент України 1991 – 
1994 років Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, 
коли він ще був завідувачем 
відділу пропаганди та агіта-
ції ЦК Компартії, його кабінет 
розміщувався на третьому по-
версі — над офісом першого 
секретаря ЦК КПУ Володими-

ра Щербицького.
«Один місяць на рік мене 

просили звільнити кабінет. При-
їжджали чиновники з КДБ Мо-
скви й щось там робили, ста-
вили якусь апаратуру, щось 
вимірювали. Я ж не знав, що 
там відбувається», — розповів 
Кравчук.

Коли він став Президентом 
України, то «переселився» в ка-
бінет першого секретаря ЦК 
КПУ, де на стінах були великі 
дерев’яні панелі.

«Я здогадався, що там у 
них щось може бути», — наго-
лосив Кравчук. До того ж йому 
просто не подобався цей еле-
мент декору. Тож і попросив 

демонтувати панелі.
«Коли їх зняли, там знайшли 

більше двох кілограмів «жучків» 
і проводів. Тобто всіх перших се-
кретарів, у тому числі  Щербиць-
кого, слухала Москва. Цьому 
прослуховуванню допомагала і 
Служба безпеки України — то-
дішній український КДБ», — на-
голосив Кравчук.

Тому не варто стверджу-
вати, буцімто за часів СРСР в 
Україні була якась самостій-
ність, чи те, що Щербицький міг 
маніпулювати Москвою, вико-
ристовуючи свою посаду: «Вони 
справді служили системі, яка 
називалася «комуністична дер-
жава Радянський Союз».

«Зараз ми — антикомуніс-
тична держава, в нас навіть 
є закон про декомунізацію. Я 
його схвалюю, хоча мені не по-
добаються методи й форми його 
втілення в життя. Це треба ро-
бити толерантно, високогума-
ністично, для того щоб не про-
тиставляти людей одне одному. 
Адже нам потрібно об’єднувати 
суспільство», — каже Леонід 
Кравчук. 

Леонід КРАВЧУК: 

«Коли я перебрався до кабінету 
Щербицького, там знайшли 
2 кілограми «жучків»

100-річчя Геологічної служби України і не тільки…

Борис Чуян і Володимир Лузан.
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Емігранти, які 
прославили 

Україну 
на весь світ

Стів Возняк
О д н и м 

із заснов-
ників відо-
мої компа-
нії Apple є 
Стів Воз-
няк, батько якого — буко-
винець. Грандіозна компа-
нія зародилася зі шкільної 
дружби зі Стівеном Джоб-
сом: двоє вірних друзів роз-
почали еру персональних 
комп’ютерів.

Богдан Гаврилишин
Е к о н о -

міст зі сві-
товим ім’ям 
н а р о д и в -
ся на Тер-
н о п і л ь щ и -
ні, останні 
роки жит-
тя мешкав у Канаді. Член 
Римського клубу. Завдяки 
йому з’явився Всесвітній фо-
рум у Давосі. Сюди щороку 
з’їжджаються політики й пер-
ші особи світового бізнесу. 
Римський клуб — міжнарод-
на неурядова організація, яка 
об’єднує громадських діячів і 
вчених з понад 30 країн світу. 
Вони займаються перспекти-
вами розвитку людства.

Володимир Горовиць
Р о д о м 

з Києва. У 
5 років сів 
за форте-
піано. У 21 
рік виконав 
155 творів, 
що було фе-
номеналь-
но для його 
віку. Далі — в репертуарі 12 
концертних програм. Воло-
димир спочатку переїхав до 
Берліна, згодом — до Амери-
ки. Володар 25 премій «Грем-
мі». Платівки з його записами 
ставали справжніми бестсе-
лерами, квитки на концерти 
розкуповували миттєво.

Горовиць часто згадував 
рідний Київ. Якось, граючи з 
англійським оркестром, роз-
лютився і сказав: «Я украї-
нець і покажу англійцям, що 
таке темп».

Гайді-Марія 
Стефанишин-Пайпер
Ч л е н -

киня «Плас-
ту» із Захід-
ної України 
встиг ла підко-
рити космос. 
Разом з бать-
ками вона 
емігрувала до Америки. У 2006 
році українка стала 445-ою, хто 
побачив неосяжний Всесвіт на 
власні очі. Потім вона полетіла 
вдруге. За межами Землі їй по-
щастило бути 27 діб та 5 разів 
виходити у відкритий космос.

Девід Копперфільд
Д е в і д 

Коткін, сла-
ветний ілю-
зіоніст, на-
родився у 
США. Але 
дідусь Девіда по батьковій лі-
нії був іммігрантом з України. 

24tv.ua

Його предки поїхали на далекий 
Американський континент більше со-
тні років тому.

Віторіо Сиротюк — голова 
об’єднання українців у Бразилії. За фа-
хом він адвокат, професор права, лю-
дина, відома в українській діаспорі. 
Адже пан Віторіо є заступником пре-
зидента Світового конгресу українців. 
Він народився вже у Бразилії, знав 
українську мову з дитинства, але лише 
тепер її вдосконалив. Разом із дружи-
ною та друзями пан Віторіо приїхав у 
січні в Україну — подивитися на львів-
ське Різдво та вашковецьку буковин-
ську Маланку. Завітали вони і в Чернів-
ці, де ми й поспілкувалися з гостем із 
Бразилії.

— Пане Віторіо, розкажіть, чим 
Ви і дружина займаєтеся у Бразилії.

— Я адвокат, був професором еко-
логічного права в університеті. Моя 
дружина Еліана — художниця. У 1968 
– 1969 роках, коли був студентом, то 
очолював Центральний комітет студен-
тів Федерального університету Пара-
ни, організовував акції протесту про-
ти авторитарного режиму, за що кілька 
разів потрапляв у в’язницю. Був виму-
шений тимчасово емігрувати до Чилі, 
де на одному зі студентських мітингів 
познайомився з племінницею прези-
дента Сальвадора Альєнде — Еліаною, 
яка і стала моєю дружиною.

— Ви непогано розмовляєте 
українською. Як вдалося зберегти 
мову Вам, людині, яка вже народже-
на там?

— Там, де є компактна міграція у 
Бразилії, люди говорять українською 
в оселях. Місто Прудентополіс, де я на-
родився, має 50 тисяч мешканців, з 
них 75 відсотків — з українським по-

ходженням. У цьому місті є 36 україн-
ських церков. Загалом по всій Брази-
лії є 256 греко-католицьких церков і 
18 — православних. Маємо 26 україн-
ських ансамблів. У місті Куритибі, де я 
зараз живу, два — «Барвінок» і «Полта-
ва». «Барвінок» має вже 86 років, у ньо-
му — 200 учасників. Щороку у Бразилії 
проводять українські фестивалі, куди 
з’їжджаються всі ці колективи. Удо-
ма в дитинстві я з батьками розмов-
ляв українською, потім вчився в укра-
їнській школі при монастирі. Після того 
багато чого забув. Але вже багато ро-
ків я час від часу буваю в Україні, по-
чинав заново читати, щоб навчитися 
більше.

— Хто з Ваших предків емігрував 
до Бразилії?

— Мій дід. Я знаю день, коли це 
сталося, — 28 листопада 1895 року. 
Дідові було 50 років, його дружині — 
44, з ними — восьмеро їхніх дітей. Най-
старшій дитині було 23, найменшій — 
рочок. Тоді їхня подорож була такою. 
З Тернополя до Женеви вони їхали чо-
тири дні, з Женеви до Ріо-де Жанейро 
— 20 днів, потім ще 4 – 5 днів до Ку-
ритиби. Куритиба — це столиця брази-
лійського штату Парана, де живе най-
більше українців. А далі — ліси, де вони 
оселилися. Це була перша хвиля емі-
грації. Зараз це місто Прудентополіс.

У той період до Бразилії приїхало 
найбільше українців, точніше, в ці два 
роки — 1895 – 1896. Коли була Ав-
стро-Угорська імперія, найбільше емі-
грантів прибуло з Галичини. Потім були 
ще друга й третя хвилі еміграції. Чет-
верта хвиля — вже після незалежнос-
ті України. Але за ці роки до Бразилії 
приїхало всього-на-всього 200 осіб. 
Зараз українці їдуть в Італію, Іспанію, 

Португалію, Канаду. Мої прадіди з боку 
тата — з Тернопільщини, село Дітків-
ці, а з боку мами — біля Бродів Львів-
ської області. Коли перші переселенці 
з України приїхали на південь Бразилії, 
у штаті Парана мешкало лише 250 ти-
сяч людей, а майже вся його територія 
була вкрита тропічними лісами. Наші 
пращури засукали рукави і взялися 
розчищати ділянки для ведення сіль-
ського господарства.

— А Ваші внуки українську мову 
знають? І чи є це проблема — мова 
предків серед наймолодшого поко-
ління мігрантів?

— Так, це вже проблема. У мене є 
восьмеро братів, вони всі, так би мови-
ти, українські, але кожен одружився на 
представниці іншої етнічної групи, моя 
дружина, наприклад, з Чилі. Еліана, до 
речі, танцює в українському ансамблі 
«Полтава», а наша внучка — у «Барвін-
ку». Мої внуки не знають української, 
але, що цікаво, вміють молитися укра-
їнською. Бо при українських церквах є 
школи, і там їх вчать.

Зараз у Бразилії ми хочемо зробити 
дистанційне вивчення української мови 
— з України до Бразилії. Наш україн-
ський центр у Бразилії має свій універ-
ситет, і ми уклали договір з університе-
том Драгоманова. Цей онлайн-курс з 
вивчення української мови буде через 
емейл упродовж тижня, а на вихідні — 
через скайп. Ось з нами приїхала наша 
товаришка, коріння якої з Буковини. Її 
дід з Вашківців — Колотило. Де є ком-
пактне поселення українців, там гово-
рять такою самою українською, як сто 
років тому. А її тато поїхав туди, де не-
має українців. Але тепер, сподіваюся, 
Росана буде вчити українську. Усі наші 
друзі — вперше в Україні. А я вперше 

тільки в Чернівцях. Приїхав зі мною друг 
зі Швейцарії. Побувавши на Різдво у 
Львові, вони не думали, що українці так 
тримають свої звичаї і традиції. Різдво у 
Львові їм дуже сподобалося.

— Зараз, коли в Україні війна, діа-
спора теж допомагає українцям. А як 
допомагає бразилійська діаспора?

— За останні два роки ми з органі-
зацією скаутів передали книги дітям з 
Донбасу, які живуть по всій Україні. Ми 
також йдемо до уряду Бразилії і депута-
тів говорити про Україну.

— Цікаво, ким ви, нащадки укра-
їнців, себе відчуваєте?

— Ми бразильці — за паспортом. А 
українець — це статус. Нам дуже важ-
ливо цей статус і мати, і зберегти, і пе-
редавати. Ми зробимо таку програму, 
аби наші діти приїжджали сюди вчи-
тися. Вже багато приїхали, хочемо ще 
більше. А там, у Бразилії, робимо все, 
аби зберегти Україну: проводимо фес-
тивалі, одягаємо вишиванки, розпи-
суємо писанки. До слова, один з моїх 
братів — писанкар. І хто приїжджає в 
наше місто, може тут купити багато пи-
санок.

— Скільки українців нині у Бразилії?
— Більше півмільйона.
— А особисто у Вашій родині які 

традиції переважають?
— Ми мультикультурні. Відзначає-

мо свята всі. Одного дня в нас удома, 
наприклад, чилійська кухня, іншого — 
українська. Це неважко зберегти — 
народні та культурні традиції. Ми зби-
раємося у церкві, відзначаємо День 
незалежності України, Великдень, про-
водимо засідання Світового конгресу. 
Важче зберегти мову, бо нею треба ці-
лий день говорити.

 Інтернет-видання «Високий Замок»

Громадська організація українців, 
створена  у Чикаго (США). Виникла в 
березні 1990 року. До членства в То-
вариство були запрошені в першу чер-
гу вчителі українознавчих шкіл, педаго-
ги та діячі української громади Чикаго й 
околиць. Через статті про ТУМ в україн-
ській пресі, яка виходить в Америці, не-
забаром були заохочені члени й з інших 
міст Америки та Канади. Нині організа-
ція має назву ТУМ (США).

Ось як описує виникнення ТУМ  
його керівник — професор Віра Бодна-
рук: «Коли долетіла до нас у Чикаго ві-
стка, що в Україні 1989 року було за-
сноване Товариство української мови 
ім. Шевченка на захист української 
мови (правопис якої постійно змінюва-
ли в Україні, щоб наблизити її до росій-
ської, або й зовсім принижували її, на-
зиваючи хохлацькою), то й зродилася 
думка створити Товариство прихильни-
ків української мови в Чикаго, яке було 
б у контакті з Товариством української 
мови в Україні і яке старалося б допо-
могти йому у відповідний спосіб. Якщо 
не інакше, то хоч би розголосити в Аме-
риці про загрозливу мовну ситуацію в 
Україні. І вже в березні 1990 року зі-
бралася невелика група вболівальни-
ків української мови і заснувала ТУМ-
Чикаго».

Установчі збори Товариства відбу-
лися 25 березня 1990 року в україн-
ському культурному осередку. Першу 
управу ТУМ  обрали в такому складі: го-
лова — Віра Лукаш-Боднарук, заступ-
ник голови — Оксана Мурська, секре-
тар — Дмитро Грушецький, скарбник 
— Олександра Кочман, організаційний 
референт — Галина Грушецька, члени 
управи — Марія Боднарук, Віра Трощук, 
Люба Калін.

Спочатку праця Товариства поляга-
ла в збиранні українських книг, журна-
лів і часописів, які друкувалися в Аме-
риці чи Канаді або в інших країнах, де 

були поселення 
українських емі-
грантів, та пе-
ресилання їх в 
Україну.

Також Това-
риство брало 
участь в україн-
ських імпрезах, 
святочних база-
рах під україн-
ськими церква-
ми.

П о с т і й н о 
три має зв’язок з 
осередками «Просвіти» по всій Україні. 
Уся праця Товариства виконується на 
добровільних засадах. 

Від 1990 року керівник Товариства 
— професор Віра Боднарук та організа-
ційний референт Богдан Боднарук від-
були 6 подорожей по Україні й відвідали 
осередки «Просвіти» в більшості облас-
тей України. 

ТУМ провело масштабну акцію пе-
ресилання української літератури зі 
США в Україну. Для потреб бібліотек на-
діслано понад 108 тисяч книг і журналів 
вартістю 800 тис. дол. США. ТУМ стало 
фінансовою опорою для понад 100 ви-
давничих проектів в Україні.

Також ТУМ допомагає універси-
тетам, школам, зокрема співпрацює 
з Києво-Могилянським, Острозьким, 
Миколаївським університетами, з ви-
давництвом «Смолоскип». Надсилали 
українську військову літературу до Мі-
ністерства оборони, книги українським 
осередкам у Владивостоці, Мурман-
ську, Татарстані.

Вислано допомогу на сотні тисяч до-
ларів на видавничу працю в Україні, на 
стипендії для студентів. 

Сьогодні ТУМ (США)  — сильна укра-
їнська громадська культурологічна ор-
ганізація США, свідома своєї ролі, місії, 
призначення.

Українська громада Франції звернулася 
до міністра Павла Клімкіна

Громада звернулася до міністра закордонних справ України з прохан-
ням надати Культурно-інформаційному центрові при Посольстві України 
у Франції ім’я Василя Сліпака, Героя України та колишнього соліста Па-
ризької опери.

Василь жив у Парижі майже 20 років, виступав на сценах багатьох 
славетних театрів світу. Не раз виступав і в Культурному центрі Посоль-
ства. Згуртував своїх колег-музикантів у «Музичну сотню» задля збору ко-
штів на підтримку захисників України. 2016-го він долучився до загону до-
бровольців і загинув 29 червня на Світлодарській дузі. Василь Сліпак по-
смертно удостоєний звання Героя України.

Український культурно-інформаційний центр у Парижі відіграє визначну 
роль в інформуванні французів про події в Україні. У Центрі відбуваються фо-
тографічні й мистецькі виставки, присвячені, зокрема, й війні на Донбасі, ор-
ганізовують конференції, зустрічі з українськими та французькими письмен-
никами, митцями, активістами кримськотатарського руху, правозахисниками, 
політиками. 

Віторіо Сиротюк: «Мої внуки 
знають українською лише молитися…»

Товариство української мови (США) 

Голова ТУМ 
Віра Боднарук

Фільм про єдність 
білорусів 

і українців
У Білоруській автокефальній пра-

вославній церкві Жировицької ікони 
Божої Матері в Гайланд-парку (штат 
Нью-Джерсі, США) відбувся перший 
громадський перегляд нового доку-
ментального фільму «Життя парафії». 
Текст подано білоруською мовою.

У фільмі поєднані білоруська й 
українська тематика церковного та 
світського життя. Фільм розповідає, 
що Білоруська автокефальна право-
славна церква заборонена в Білору-
сі, де господарює Московський па-
тріархат. Церкву прийняв під духовну 
опіку Київський патріархат, а Патрі-
арх Філарет благословив цю пара-
фію. Кіномитці показали на екрані 
відзначення у храмі провідних хрис-
тиянських свят і парафіяльних по-
дій. Окремі розділи присвячені Укра-
їні. Урочисто відзначає парафія День 
незалежності України. Парафія до-
помагає воїнам України, які проти-
стоять російській агресії на Донбасі. 

У Чехії вшанували 
пам’ять видатного 

українця 
Івана Пулюя

«Дипломати Посольства 
України в Чеській Республіці 
спільно з представниками укра-
їнської та чеської громадськості 
Праги 4 лютого поклали квіти на 
могилу всесвітньо відомого вче-
ного й винахідника Івана Пулюя 
з нагоди 100-річчя від дня його 
смерті та 173-ї річниці від дня на-
родження», — повідомила прес-
служба Посольства України в Че-
хії.

Посол Євген Перебийніс від-
значив внесок у світову науку 
І. Пулюя — професора Вищої тех-
нічної школи у Празі, ректора 
першого в Європі електротехніч-
ного факультету, доктора Страс-
бурзького університету. 

Пулюй був пристрасним патрі-
отом України, всіляко популяризу-
вав «українську тему» в Європі.
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Панорама

Сотні мільярдів 
Україні треба 
заплатити за борги
Україна 2018 року має поверну-

ти Міжнародному валютному фонду 
43,80 млрд грн (у еквіваленті). 

Про це йдеться в програмі управ-
ління держборгом на 2018 рік. 

Уряд також передбачає в поточ-
ному році погашення перед Міжна-
родним банком реконструкції і роз-
витку (МБРР) на суму 8,34 млрд грн, 
перед Європейським банком рекон-
струкції і розвитку (ЄБРР) — 3,82 
млрд грн. 

Загалом у 2018 році Міністер-
ством фінансів заплановані платежі з 
погашення державного боргу в обсязі 
175,73 млрд грн, з яких 114,02 млрд 
грн — за внутрішнім боргом, ще 61,70 
млрд грн — за зовнішнім боргом. 

Онтаріо допомагатиме 
медицині України
Провінція Онтаріо (Канада) й 

Україна підписали Меморандум про 
сприяння покращенню догляду за 
хворими в Україні.

Упродовж наступних трьох років 
угода сприятиме співпраці в навчаль-
них програмах і дослідницьких проек-
тах, обміну інформацією та фахівця-
ми в галузі охорони здоров’я, профі-
лактиці та виявленню хвороб, термі-
новій допомозі, психічному здоров’ю 
та наркоманії, освіті фахівців охорони 
здоров’я, а також сільській медицині 
та наданні медичної допомоги.

Понад 4 мільйони 
українців з’їздили 
за рік до Росії 
Близько 4,3 мільйона українців 

їздили до Росії 2017 року.
Більше українці виїжджали до 

Польщі — майже 10 мільйонів, 3,1 
мільйона їздили до Угорщини. За 
2016 рік до цих країн їздило відповід-
но 3,8 — 10,1 — 2,8 млн осіб.

11 червня 2017 року набрала 
чинності візова лібералізація для 
українців при короткотермінових по-
дорожах до країн ЄС і Шенгенської 
зони (до 90 днів протягом кожних 
180 днів, без права працевлашту-
вання). Безвізовий режим стосуєть-
ся всіх держав Європейського Сою-
зу, крім Великої Британії й Ірландії, а 
також країн Шенгенської зони, які не 
є членами ЄС. 

Половині мов світу 
загрожує зникнення 
протягом 10 років
21 лютого відзначають Міжнарод-

ний день рідної мови. Свято започатко-
ване в листопаді 1999 року на 30-й се-
сії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 
Парижі. Його мета — привернути ува-
гу до мов, що зникають, підтримати 
мовне й культурне різноманіття. 

Того дня 1952 року в тодішній 
пакистанській провінції Бангладеш 
влада жорстоко придушила демон-
страцію. Люди виступали проти уря-
дової заборони на використання їх-
ньої рідної бенгальської мови. Відто-
ді у Бангладеші вшановують полеглих 
за рідну мову. 1971 року Бангладеш 
став незалежним. Саме за пропози-
цією цієї країни ЮНЕСКО проголоси-
ла Міжнародний день рідної мови.

Із 6 тисяч мов половина може 
зникнути протягом 10 років. Тому 
  ЮНЕСКО підтримує мови. 

Альбінен у швейцарському 
кантоні Вале — одне з крихіт-
них гірських сіл, що знаходять-
ся під загрозою зникнення. 
Чисте гірське повітря, фантас-
тичні краєвиди, традиційні бу-
диночки в стилі шале і старо-
винна кам’яна церква приваб-
люють туристів, але не самих 
швейцарців. 

Альбінен розташований за 
7 км від відомого курорту Лей-
кербад і за 35 хвилин їзди від 
столиці кантону — Сьона. Але, 
незважаючи на це, село по-
рожніє через відсутність робо-
чих місць. За останній рік Альбі-
нен покинули три сім’ї з дітьми, 
і сільську школу змушені були 
закрити. 

Сьогодні тут живе 240 осіб, 

7 дітей їздять до школи в сусід-
нє містечко на автобусі. 

Щоб змінити ситуацію, мер 
вирішив відшукати молодих лю-
дей до 45 років, згодних пере-
їхати в один зі спорожнілих бу-
динків або купити землю для 

побудови власного. Муніципа-
літет готовий навіть заплатити 
гроші: по $ 25 тис. «підйомних» 
— дорослому членові сім’ї і ще 
$ 10 тис. — за кожну дитину. 

Але є умови. На придбан-
ня другого будинку або вели-

кого комплексу коштів не виді-
ляють. А переїхати треба впро-
довж 10 років, інакше дове-
деться відшкодувати всю суму 
($ 60 тис.). 

Мер міста вважає, що в ре-
зультаті виграють усі — жите-
лі, господарі магазинів, пра-
цедавці. І сподівається, що тут 
знову відкриється школа. 

Покинуті села — загально-
національна проблема Швей-
царії, проте місцеві співтова-
риства відчайдушно чинять 
опір їх зникненню, намагаю-
чись розв’язати проблему по-
різному. Наприклад, наймен-
ше гірське село Швейцарії 
Коріппо вирішило перепро-
філюватися у велетенський 
готель. 

За 30 миль на північ від Нью-
Йорка, в Уеллі-котеджі можна 
знайти ферму, створену багато 
років тому російською графинею, 
молодшою і улюбленою дочкою 
все світньо відомого письменни-
ка, засновницею Фонду Толстого 
Олександрою. Цю територію в сім-
десят акрів Олександра Львівна 
придбала 1941 року за $1. Чому 
так дешево? Це пояснюється ав-
торитетом і довірою, що вже тоді 
мала молодша дочка письменни-
ка — правозахисниця та благо-
дійниця. 

Президент Толстовського фон-
ду прожила багато років у скром-
ному будиночку, тут побудувала 
православну церкву і створила бі-
бліотеку. Збереглася стара конто-
ра ферми й фонду. Графиня була і 
водієм, і господарством займала-
ся. Вона і в Нью-Йорку мала кон-
тору зі співробітниками. 

Олександра Толстая померла 
1979 року у віці 95 років і похова-
на неподалік, на російському кла-
довищі монастиря. 

Праця графині приносить ко-
ристь і нині. Директор реабіліта-

ційного центру для літніх людей 
Дороті Корбетт каже: «Допомога, 
надана наприкінці 1960-х років, 
дозволяє нам і сьогодні підтриму-
вати російських емігрантів і чле-
нів нашого місцевого співтовари-
ства». 

Нині тут залишилося вже неба-
гато російськомовних емігрантів. 
Співробітник центру Лілія Алексє-
єва розповіла, що в закладі від-
значають два Різдва й дві Пасхи. І 
святкують усі разом — і католики, 
і православні. 

Вадим МАССАЛЬСЬКИЙ 

Йому чимало літ, і мандрував 
він з Чернігівщини на Тернопіль-
щину, потім в Австралію та Канаду.

Війна, 1944 рік, другий при-
хід до нас більшовиків. 17 берез-
ня ми, знаючи про наближення 
комуністів, отримали наказ ніку-
ди не відходити з місця, хіба що 
до УПА. Архів з читальні та біблі-
отеки ми закопали в безпечному 
місці. 

І ще того дня нам дали знати 
через зв’язкових, що за 10 кіло-
метрів від наших хуторів до села 
Соснове прийшла група УПА. Але 
всі говорять російською, для кон-
спірації. 

Зранку йду по воду й бачу, як 
із-за гори снігу виїздить на коні 
солдат, і чую перші його слова: 
«Бандьоровці єсть?» Прийшовши 
до тями, кажу: «Ні». Поки повер-
нула до хати, ввійшли солдати і 
кажуть, що це буде їхня «кварті-
ра» на 12 осіб.

«Давай кушать!» А що я можу 
дати їм? Кажу, що хіба зготую 
картоплі й ще маю хліб із зерна, 
змеленого на жорнах, бо млини 
були тільки для німців. Молока не 
маю, бо ж корова ще без теляти. І 
так було два тижні.

Із цих вояків було чотири із 
села під Черніговом. Пізніше 
від них довідалася, що було взя-
то звідти на цю війну 72 хлоп-
ці, а до нас дійшло тільки десять 
осіб. Пригадую, що були серед тих 
«квартирантів» Скрипка — висо-
кий сильний чоловік, а ще чорня-
вий Ванька з Київщини, який го-

ворив до нас тільки російською. 
Ще був Льонька, блондин із Чер-
нігова, комсомолець, який при 
захопленні їхнього села застрілив 
свою дружину, мовляв, німці до 
неї залицялися. Поміж ними був 
і 53-річний чоловік на прізвище 
Сміляк. Від нього ми дізналися, 
що, коли їхня частина відійде, кра-
ще було б для нас, щоб ми втекли.

Коли я йшла до брата Василя, 
який жив у сусідній хаті, то мій сто-
рож гукав до сторожа з братової 
хати, що я йду туди. І те саме було, 
коли Василь ішов до нас. Мій чоло-
вік Петро ходив кожного дня копа-
ти окопи. Я могла тільки під нагля-
дом Сміляка йти до стайні.

Десь на початку квітня на-
летіли німецькі літаки й почали 
бомбити село Вівся Бережан-
ського району, а це від нас за 
12 – 13 кілометрів. Так що літа-
ки понад нашим селом заверта-
ли і знову бомбили, а наші «квар-
тиранти» почали стріляти, націля-
ючись у ці літаки. На щастя, бом-
би нас обминули. Того вечора від 
нас пішли ці солдати на захід.

Наступного ранку приходить 
до мене мій брат і каже, що до 
нього прийшов вояк, який учора 
був у селі Вівся, де бомбили, він 
має обірвані пальці однієї руки і 
дуже просить допомоги. Василь 
знав, що я пройшла курс першої 
допомоги — в його хаті це від-
бувалося влітку 1943 року. Два 
тижні ці курси проводив лікар. 
Брат каже до мене: «Якщо можеш 
надати йому допомогу, то надай, 

а як не можеш, то навіть не йди». 
Я подумала, взяла аптечку та й 
пішла. Поранений був дуже слаб-
кий через велику втрату крові. 
Скривавлений, рука обмотана 
якимось полотном. Я сказала, 
що спробую йому допомогти, але 
в мене немає знеболювальних 
ліків. Пальців не мав на правій 
руці, тільки кістки стирчали. Зро-
била перев’язку. Прошу не дума-
ти, що то було для мене легко і 
для нього теж, але це війна…

Я ще запитала, що мені роби-
ти з тим, чим була замотана рука, 
а він сказав: «Викинути». Сам за-
снув. Я оглянула тканину і поба-
чила, що то був вишитий рушник. 
Вишиване серце Ісуса з написом 
«Ісусе Христе», а може, «Серце 
Христове», а нижче серця — «Спа-
си нас!» Точного напису вже не 
пам’ятаю, бо минуло багато літ. Я 
прала цей рушник у багатьох во-
дах, аж поки він став білим, ви-
прасувала і поклала до скрині. 
Вояк поспав якийсь час, потім Ва-
силь дав йому їсти і порадив воя-
кові йти на схід, до своїх.

19 – 20 липня 1944 року нім-
ці оголосили евакуацію з Підгай-
ців. Ми з Петром і братом забра-
ли наші речі та почали свою ман-
дрівку в невідоме, а з нами і той 
рушник. Описувати нашу подо-
рож не буду, бо це дуже важкі 
спогади. Ми йшли, і з нами кінь, 
і прийшли аж до Кошиць (Чехія). 
Там ми зустріли сотні наших лю-
дей, котрі, як і ми, мандрували в 
голоді й холоді. Простояли в Ко-

шицях майже два тижні. Потім 
нас вивезли до Австрії, а далі — 
до Німеччини. Нарешті прийшла 
капітуляція, закінчилася війна. 
Довгоочікуваний наш виїзд за 
кордон відбувся 1949 року. Ми 
виїхали до Америки. Моя братан-
ка Марічка — до Австралії. При 
швидкому поділі спільних речей 
рушник потрапив з нею в Австра-
лію і знаходився там протягом 20 
років. Опісля рушник мандрував 
разом зі своїми тодішніми госпо-
дарями до Канади, Торонто.

1992 року приїхали з вільної 
України до Торонто туристи з від-
відинами до родин, і в церкві Ма-
річка зустріла людей із села Ві-
вся Бережанського району. Тоді 
вона і згадала про рушник та пе-
редала його туди, звідки він по-
чав свої мандри.

Пишучи нині цю статтю, я хоті-
ла б, щоб її прочитали і на Терно-
пільщині, і на Чернігівщині, і всі 
ті, хто ще пам’ятає ті часи проти-
річчя в історії України, і молодь, 
щоб знала свою історію.

Я б дуже хотіла дізнатися, чи 
той нещасний чоловік без пальців 
дістався до своєї родини, до Черні-
гова. Найбільше розказав би цей 
рушник, якби він умів говорити, 
йому було б про що розказати…

Олена КУЛЬЧИЦЬКА,
уродженка хутора Сонячне 

(в минулому — Шкіндирівка) 
Підгаєцького району 

Тернопільської області, 
нині мешканка США

Швейцарія заплатить 60 тисяч доларів 
кожному, хто житиме в селі 

Ферма дочки Льва Толстого біля Нью-Йорка 

Спогади з-за океану 
про мандрівний рушник з Чернігівщини 
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Історія: таємниці, відкриття, гіпотези
Друга світова війна стала найкриваві-

шою бійнею за всю історію людства. У пе-
ріод з 1939 по 1945 роки загинуло більше 
85 мільйонів людей. І загадкових подій у 
той час сталося багато. 

Кривавий прапор 
Прапор крові — культовий прапор Третього 

рейху, який використали заколотники під час мюн-
хенського Пивного путчу. Його скропив кров’ю 
один зі штурмовиків, і це започаткувало легенду. 
Після приходу нацистської партії НСДАП до влади 
Гітлер особисто освячував усі інші прапори саме 
цим Blutfahne. Востаннє культовий атрибут нацис-
тів бачили на церемонії фольксштурму 1944 року, 
потім прапор безслідно пропав. 

Лос-Анджелес 
проти інопланетян 
Уночі 25 лютого 1942 року небо над Лос-

Анджелесом осяялося дивними вогнями. Минуло 
лише кілька місяців після трагедії в Перл-Харборі, й 
американці вирішили, що це черговий наліт японців. 
Бази Лос-Анджелеса випустили по дивних літаючих 
об’єктах приблизно 2000 снарядів і не зуміли збити 
жодного. Бомбардувань міста також не було. Ніхто 
досі так і не розуміє, звідки взялися над містом кру-
глі літаючі об’єкти й куди вони потім поділися. 

Золота субмарина 
Наприкінці 1944 року японський підводний 

човен I-52 перевозив до Німеччини великий ван-
таж золота. По дорозі командир вирішив напасти 
на американський конвой, але не розрахував сил, 
і субмарина потонула разом з усім екіпажем. Зна-
йти коштовний вантаж намагався багато хто. 1990 
року якийсь Пол Тайдуелл зумів виявити уламки 
субмарини й порожні ящики, що лежали поруч. Хто 
й коли підняв золото, та й чи було воно насправді, 
невідомо. 

У Китаї виявлені 
колодязі віком 9000 років 

та інші артефакти 
На території провінції Хенань (Центральний 

Китай) археологи виявили 6 колодязів, вік яких 
— близько 9000 років. 

«Це найдавніші колодязі, виявлені в країні. 
Знахідки відсовують історію китайських коло-
дязів на більш ніж 2000 років назад», — сказав 
заступник глави Хенаньського інституту давніх 
пам’яток і археології Вей Сінтао. 

Глибина колодязів — до 5,2 м, деякі з них 
обладнані сходами. За припущенням дослід-
ників, сходи використовували, щоб набирати 
воду з більшої глибини або піднімати ємності 
для води, які впали у воду. 

Усередині колодязів знайшли п’ять кераміч-
них горщиків у хорошому стані, в які набирали 
воду. 

Тайнопис іспанського 
короля розшифрований 

через 500 років 
Сенсаційне відкриття зробили музейні 

працівники з Толедо. За допомогою новітніх 
комп’ютерних технологій вони розшифрували 
тайнопис короля Іспанії Фердинанда II, що пра-
вив країною на початку ХVI століття. 

Виявилося, що тексти, зміст яких залишав-
ся загадкою впродовж п’яти століть, є секрет-
ним листуванням монарха та його наближено-
го маршала і стратега Гонсало де Кордоба, ко-
трий у той час воював з військом короля Фран-
ції Людовика XII. Тоді правителі в кривавому 
протистоянні ділили територію Південної Італії. 

У листах, розшифрованих музейними пра-
цівниками, обговорюються стратегічні плани, 
а також деякі аспекти тодішньої дипломатії. У 
листах є й моменти особистого характеру, які 
оприлюднять пізніше. 

Зв’язок
У цього «телефону» занадто бага-

то недоліків, щоб вважати його прак-
тичним засобом зв’язку. Це пристрій 
не являє нам ніякої цінності. Запис-
ка службовця «Western Union», 1878.

Фахівці впевнені, що передати 
голос по дротах нереально, а якщо 
навіть це  можливо, то з цього не 
буде ніякої користі. Стаття в журналі 
«Boston Post», 1865.

Телебачення 
У той час, як технічно й теоретич-

но телебачення може бути здійснен-
ним завданням, я впевнений, що на 
це може просто не вистачити фінан-
сів. Це винахід, на який ми не повин-
ні витрачати час. Лі де Форест, аме-
риканський першопрохідник у сфері 
радіо, 1926.

Комп’ютери
У майбутньому комп’ютери бу-

дуть важити не більше 1,5 тонни. 
Журнал «Popular Mechanics», 1949.

Ми досягли всього, що тіль-
ки можна, в розвитку комп’ютера. 
Джон фон Ньюман, 1949.

Інтернет перестане існувати 
1996 року. Роберт Меткелф, вина-
хідник Інтернету.

Транспорт
...Ніякі можливі комбінації відо-

мих речовин, відомих типів машино-
будування й відомих сил не можуть 
бути зібрані в одну машину, яка до-
зволить людині перелітати величез-
ні відстані повітрям. Саймон Нью-
комб (1835 – 1909), американський 
астроном.

Літаючі машини, що важчі від 
повітря, неможливі. Лорд Кельвін, 
aнглійський фізик і математик.

Літаки — цікаві іграшки, але 
вони ніяк не можуть бути використа-
ні в озброєнні. Маршал Фердинанд 
Фоч, французький військовий стра-
тег і командувач під час Першої сві-
тової війни.

Подорож потягом з великою 
швидкістю буде неможливою, бо па-
сажири помруть через те, що не змо-
жуть дихати. Доктор Діонайсіс Лард-
нер (1793 – 1859), професор філосо-
фії й астрономії.

Дослідження космосу
Помістити людину в багатосту-

пеневу ракету й відправити її на Мі-
сяць, де пасажири зможуть провес-
ти наукові дослідження, якщо вони 
приземляться живими й, можливо, 
навіть повернуться назад на Зем-
лю, — все це схоже на мрію, гідну 
Жуля Верна. Я навіть готовий ска-
зати, що така подорож ніколи не 
відбудеться, незважаючи на роз-
виток техніки. Лі де Форест, амери-
канський першопрохідник у сфері 
радіо, 1926.

Охорона здоров’я
Теорія Луї Пастера про мікро-

би — абсурд! П’єр Паші, професор 
фізіо логії, 1872.

У нас усе більше й більше дока-
зів, що від сигарет користі набагато 
більше. Президент компанії «Philip 
Morris», 1962.

Ядерна енергетика
Немає найменшої ознаки, що 

ядерну енергію коли-небудь зможуть 
отримати. Альберт Ейнштейн, 1932.

Наука
Рентгено-промені — обман! 

Лорд Кельвін, англійський фізик і ма-
тематик.

Автомат — занадто переоціне-
на зброя. Дві штуки на батальйон — 
більш ніж достатньо. Генерал Дуглас 
Хейг, 1915.

Я втомився від науки. Останніми 
роками ми вклали туди мільйони, й 
настав час припинити займатися нею. 
Саймон Кемерон, американський се-
натор від Пенсильванії, 1861.

Цікаві факти про англійську мову 
Це найбільш поширена мова спілкування у світі.

Найкоротше повне речення в англійській мові — I am.

Найдовше слово англійської мови, літери якого не повто-
рюються, — uncopyrightable («не підлягає закону про авторське 
право»).

У цьому реченні звук [i:] передається 7-ма різними буквос-
полученнями: He believed Caesar could see people seizing the 
seas («Він вірив, що Цезар бачив людей, які захоплюють моря»).

Що особливого в реченні «The quick brown fox jumps over the 
lazy dog» («Моторна коричнева лисиця перестрибує через леда-
чого собаку»)? Це «панграма», тобто фраза, яка містить усі 26 лі-
тер англійського алфавіту.

З 1932 по 1940 роки через друкарську помилку в словнику 
англійської мови існувало слово, в якого не було значення. Це 
dord, відоме як «слово-привид».

Слово в англійській мові, яке вимовляють неправильно 
найчастіше, — pronunciation («вимова»).

Найскладніша скоромовка в англійській мові — Sixth sick 
sheik's sixth sheep’s sick («У шостого хворого шейха хвора шос-
та вівця»). 

Найдовше англійське слово без голосних — rhythms («ам-
фетаміни»).

Слово bride («наречена») походить від стародавнього прото-
германського дієслова, що означає «готувати їжу».

Якщо прибрати останні 4 літери слова queue («черга»), вимо-
ва залишиться тією самою.

Слово mortgage («іпотека») походить від французького імен-
ника, що означає «довічний контракт».

Слово screeched («вищав») — найдовше односкладове сло-
во англійської мови.

До XIX століття акторів англійською мовою називали 
hypocrites («лицеміри»).

Літера «е» — найчастіше використовувана в англійській 
мові. Кожна восьма літера, написана англійською, — «е».

Найбільше англійських слів починаються з літери «s».

Приблизно кожні дві години в англійську мову додається по 
одному новому слову, і приблизно 4000 нових слів додається в 
словник англійської мови щороку.

У Нігерії англомовних людей більше, ніж у Великобританії.

У США налічується 24 діалекти англійської мови. 

Загадки Другої світової 
Колекцію пропагандиста 

Третього рейху 
Лєні Ріфеншталь передали фонду

Німецький фонд «Прусська культурна 
спадщина» (SPK) отримає весь архів пропа-
гандиста Третього рейху, режисера, фотогра-
фа й актриси Лєні Ріфеншталь (1902 – 2003). 

Ріфеншталь — одна з найвідоміших кіне-
матографісток, яка працювала в період на-
ціонал-соціалістичного панування в Німеч-
чині. У 1920-х роках вона навчалася кла-
сичного балету й виступала на багатьох ні-
мецьких сценах. Але через травму з балету 
довелося піти. Освоювати режисерську май-
стерність почала в 1930-х роках. Перша де-
бютна ігрова картина «Блакитне світло» була 
представлена на бієнале у Венеції. Критики 
відзначили фільм срібною медаллю. 

Знаковими у творчості Ріфеншталь ста-
ли документальні стрічки «Тріумф волі» та 
«Олімпія». Її новаторськими методами за-
хоплювалися, але різко критикували в піс-
лявоєнний період, бо сприймали як націо-
нал-соціалістичну пропаганду. 

Колекція, що міститься в 700 ящиках, 
складається з фотографій, фільмів, ма-
нускриптів, листів і документів. До фонду 
їх передала колишня секретарка Гізела 
Ян. Колекція дісталася їй 2016 року після 
смерті чоловіка Лєні Ріфеншталь, кіноопе-
ратора Хорста Кеттнера. 

Загадка 
Генріха Мюллера 
Смерть начальника таєм-

ної поліції Третього рейху Генріха 
Мюллера так і не доведена. Цей 
одіозний проповідник нацист-
ського марення міг утекти до Ар-
гентини, а міг перекинутися і до 
СРСР: чутки про вербування Мюл-
лера НКВС підтримують деякі за-
хідні історики. 

Ланка 19 
Нез’ясоване зникнення цілої 

ланки літаків «Евенджер» сталося 
по закінченні війни. 5 грудня 1945 
року 5 бомбардувальників під по-
зивним «Ланка 19» піднялися з 
бази на навчальний політ. Керу-
вав ланкою досвідчений льотчик, 
який добре знав увесь маршрут. 
Однак після дивних повідомлень 
про те, що земля кудись пропала, 
літаки зникли з радарів і переста-
ли виходити на зв’язок. Усе від-
бувалося в районі Бермудського 
трикутника. 

Смерть Гітлера 
Чи помер насправді Гітлер в 

останні дні битви за Берлін? На-
прикінці літа 1945 року на землю 
Аргентини зійшли з підводних чов-
нів кілька десятків нацистів з ви-
щого керівництва партії. Деякі іс-
торики вважають, що один з чов-
нів перевозив самого Гітлера, а 
всі інші були його конвоєм, «вов-
чою зграєю». Субмарини  вияви-
ли, але ніяких суднових журналів 
знайти не вдалося.

У можливостях науки 
сумнівалися завжди
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Сделать мир прочным, нерушимым — нет зада-
чи более насущной и жизненно важной. Добиться в 
1977 году больших результатов в деле укрепления мира и 
безопасности народов, в развитии мирного сотрудниче-
ства между государствами, чем в предыдущем году, — так 
сформулировал задачи внешней политики Советского Со-
юза Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в сво-
ей речи в Туле. 

Московский форум призывает обществен-
ность мира активизировать усилия в поддержку 
разрядки. Посланцы 115 стран приняли участие в работе 
Всемирного форума миролюбивых сил в Москве. 

По заказу «ястребов». Пухлые доклады и трактаты, 
сочиняемые по заказу наиболее агрессивных кругов им-
периализма, дают извращённое представление о мерах, 
предпринимаемых СССР для укрепления своей обороно-
способности. 

«Свобода прессы» в сейфе нефтяного короля. 
Английская буржуазная газета рассказывает о том, как её 
продали.

Тихий убийца. Безработной швее Аннелизе Рот было 
17 лет, когда она написала своим родителям: «Больше нет 
сил постоянно думать о героине. Прощайте». Она сделала 
себе в вену укол героина и умерла. Уволенный с работы пе-
чатник Хорст Хаусман (21 год) также покончил жизнь само-
убийством, приняв чрезмерную дозу наркотика. (Журнал 
«Шпигель», Гамбург). 

«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
21 – 27.01.1977 г.

Маршрутами мира и созидания. Целеустрем-
лённая эффективность внешней политики социалистичес-
кого содружества состоит в том, что она проводится согла-
сованно всеми братскими странами… В этом процессе 
особое значение имеют крымские встречи Леонида Ильи-
ча Брежнева с руководителями братских партий и стран. 

Сверх плана. Ижевск. «От каждой скважины — мак-
симум нефти!» Всесоюзное соревнование нефтяников под 
таким девизом находит всё больше последователей среди 
промысловиков объединения «Удмуртнефть».

Электронная наседка. Винница. Выпуск инкуба-
торов для личных хозяйств освоен на Винницком заводе 
радиотехнической аппаратуры. Партия новых моделей от-
правлена в магазин. 

Для советских покупателей. Чехословацкая вне-
шнеторговая организация «Центротекс» предлагает совет-
ским покупателям в нынешнем году около ста новых мо-
делей мужской, женской и детской одежды. Почти треть 
экспортируемых Чехословакией текстильных изделий по-
ступает в СССР.
«Сельская жизнь», газета Центрального Комитета КПСС, 

29.08.1981 г.)

У механізаторів колгоспу «Комінтерн». Механіза-
тори колгоспу «Комінтерн» готують подарунки наступному 
Пленуму ЦК КПРС. Працюючи на ремонті тракторів, трак-
тористи тт. Слєзной, Гук, Срібний, Халімон завжди переви-
конують щоденні завдання. 

Наслідуймо почин знатної доярки. Знатна дояр-
ка країни, двічі Герой Соціалістичної Праці М. Х. Савченко, 
яка працює в колгоспі імені Леніна Лебединського району 
на Сумщині, борючись за підвищення продуктивності пра-
ці і різке збільшення валового надою молока, перейшла на 
обслуговування 36 корів. Це в три рази більше, ніж вона 
обслуговувала раніше. 

Вечір запитань та відповідей. З ініціативи праців-
ників райбібліотеки в районному Будинку культури відбув-
ся вечір запитань і відповідей. Присутніх на вечорі ціка-
вив цілий ряд питань: про вибори народних суддів, про нові 
гроші, про становище в Конго, про вільні країни Африки та 
багато інших. 

Телебачення в Китаї. Шість нових телевізійних цен-
трів створено в цьому році в містах Китаю… За два роки 
телевізійні станції збудовано в 15 найбільших містах і про-
мислових центрах країни. Радіотехнічна промисловість 
КНР освоїла за останні роки масовий випуск вітчизняних 
телевізорів різних марок, які виробляються тепер у Пекіні, 
Шанхаї, Тяньцзині та інших містах. (ТАРС).

Провал заготівель зерна в Південній Кореї. Се-
ляни Південної Кореї продовжують рішуче відмовлятися 
від здачі властям зерна осіннього врожаю. Маріонетко-
ві власті Течжона на кінець листопада змогли заготови-
ти лише 10 процентів наміченої кількості зерна осіннього 
врожаю. (ТАРС). 

(«Ленінським шляхом», орган Куликівського райкому 
Комуністичної партії України та районної Ради депутатів 

трудящих Чернігівської області, 15.12.1960 р.).

Ми вже досить повно й чіт-
ко назвали основні наші наці-
ональні трагедії минулого сто-
ліття: поразка Української На-
родної Республіки, голодомо-
ри, репресії комуністичного 
режиму, Друга світова війна, 
участь в Афганській війні, Чор-
нобиль... На цьому кривавому 
фоні будови соціалізму для ба-
гатьох наших співвітчизників 
дуже привабливі — як період 
конструктиву і творення. 

Але будівництво Кремен-
чуцької ГЕС стало просто ін-
шою формою знищення по-
тенціалу нації, стиранням ці-
лого пласта, одного з щонай-
потужніших і прадавніх, її 
культури, історичної пам’яті, 
вікових природних зв’язків. 

Можна сказати, вперше в 
Україні (роман Феодосія Рого-
вого «Свято останнього мли-
ва» через тодішні цензурні об-
меження лише частково пред-
ставив художнє осмислення 
життєвої катастрофи, що впа-
ла на плечі придніпровців) ця 
драматична сторінка нашо-
го минулого чітко показана в 
книзі «Нове наше море. Сто-
рінками історії будівництва 
Кременчуцького гідровузла»  
Івана Петренка і Олега Ба-
бенка, випущеної видавничо-
поліграфічним центром ТОВ 
«Імекс ЛТД» (Кропивницький). 

Поштовхом до появи цієї 
книги стала етнографічна ви-
ставка із запасників Захарів-
ського сільського музею Кіро-
воградської області, організо-
вана кілька років тому в На-
ціональному музеї народної 
архітектури і побуту за ініціати-
вою тодішнього керівника нау-
ково-дослідного відділу народ-
ного мистецтва і фольклору 
Олександра Босого. Там була 
виставлена лише невелика 
частина з 18 тисяч предметів 
народного побуту, які зберегли 
жителі 25 населених пунктів 
Новогеоргіївського району, за-
топлених під час будівництва 
водосховища Кременчуцької 
гідроелектростанції. 

Автори — працівники об-
ласного архіву — підготували 
наукове видання, побудоване 
виключно на документальному 
матеріалі, з використанням де-
сятків архівних документів, фо-
тографій, спогадів очевидців. 
До речі, батьки одного з авто-
рів — Олега Бабенка — бра-
ли участь у цьому будівництві 
століття. А це був дійсно гран-
діозний «проект Герострата», 
подібного якому історія Украї-
ни або Радянського Союзу та й 
усього світу доти не знала! За-
топлені 186 населених пунктів, 
майже 200 тис. га родючого 
чорнозему, 47 тис. га вікових 
лісів, майже тисяча кілометрів 
автомобільних доріг і близько 
4 тис. різних будівель. Збитки 
складали не одну сотню міль-
йонів радянських рублів. 

Сьогодні мало хто згадує 
(у книзі це показано докумен-
тально), що існувало кілька 
проектів. Від абсолютно руй-
нівних — вісім електростан-
цій аж до верхів’я Дніпра, що 
перетворило б головну річку 
України на суцільне водосхо-
вище завдовжки майже в 2 
тис. км і погрожувало б забо-
лочуванням величезної тери-
торії, до набагато раціональні-
шого проекту: побудувати ГЕС 
вище від Черкас. У цьому ви-
падку втрати від затоплення 

земель були б мінімальні; крім 
того, залишалися б доступні 
для видобутку 248 млн т роз-
віданих запасів бурого вугіл-
ля, які були не зайвими для 
енергетики країни. 

Але для тодішнього радян-
ського уряду пріоритетною 
була велика маса води у во-
досховищі, а отже — більша 
кількість виробленої електро-
енергії. На вугілля махнули ру-
кою, а втрата сіл, майна лю-
дей, моральні страждання від 
знищення їх одвічного життє-
вого простору і способу життя 
тоді взагалі лідерів держави 
не хвилювали. 

До такого грандіозного бу-
дівництва ні країна в цілому, ні 
організації, задіяні в нім без-
посередньо, фактично не були 
готові. Катастрофічно браку-
вало техніки, доводилося ви-
конувати вручну багато важ-
кої фізичної роботи. Не було 
відповідного житла й інфра-
структури для будівельників. 
Люди жили в жахливих умо-
вах: наметах, тимчасових ба-
раках, десятками в одній кім-
наті, буквально на головах 
один в одного в будинках до-
вколишніх сіл. 

Будівництво притягло ба-
гато робочої сили. Переваж-
но — сільську молодь з Кіро-
воградської, Черкаської і Пол-
тавської областей. Для неї ре-
гулярна заробітна плата, хоча 
і з важкими умовами праці й 
проживання, на тлі безпас-
портного, безперспективного 
села вже стала деяким досяг-
ненням. Тим більше, коли в но-
вому селищі (пізніше Кремгес, 
нині — місто Світловодськ) 
з’явилися перші багатоквар-
тирні будинки і люди почали 
отримувати окреме житло. 

Звідси теж стійкий міф про 
високу соціальну захищеність 
людини в СРСР та безперерв-
ну турботу КПРС і тодішнього 
уряду про просту радянську 
людину. Міф, який ми з різних 
причин і досі не можемо здо-
лати, хоча про рівень побуту 
будівельників яскраво свід-
чить той факт, що останній ба-
рак тут знесли тільки 1986 (!) 
року. І навіть коли Кремен-
чуцьку ГЕС побудували і струм 
подали, жителі ближнього 
Подніпров’я не отримали його. 
Основна маса електрики пі-
шла на оборонно-промисло-
вий комплекс, і лише через 

дев’ять років «лампочка Іллі-
ча» з’явилася в житлах там-
тешніх українців. 

І ті, кого торкнулося фактич-
но насильницьке переселення, 
руйнування житла, навряд чи 
вірили комуністичним міфам. Їм 
було важко збагнути, як мож-
на затопити те, що тільки відбу-
дували після війни, землю, яка 
щедро родить, поля, сади, ліси, 
все, що складало основу їхньо-
го життя впродовж багатьох 
віків (на берегах Дніпра люди 
жили, як мінімум, 10 тисяч ро-
ків). Не дивно, що переселення 
проводили зі значним відста-
ванням, багато будівель, які не 
встигали зруйнувати, так і зато-
плювали цілком. 

Особливо впертих меш-
канців вивозили силою, за до-
помогою міліції. Документаль-
них даних немає, але є свід-
чення, що декілька десятків 
людей пішли під воду, не бажа-
ючи кидати рідного двору. 

Онук однієї з таких пере-
селенок розповідав, що бабу-
ся до смерті сумувала за тими 
краями і говорила, що готова 
відром вичерпувати це водо-
сховище, аби повернути рідне 
село і свій дім. 

Але організованого ма-
сового опору фактично не 
було. Відомий тільки колек-
тивний опір жителів села Ре-
вівка, які категорично не хоті-
ли переселятися на визначені 
для них землі, оскільки там не 
було води (людей, які звикли до 
щед рот Дніпра, виселяли часто 
у безводий степ), та все ж до-
билися зміни місця розташу-
вання свого нового поселення. 

Якщо влада не зважа-
ла на людей, їхні почуття й ін-
тереси, то що говорити про 
пам’ятники, археологічні й па-
леонтологічні знахідки! «Назви 
багатьох населених пунктів, — 
пишуть автори книги, — через 
будівництво ГЕС і водосховищ 
на Дніпрі назавжди зникли не 
лише фізично, а й з ужитку — 
як побутового, так і офіційно-
го. Тільки вузьке коло дослід-
ників і небагатьох громадян, 
чиє життя було пов’язане з Но-
вогеоргіївськом, згадують про 
нього як про затишне невели-
ке місто і центр району. 

Велику печаль виклика-
ють зниклі назавжди знаме-
ниті своєю багатою історією 
козацькі міста Крилів, Бужин, 

колишні міста-фортеці тих ча-
сів Желніно (Жолудь), Воїнь». 

І роблять автори невтіш-
ний висновок: «Виникає стійке 
переконання, що радянська 
влада знищила в ХХ ст. україн-
ських сіл і міст більше, ніж інші 
зовнішні вороги разом узяті 
за попередні етапи історії». 

Ніхто не заперечує: елек-
троенергія була потрібна. Але 
тодішнє керівництво держави 
вибрало найбільш витратний, 
найменш ефективний шлях 
для її вироблення. Тим біль-
ше встановили стільки турбін, 
скільки ніколи повністю не ви-
користали, тобто масштаби 
будівництва, а отже, й знище-
ного, могли б бути на порядок 
меншими. Але гігантоманія, 
кар’єрні амбіції вищого керів-
ництва призвели до колосаль-
них і невиправданих мораль-
них та матеріальних втрат. 

До того ж жодна матері-
альна необхідність не може 
бути виправданням для зни-
щення цілих пластів культур-
ного національного надбання. 

Під воду пішло, як мінімум, 
сто українських шкіл, біль-
шість  переселених дітей ви-
мушена була вчитися в шко-
лах з російською мовою ви-
кладання. Знищена безліч ар-
тефактів минулого. Ці процеси 
можна назвати страшним ла-
манням хребта українського 
духу на Подніпров’ї. 

«Ми маємо справу з див-
ним явищем, — розповідає 
Іван Петренко, — в музеях, 
розміщених біля Кременчуць-
кої ГЕС, практично немає жи-
вих свідчень про переселен-
ня і події тих років. Офіційні до 
уваги брати не можна — вони 
суцільно брехливі, наповнені 
фальшивим пафосом. І тільки 
в Чигиринському краєзнавчо-
му музеї збереглися спогади 
простих людей, що пережили 
цю свою життєву катастрофу». 

Як зазначив краєзнавець 
Федір Шепель, очевидно, це 
тільки перший том досліджен-
ня на цю тему, оскільки мате-
ріалу ще дуже й дуже багато. І 
найсвіжіший підкидає життя: 
навколишні села, в тому чис-
лі переселені, зокрема Вели-
ку Андрусівку, Дорожнє, знову 
підтоплює вода, вона підсту-
пає вже до жител. Береги не-
обхідно терміново зміцнювати, 
а засобів у місцевих бюджетах 
на це немає. Теплої пори року 
інша біда — зелені водорос-
ті, що отруюють усе навкруги. 
Світловодськ уже можна пере-
йменувати на Зеленоводськ. 

Усе це вимагає нових і но-
вих величезних витрат. При-
рода мстить за дурість і не-
вміння зважати на її закони. 

Чи засвоїли ми ці уроки? 

Світлана ОРЕЛ
Сайт «Аргумент», 28.01.2018

Кременчуцьке море українського горя 
Затоплені села і містечка
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Народився 3 січня 1943 року в 
с.Лужки на Івано-Франківщині.

Батько і брат Ярослава Лесіва 
були засуджені за участь в ОУН і УПА. 
Після навчання в Івано-Франківсько-
му фізкультурному технікумі 1965 року 
Ярослав працював учителем на Кіро-
воградщині. Однак уже через два роки 
за участь в Українському національно-
му фронті його арештували й ув’язнили 
на 6 років у радянські концтабори. За 
підпільну діяльність разом з Яросла-
вом Лесівим засудили його друзів Зе-
новія Красівського, Дмитра Квецька, 
Михайла Дяка.

Після звільнення 1973 року Яро-
слав Лесів працював столяром у Бо-
лехові на Івано-Франківщині на лісо-
комбінаті. Через два роки одружився, 
за рік у сім’ї народився син Тарас. За 
членство в Українській Гельсінській 
cпілці 1979 року Ярослава Лесіва за-
судили на 2 роки. Відбував покарання 
в таборі загального режиму в м. Сарни 
на Рівненщині.

У травні 1981 року його знову за-
арештували в ув’язненні. Слідство три-
вало 6 місяців.  Я.Лесів увесь цей час 
голодував з політичними вимогами. 15 
листопада 1981 року, в день закінчен-
ня дворічного терміну, безпосередньо 
в таборі відбувся суд, який засудив Ле-
сіва ще на 5 років таборів суворого ре-
жиму. Відбував покарання в Красно-
доні на Луганщині. 

Після звільнення Ярослав Лесів 

був одним з ініціаторів відродження 
Української Греко-Католицької Церк-
ви (УГКЦ). 1988 року почав навчати-
ся в підпільній семінарії владики Васи-
лика. 17 липня 1988 р. у с. Зарваниця 
на Тернопільщині відбулася літургія за 
участю близько 15 тисяч вірних УГКЦ. 
За організацію цієї літургії Ярослава 
Лесіва радянська влада оштрафувала 
на 50 рублів.

1989 року він прийняв сан свяще-
ника УГКЦ. У самвидаві вийшла книж-
ка проповідей Ярослава Лесіва. Ви-
ступав від імені УГКЦ на 50-тисячному 
мітингу, що відбувся 21 травня 1989 
р. у Москві в Лужниках у зв’язку з від-
криттям I з’їзду народних депутатів 
СРСР. 2 серпня 1989 р. з групою вірую-
чих їздив до Москви, щоб продовжити 
естафетне голодування з вимогою ле-
галізувати УГКЦ. 

По поверненні додому в Болехів 28 
серпня 1989 року Ярослава Лесіва за-
арештували представники КДБ. На за-
хист священика виступили прихожани 
церкви, і наступного дня його звіль-
нили. Отець Ярослав провів десятки 
недозволених молебнів УГКЦ. Він та-
кож брав участь у перепохованні в Ки-
єві 19 листопада 1989 року В. Стуса, 
О. Тихого, Ю. Литвина.

9 жовтня 1991 року отець Яро-
слав Лесів повертався машиною з 
Києва, де зустрічався з Леонідом 
Кравчуком. У селі Павлівка на Іва-
но-Франківщині за нез’ясованих об-

ставин він загинув у ДТП. Болехів-
ська, Івано-Франківська прокурату-
ри справу швидко закрили. Але син 
Тарас не вірить у випадковість траге-
дії: «До загибелі батька хотіли вики-
нути з потяга, була гонитва ще раніше 
на машинах, коли його автомобіль за-
тискали з обох боків. Це був не пер-
ший замах на життя батька. Я гадаю, 
що спецслужби КДБ це і спланували. 
Спершу слідство проводили одні слід-
чі, потім інші, є багато нез’ясованих 
обставин».

Отець Ярослав Лесів похований на 
церковному подвір’ї біля храму Святої 
Параскевії у Болехові.

Леся БОНДАРУК, 
Український інститут 
національної пам’яті

12 лютого 2018 року на 
стіні арки дореволюційного бу-
динку на вулиці Шота Руставе-
лі з’явилися три меморіальні 
таблички з іменами репресо-
ваних під час Великого терору 
мешканців. Таблички власно-
руч прибивав до стіни україн-
ський композитор Леонід Гра-
бовський. На них — імена його 
родичів.

12 червня 1937 року у дво-
рі цього будинку їх разом за-
арештували. Розстріляли через 
чотири місяці — також в один 
день. На той час майбутньому 
музиканту було лише два роки. 

«У дворі цього будинку, на 
тому місці, де зараз дитячий 
садок, стояв флігель, — згадує 
Грабовський. — Його придбав 
ще мій прадід Дем’ян Грабов-
ський».

Композитор розповідає, 
що в невеликому флігелі жила 
вся його родина за батьків-
ською лінією: дід Михайло, 
який працював слюсарем у 
депо Південно-Західної заліз-
ниці; батько Олександр, який 
був скрипалем оркестру Ки-
ївського театру опери та ба-
лету; дядько Сергій, який був 
лікарем-офтальмологом. Хат-
нє господарство вела їхня се-
стра Марія Калашникова, яка 
також жила у флігелі разом зі 
своїм чоловіком Михайлом, — 
єдиним, кому пощастило уник-
нути ув’язнення і смерті.

Леоніду разом з матір’ю 
довелося відбути адміністра-
тивне заслання до Борисогліб-
ська Воронезької області. До 
Києва повернувся лише в се-
редині 1950-х — навчатись у 
консерваторії.

«Тепер тут залишилася 
згадка, що за цією адресою 
колись жили мої родичі», — 
каже Леонід. 

Будинок на Шота Руставелі 
— це вже сьома київська адре-
са, де побувала команда ме-
моріального проекту «Остання 
адреса — Україна». Голова цієї 
громадської ініціативи Дмитро 
Бєлобров розповідає, що пра-

цювати над його реалізацією в 
Україні він розпочав ще 2015 
року, але перша згадка про ре-
пресованого з’явилася лише у 
2017-му.

Третього вересня на од-
ному з київських будинків по-
вісили пам’ятну табличку про 
його мешканця, якому так і не 
судилося прожити тут до ста-
рості. 

«Ми дуже раді, що Лео-
нід Олександрович (Грабов-
ський — «Історична правда») 
звернувся до нас. Наша робо-
та потроху набирає обертів, і 
ми сподіваємося, що зможе-
мо повернути місту історичну 
пам’ять про його мешканців, 
які потрапили в тоталітарні ле-
щата. На жаль, ми часто забу-
ваємо про масові репресії, які 
розгорталися в наших містах, і 
численні їхні жертви перетво-
рюються на сухі статистичні 
цифри. Ми ж хочемо нагада-
ти, що за кожною такою роз-
стрільною справою стоїть доля 
окремої людини», — пояснює 
Дмитро Бєлобров.

За його словами, ще 2014 
року цю ініціативу розпочала 
російська правозахисна ор-
ганізація «Меморіал». Саме її 
учасники стали облаштовува-
ти в містах пам’ятні таблички, 
присвячені жертвам сталін-
ських репресій.

Надихнув їх мистецький 
проект «камені спотикання», 
започаткований 1996 року ні-
мецьким скульптором Гунте-
ром Демнігом. Митець виго-
товляв мініатюрні латунні та-
блиці з прізвищами осіб, які 
загинули від рук нацистів, і 
вмонтовував таблиці у бруків-
ку біля місця останнього про-
живання людей.

Гасло проекту було та-
ким: «Людину забувають тоді, 
коли забувають її ім’я». Не-
вдовзі такі таблички почали 
з’являтися не лише в Німеччи-
ні, а й в Австрії, Нідерландах, 
Угорщині.

Історична правда 

На київському будинку встановили 
таблички з іменами репресованих мешканців

Леонід Грабовський та Дмитро Бєлобров.

Вшанували пам’ять Івана Богуна 
На Новгород-Сіверщині патріоти вшанували пам’ять ко-

зацького полковника визвольної війни XVII століття Івана 
Богуна. 354 роки тому він був страчений поляками на узбе-
режжі Десни, поблизу села Комань. Туди приїхали ліцеїсти 
Київського військового ліцею імені Івана Богуна, представ-
ники козацьких осередків Чернігівщини й Сумщини. Хлопці 
кажуть: хочуть бути схожими на Богуна й готові віддати жит-
тя за Батьківщину.

На власному прикладі викладачі ліцею вчать молодь па-
тріотизму, адже більшість з викладачів є учасниками бойових 
дій на Сході країни. І випускники ліцею беруть участь в анти-
терористичній операції. Очолює ліцей герой АТО, генерал-ма-
йор Ігор Гордійчук. Ліцеїсти організовують зустрічі з воїнами, 
проводять екскурсії місцями славних події в Україні.

У річницю загибелі козацького полковника Івана Богу-
на біля пам’ятного знака в міському парку зібралися пред-
ставники козацьких осередків. Серед них і отаман козаць-
кого полку ім. І. Богуна Павло Богун. Він пишається тим, що 
має таке саме прізвище, як і видатний козацький полково-
дець Богун. 

Народився 30 січня 1868 року в селі Ба-
ворів на Тернопільщині. Навчався у Львів-
ському університеті (1889 року відрахова-
ний за участь у таємному студентському гурт-
ку та організацію зборів студентів Львова з 
протестом проти дій влади), на медичному 
факультеті університету у Відні.

Займався журналістською та видавни-
чою діяльністю. Один із засновників Укра-
їнської радикальної партії (1890) та Україн-
ської націонал-демократичної партії (1899), 
редагував партійні часописи «Громадський 
голос», «Радикал», «Свобода». Двічі був об-
раний депутатом австрійського парламенту 
(1907, 1911), запам’ятався гострою крити-
кою уряду за антиукраїнську політику.

Під час Першої світової війни — один з 
організаторів Союзу визволення України, 
що проводив патріотичну роботу серед поло-
нених вояків-українців російської армії. Де-
легат Української національної ради ЗУНР 
(1918). Після того, як Західна Україна віді-
йшла до Польщі, брав активну участь у діяль-
ності Української трудової партії. Засновник 
і керівник прорадянської Української партії 
праці (1927 – 1930), що підтримувала закор-
донний уряд ЗУНР Євгена Петрушевича.

Автор двотомної «Історії України», попу-
лярних історичних праць, пригодницьких по-
вістей про українських козаків. 

Помер 14 лютого 1935 року, похований 
на Личаківському цвинтарі у Львові.

Лев Окіншевич — історик, юрист, бібліограф 

Народився 7 лютого 1898 року в 
Санкт-Петербурзі. Його батько Олек-
сандр був білорусом (до речі, навчав-
ся в Чернігівській гімназії), мати похо-
дила зі змішаного чесько-російсько-
го роду. У спогадах історик писав: «Не 
дивлячись на працю в українському 
оточенні, в якому я був трактований 
як свій і рівний, та на все більше заці-
кавлення своєю темою (козацькі ради 
на Україні), … я не забував про країну 
свого батька і почував обов’язок до-
помогти її національному відроджен-
ню. Я систематично працював над ви-

учуванням білоруської мови і вдоско-
наленням свого знання її. Ці зайняття 
давали мені можливість щось дати для 
білоруської науки».

Навчався в колегії Павла Галагана 
в Києві, 2-ій військовій школі. Учасник 
Першої світової війни (1917 – 1918).

1921 року закінчив юридичний фа-
культет Київського інституту народно-
го господарства. Працював у Всеукра-
їнській академії наук — секретарем 
Комісії для вивчення історії західно-
руського і українського права (1922 – 
1928), директором видавництва (1929 
– 1931). Автор ряду праць з історії роз-
витку державно-правових інституцій 
козацької України: «Рада старшинська 
на Гетьманщині» (1924), «Генеральна 
старшина на Лівобережній Україні ХVІІ 
– ХVІІІ ст.» (1926), «Центральні устано-
ви України-Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ 
ст.» (1929), «Значне військове товари-
ство в Україні-Гетьманщині ХVІІ – ХVІІІ 
ст.».

На початку 1930-х зазнав необ-
ґрунтованих переслідувань і цькувань, 
які посилилися після відмови від таєм-
ної співпраці з ДПУ (1932). Після звіль-
нення з ВУАН працював професором 
історії Ніжинського педагогічного ін-
ституту (1933). Ховаючись від можли-
вого арешту, виїхав до Казахстану, обі-
рвав усі академічні зв’язки і працював 
юрисконсультом.

У роки Другої світової війни мобілі-
зований до Червоної армії, за 10 днів 
потрапив у полон на Полтавщині. Піс-
ля швидкого звільнення (німці негайно 
звільнили всіх полонених, хто не пере-
бував в уніформі) повернувся до Киє-
ва, працював у Київському універси-
теті та юрисконсультом міської управи. 

1943 року емігрував до Німеччи-
ни, очолював правничий факультет 
Українського вільного університету в 
Мюнхені. Від 1949 року мешкав у Нью-
Йорку (США). Працював у бібліотеці 
Конгресу США, брав участь у діяльнос-
ті НТШ в Америці. 

Автор близько 130 наукових праць 
українською, білоруською, російською 
та англійською мовами. У 1977-му за 
наполяганням друзів почав працюва-
ти над «Споминами вмираючої люди-
ни», надрукованих у Львові 1995 року.

«Україна, де пройшла значна час-
тина мого життя, була ніби моєю дру-
гою батьківщиною і предметом моїх 
дослідчих праць, — писав Лев Окінше-
вич. — Я щиро симпатизував боротьбі 
за українське національне відроджен-
ня».

Помер 7 листопада 1980 року в пе-
редмісті Вашингтона.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Ярослав Лесів — активний учасник 
національно-патріотичного й релігійного руху

В’ячеслав Будзиновський — письменник та історик
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1 березня щороку в Корю-
ківці Чернігівської області, від-
родженому місті українського 
Полісся, вшановують пам’ять 
жертв повністю спаленого 
1943 року нацистськими ка-
рателями населеного пункту. 
На жаль, як правило, тільки на 
місцевому, останніми роками 
— обласному рівні. Хоч це най-
більша у Другій світовій війні в 
Європі каральна акція. 

Одним з «фірмових» знаків ка-
рально-репресивної політики Тре-
тього Райху було свідоме знищення 
населених пунктів разом з мешкан-
цями. Окупант не просто свідомо 
знищував усе або майже все цивіль-
не населення конкретного населе-
ного пункту, а також обов’язково і 
сам населений пункт — життєвий 
простір цих людей. 

Це окремий специфічний вид 
воєнних злочинів проти людянос-
ті, який не був нацистським вина-
ходом, просто в них подібні злочини 
були поставлені на «конвеєр»…

Приводів для таких акцій в оку-
пантів було два — помста й заляку-
вання населення за дії рухів опору, 
а також як елемент тактики «випа-
леної землі» під час відступу військ.

У часи Другої світової війни в 
Європі відомими стали такі нацист-
ські злочини: у чеському селищі Лі-
дице 10 червня 1942 р. убито й за-
мордовано в концтаборі 320 осіб; у 
білоруському селі Хатинь 22 берез-
ня 1943 р. знищено 149 осіб; у фран-
цузькому селищі Орадур-сюр-Глан 
10 червня 1944 р. знищено 642 осо-
би.

Проте світ практично не чув про 
українську Корюківку: тут 1 – 2 й 9 
березня 1943 р. убили й спалили 
близько 7 тисяч осіб різного віку — 
від немовлят до немічних старих, 
містечко повністю знищили. 

Привід для акції
Корюківка — селище міського 

типу від 1923 р., місто — від 1958 р., 
центр Корюківського району Черні-
гівської області — від 1966 р., центр 
Корюківської об’єднаної територі-
альної громади — від 2017 р. Розта-
шоване за 100 км від обласного цен-
тру, в північній частині області на бе-
резі річки Бреч (притока річки Снов).

У лютому 1943 р. радянське пар-
тизанське з’єднання під команду-
ванням Олексія Федорова поверну-
лося з Брянщини в Росії і розташува-
лося в корюківських лісах.

Партизани почали збір продо-
вольства по селах і акції проти оку-
пантів. Згодом нацисти за це спали-
ли села Гуту Студенецьку, Тихонови-
чі, частину Перелюба. Насамперед 
розстрілювали чоловічу частину ци-
вільного населення. 

Одним із заходів окупаційної 
влади проти партизанів було взяття 
під арешт членів сімей радянських 
партизанів у Корюківці, яких зго-
дом, напевне, планували стратити. 
Саме на прохання командира взво-
ду партизанського з’єднання Феодо-
сія Ступака, двох синів якого (12-річ-
ного і 13-річного) теж запроторили 
до корюківської в’язниці, а дружи-
ну розстріляли, Микола Попудрен-
ко, який на час відсутності Федоро-
ва виконував обов’язки командира, 
дав команду здійснити напад на міс-
течко.

У ніч на 27 лютого 1943 р. парти-
зани з’єднання Федорова розгроми-
ли німецько-угорський окупаційний 
гарнізон Корюківки, залишки якого 
вціліли тільки в цегляному будинку 
лікарні.

У радіограмі від 2 березня 1943 

р. у Москву М. Попудренко так про-
звітував про розгром ворожого гар-
нізону в Корюківці: «27 лютого гру-
па партизанів під командуванням 
начальника штабу Рванова розгро-
мила німецький гарнізон на заліз-
ничній станції Корюківці. Знищено 
8 однотонних причепів, 160 покри-
шок для автомашин, 2 гаражі, меха-
нічну майстерню, слюсарню, 2 лебід-
ки на автомашинах, склад пального 
з бензином, склад із сіном, пакгауз 
із картоплею, телефонну станцію, 
склад з дровами і оборонною лісо-
продукцією 1000 кубометрів. Виса-
джено в повітря ешелон, при цьо-
му знищено 18 вагонів, виведено з 
ладу залізничні стрілки й зірвано ко-
лію завдовжки 5 кілометрів. Виса-
джено в повітря дерев’яний міст за-
вдовжки 8 метрів, знищено будинок 
Держбанку з грошовою коморою і 
зв’язок. Узято трофеї: 2 станкові ку-
лемети, 119 гвинтівок, 2500 патро-
нів, зерно, продукти і масло. Узяли в 
полон 4 мадярів і 1 німця — колиш-
нього залізничного майстра з Дрез-
дена. Захоплено документи управи 
комендатури. Визволено 97 в’язнів 
(за спогадами — від 37 до 50 — ав-
тор), приречених німцями на смерть. 
Цього ж дня друга група Лисенка 
знищила кущовий гарнізон жандар-
мерії. Убито 18 жандармів, узято 2 
ручні кулемети, 12 гвинтівок. Розда-
но сім’ям 220 т зерна, взято 100 сви-
ней з пункту відправлення. Розігна-
но поліцейські стани».

Нацистська 
каральна акція

У відповідь на радянську парти-
занську акцію наказ про знищення 
Корюківки віддав начальник штабу 
399-ї головної польової комендату-
ри в місті Конотопі Сумської області 
Байєр Бруно Франц, 1888 р. н., уро-
дженець німецького міста Касселя. 
Ця комендатура була підпорядкова-
на групі армій «Південь» Вермахту.

Офіційна мета знищення меш-
канців Корюківки та всього селища 
— «помста і залякування».

Виконавцем цього злочинного 
наказу стала Сновська гарнізонна 
комендатура Чернігівської облас-
ті, яка безпосередньо організувала 
каральну акцію, сформувала збір-
ний каральний загін у складі німець-
ких військовослужбовців тилових 
німецьких формувань, військово-
службовців 105-ої легкої угорської 
дивізії, співробітників допоміж-
ної окупаційної поліції та солдатів 
спеціальних каральних формувань 
з-поміж колаборантів — грома-
дян СРСР. Очолили каральний загін 
представники зондеркоманди 4а 
(Sonderkommando 4a). Одним з най-
відоміших злочинів цього підрозділу 
айнзатцгрупи «С» став розстріл 29 і 
30 вересня 1941 р. у Бабиному Яру 
на околиці Києва майже 34 тисяч єв-
реїв.

Уранці 1 березня 1943 р. з м. 

Сновська до Корюківки прибув на-
цистський каральний загін. Свідки, 
які мешкали в селах району, на до-
розі нарахували колону з 20 ванта-
жівок з особовим складом загону. 
Населений пункт було оточено. Усіх 
мешканців групами по 50 – 100 осіб 
під приводом перевірки документів 
зганяли в будинки й розстрілювали.

1 березня найбільше людей зни-
щили в помешканні ресторану в цен-
трі міста — до 500 осіб. Євген Юхи-
мович Римар, один із розстрілюва-
них, залишився живий і так згадував 
про це: «Моя маленька донька лежа-
ла в мене на грудях, коли стріляли в 
неї прокляті кати там, у ресторані. 
Де тепер братська могила, там сто-
яв ресторан. Заганяли нас туди, як 
худобу на бойню, й били з автоматів. 
Ніну я на руках ніс. А фашист поцілив 
мені в око. Я впав, а він по мені як 
застрочить. Тут у мені все потемніло, 
і нічого я більше не пам’ятаю. Троє 
моїх діток були вбиті. Навіть закопа-
ти їх не довелось: і мертвих діток не 
побачив, спалили їх прокляті кати. 
І не лишилося від моїх діток нічого. 
Навіть могилки...».

Одночасно до 10 машин з кара-
телями прочісували всі хати й околи-
ці містечка і вбивали жителів у по-
мешканнях і на вулицях. 

Після знищення всіх знайдених 
корюківців карателі спалили сели-
ще, насамперед ті будинки, де відбу-
лися розстріли. Очевидці казали, що 
дим і заграву від пожеж було видно 
у Cновську (тобто десь за 27 км), Со-
сниці (за 50 км), у Холмах (за 25 км). 
Акцію провели 1 і 2 березня 1943 
року. Пізніше, 9 березня, карателі 
повернулися, щоб допалити селище 
і добити вцілілих.

Наслідки нацистського 
злочину в Корюківці

Убито близько 7 тисяч мешкан-
ців. В акті Чернігівської обласної ко-
місії зі встановлення й розслідуван-
ня злочинів німецько-фашистських 
загарбників у Корюківці від 17 груд-
ня 1943 р. указано, що 1 і 2 березня 
1943 р. за підрахунками здійснено 
вбивство 6700 осіб, спалено 1290 
будинків, а вціліло тільки 10 цегля-
них.

За понад 70 років після знищен-
ня Корюківки свідкам трагедії, орга-

нам влади, рідним, близьким та зна-
йомим загиблих, історикам і крає-
знавцям вдалося встановити імена 
тільки 1893 жертв. 

Навіть побіжний і приблизний 
аналіз цього скорботного списку 
встановлених жертв показує, що на-
цистський окупаційний режим у бо-
ротьбі з радянськими партизанами 
знищив 704 дітей і підлітків (віком 
від немовлят до 16 років включно 
без огляду на стать), за іншими під-
рахунками — 1097 осіб жіночої ста-
ті (від немовлят до похилого віку), які 
під час війн та лихоліть є найбільш 
незахищеними серед цивільного на-
селення.

Серед загиблих за національ-

ною ознакою найбільше українців — 
1715 осіб, росіян — 94 особи, поля-
ків — 4 особи і по одній особі — уго-
рець, чех, білорус.

Де були партизани? 
«Де були партизани? Чому не 

змогли захистити населення? А піс-
ля хвалилися, що стояли під лісом і 
дивилися, як горить Корюківка», — 
зі спогаду вцілілої Інни Савеліївни 
Титенко, 03.01.1936 р.н., уродженки 
Корюківки.

Упродовж усієї каральної акції, 
яку проводили планомірно з 09.00 
до кінця «робочого» дня о 17.00, ра-
дянське партизанське з’єднання 
Федорова, що знаходилося в лісах 
за 15 км від Корюківки, а його пере-
дові дозори — за 3 км, залишалося 
на місці. Наказу від командування 
якось допомогти й урятувати цивіль-
не населення міста рядові партиза-
ни, які рвалися в бій, так і НЕ отри-
мали.

Звернемо увагу, що не прийняв 
рішення рятувати корюківців Мико-
ла Попудренко, секретар Чернігів-
ського обкому КП(б)У до початку на-
цистської окупації області. Сам Олек-
сій Федоров був першим секретарем 
Чернігівського обкому КП(б)У до по-
чатку нацистської окупації області. 
Перебуваючи на цій посаді у 1938 
р., як член «трійки» під час «Великого 
терору» О. Федоров ухвалив рішення 
про розстріл 297 осіб, ув’язнення у 
сталінських таборах — 147 осіб. Це 
тільки ті жертви, які за вцілілими до-
кументами змогли порахувати істо-
рики.

Ще один штрих для розумін-
ня політики командування цього 
з’єднання та стану виховної роботи з 
особовим складом.

«Що роблять партизани з поло-
неними. […] Особливою жорстокіс-
тю відзначилися партизани Федоро-
ва. Я був свідком, як поліцаїв били 
до крові, різали ножами, підпалюва-
ли на голові волосся, прив’язували 
за ноги і на аркані конем волочили 
по лісу, різали статеві органи… Таку 
жорстокість над ворогом партизани 
пояснювали тим, що вони є народ-
ними месниками і мстяться за пові-
шаних і розстріляних своїх дружин, 
сестер, дітей. Розстріл — дуже лег-

ке покарання для зрадника Бать-
ківщини», — з доповідної записки 
від 13 травня 1943 р. письменника 
М. Шеремета першому секретарю ЦК 
КП(б)У М. Хрущову про стан парти-
занського руху та населення на оку-
пованій німцями території України.

Чому комуністичний 
режим замовчував 

Корюківську 
трагедію?

Радянська й російська офіційна 
історіографія та пропаганда були і 
є зосереджені виключно на пере-
могах СРСР у Другій світовій війні, її 
вищості серед союзників з антигіт-
лерівської коаліції і, відповідно, на 
героїзації власних збройних сил, си-
лових структур, створення міфу про 
всенародну підтримку комуністичної 
влади. Саме тому тему злочинів про-
ти цивільного населення згадували 
як допоміжний або наочний засіб 
зображення ворога та необхідності 
його безумовного нищення.

Додатковим стимулом «спеці-
ального» вшанування жертв окре-
мих злочинів проти цивільного насе-
лення в комуністичного керівництва 
СРСР була необхідність приховуван-
ня небезпечних для них історичних 
подій.

Приміром, створення меморі-
ального комплексу «Хатинь» у Біло-
русі (що є  позитивним рішенням), 
відкритого 1969 року на вшануван-
ня пам’яті 628 білоруських сіл, зни-
щених нацистами в роки Другої сві-
тової війни, фактично мало за мету 
відволікати увагу від факту існуван-
ня під час німецької окупації біло-
руського національно-визвольно-
го руху. Додатковим бонусом було і 
є намагання покласти відповідаль-
ність за цей нацистський злочин на 
«українців» (тобто фактично на весь 
народ?!) або на «українських націо-
налістів», щоб учергове роздмухати 
старий комуністичний міф про так 
званих «німецько-українських наці-
оналістів».

Проте головною метою стало 
свідоме внесення плутанини з на-
звою «Катинь» і спроба приховати 
комуністичний злочин, тобто факт 
Катинського розстрілу. Це воєнний 
злочин, злочин проти людяності: 
масові страти польських громадян, 
здебільшого військовополонених, 
навесні 1940 року, здійснені орга-
нами НКВС СРСР за наказом керів-
ництва СРСР і ВКП(б) у Катинському 
лісі Смоленської області Російської 
Федерації поблизу села Катинь.

Інший приклад в Україні за часів 
комуністичного режиму. У селі Кор-
теліси Ратнівського району Волин-
ської області 1980 року відкрили 
«Меморіал жертвам фашизму». Теж 
сам по собі позитивний приклад уві-
чнення пам’яті жертв нацистського 
злочину — вбивства 2875 жителів і 
повного спалення населеного пунк-
ту 1942 року. Однак мета була ціл-
ком прагматична: відволікти увагу 
від боротьби в цьому регіоні пред-
ставників національно-визвольного 
руху за незалежність України (ОУН і 
УПА), зосередити увагу на протибор-
стві між радянським партизанським 
рухом і німецькими окупантами. Та-
кож була невдала спроба комуніс-
тичної влади приписати цей злочин 
УПА.

Корюківська трагедія 1943 року 
як найбільший подібний нацистський 
злочин проти цивільного населення 
у Другій світовій війні не удостоївся 
«честі» стати всесоюзним або 
хоча б всеукраїнським сим-
волом скорботи. 

Корюківська трагедія — 
національний символ скорботи
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Чернігів — місто УНР

Незважаючи на ве-
ликі зусилля корюківської 

міської та районної громади і 
місцевої влади, меморіал жертвам 

трагедії так і не було створено ні за 
часів СРСР, ні в незалежній Україні. 

Крім байдужості влади щодо 
цього факту, є ще одна обставина. 
Незручно на весь світ говорити про 
Корюківську трагедію 1943 року, 
коли відсутня чітка й однозначна 
відповідь на питання: «А де були ра-
дянські партизани?»

У нормативних документах ра-
дянського партизанського руху, де 
були сформульовані їхні завдання 
боротьби, відсутня навіть згадка 
про необхідність захисту цивільно-
го населення від окупаційного те-
рору. 

Ще один аспект комуністичної 
політики, який шокує: Кремлю були 
вигідні такі жахливі, масові вбив-
ства, скоєні нацистами. Тим са-
мим  одразу двічі досягали мети: 
з’являвся «стимул» уцілілих людей 
на окупованій території вступати 

до лав радянських партизанів, щоб 
помститися; жах масових трагедій 
унаслідок нацистської окупаційної 
політики мав «поховати» народну 
пам’ять про масові звірства та міль-
йони жертв (Голодомор 1921 – 1923 
рр., Голодомор-геноцид 1932 – 
1933 рр., політичні репресії, нещад-
на експлуатація населення тощо) 
комуністичного режиму в 1920 – 
1930-х роках.

Національний 
символ скорботи
В Україні в 1941 – 1944 рр. на-

цистські карателі та війська Вер-
махту, що відступали, свідомо зни-
щили понад 670 населених пунктів 
зі щонайменше 50828 особами ци-
вільного населення (в радянських 
документах про частину спалених 
сіл відсутня інформація про кількість 
жертв, а відмітки «багато» не є чис-
лом) у 16 областях країни та Авто-
номній Республіці Крим.

Вінницька область — 17 насе-

лених пунктів, убито 808 осіб цивіль-
ного населення;

Волинська — 93 (з них 4 села, 
що не існують), убито 5056 осіб; 

Дніпропетровська — 4 (з них не 
існує 1), убито 138 осіб; 

Житомирська — 121 (з них не іс-
нує 6), убито 7389 осіб;

Запорізька — 1, відсутня інфор-
мація про кількість убитого цивіль-
ного населення;

Київська — 48 (з них не існує 
16), убито 2704 особи; 

Кіровоградська — 2 (з них не іс-
нує 1), убито 28 осіб;

Львівська — 5 (з них не існує 1), 
убито 269 осіб;

Полтавська — 6, убито 798 осіб; 
Рівненська — 74 (з них не існує 

11), убито 6954 особи;
Сумська — 65 (з них не існує 13), 

убито 4532 особи;
Тернопільська — 7 (з них не іс-

нує 1), убито 1517 осіб;
Харківська — 1, убито 240 осіб; 
Хмельницька — 28 (з них не іс-

нує 1), убито 1411 осіб;

Черкаська — 15 (з них не існує 
4), вбито 1342 особи;

Чернігівська — 63 (з них не іс-
нує 3), вбито 17642 особи цивільно-
го населення;

Автономна Республіка Крим — 
127 (з них понад 1/3 з різних при-
чин зникло), за відсутністю довідок 
порахувати кількість убитих немає 
можливості.

Саме тому актуальним питанням 
є добудова в м. Корюківці Меморі-
ального комплексу пам’яті жертв 
усіх знищених нацистськими кара-
телями населених пунктів України. 
Це застереження світу від наступних 
злочинів.

Російський агресор — 
спадкоємець нацистської 

політики терору проти 
цивільного населення України 

Практично всі вітчизняні й зару-
біжні дослідники дійшли висновку, 
що головною причиною Корюків-
ської трагедії, всіх злочинів Третього 

Райху проти цивільного населення є 
намагання гітлерівського керівни-
цтва реалізувати нацистську ідеоло-
гію в державній політиці.

Свідоме нищення міст і сіл на 
Сході України разом з мирними меш-
канцями від 2014 року збройними 
силами держави-агресора — Росій-
ської Федерації — та її «п’ятою ко-
лоною» — бандформуваннями те-
рористичних «ДНР» і «ЛНР» — є про-
довженням політики, яку проводила 
нацистська Німеччина під час Другої 
світової війни. Головною причиною 
є московсько-російська імперіаліс-
тична ідея, обґрунтована впродовж 
століть у різноманітних ідеологічних 
конструкціях, остання з яких відо-
ма під назвою «русскій мір». Її реалі-
зація вже кілька років несе Україні 
смерть і руйнування… 

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Корюківська трагедія — національний символ скорботи

«Губернаторський будинок у Чер-
нігові — один з найкращих у цілій Ро-
сії. Чомусь для побудови й умеблю-
вання його відпущено було кошти 
безпосередньо з міністерства цар-
ського двору, і справді, будинок і те-
пер дивував своєю красою, багат-
ством внутрішньої оздоби й меблів. 
Іскрицький мешкав у кількох кімна-
тах першого поверху, а решту і весь 
другий поверх відпустив під губерні-
альну канцелярію. Мені треба було 
ще менше помешкання, і в домі осе-
лилися й мої помічники, оба люди жо-
наті. Але й тоді будинок виглядав як 
пустка, оживляючись лиш до обіду, 
поки сиділи урядовці в канцелярії».

…2 грудня, після проголошення 
ІІІ Універсалу, на воротах Губерна-
торського будинку появилась табли-
ця українською мовою: «Губерніаль-
ний Комісаріат Української Народ-
ньої Республіки», а в моїм службовім 
кабінеті місце портрета Керенсько-
го зайняв портрет Винниченка, як 
шефа українського уряду».

Зі спогадів Дмитра Дорошенка 
«Мої спомини про недавнє минуле» 
(1914 – 1920 рр.)»

Будинок губернатора, тепер — 
Військово-музичний центр Сухопут-
них військ Збройних Сил України 
(вул. Шевченка, 54) — зберігся до 
сьогодні майже без змін. У ті часи 
було цілком природним, що лікар 
мешкав у лікарні чи поблизу, свяще-
ник — поблизу церкви, відповідно й 
губернатор жив там, де працював. 
Проте в ті буремні часи мешканці бу-
динку змінювалися дуже часто, ра-
зом із владою.

Після Лютневої революції 1917 
р. органи російської імперської вла-
ди припинили свою діяльність. Тим-
часовий уряд скасував посади губер-
наторів, запровадивши натомість ін-
ститут губернських (у повітах — по-
вітових) комісарів. Ними призначали 
голів губернських земських управ. 
Від лютого 1917 р. кандидатури ко-
місарів затверджував Тимчасовий 
уряд, а від серпня — Українська Цен-
тральна Рада. Від серпня обов’язки 
комісара виконував Дмитро Доро-
шенко, а його помічниками, які вико-
нували обов’язки віце-губернатора, 
були Р.І. Ганжа та П.П. Савич. 

У грудні 1917 р. Дорошенко фак-
тично пішов у відставку, залишивши 
Чернігів. 

До повноважень комісара вхо-
дила адміністративна, господарська 
робота, боротьба з дезертирством, 
інформування населення про захо-
ди центральної влади та інше. Вод-
ночас вони були підконтрольні та під-
звітні утвореному 8 березня 1917 р. 

губернському виконавчому комітету 
представників громадських органі-
зацій, який очолив Ілля Шраг. 

У часи перебування комісаром 
Дмитро Дорошенко запровадив що-
недільні зустрічі громади партії укра-
їнських есерів у губернаторському 
домі. Головою був І. Шраг, серед ін-
ших її членами були В. Коцюбинська, 
І. Коновал, д-р Базилевич, добровіль-
ний лікар полку ім. П. Дорошенка, 
інші старші чернігівські громадяни.

19 січня до Чернігова вступив 
більшовицький загін, створений з 
робітників Замоскворіччя під ко-
мандуванням російського лівого 
есера М. Порадіна.

16 лютого 1918 р. більшовики 
втекли з міста, побоявшись потра-
пити в оточення, адже в той час у Го-
родні підняв повстання І. Ремболо-
вич, у районі містечка Березни діяв 
загін Р. Бжеського, а німці вже за-
йняли Київ і Гомель.

Тимчасовим губернським ко-
місаром спочатку став 7 березня 
(22 лютого) І. Шраг, з 20 березня — 
Г. Стаднюк, а 22 березня — І. Коновал.

Після приходу до влади гетьма-
на Павла Скоропадського 29 квітня 
1918 р. скасували посади губерн-
ського й повітового комісарів. Тепер 
влада належала губернському ста-
рості, який керував повітовими ста-
ростами і призначався з кола зем-
левласників та земських діячів. Пер-
шим губернським старостою при-
значили Миколу Савицького, який 
залишив посаду, ставши товаришем 
(заступником) міністра МВС. Після 
нього губернським старостою при-
значили Миколу Висоцького.

Правління гетьмана в Чернігові 
закінчилося у грудні 1918 р. унаслі-
док повстання під проводом Дирек-
торії УНР, яка й сформувала новий 
уряд. Проте влада УНР протримала-
ся всього три тижні. У ті дні губерн-
ським комісаром Чернігівщини при-
значили Г. Стаднюка, його заступни-

ком — Василя Чуднівського, губерн-
ським комендантом від 16 грудня 
і аж до самого зайняття Чернігова 
більшовиками — полковника Воло-
димира Янченка.

Дорошенко Дмитро Іванович 
(нар. 8 травня 1882 р. у м. Вільно, 
нині Вільнюс, Литва, — помер 19 бе-
резня 1951 р. у Мюнхені, Німеччина).

Походив з роду Дорошенків, звід-
ки вийшли два українські гетьмани. 
На початку ХХ ст. Дмитро Іванович від-
значився як діяльний член «Просвіти», 
а також як історик і організатор науки. 
Дорошенко був одним із засновни-
ків Центральної Ради, товаришем (за-
ступником) її голови, заступником гу-
бернського комісара Київської губер-
нії, пізніше обіймав посаду комісара 
Тимчасового уряду в Галичині й Буко-
вині. Від серпня по 24 грудня 1917 р. 
обіймав посаду комісара Централь-
ної Ради в Чернігівській губернії. Про 
цей період він залишив спогади у кни-
зі «Мої спомини про недавнє минуле 
(1914 – 1920 рр.)».

За часів Української Держави 
гетьмана Павла Скоропадського 
Дмитро Іванович був міністром за-
кордонних справ.

Після 1920 р. Дмитро Дорошенко 
відбув за кордон, де став одним із про-
відних діячів гетьманського руху, а та-
кож відомим українським науковцем.

У 2016 році розпорядженням 
Чернігівської міської ради вулицю 
Соколовської перейменували на ву-
лицю Дмитра Дорошенка.

Олександр ЯСЕНЧУК

Медіа-проект «Чернігів — місто 
УНР» реалізує благодійний фонд «За-
хистимо Україну!» за сприяння Чер-
нігівської міської ради, історично-
го клубу «Холодний Яр», Сіверського 
інституту регіональних досліджень, 
фундації «Вільні люди», РА «Голд Фью-
че», Українського інституту націо-
нальної пам’яті, «Суспільної Служби 
України», «Самооборони Майдану».

«Недалечко (від будинку губерна-
тора — О. Я.) мешкав Ілля Людвиго-
вич Шраг в своєму будинку на Петер-
бурзькій вулиці, а насупроти нього, в 
старовиннім будинку початку XX в., 
— старенька графиня Милорадович-
ка, вдова колишнього губерніально-
го маршалка Григорія Милорадови-
ча, співробітника «Кіевской старины» 
і власника чудової української бібліо-
теки. Ці сусіди — Шраг і Милорадович-
ка були між собою давні приятелі, і я 
любив потім бувати у них, щоб слухати 
оповідання про старовину, про черні-
гівське життя прежніх часів».

Зі спогадів Дмитра Дорошенка 
«Мої спомини про недавнє минуле 
(1914 – 1920 рр.)»

Одним із символів Української Ре-
волюції в Чернігові був Ілля Людвиго-
вич Шраг — громадський і політичний 
діяч, адвокат, депутат Першої Держав-
ної Думи Російської імперії, член Укра-
їнської Центральної Ради, а також 
культурний діяч, відомий підтримкою 
класиків української літератури.

Народився Ілля Людвигович 23 
серпня 1847 р. у містечку Седневі, в 
родині «захожого німця» (як писали в 
одному з некрологів) та українки — 
місцевої уродженки зі старовинного 
козацького роду Колодкевичів. На-
прикінці 60-х рр. XІX ст. приєднався 
до українського національного руху. У 
1905 – 1906 рр. був заступником го-
лови Союзу автономістів, пізніше — 
заступником голови Товариства укра-
їнських поступовців.

1906 року Іллю Шрага обрали де-
путатом до Першої Державної Думи 
від Чернігівщини, де він очолював 
Українську парламентську громаду, 
яка в Державній Думі домагалася на-
ціональної автономії України, був од-
ним з авторів проекту засад автоно-
мії, винесеного на розгляд Думи, пе-
ребував на посаді заступника голо-
ви Союзу автономістів (1905 – 1906), 
належав до Радикально-демократич-
ної партії, з якої 1917 року утворила-
ся Українська партія соціалістів-фе-
дералістів (есефи). Член Української 
Центральної Ради від Чернігівської гу-
бернії.

Наприкінці лютого 1917 р., з по-
чатком революції, створили губерн-
ський виконавчий комітет представ-
ників громадських організацій, на чолі 
якого став Ілля Шраг. У квітні 1917 р. 
комітет на чолі з Іллею Людвиговичем 
було кооптовано до складу земства.

У квітні 1917 р. на Всеукраїн-
ському національному конгресі Ілля 
Шраг обраний членом Української 
Центральної Ради, входив до скла-

ду її комісії з розробки проекту ста-
туту автономії України. За часів УНР 
йому запропонували посаду прем’єр-
міністра, але він не зміг обійняти її 
через стан здоров’я. З 7 березня (22 
лютого) по 20 березня тимчасово ви-
конував обов’язки губернського ко-
місара.

Помер 11 квітня 1919 р. у Черні-
гові, де перебував під домашнім аре-
штом більшовиків.

Його будинок знаходився майже 
на перетині сучасних вулиць Шевчен-
ка та О. Молодчого, в чарівному ку-
точку Чернігова — Застриженні. Чер-
нігівський старожил Юрій Григорович 
бував в Іллі Людвиговича в дитячому 
віці — разом з бабусею Марією Ан-
дріївною, сестрою поета Миколи Вер-
бицького. Через багато літ він згаду-
вав: «Виїхали ми після обіду, їхали яки-
мись незнайомими вулицями, потім 
минули вже знайомий мені Красний 
міст і поїхали по густо засадженій де-
ревами вулиці. Вже вечоріло, навкісні 
промені призахідного сонця пробива-
лися крізь густолистя, на вулицю ляга-
ли тіні. Нарешті зупинилися біля неве-
ликого будинку, що стояв серед дерев 
на теперішній Червоноармійській.

В кімнатах стояла приємна напів-
темрява, з якою гармонував темний 
колір розкішних меблів. Підлога май-
же скрізь була встелена килимами, 
від чого наші кроки були зовсім не-
чутними, і це підсилювало враження 
спокою. Господар, сивий старий чоло-
вік у білому костюмі, запросив бабу-
сю до кабінету, запропонував їй сісти 
на шкіряний диван, а сам сів у таке ж 
крісло біля великого письмового сто-
лу, на якому стояв масивний письмо-
вий прибор…».

Будинок був знесений на почат-
ку 1980-х років. Недалеко від будин-
ку височіла Вознесенська церква, на 
цвинтарі якої і поховано Іллю Людви-
говича Шрага. Цвинтар, як і церква, 
не збереглися, тож про поховання ви-
значної людини свідчить меморіальна 
табличка, прикріплена до одного із су-
сідніх будинків.

Н ( і б б

Будинок Іллі Шрага
ГуГуГГГ ббббербернаторський будинок у Чер

Будинок губернатора

Будинок І.Л. Шрага в Чернігові. 
Акварель Л.Б. Могучова. 1972 рік. 

Із зібрання Чернігівського 
літературно-меморіального музею 

М. Коцюбинського.
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Батурин — гетьманська столиця Панорама
Новий музей Чернігівщини

При в’їзді до Чернігівської області, в селі Калитян-
ському Козелецького району, відбулося відкриття му-
зею «Чернігівщина — подорож крізь віки». Дохристи-
янський період, Київська Русь, Гетьманщина, імпер-
ські та радянські часи, сьогодення — така експозиція 
музею. Представлено портрети й життєпис видатних 
особистостей, що прославили Чернігівщину.

Експонуються макети найбільш відомих історичних 
споруд, зокрема палацово-паркового комплексу в Ка-
чанівці, Спасо-Преображенського собору, Єлецького 
Свято-Успенського монастиря тощо.

Ідея створення закладу належить відомому черні-
гівському митцю Борису Дєдову. Його мрію допомогла 
втілити в життя меценат, депутат обласної ради Надія 
Міклухо-Маклай. 

У Новгороді-Сіверському 
відбулася виставка 

«Збережена спадщина»
У музеї можна було побачити Новгород-Сіверський 

у минулому — купецькі будинки, собори, вулиці, тріум-
фальну арку, будинок за Успенським собором кінця ХІХ 
– початку ХХ століття. Вулиця Базарна на полотні ще 
встелена бруківкою, на торгових рядах немає рекла-
ми. А от будівля міської бібліотеки (колишній будинок 
купця Медвєдева) неначе намальована цього року, а 
не 40 років тому.

На виставці були представлені полотна Леоніда 
Могучова, Діани Варакути, Павла Бредюка, Тетяни 
Строгонової та інших художників. Зображені на полот-
нах споруди є і сьогодні, однак потроху вони втрачають 
свій вигляд.

Творча спадщина 
Флоріана Коцюбинського

До фондів Чернігівсько-
го літературно-меморіально-
го музею-заповідника М. Ко-
цюбинського надійшло значне 
поповнення: донька відомо-
го скульптора Флоріана Коцю-
бинського — Оксана Коцюбин-
ська передала багато матеріа-
лів з колекції свого батька на 
збереження до музею. Це ве-
лика кількість фотографій, ма-

кети скульп-
тур, невелич-
кі скульптурні 
роботи. Над-
звичайно ціка-
вою є колекція 
м і н і - с к у л ь п -
тур «Кам’яна 
сюїта», які ви-
р і з ь б л ю в а в 
Флоріан Абра-
мович під час 
відпочинку, пі-
дібравши камі-
нець на дорозі.

Флоріан — онук видатного письменника, син його 
доньки Ірини Михайлівни. Один з авторів погруддя  на 
могилі Михайла Коцюбинського  (на фото —  біля по-
груддя, разом зі співавторами). 

Календар 
13 березня 1900 р. у м. Чернігові народився Ва-

силь Сердюк — сотник Армії УНР. 
18 березня 1894 р. у с. Вересочі Ніжинського по-

віту народився Василь Мурашко — льотчик, командир 
Київського авіаційного загону повітряного флоту УНР.   

20 березня 1874 р. у м. Новгороді-Сіверському на-
родився Яків Величковський — старшина Дієвої Армії УНР.

21 березня 1858 р. у с. Бабі Сосницького повіту 
народився Яків Імшенецький — статист,  редактор,  де-
путат  1-ї Державної Думи.

З давніх-давен особливо стійким і 
поширеним образом української демо-
нології була відьма. Усна традиція ін-
кримінувала відьмам насамперед те, 
що вони псували чужих корів, забира-
ючи в них молоко. Повсюдно вірили, що 
відьми накликають на людей хвороби, 
пристріт, сприяють неврожаю зерно-
вих. Їхні чари поширювалися й на ца-
рину космічної та метеорологічної магії.

Ще 300 років тому вважалося, що 
чи не в кожному українському селі була 
своя відьма. Люди її остерігалися й на-
магалися не конфліктувати. У Європі в 
той час розгорталися радикальні відь-
мацькі процеси. В Україні вони не на-
були таких масштабів, хоча й у нас вря-
ди-годи застосовували такі методи бо-
ротьби з відьмами, як спалення на вог-
ні чи випробування водою. Правдивий 
опис потоплення безвинних жінок бачимо 
в повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотоп-
ська відьма».

1710 рік став тяжким для жителів Чер-
нігівського краю: під час морової вираз-
ки померло понад 11 тисяч людей, епіде-
мія лютувала потім майже три роки. У селі 
Олешівка (нині село Козелецького райо-
ну Чернігівської області) громада масово 
спалила жінок, визнавши їх винуватиця-
ми моровиці. Філарет Гумілевський писав 
у матеріалах «Историко-статистического 
описания Черниговской епархии»: «Поги-
бли от огня не только простые козачки и 
жены посполитых, но также мать бунчуко-

вого товарища Михаила Быховца и бабка 
панов Тетранских». 

Слідство за цим випадком розпочало-
ся  1717 року, найактивніших учасників дій-
ства стратили. Інших жорстоко били й ки-
дали до в’язниці. Довгі роки Михайло Би-
ховець чинив помсту жителям села Оле-
шівки за спалену неньку, відбирав ґрунти, 
сіножаті, ліси, й тільки 1728 року універсал 
гетьмана Івана Скоропадського зупинив 
його свавілля.

Не кращою була доля жінок, звинуваче-
них у чаклунстві, коли справу передавали 
до суду. До людини застосовували методи 
катування, які не кожна могла витримати. 
Ось як згадує про такий епізод Яків Марко-

вич у своєму щоденнику: «Под 30 октя-
бря 1734 года отмечено: Баб; старую и 
шинкарку, по делу полковницы Танской 
за чарование во вред якобы генерала 
де Вейзбаха, а пользу за арестом сидя-
щего полковника Танского, в суде гене-
ральном пытали каленым железом». 

У судах усе-таки простіше було звіль-
нитися від звинувачень, які подавали з 
якихось особистих висновків, образ, 
помсти. Так сталося  1666 року в міс-
цевому Стародубському суді, до якого з 
позовом звернувся житель села Миш-
ковці мірошник Василь Михновський. 
Він звинуватив дружину сусіда Одарку, 
яка «з свого знахарства жито залама-
ла», і назвав її відьмою. Для свідчення 
до суду покликав із собою сусіда Павла 
Пацука, який нібито все бачив. Але сві-
док відмовився свідчити проти Одарки, 

тоді й мірошник зізнався, що, посварив-
шись з Одаркою, вирішив таким чином їй 
«віддячити». За рішенням суду Василя Мих-
новського мали запроторити до в’язниці, 
проте Одарка вибачила сусіда й усе закін-
чилося мировою.

Минули століття, але люди й у наш час 
вірять у відьмацтво. Особливо на Велик-
день під час хресної ходи навколо церкви 
спостерігають за жінками й за особливос-
тями їхньої поведінки дізнаються, хто вони. 

У цілому відомостей про відьом в укра-
їнській етнографічній літературі й судових 
справах можна знайти багато.

Наталія ДРОБ’ЯЗКО

У ХVІІ – ХVІІІ ст. Україна пе-
реживала такий розквіт шин-
карства, якого, можливо, не 
знала жодна інша сфера сус-
пільного життя. Пристрасть до 
шинків мала абсолютно чіт-
ке економічне підґрунтя, бо 
від продажу горілки поміщики 
стали одержували прибутки 
вдвічі – втричі більші, ніж від 
продажу хліба, та й перепро-
даж чужої горілки приносив 
також немалі доходи.

Шинки — невеликі закла-
ди з продажу алкогольних на-
поїв: горілки, вина, пива. По-
руч з алкоголем продавали 
яйця, рибу, раки, хліб, часом 
можна було купити молоко, 
сметану, сир і масло, а подо-
рожні знаходили тут ночівлю, 
оскільки шинки слугували ще 
й своєрідними постоялими 
дворами.

У другій половині XVII – 
XVIIІ ст. шинкарство було по-
ширене і в Батурині. Під час 
археологічних досліджень те-
риторії Батуринської фортеці 
розкопали велику будівлю на 
підкліті. У ній виявили улам-
ки понад ста керамічних кели-
хів, макітр, горщиків, сковорі-
док, кахлів, скляних кварт, бо-
калів. Це дозволяє висловити 
припущення, що ця споруда 
була шинком у ХVІІ ст.

У 2008 р. у центрі міста 
розкопали будівлю, наповнен-
ня якої представлене уламка-
ми керамічного посуду і зна-
чною кількістю скляних по-
судин, оплавлених у вогні. 
Скляний посуд — фрагменти 
круглих, овальних, квадрат-
них, ребристих і багатокут-
них пляшок різного розміру. 
Були виявлені скляні круж-
ки, склянки й навіть чарки на 
тонкій ніжці, круглі віконниці 
від інтер’єру споруди. Врахо-
вуючи багатий для тогочасно-
го житла вміст, цю споруду та-
кож можна інтерпретувати як 
шинок.

Шинками володіли міща-
ни, козаки, посполиті, але зде-
більшого — козацька стар-
шина. Зокрема, відомо, що 
П. Полуботку в с. Михайлівці 

Сумського полку належав кор-
чемний двір, який складався з 
двох світлиць із сіньми. Кімна-
ти мали по 2 – 3 засклених ві-
кна, в кожній з них була окре-
ма біла кахляна піч. У дворі — 
особлива льодовня й «чорна 
хата» для обслуги. Увесь двір 
був огороджений високим 
плетеним тином з воротами.

Половина осіб, які прода-
вали напої в Батурині в сере-
дині ХVІІІ ст., володіли й вино-
курнями та шинкували з дво-
рів, у яких самі мешкали, ви-
діляючи для шинків хату чи 
окремі покої. Так посполиті За-
харій Порскало, Хома Халимо-
нов, Іван Санбулат «шинкуетъ 
въ Батурине въ жиломъ доме 
своемъ». 

Практика торгівлі з влас-
них хат була досить поширена 
на Лівобережній Україні. Ско-
ріш за все, це зумовлено не 
тільки зручністю, а й можли-
вістю приховувати реальні об-
сяги продажу. Також торговці 
закуповували вже готову про-
дукцію на винокурнях і пере-
продували її вроздріб у шинку. 
Приміром, батуринський по-

сполитий, що мешкав «на ули-
це Корнеевке», Іван Будник 
«промисел имеет шинковой 
… посилает в разные города 
для покупки ... горелки, кото-
рое все продает по разным 
местам … куфами на суму 100 
рублей», а у хуторі «за рекой 
Сейм в уроч. Бродки» його під-
сусідок Тимош Лузан «проми-
сел имеет шинковой в разных 
местах покупает и продает 
квартами и чарками».

Усі шинкові двори в Бату-
рині стояли відносно поруч — 
на Київській дорозі, на вулиці 
Русаковці, Лемешковій — тоб-
то на сучасній вул. В. Ющенка і 
прилеглих до неї вулицях, тяжі-
ючи до велелюдних місць.

Продаж горілки приносив 
різним суб’єктам горілчано-
го ринку значні грошові при-
бутки. Відповідно саме дохо-
ди від шинкування могли ста-
ти основою державного бю-
джету Гетьманщини. Ті, котрі 
хотіли продавати спиртні на-
пої, мусили сплачувати орен-
ду. Однак через непопуляр-
ність оренд діяли вони не по-
стійно, хоча й були взаємови-

гідні. Тому на продаж горілки 
вводили податки: покухов-
не — на роздрібний продаж і 
скатне (скотне) — на гуртовий 
продаж.

За гетьмана І. Самойло-
вича ввели торговельний по-
даток — повідеркове. Його, 
як правило, стягували грішми, 
але було воно в різних місцях 
різним. Наприклад, у 20-х рр. 
ХVІІІ ст. у Батуринській сотні 
Ніжинського полку повідерко-
ве становило 2 коп. з продав-
ця і 2 коп. з покупця.

У 1693 р. за гетьмануван-
ня І. Мазепи здійснили спро-
бу скасувати оренди й замі-
нити їх «акцизним податком» 
від винокурень і шинків: «Щоб 
гроші, потрібні на зарплату 
найманому війську і на різ-
ні військові видатки збира-
ти з людей, що мають шинко-
вий промисел і які вино у ви-
нокурнях своїх виробляють». 
Полковій старшині належало 
збирати ці кошти й відправля-
ти до Батурина. Але було зро-
блено застереження, що це 
стосується лише осіб, які ма-
ють «шинки горілчані», про-
те аж ніяк не простих «поспо-
литих людей»: їх старшина не 
повинна силоміць змушувати 
сплачувати цей податок. Але 
вже наступного року мусили 
повертатися до попередньої 
системи, бо нове впрова-
дження не виправдало себе, 
давало мало прибутків дер-
жавному скарбові.

Отже, шинкування як вид 
промислу сформувалося ще в 
XVII ст. і мало значний вплив 
на економіку Гетьманщини, 
бо було джерелом стабільних 
прибутків не лише для влас-
ників шинків, а й для держави, 
впливаючи на повсякденне 
життя та формування тради-
ційної культури України.

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Матеріали підготували 
наукові співробітники  На-
ціонального історико-куль-
турного заповідника «Геть-
манська столиця»

Кара за відьмацтво

Батуринські 
шинки

І. Соколов. Біля шинку. 1864 р.
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Літературно-мистецька панорама

Розстріляне Відродження

31 грудня 1892 
року в с.Кибинці 
на Полтавщині на-
родився Михайло 
Семенко — поет, 
дипломат, перший 
український футу-
рист.

Походив з ба-
гатодітної родини. 
У чотири роки ви-
вчився читати й пи-
сати. Пізніше вчив-
ся грати на скрип-
ці: спершу в Хоролі, а потім брав уроки в 
Києві. У Хоролі Михайло вступив до реаль-
ного училища, а закінчив його в Кремен-
чуці. Продовжив навчання в Петербурзі в 
психоневрологічному інституті. Вивчення 
психології та неврології там поєднувало-
ся з викладанням філософії, природни-
чих і гуманітарних наук. Паралельно з на-
вчанням Михайло відвідував клас скрип-
ки в консерваторії. 

1913 року в київському видавництві 
«Відродження» вийшла збірка Семен-
ка «Prelude», що за «символістські вірші» 
швидко отримала схвальні відгуки, зо-
крема Грицька Чупринки й Миколи Воро-
ного. У Києві на початку 1914 року Ми-
хайло Семенко разом з художниками Ва-
силем Семенком (братом) і Павлом Ков-
жуном заснував перше футурустичне 
об’єднання. Усі учасники взяли собі ек-
зотичні імена — Михайль, Базиль, Павль 
— і це переназивання згодом увійшло в 
моду серед українських футуристів. Пер-
ша українська трійка футуристів заклала 
друкарню «Кверо» (з лат. – «шукати»), звід-
ки в лютому вийшли дві поетичні збірки 
Семенка-поета. 

Михайло Семенко виступив проти пе-
ретворення образу Тараса Шевченка на 
культ. Він метафорично спалював «Коб-
зар», чим висловлював негативне став-
лення до літературної традиції XIX століт-
тя, символом якої була поезія Т. Шевчен-

ка. На початку 20-х Семенко видав свою 
чергову збірку під назвою «Кобзар» і аком-
понував Лесю Курбасу на скрипці, коли 
той читав уривки з Шевченкових «Гайда-
маків». За кілька років поет мав стосунок 
до сценарію фільму про Кобзаря. Через 
Шевченка в нього виникали конфлікти з 
першою дружиною, а на пам’ятнику Коб-
зареві в Харкові зображена його малень-
ка донька. Наприкінці 1920-х Семенко 
затіяв кампанію з реабілітації Кобзаря: 
мовляв, Шевченко — «жива людина, а не 
підмащені олією мощі». 

У 1914 році М. Семенка мобілізува-
ли до війська, де він до 1917 року служив 
у Владивостоці солдатом телеграфічної 
роти царської армії. Під час служби зу-
стрів свою майбутню дружину — Лідію Го-
ренко із сім’ї переселенців з України. За-
коханий поет цікавився мистецтвом Япо-
нії (купував гравюри й малюнки), складав 
власні музичні композиції, писав книж-
ки — «П’єро здається» і «П’єро кохає», що 
були надруковані 1918 року.

У квітні 1918 року М. Семенко пере-
брався до Києва, де протягом двох ро-
ків випустив дев’ять поетичних книг. Був 
заарештований денікінським режимом, 
але за два тижні батько визволив сина із 
в’язниці.

Михайло Семенко брав участь у під-
писанні Ризького мирного договору з по-
ляками 1922 року в складі делегації но-
воствореної УСРР. Того самого року пра-
цював постійним головою в українському 
постійному представництві, тобто посоль-
стві, в Москві. 

Перебуваючи у Владивостоці, всту-
пив до більшовицької партії, але в 1922-
му через небажання возитися з перереє-
страцією поет автоматично припинив там 
своє членство. 

1922 року він працював у представ-
ництві УРСР у Москві. 

З 1924 по 1927 рр. Семенко — голо-
вний редактор Одеської кіностудії і ВУФКУ, 
в 1925 р. — член редколегії «Журналу для 

всіх». У 1926 р. був редактором фільму 
«Тарас Шевченко», а 1928 р. у складі де-
легації українських письменників їздив 
до Білорусії.

Під час роботи на Одеській кіносту-
дії М. Семенко познайомився з актрисою 
Наталею Ужвій, з якою у 1926 р. у Харкові 
одружився, це був його другий шлюб. 

Після завершення одеського періоду 
М. Семенко заснував організацію «Буме-
ранг» і журнал «Нова ґенерація», які ста-
ли на пік відомої літературної дискусії. 
Перший номер часопису видали в Харко-
ві в жовтні 1927 року. У ньому публікува-
ли статті про кіно, театр, живопис, фото-
мистецтво та архітектуру. Деякі публікації 
мали резюме іноземними мовами, часом 
заголовки й підзаголовки теж дублювали 
французькою, німецькою, англійською й 
навіть мовою есперанто. Багато було пе-
рекладних матеріалів, оглядів, що висвіт-
лювали напрями й постаті письменників 
на Заході. Тож журнал не замикався на 
футуризмі. «Нову ґенерацію» було само-
ліквідовано 1932 року, та основне ядро 
увійшло до Спілки радянських письменни-
ків України.

26 квітня 1937 року в Києві Михайла 
Семенка заарештували, звинувативши в 
тому, що він бере участь в Українській фа-
шистській націоналістичній терористичній 
організації, якої насправді ніколи не існу-
вало, а також у плануванні терористичного 
акту на 1 травня 1937 року. Під тортурами 
М.Семенко зізнався у «злочинах». 23 жов-
тня йому оголосили смертний вирок через 
розстріл. 24 жовтня вирок виконали в од-
ній з київських в’язниць, до справи долучи-
ли довідку про виконання вироку. Першо-
му українському футуристу було 45 років. 

Імовірно, його поховано на території 
теперішнього Національного історико-
меморіального заповідника «Биківнян-
ські могили», де існував об’єкт спеціаль-
ного призначення НКВС і відбувалися ма-
сові захоронення розстріляних і закато-
ваних осіб тих років.

Словник 
Михайля 
Семенка 
Алергити
Безумити
Веснити
Громомовний
Душорозірваний
Еротити
Жемчужити
Заогнити
Ілюзити
Коханно
Лютобіль
Маніяково
Надзвичайнити
Омайнрідений
П’єдесталитися
Сонцекров
Трояндно
Уайльдно
Фантазоцирк
Хрещатикуючи
Цвяхко
Червоноплямитися
Шоколадитися
Щоглити
 

Леся БОНДАРУК,
Український інститут 
національної пам’яті

Поезії 
Михайля  
Семенка

Бажання 
Чому не можна перевернути 

світ?
Щоб поставити все догори 

ногами?
Це було б краще. По-своєму 

перетворити
а то тільки ходиш, розводячи 

руками.

Але хто мені заперечить 
перевернути світ?

Місяця стягнуть і дати 
березової каші

зорі віддати дітям – хай 
граються,

барви, що кричать весняно – 
служниці

Маші
Хай би одягла на себе всі оті 

розкоші!
Тоді б, певно, Петька покохав 

її, скільки б
було сили.
А то ходиш цим балаганом 

що звуть – 
природа,
й молиш: о, хоч би вже тебе 

чорти вхопили!
1914. Київ.

Виклик 
Гей ти найвищим визнаний
стій
виходь з найсумнішим 

і вигнаним
на бій!

За далеку царівну в мріях 
обагнуту – 

за любов!
Нас може примирити віками 

прагнута
кров.

Осінь 
Осінь похмура йде
хмари дощі тумани
осінь у серце веде
смуток нежданий.

Холод суне німий
в душу сповзає мла – 
осінь! серпанок густий
ти принесла.

Ради не дам собі
в серці моїм мовчання
спогад ридає в журбі – 
давнє кохання.

1913. Київ.

Перший український футурист, 
поет Михайло Семенко

Ада Роговцева 
на чернігівській сцені

Сімейну ко-
медію «Соломон 
у спідниці» за 
п’єсою Людмили 
Улицької пред-
ставила черні-
гівському гляда-
чу видатна ак-
триса Ада Рогов-
цева. Тут вона 
грає головну 

роль веселої бабусі.
Артистка продовжує радувати глядача і 

у свої 80 років. Постановку вистави здійсни-
ла донька Ади Миколаївни Катерина Степан-
кова.

Андрій Бакіров 
відзначений премією 

імені Курбаса
Художній ке-

рівник обласно-
го академічного 
українського му-
зично-драматич-
ного театру ім. 
Т. Шевченка, за-
служений артист 
України  відзна-
чений премією 
імені Леся Кур-
баса. Щорічну 
премію Міністер-

ство культури присудило йому за постанов-
ку в нашому театрі вистави «Вій. Докудра-
ма» Наталії Ворожбит за мотивами повісті 
М. Гоголя. 

Лауреати премії 
імені Леоніда Глібова 

Цю премію заснували літературна спілка «Черні-
гів» і журнал «Літературний Чернігів» у 2002 році. Пре-
мія присуджується в номінаціях «поезія», «проза», «літе-
ратурознавство», «краєзнавство», «мистецтво», «благо-
дійна та громадська діяльність».

Журі визначило цьогорічних лауреатів. Ними ста-
ли:

поетеса, завідувачка кафедри Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка 
Олена Мамчич — за книгу поезії «Константа»;

письменник Олег Гончаренко ( м. Мелітополь Запо-
різької області) — за роман «Я прошу Вас – живіть!»;

журналіст, письменник Микола Будлянський (Чер-
нігів) — за краєзнавчі та художні твори про село, зо-
крема книгу «Час рікою пливе»;

меценат, громадський діяч Олександр Сенчик (смт 
Парафіївка Ічнянського району) — за благодійну, патрі-
отичну та культурну діяльність;

соліст обласного філармонійного центру, заслуже-
ний артист України Володимир Гришин — за активну 
концертну діяльність, високохудожнє виконання укра-
їнських народних пісень.

Урочисте нагородження лауреатів відбудеться тра-
диційно в день народження Леоніда Глібова, 5 берез-
ня, о 15.00 в обласній бібліотеці ім. В. Короленка. 

Лауреати премії імені Любові 
Забашти «Квіт папороті»
Їх відзначено у Прилуках, де встановлено цю лі-

тературно-мистецьку премію імені відомої землячки, 
української поетеси. 

Звання «лауреат» удостоєний Володимир Мірчук за 
добірку фотографій. Звання «дипломант» здобула Анна 
Олексієнко за підбірку робіт з образотворчого мисте-
цтва. ІІ місце в цій самій номінації отримала Анастасія 
Коцюбинська, теж за доробок з образотворчого мисте-
цтва. ІІІ місце у цій номінації посів колектив об’єднання 
«Сузір’я» рукодільниць Прилуцької гімназії № 5.

Для учасників АТО 
та членів їхніх сімей — 
благодійні концерти 

Ці два благодійні концерти відбулися в Чернігів-
ському міському палаці культури за підтримки місь-
кого голови Владислава Атрошенка. 120 запрошень 
рада ветеранів АТО при міськраді передала волонте-
рам, родинам загиблих бійців, ветеранам АТО та вій-
ськовим Чернігівського гарнізону.

У концерті взяли участь артистка Божена Дар і 
переможець телепроектів «Битва хорів» та «Голос 
країни» Ростислав Кушин. Артисти часто бувають з 
виступами в зоні АТО. 

Акція «Подаруй 
бібліотеці книгу!»

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка долучи-
лися до міжнародної ініціативи «Подаруй бібліотеці 
книгу!». Першою відгукнулася на ініціативу Ніна Вод-
ницька — перекладачка, викладачка, волонтерка й 
керівник клубу «Polonicum» обласної бібліотеки, пе-
редавши книги з вивчення польської, німецької та 
англійської мов (9 ящиків, 301 примірник). Літерату-
ра отримана завдяки співпраці з бурмістром гміни 
Пільзно (Підкарпатське воєводство, Польща) Євою 

Го л е м б о в -
ською та ге-
н е р а л ь н и м 
д и р е к т о -
ром фабри-
ки «Снєжка-
Україна» Мар-
ком Павлу-
сем.

Того дня 
фонд бібліоте-
ки поповнили 
близько 600 
книг. 

Чернігівський 
піаніст отримав 

приз
Ілля Овчаренко брав участь у 

XVII міжнародному конкурсі «Piano 
Campus», що проходив у французь-
кому місті Понтхауз. Серед учасни-
ків 16-річний Ілля був наймолод-
шим. Чернігівець отримав грошо-
вий приз «Мазда Понтуаз» та за-
прошення на участь 2019 року в 
одному з найпрестижніших фести-
валів Європи — «d’Auvers-sur-Oise».

«Стрітенські 
поетичні читання»

У літературно-меморіальному 
музеї М. Коцюбинського обласна 
організація Національної спілки 
письменників України, яку очолює 
Ганна Арсенич-Баран, представи-
ла новий мистецький проект — 
«Стрітенські поетичні читання».

До участі запрошували всіх, 
кому подобається слухати або чи-
тати поезію, хто сам пише вірші. 

Відкрив захід гурт «Калита» 
Чернігівського міського будин-
ку культури. Вони представили 
фольк лорне дійство до Масниці.

Виступали учасники літератур-
ної студії школи №20, читали вірші 
Ліна Ланська, Тетяна Матюшкіна, 
Олена Мамчич, Ірина Кулаковська 
та багато інших авторів. Виступи-
ли також співак Микола Морозов, 
піаніст Іван Савченко, гітарист-
ка й виконавиця пісень Анастасія
Коваленко.

Три сотні книг з Польщі. 
Ніна Водницька і директор 

обласної бібліотеки Інна Аліференко.
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Незвичне використання 

звичайних речей
 Аспірин: розведіть 2 таблетки в 100 мл гарячої води і 

змочіть на 3 години цим розчином сліди дезодоранту на одя-
зі. Вони зникнуть.

 Хліб: скибочка білого хліба видалить сальні відбитки 
пальців зі стіни та зі шпалер.

 Кольорові олівці: подрібнений грифель допоможе за-
маскувати пошкодження дерев’яної підлоги й меблів.

 Морозилка: якщо помістити в неї свічки безпосередньо 
перед використанням, вони горітимуть довше.

 Кетчуп: очистить срібні прикраси, якщо опустити їх у 
миску з кетчупом на кілька хвилин, а потім почистити старою 
зубною щіткою.

 Оливкова олія, в яку налили лимонний сік або білий 
вин ний оцет у співвідношенні 1:2 від загального обсягу олії, 
додасть блиску полірованим меблям.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Якщо ви знаєте жит-
тя, дайте мені свою адресу. 
Ж. Ренар.

 Якщо тверезо диви-
тися на речі, то мимоволі 
захочеш випити.

 Скільки гостя не го-
дуй, він усе одно нап’ється.

 Не плюй у коробку 
для грошей, якщо не встиг 
отримати решту.

 Якщо ти на дні, але 
триває падіння, то твоє дно 
падає на інше дно.

Було колись...
Чарльз Дарвін вивчав 

живу природу з усіх боків, 
у тому числі з кулінарно-
го. Поки навчався в Кемб-
риджському університе-
ті,  навіть був членом «Клу-
бу гурманів». Свої гастро-
номічні досліди закінчив 
лише після того, як ризик-
нув з’їсти стару сову, яка 
виявилася жахливо жор-
сткою і несмачною.

Ейнштейн продавав 
власні автографи. Звичай-
ний автограф коштував 1 
долар, а підпис на книзі 
або якомусь предметі — ці-
лих 5. Однак усі виторгува-
ні гроші вчений перерахо-
вував благодійним товари-
ствам.

Микола Зінін, видат-
ний російський хімік, був 
дуже суворим викладачем. 
Він не тільки лаяв лінивих 
студентів, а й бив їх. Про-
те двієчникам дозволялося 
дати здачі. Хоча майже за-
вжди переможцем у кулач-
ному бою виходив Зінін, бо 
мав, крім розвиненого ін-
телекту, ще й особливу фі-
зичну силу.

Куточок 
гумору

— Ви чули? Гаврило 
більше не п’є.

— Що ви кажете? А 
коли помер?

☺ ☺ ☺
— Коли ви помітили, що 

у вас украли машину?
— Учора ввечері. Вихо-

джу з ресторану, відчиняю 
дверцята, сідаю за кермо, 
хочу зрушити з місця, бачу 
— машини немає.

☺ ☺ ☺
До пункту прийому 

склотари приходить обтіпа-
ний бомж: 

— Ви приймаєте пляшки 
з-під шотландського віскі? 

— Ні, вельмишановний 
сер!

☺ ☺ ☺
— Вас уже оперували? 

Ну і як? — запитує лікар.
— Три тисячі.
— Я маю на увазі, що у 

Вас було?
— Тільки одна тисяча.
— Я питаю, на що скар-

житеся?
— Плата дуже висока.

☺ ☺ ☺
Напис у лікарні на две-

рях їдальні: «Медичним пра-
цівникам суворо забороне-
но доїдати те, що залишило-
ся від хворих!»

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Додаючи до їжі щодня близько 20 грамів солі, людина 
з’їдає в середньому 7 – 8 кілограмів солі на рік. До сімдесяти 
років життя ця кількість складе півтонни.

Тільки 6 відсотків усієї видобутої солі використовують 
з харчовою  метою, ще 17 відсотків використовують для бо-
ротьби з намерзанням на вулицях і дорогах у зимовий період.

На півдні Китаю можна зустріти різновид бамбука — 
листоколосник, який росте з найбільшою швидкістю: щодоби 
збільшується на 40 см. Рослині потрібно лише пару місяців, 
аби досягти тридцятиметрової висоти й півметра в діаметрі.аби досягти тр

 Видатний пись-
менник Оноре де 
Бальзак вінчав-

ся з Евеліною Ган-
ською в костьолі Бер-

дичева 1850 року. 
 Перський цар Кір знав поіменно всіх 

своїх солдатів. 
 Слово «І» повторюється в Біблії 26227 

разів. 

 У Державній публічній бібліотеці 
столиці Монголії Улан-Батора є унікаль-
на книга, на виготовлення якої витрати-
ли 55 кілограмів золота і півкілограма 
срібла.

 Чи не найпопулярнішим твором худож-
ньої літератури, якщо зважати на кількість 
його видання, є роман англійського письмен-
ника Даніеля Дефо «Робінзон Крузо», що по-
бачив світ 1719 року. 

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.

Мудрiсть столiтьМудрiсть столiть

«Спортивне сузір’я 
Чернігівщини-3»

Це вже трете видання, підготовлене журналістом Віктором 
Береговим. У книзі — чергова галерея відомих чернігівських 
спортсменів, тренерів. Серед них — заслужений тренер України 
Григорій Данько (вільна боротьба), наставник дзюдоїстів і сам-
бістів Анатолій Маркін, арбітр з боксу, суддя міжнародної кате-
горії Володимир Кладько, суддя з футболу Анатолій Свистун.

Йдеться і про спортсменів попередніх часів: Таїсія Ченчик 
(стрибки у висоту), Жанна Пінтусевич-Блок (спринт), Анатолій 
Легеда (1500 м), Сергій Соколов (спринтерські дистанції), Віта-
лій Тищенко (стаєрські дистанції), Михайло Мінгель (веслуван-
ня), Володимир Харченко та Анатолій Никитенко (бокс), шашкіст 
Микола Негря.

До видання увійшли також інтерв’ю з нинішніми спорт-
сменами Чернігівщини — параолімпійцем Сергієм Вакуленком 
(футбол), Наталією Смаль (дзюдо, самбо).

Неправильно Правильно
Буханка хліба Буханець хліба

В більшості випадків Здебільшого, переважно

В даний момент В цей момент

В дійсності Насправді

В другий раз Іншим разом

В залежності від Залежно від

Знаменитий французь-
кий співак за походженням 
був американцем. Джозеф 
Айра Дассен народився 5 
листопада 1938 року в Нью-
Йорку. Батько хлопчика пра-
цював актором у єврейсько-
му театрі, мати була скри-
палькою. 

Сім’я Джо прожила в 
Нью-Йорку до 1940 року, 
а потім переїхала до Лос-
Анджелеса. Хлопчик підро-
бляв з дитинства, хоча роди-
на не потребувала грошей. 
Вільний час він проводив з 
молодшими сестрами. Пер-
ший заробіток Джо Дассен 
витратив на Британську ен-
циклопедію, бо дуже любив 
читати. 

У Лос-Анджелесі май-
бутній співак прожив майже 
10 років. У 1949 році роди-
на перебралася до Франції. 
Джо Дассен закохався в цю 
країну, але через рік бать-
ки відправили хлопчика до 
швейцарського коледжу. 
1951 року юнак вирушив 
на навчання до Італії, через 
два роки — до Женеви, а 
диплом бакалавра отриму-
вав уже у Франції. За час на-
вчання Дассен вивчив три 
мови, захопився плаванням 
і гірськими лижами. 

1955 року батьки Дас-
сена розлучилися, хлопець 
хворобливо переживав їх-
ній розрив. Щоб відволікти-
ся, вирішив повернутися до 
Америки й вивчати медици-
ну в університеті Мічигану. 
Після трьох років навчання 
Джо вибрав етнологію. Він 
закінчив магістратуру, де-
який час читав лекції в уні-
верситеті. 

Музикою Джо Дассен 
захопився в студентські 
роки — співав у кафе, заро-
бляючи по 50 доларів за ви-
хідні. Юнака тягло до Фран-
ції, і він вирішив повернути-
ся, щоб підкорити французів 
своїм голосом. 

Починав Дассен як 
фолк-виконавець, але до 
кінця 1960-х вирішив змі-
нити репертуар на естрад-
ний. Публіка полюбила еле-
гантного співака за унікаль-
не виконання композицій, 
оксамитовий голос якого 
глибоко проникав у душу 
кожного. 

До 1969 року про Джо 
Дассена знали по всьому 
світу. Наступними  роками 
його платівки розкуповува-
ли мільйонними наклада-
ми, гастрольний графік був 
дуже щільним. 

Наприкінці 1975 року 
Дассен презентував «Зо-
лотий альбом» і збірку пі-
сень на двох дисках. По-
тім з’явився ще один диск, 
куди увійшли найзнамени-
тіші хіти співака, серед них 
«Et si tu n’existaispas». За 
свою творчу біографію Дас-
сен записав 20 студійних 
альбомів, об’їздив десятки 
країн. 

Успішний співак був 
скромним від природи й ре-
тельно приховував особисте 
життя від сторонніх. Він двічі 
одружувався. 

Від постійних переван-
тажень почало здавати 
серце. Дассен помер 20 
серпня 1980 року піс-
ля чергового серцевого 
нападу, не дожив до 42 
років. 

Джо Дассен 

Усе можна пережити в цьому житті, поки є 
для чого жити, кого любити, про кого піклува-
тися й кому вірити. 

Потяг душ перетворюється на дружбу, по-
тяг розуму — на повагу, потяг тіл — на при-
страсть. І тільки все разом може перетворити-
ся на кохання. 

Якщо переможений посміхається, перемо-
жець втрачає смак перемоги. 

Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що 
про неї говорять інші, краще послухай, що вона 
говорить про інших. 

Коли Бог зачиняє одні двері, він відчиняє 
інші; але ми часто не помічаємо їх, утупившись 
поглядом у зачинені двері. 

Не відкладай своїх планів, якщо на вули-
ці дощ, сильний вітер. Не відмовляйся від мрії, 
якщо в тебе не вірять люди. Немає недосяжної 
мети — є високий коефіцієнт ліні, нестача кміт-
ливості й запас відмовок. 

На самоті стежте за своїми думками, в колі 
сім’ї — за проявом характеру, серед знайомих 
— за власним язиком. 

Іноді корисно імітувати крах корабля, щоб 
з нього втекли щури. 

Якщо вас не люблять — не випрошуйте лю-
бові. Якщо вам не вірять — не виправдовуйте-
ся. Якщо вас не цінують — не доводьте. 

Ніколи не виправдовуйтеся. Ні перед тим, 
хто вас любить, ні — тим більше — перед тим, 
хто не любить. Той, хто не любить, усе одно вам 
ніколи не повірить, а хто любить — він і сам 
придумає для вас виправдання. 

Ніколи не повертайся в минуле. Воно 
вбиває твоє теперішнє. Спогади безглузді, 
вони лише забирають коштовний час. Мину-
лого не повернути, а майбутнє може не роз-
початися. 

По-справжньому найближча людина — та, 
яка знає твоє минуле, вірить у твоє майбутнє, а 
нині сприймає тебе таким, який ти є. 

Слово коханої людини лікує краще, ніж усі 
лікарі світу. І вбиває швидше за всіх убивць. 

Одна з найбільш корисних життєвих нави-
чок — уміння швидко забувати все погане: не 
зациклюватися на неприємностях, не жити об-
разами, не впиватися роздратуванням, не три-
мати злості. Не варто тягти всілякий непотріб у 
свою душу. 

Ми прагнемо до життя без труднощів, але 
дуби виростають міцними при сильних вітрах, і 
алмази утворюються під високим тиском.

Після того, як ви навчилися заощаджувати, 
навчіться заробляти.

Черепаха рухається вперед, якщо висовує 
голову назовні.


