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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. 

Наступний номер «Світ-інфо» 
вийде 5 квітня

для читачів, у яких газета передплачена на квітень 
і наступні місяці. У кого передплата лише на І квар-
тал, не забудьте найближчими днями її  продовжити.  

Газова атака РосіїГазова атака Росії
Мова не про давно забороне-

ну міжнародним законодавством 
хімічну зброю. Яку, втім, то тут, то 
там на планеті незаконно і зло-
чинно застосовуються. Але йдеть-
ся про також своєрідну «зброю» — 
в економічній (на додачу до пря-
мої воєнної) агресії, що триває, 
Росії проти України.

Пропонуємо читачам недав-
ні публікації сайту «Економічна 
правда» (розділ Інтернет-газети 
«Українська правда»). 

«Прикрутили». 
Усе, що треба знати 

про нову «газову 
війну» й економрежим

Що сталося?
Напередодні НАК «Нафтогаз Укра-

їни» закликав усіх українців економи-
ти газ і зменшити температуру в осе-
лях. А уряд оголосив про «план на 5 
днів» та спеціальний режим спожи-
вання газу.

Причиною для таких екстрених 
заходів стало зниження тиску в газо-
транспортній системі з боку Росії.

Ймовірно, для багатьох українців 
такі повідомлення здалися дивни-
ми, тому що, як відомо, Україна вже 
2 роки і 98 днів не купує російського 
«блакитного палива». Принаймні на-
пряму його не купує. 

Чому ж тоді населення 
повинне «прикручувати» 
крани й економити? 
До чого тут Росія?
По-перше, Україна продовжує пе-

рекачувати через свою газотранс-
портну систему газ для Європи. Тож 
зниження тиску в «трубі» зводить до 
мінімуму й обсяги постачання для єв-
ропейських клієнтів «Газпрому».

По-друге, Україна повинна від-
новити закупівлю газу в російсько-
го монополіста. Хоче вона цього чи 
ні. Річ у тім, що відповідно до рішен-
ня Стокгольмського арбітражу, яке 
було винесене 28 лютого, «Нафтогаз» 
зобов’язаний це робити.

До закінчення дії контракту, термін 
якого спливає наприкінці 2019 року, 
Україна буде викуповувати в «Газпро-
му» від 4 до 5 млрд кубів газу щороку.

Навіщо ж тоді ці екстрені 
заходи, якщо Україна і так 
не купувала газу в Росії?
Проблема в сильних морозах і хо-

лодній весні, а також у тому, що «На-
фтогаз» розраховував на відновлен-
ня постачання газу напряму з Росії. 

Хоча є три джерела надходжень 
газу до української газотранспортної 
системи, які ми досі використовува-
ли: імпорт газу з Європи, сховища і 
власний видобуток.

А що зі сховищами?
Газу в сховищах достатньо: на 28 

лютого було 9,985 млрд кубометрів. 
Торік у цей час було взагалі на 2 млрд 
кубометрів менше. 

Проблема в іншому: вибрати зі 
сховищ весь газ одразу неможли-
во. На добу можна піднімати не біль-
ше 115 млн кубометрів, враховуючи 
технологічні особливості роботи ГТС. 
А цього Україні не вистачало під час 
сильних морозів.

А власний видобуток?
Щодоби українські компанії ви-

добувають 57 млн кубометрів. З них 
41 млн кубометрів видобуває держ-
компанія «Укргазвидобування», інше 
— приватні компанії. Не вистачає 
близько 30 млн кубометрів.

Так з Європи ж уже 
два роки купуємо?
Так, купуємо. Але менше. Європа 

також страждає від сильних морозів, 
через що ціни на їхнє паливо значно 
зросли. За оперативними даними «Укр-
трансгазу», імпорт природного газу 
в Україну 1 березня становив 2,836 
млн кубометрів (Словаччина — 2,539, 
Угорщина — 0,296, Польща — 0,001).

Чому так сталося? У «Нафтогазі» 
розраховували отримати газ із Росії. 
Про відновлення купівлі газу напря-
му в «Газпрому» менеджмент НАКу 
заявляв ще в лютому. Проте передо-
плату російський монополіст повер-
нув і знизив до мінімуму тиск у газо-
транспортній системі. 

Що далі?
Україна від 3 березня збільши-

ла імпорт природного газу з боку Єв-
ропи до 25 мільйонів кубометрів на 
добу, що дозволить повністю закрити 
потребу країни. 

Скільки Україна 
переплатить за газ?
Ціна закуповуваного в Євро-

пі газу на 10 – 20 – 30% вища від 
ціни для «Нафтогазу» за контрактом з 
«Газпромом». 

Україна в березні мала отриму-
вати природний газ за контрактом з 
«Газпромом» за ціною 238,55 дола-
рів за 1 тис. кубометрів. Водночас 
ціни на спотовому ринку, за якими 
країна нині купує газ у Європі, — від 
250 – 300 до 500 доларів.

«Нафтогаз» збирається стягувати 
цю різницю з російської компанії, яка 
не поставила газу й фактично не ви-
конала своїх зобов’язань за рішен-
ням Стокгольмського арбітражу.

«Економічна правда», 03.03.2018

Російський 
чи європейський? 

Який газ Україна купує 
на кордоні, які загрози

Наприкінці минулого року НАК «На-
фтогаз України» відзначив великий ма-
ленький ювілей — рік без закупівель 
газу в «Газпрому». Але поставки ресурсу 
з Європи — це банальний реверс газу з 
РФ. 

Та «Газпром» вже 2019 року, коли за-
кінчиться термін дії контракту з «Нафто-
газом», може припинити транзитні по-
ставки газу через Україну до Європи, 
тим самим унеможлививши згаданий ре-
верс.

Що ж за газ ми тоді закуповуємо в 
Європі? 

Це так званий «російський» газ. Спо-
чатку «Газпром» поставляє його (силами 
нашого «Укртрансгазу») до Європи через 
територію України. Після того як цей газ 
перетинає кордон з ЄС (на кордоні Украї-
на – Словаччина), він стає власністю єв-
ропейських трейдерів, які продають його 
Україні, куди він у результаті й поверта-
ється.

Україна купувала газ у Європі по 
230 доларів за тис. куб. м, «Газпром» 
пропонує по 180 доларів. Виходить, ми 
втрачаємо 50 доларів?

Ні. Демпінгова пропозиція «Газпро-
му» з’явилася саме завдяки конкуренції 
— налагодженим «Нафтогазом» закупів-
лям газу з Європи. Але, якщо Україна від-
мовиться від них, повернувшись до за-
купівель у Росії, «Нафтогаз» може бути в 
найкоротший термін поставлений перед 
фактом підвищення ціни з боку росій-
ської компанії.

Тобто залежність України від «Газ-
прому» була ліквідована лише де-юре?

Так. І це несе в собі великі ризики. 
«Газпром» регулярно заявляє про намір 
припинити поставки газу в Європу тран-
зитом через Україну. Вихід — прискорення 
інтеграції української ГТС до європейської 
мережі. Для цього необхідно розвивати 
спільні інфраструктурні проекти з учасни-
ками європейського газового ринку. 

Дмитро РЯСНИЙ
«Економічна правда», 

18.01.2018

Тільки факти
Викрадення погруддя Лесі Українки 

з фасаду музею 
Міністерство культури України закликає правоохорон-

ців оперативно розслідувати викрадення погруддя Лесі 
Українки з фасаду будівлі музею поетеси в центрі Києва. 
Погруддя з пам’ятною дошкою викрали в ніч на 4 березня.

Скульптурна композиція прикрашала будівлю на вули-
ці Саксаганського, 97 понад 40 років. Тут від 1899 по 1909 
роки мешкали Леся Українка та її родина, а від 1960 року 
працює музей поетеси.

До цього вандали неодноразово викрадали металеві 
деталі огорожі на могилі поетеси на Байковому кладовищі 
столиці. 

Від отруєння чадним газом загинуло 
вісім людей

Це сталося в місті Бердичеві Житомирської області, у 
квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир.

Загинула родина: мати, батько, двоє дітей, 1990 і 1997 
років народження, а також двоє онуків — хлопчикові було 
три роки, дівчинці в березні мав виповнитися рік. Також за-
гинули дівчина сина й сусідка, яка, очевидно, зайшла в гості.

Перехід на літній час
Згідно з постановою Кабінету Міністрів перехід на літ-

ній час в Україні уже понад 20 років відбувається останньої 
неділі березня. Цього року переведення годинників відбу-
деться в ніч на 25 березня: о 2 годині стрілки переведуть 
на годину вперед.
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Бліц-інформ

Спортивна ппанорама

Прокуратура області 
у 2017-му
У прокуратурі підбили підсумки роботи 

2017 року.
Прокурор області Володимир Комашко роз-

повів про основні показники за рік. Рівень зло-
чинності в області зменшився на 5,5%, у тому 
числі тяжкі злочини — на 16,3%. Розкрито 6,5 
тисячі кримінальних правопорушень. Викри-
то 5 організованих злочинних груп. До суду на-
правлено 3 обвинувальні акти стосовно 3 осіб 
про кримінальні правопорушення в бюджетній 
сфері та 1 — стосовно 2 осіб у земельній.

На дві третини зросла кількість направле-
них до суду протоколів про адміністративні ко-
рупційні правопорушення (153 проти 92). 

Повернули й запобігли незаконному відчу-
женню більш ніж 10 тисяч га земель, що майже 
вдвічі більше, ніж торік, та є одним з найвищих 
показників у державі.

Видано понад 58 тисяч 
закордонних паспортів 
і 30 тисяч внутрішніх 
ID-карток
Як повідомляє Управління міграційної служ-

би області, отримати біометричний закордонний 
паспорт можна тепер у будь-якому районному 
центрі області. За 2017 рік отримали їх по облас-
ті 58 496 осіб — удвічі більше, ніж 2016-го. Також 
за рік видано 30 тисяч внутрішніх паспортів у ви-
гляді ID-картки. Їх отримують сьогодні з 14 років.

В області проживає майже 7 тисяч інозем-
них громадян, їх кількість зростає. Український 
паспорт після впровадження «безвізу» став ці-
кавим для іноземців, за рік подано 520 заяв на 
отримання українського громадянства — на 
60% більше порівняно з 2016 роком.

У районних центрах, зокрема Бобровиці, 
Куликівці, Козельці, менше черг на отримання 
паспорта, і такі можливості активно викорис-
товують чернігівці й навіть кияни.

 

Навіщо потрібні 
стандарти до якості 
продукції та послуг?
Дводенний семінар «Реалізація вимог ЄС 

щодо технічного регулювання в Україні (аграр-
ний сектор, харчова промисловість, туризм)» від-
бувся днями в Чернігові. У семінарі взяли участь 
представники більше 60 організацій з Чернігів-
щини, Київщини та Львівщини аграрного, турис-
тичного спрямування, підприємств з переробки 
сільгосппродукції, представники влади.

Виробництво сільгосппродукції, туристич-
на сфера залишаються найперспективнішими 
галузями для Чернігівщини. А одним зі шляхів 
виходу на міжнародні ринки є технічне регулю-
вання за вимогами ЄС. 

Учасники семінару ознайомлювалися з під-
ходами до технічного регулювання, які діють в 
аграрному секторі, харчовій промисловості, ту-
ристичній галузі в країнах ЄС.

Йшлося і про грантові програми ЄС для роз-
витку малих та середніх підприємств.

Житлово-комунальне 
господарство «добите», 
але потроху 
модернізується
Як і загалом в Україні, в нашій області ЖКГ 

великою мірою зношене і потребує значного 
оновлення. На переоснащення його за 2017 рік 
в області витрачено 426,5 мільйона гривень.

Зокрема, на ремонт багатоповерхівок, 
ліфтів з місцевих бюджетів та коштів підпри-
ємств пішло 43,2 мільйона гривень. На благо-
устрій населених пунктів з місцевих бюджетів 
— 294,3 мільйона гривень.

За два останні роки на 76 об’єктах бюджетної 
сфери проведено реконструкцію котелень, більшість 
з яких переведено на альтернативні види палива.

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

штами на підтримку діяльності Чернігівського  
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає Українській армії, ро-
динам воїнів АТО.

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

482 особи з Чернігівської області мають 
стати до військової служби з цьогорічного 
весняного призову. З них до ЗСУ — 222, Нац-
гвардіі — 140, Держспецслужби транспорту 
— 80, Прикордонної служби — 40.

Призивають чоловіків, яким до дня від-
правлення у військові частини виповнилося 
20 років, і старших осіб, які не досягли 27-річ-
ного віку. Призов триватиме два місяці — кві-
тень, травень.

Не направлятимуть на службу осіб, які 
не мають базової загальної середньої осві-

ти, перебувають на обліку в органах внутріш-
ніх справ, зловживали алкоголем чи вживали 
наркотичні речовини та в яких під час призо-
ву виявлено захворювання згідно з визначе-
ним переліком.

Відстрочення від призову:
– за сімейними обставинами (непраце-

здатні батьки, дитина до 3-х років, двоє і біль-
ше дітей, вагітна дружина);

– за станом здоров’я (до одного року);
– для здобуття освіти (в усіх навчальних 

закладах з денною формою навчання, крім 

загальноосвітніх і ПТУ, — до 21 року, в інтер-
натурі, аспірантурі, докторантурі);

– для продовження професійної діяль-
ності (педагогічні з вищою освітою та медич-
ні працівники в сільській місцевості за умови 
повного навантаження, зареєстровані свя-
щеннослужителі, сільські, селищні, міські го-
лови, кандидати (доктори) наук, які працюють 
за цим напрямком, резервісти, працівники 
органів внутрішніх справ).

Призваних військовослужбовців строкової 
військової служби до участі в АТО не залучають.

Весняний призов

В обласній бібліотеці ім. В. Ко-
роленка відкрито цю виставку світ-
лин і документів за сприяння голо-
ви Міжнародної громадської орга-
нізації «Товариство німців України 
– «Відергебурт» Володимира Пінь-
ковського (Житомир).

Директорка бібліотеки Інна 
Аліференко зазначила, що з верес-
ня 2017 року до червня 2018 року 
в Україні відбувається українсько-
німецький рік мов, наголосила, що 
вже 26 років існує співпраця між 
Черніговом і містом-партнером 
з Німеччини Меммінгеном. Чита-
чі обласної бібліотеки можуть раз 
на тиждень відвідувати розмов-
ний клуб «Німецька із задоволен-
ням для початківців». У бібліотеці 
— 5 тисяч одиниць фонду німець-
кою мовою: книги, журнали, газети 
й електронні видання.

Мобільна виставка кілька мі-
сяців подорожує Україною.

Володимир Піньковський 

ознайомив з інформацією, пода-
ною на 24 стендах німецькою та 
українською мовами, яка охоплює 
період від Х ст. до 1939 року. Він 
подарував бібліотеці брошури, в 
яких вміщений увесь матеріал ви-
ставки.

Проректор Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Шевченка, доктор історичних 
наук Володимир Дятлов, який ба-
гато років присвятив вивченню іс-
торії та культури німців в Україні, 
ознайомив з історією зв’язків нім-
ців з Черніговом та областю: «Нім-
ці зробили вагомий внесок у госпо-
дарство та культуру нашого краю».

Приєднався до привітань і го-
лова Чернігівської громадської 
організації «Німецький культурний 
центр «Взаємодія» Віктор Бальцер.

Протягом 17 років у Чернігові 
відбувається фестиваль німецької 
культури, названий на честь поета, 
підприємця та мецената Германа 

Пфайфера з Меммінгена. 
Автор проекту, режисер та ве-

дучий, заслужений діяч мистецтв 
України Олег Васюта прочитав 
вірш Генріха Гейне «Der Brief, den 
du geschrieben» («Ти пишеш, моя 
мила…») в перекладі чернігівця, 
заслуженого лікаря України Воло-

димира Фриза.
Чернігівщина має різноманіт-

ний склад населення, є громади 
німецька, польська, білоруська, 
грецька, єврейська, ромська, вір-
менська, грузинська та ін. В облас-
ній бібліотеці організовують пре-
зентації різних культур.

18 березня відновлюється чемпіонат України 
з футболу в першій лізі сезону 2017 – 2018 років. 
Як і у вищому дивізіоні, турнір проходить за форму-
лою «осінь – весна». Причому восени зіграно біль-
шу частину турніру, де виступають 18 команд: не 
лише перше коло з 17 турів, а й 5 матчів другого 
кола. Отже, залишилося всього 12 турів. Продов-
житься турнір з 23-го туру. Ось турнірна таблиця 
чемпіонату.

Нагадаємо, що напряму до прем’єр-ліги на на-
ступний чемпіонат виходить переможець першої 
ліги. Друга й третя команди проведуть стикові мат-
чі з двома невдахами прем’єр-ліги за право під-
вищитися у класі. Принаймні так починався чем-
піонат. Нині лунають голоси, що треба розширити 
прем’єр-лігу, бо наш вищий дивізіон скоротився до 
непристойної цифри у 12 команд. Якщо б розши-
рити бодай до 14-ти, тоді напряму можуть вийти до 
прем’єр-ліги три перші команди з першої ліги. Це 
було б дуже доречно для «Десни», зважаючи на її 
турнірне становище.

Від самого початку турніру впевнено лідирує 
столичний «Арсенал», який колись уже пограв у ви-
щому дивізіоні.  Утім, усе ще може змінитися. Усе-
таки 12 турів — можливість теоретично набрати 
аж 36 очок (перемога — це 3 очки), і хоч практично 
це мало реально, але боротьба буде запекла. 

Усі пам’ятають, що «Десна» в попередньому 
чемпіонаті зайняла почесне друге місце, що торік 
давало право напряму вийти до прем’єр-ліги. Але 
внаслідок організаційних прорахунків у клубі, а ще 
більше — футбольних інтриг, «Десна» не потрапила 
в еліту. Тепер завдання те саме. 

Однак прикрий спад восени ускладнив це за-
вдання. Три поразки поспіль, коли втратили одразу 
9 очок, необов’язкові нічиї замість перемог, у тому 
числі вдома, а це ще втрачені 2 очки в кожному та-
кому матчі. І ось наші на 5-му місці й випереджа-
ють харківський «Геліос» лише за різницею забитих 
і пропущених м’ячів. Проте вся боротьба попереду, 
і «Десна» налаштована рішуче. 

Із п’яти суперників «Десни», що в цій верхній 
частині таблиці, з двома команда вже зіграла во-

сени й матчі другого кола. Але з трьома з них ще зу-
стрінеться, і це будуть надважливі матчі. 

Щодо складу ко-
манди. Перше: в 
«Десни» залишається 
той самий головний 
тренер — Олександр 
Рябоконь (на фото). 
Чутки про його від-
ставку, заміну (чого, 
може, дехто б і ба-
жав, щоб «розвалити» 
команду) не справди-

лися. Олександр Дмитрович — один з кращих тре-
нерів українського футболу, визнаний кращим тре-
нером першої ліги за 2017 рік.

Зберігся й основний кістяк команди. Найбільш 
відчутна втрата — перейшов у «Геліос» один з ліде-
рів команди, півзахисник Євген Чепурненко, який 
відіграв у клубі не один сезон. Колишній гравець 
збірної України Денис Олійник теж залишив коман-
ду, втім, він і приходив торік лише на півсезону. Але 
й далі в команді — її беззмінний капітан, ветеран 
клубу Вадим Мельник, також наш чернігівець Пав-
ло Щедраков, Єгор Картушов, Олександр Філіпов, 
Олександр Волков. Радує, що після травми і пропу-
щеної осінньої частини чемпіонату відновився Де-
нис Фаворов, захисник, який нині є лідером бом-
бардирів команди, забивши 9 м’ячів, а також од-
ним з лідерів бомбардирів чемпіонату України. До 
нашої команди перейшов зі столиці його брат Ар-
тем Фаворов, добре відомий виступами в першій 
лізі. Є й ще ряд кваліфікованих новачків команди. 

Так що вболіваймо за «Десну»! А чернігівці це 
вміють і 25 березня дружно прийдуть на перший 
домашній матч улюбленців. 

Подаємо календар матчів «Десни» цієї весня-
ної частини турніру. Указані дата й суперник. 

Домашні матчі:
25 березня — «Авангард».
5 квітня — «Арсенал».
18 квітня — «Нафтовик».
28 квітня — «Кремінь».
6 травня — «Миколаїв».
19 травня — «Геліос». 
Матчі на виїзді:
18 березня — «Балкани».
1 квітня — «Жемчужина».
14 квітня — «Черкаський Дніпро». 
22 квітня — «Суми».
2 травня — «Оболонь-Бровар».
12 травня — «Інгулець».
Виїзні матчі «Десни» можна дивитися по Інтер-

нету, де клуб веде пряму трансляцію. 

Ігор Рептюх — 
олімпійський чемпіон 

Нещодавно в місті Пхенчхан у 
Південній Кореї завершилися зи-
мові Олімпійські ігри. Збірна Украї-
ни виборола лише одну медаль, хоч 
і золоту.

Днями там почалися зимові Па-
раолімпійські ігри — Олімпіада для 
людей з інвалідністю. Уже в перший 
день українська збірна здобула 5 
медалей, в тому числі золоту. І раху-
нок медалям поповнюється.

Серед 33-х наших спортсме-
нів двоє з Чернігівщини — лижни-
ки Ігор Рептюх і Дмитро Суярко. У 
перший день змагань Ігор Рептюх 
(на фото)  виборов у біатлоні брон-
зову медаль.  А в  понеділок він  
здобув перемогу в гонці на 20 кі-
лометрів.

Світовий рекорд 
Олени Костевич
О л і м -

п і й с ь к а 
чемпіонк а 
Афін-2004, 
черніг івк а 
Олена Кос-
тевич вста-
новила но-
вий світо-
вий рекорд 
з кульової 
стрільби. 

У кваліфікації чемпіонату Єв-
ропи з пневматичної зброї спортс-
менка у вправі ПП-3 набрала 583 
очки.

Крім золота Афін, Олена здобу-
ла дві бронзові медалі на Олімпій-
ських іграх 2012 року в Лондоні, зо-
лото й срібло на Кубку світу. 

В Н П З - П О

Арсенал 17 4 1 44 - 13 55

Полтава 16 2 4 39 - 14 50

Інгулець 13 6 3 30 - 12 45

Колос 13 2 7 26 - 17 41

Десна 12 4 6 38 - 15 40

Геліос 12 4 6 30 - 20 40

Виставка «Німці в Україні: історія і культура»

«Десна» починає весняну частину чемпіонату
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Сувеніри власноруч: 
що можуть особливі діти 
У Чернігівському навчально-реабілітацій-

ному центрі №2 торік за кошти міського бю-
джету придбали сучасні верстати й облад-
нання. Тепер у майстерні під час уроків праці 
хлопчики виготовляють різноманітні вироби з 
дерева. У старшокласників центру — 16 годин 
праці на тиждень. Хлопці дуже полюбляють ці 
уроки. Вони кажуть, що майже у всіх рідних і 
друзів є їхні сувеніри.

Керівниця закладу Регіна Гусак перекона-
на, що таке вміння стане в нагоді в дорослому 
житті, оскільки вже зараз діти заробляють на 
цьому свої перші гроші. 

Ще один клас трудового навчання облад-
наний швейними машинками, які збирали 
самі працівники центру. Сюди на уроки прихо-
дять не лише дівчатка, а й хлопчики. Діти на-
вчаються шити, вишивати, працювати з бісе-
ром.

Керівництво закладу докладає всіх зу-
силь, аби й у цьому класі з’явилося нове об-
ладнання. Одна сучасна швейна машинка вже 
є: її подарували організатори «FASHION скарб-
ниці».

Понад 22,5 тисячі дітей 
виховують багатодітні 
родини області 
2017 року право на користування пільга-

ми отримали 853 багатодітні сім’ї — зокре-
ма щодо оплати житлово-комунальних послуг, 
на придбання твердого палива й скрапленого 
газу, позачергове встановлення квартирних 
телефонів і знижку абонплати за його корис-
тування.

74 багатодітним родинам за кошти облас-
ного бюджету надано предмети побуту: холо-
дильники, пральні машини, ліжка.

Піклуються в області і про тих, про кого за-
були рідні батьки. Зокрема місцева влада за-
безпечила 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, житлом, ще трьом 
допомогли з ремонтом. За рахунок субвенції 
з державного бюджету придбано 5 житлових 
приміщень, що дозволить забезпечити соці-
альним житлом ще 13 таких осіб.

Торік створено ще три нові дитячі будинки 
сімейного типу, а їх загальна кількість зрос-
ла до 27. Також створено торік 14 прийомних 
сімей, куди влаштовано 56 дітей, а загальна 
кількість вихованців у них збільшилася до 495 
осіб.

Постамент Леніна 
нарешті демонтовано
Постамент з-під статуї Леніна в Чернігові 

демонтовано через чотири з лишком роки піс-
ля падіння самої статуї. Це сталося 9 березня.

З поваленням цієї «тумби» була ціла епо-
пея. Чи то через міцність споруди, чи то че-
рез бажання освоїти кошти на її розбиранні, а 
може, з обох причин одночасно звучали суми 
за демонтаж до 1,3 мільйона. Утім, обійшлося 
в кілька разів дешевше. Демонтаж виконав 
столичний підрядник. 

Бронзовий пам’ятник Леніну з цього по-
стамента скинули в ніч з 22 на 23 лютого 2014 
року.

Відкриття пам’ятника Леніну відбулося 6 
листопада 1967 року — напередодні 50-ї річ-
ниці більшовицького перевороту в Петрогра-
ді, столиці Росії.

Поліція затримала 
пилорамних злодіїв
За допомогою до поліції звернувся 40-річ-

ний житель Городнянського району. Він розпо-
вів, що в ніч на 7 березня невідомі особи, по-
трапивши всередину через вікно, викрали з 
приміщення пилорами смугові пилки та інше 
обладнання.

Дільничні офіцери поліції за сприяння гро-
мадян виявили й затримали підозрюваних 
у крадіжці. Ними виявилися 39-річний рані-
ше судимий житель району та його 22-річний 
спільник.

Поліція відкрила кримінальне прова-
дження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу 
  України (крадіжка).

Вистава для дорослих 
у театрі ляльок 

Вистава «Ріка життя» за мотива-
ми щоденника й творів Олександра До-
вженка з успіхом іде в обласному театрі 
ляльок, названому на честь видатного 
українця. Режисер постановки — актор з 
Харкова Олександр Ковтун. Прем’єрний 
показ відбувся 3 роки тому. 

Говорить Віталій Гольцов, художній 
керівник театру, заслужений артист Укра-
їни: «Ми започаткували вечірню сцену в 
театрі, яка починається о 19-ій годині. Це 
для дорослих і для молоді. Уперше запо-
чаткували безкоштовний вхід — щоб по-
пуляризувати вистави для дорослих».

Три роки тому на всеукраїнському 
конкурсі прем’єр театрів ляльок ця по-
становка посіла перше місце в номіна-
ції «Найкраща вистава для дорослих і 
молоді». 

Вистави для дорослої публіки в теа-
трі тепер гратимуть щомісяця. Крім «Ріки 
життя», йтиме «Гамлет-машина» за п’єсою 
німецького драматурга Хайнера Мюлле-
ра та «Великий льох» за Тарасом Шевчен-
ком.

Афіша березня
Чернігівський академічний 

музично-драматичний театр 
ім. Шевченка

16 — В. Шекспір «Комедія помилок». 
19.00.

18 — С. Лихий «Чарівна лампа Алад-
діна». 12.00.

20 — Г. Квітка-Основ’яненко «Сватан-
ня на Гончарівці». 19.00.

22 — В. Рудов «Комедія про… сенс 
існування». 16.00.

22 — С. Дімітрієв «Як боги впадуть — 
безпечно не буде». 20.00.

23 — М. Камолетті «Боїнг-Боїнг». 
19.00.

24 — Р. Куні «Смішні гроші». 18.00.
25 — Ю. Васюк «Неймовірні пригоди 

Тузика». 12.00. 
25 — Т. Уайлдер «Наше містечко». 

16.00.
27 — концертна програма до Міжна-

родного дня театру. 19.00. 

Чернігівський Молодіжний театр
23, 24, 25 — О. Червінський (за 

М. Булгаковим) «Собаче серце». Прем’єра. 
До Міжнародного дня театру. 

27 — «Без труб і барабанів». МайАрт.
28 — Б. Шоу «Пігмаліон». 
29 — Я. Стельмах (за Е. Гофманом) 

«Крихітка Цахес».
30 — Е.-М. Ремарк «Три товариші». 
31 — Д. Вассерман (за К. Кізі) «Політ 

над гніздом зозулі». 18.00. 
Початок усіх інших вистав — 19.00.

На базі Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» ім. 
Т. Шевченка відбувся ІІ чемпіонат 
Чернігівського району з інтелекту-
альної гри «Що? Де? Коли?» серед 
учнівської молоді.

У заході взяли участь 6 команд 
загальноосвітніх закладів райо-
ну: «Плюс на мінус» (Количівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), «Олімп» (Трисвятсько-
слобідська ЗОШ І-ІІІ ст.), «КРОКС» 
(Михайло-Коцюбинська гімназія), 
«Драйв» (Гончарівська гімназія), 
«Торнадо» (Редьківський НВК), «Па-
тріоти» (Пакульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Гра виявилася цікавою і змістов-
ною. 

Перемогу здобула команда 
«Плюс на мінус», друге місце ви-
борола команда «КРОКС», третє — 
команда «Олімп».

Активні учасники гри отрима-
ли подарунки та книги з автогра-
фами відомих людей Чернігівщи-
ни. Серед призів була і нова книга 
редактора газети «Світ-інфо» Пе-
тра Антоненка «Стріла».

Ось деякі запитання чемпіона-
ту (в дужках — відповіді). 

Цей видатний український 
письменник є автором романів 
«Сад Гетсиманський», «Тигроло-
ви», «Вогненне коло», «Людина, 
що біжить над прірвою». Запи-

тання газети «Світ –інфо». (Іван 
Багряний).

Ця героїня детективів Агати 
Крісті жила в англійському селі 
Сент-Мері-Мід. Саме їй вдалося 

розкрити вбивство в будинку віка-
рія та багато інших злочинів. (Міс 
Марпл).

Цей видатний український ак-
тор театру й кіно народився в міс-
ті Прилуках на Чернігівщині. Відо-
мий своїми ролями у фільмах «У 
степах України», «Максим Пере-
пелиця», «Вечори на хуторі біля 
Диканьки», «Фараони», «За двома 
зайцями». (Микола Яковченко).

На початку визначної книги-
пам’ятки літератури «Слово о пол-
ку Ігоревім» згадується явище, за-
вдяки якому вчені змогли встано-
вити дату бою, що описується в 
книзі. Що це за явище? (Затемнен-
ня сонця).

Європейці дізналися про них 
від арабів, і тому стали назива-
ти їх «арабськими», хоча насправ-
ді вони індійські. Про що йдеться? 
(Про цифри).

Іспанський драматург Лопе де 
Вега стверджував: «Чим більше 
труднощів у боротьбі, тим і вона 
буде красивішою». Назвіть її. (Пе-
ремога).

Олександр МОЛИБОГА 

Молодь знає творчість Івана Багряного

Команда-переможець «Плюс на мінус» (тренер Віра Дерев'янко). 
Перший ряд зліва направо: Юлія Доценко, Анастасія Лисенко, 

Дмитро Шокодько (капітан), Валентина Карповець, Денис Пилипенко, 
Катерина Біла, Олександр Молибога (ведучий гри). Гості та запрошені: 

другий ряд зліва направо — переможець Всеукраїнського конкусу двійників 
Тараса Шевченка Станіслав Новак (с. Анисів), заступник голови 

Чернігівської райдержадміністрації Андрій Курданов, 
голова молодіжного відділення Товариства «Чернігівське земляцтво» в Києві 

Валерій Демченко, голова ради громадської організації Товариства 
ветеранів розвідки Військово-морського флоту Києва Олександр Мармашов. 

Створено фонд 
Ігоря Качуровського 

3 березня можна 
вважати знаменною 
датою у вшануванні 
пам’яті Ігоря Качуров-
ського (1918 – 2013) 
— поета, літературо- й 
мовознавця, 100-річ-
чя від дня народження 
якого відзначається на 
державному рівні. 

Цього дня в Цен-
тральному державному 
архіві зарубіжної украї-
ніки утворено архівний фонд видатного ніжинця.

Директор благодійного фонду «Ніжен» Микола 
Шкурко передав до архіву листи, статті, докумен-
ти, фотокартки Ігоря Васильовича, які протягом 
1994 – 2013 років надходили з Мюнхена до Ніжи-
на, — усього 718 аркушів.

Таким чином, шанувальники творчості пись-
менника й дослідники мають можливість вико-
ристовувати ці матеріали. Архівний фонд зможе 
поповнюватися, і, будемо сподіватися, відбудеть-
ся очікувана подія — надходження творчої спад-
щини Ігоря Качуровського з Німеччини.

Виставка видатного 
українського художника 

Івана Їжакевича
У Національ-

ному архітектур-
н о - і с т о р и ч н о -
му заповіднику 
«Чернігів старо-
давній» відкри-
лася виставка 
Івана Їжакеви-
ча. В експозиції 
— близько 40 
робіт, серед яких 
— автопортрети 
художника, ілю-
страції до поезій 
Тараса Шевчен-
ка, картини на 
соціальну та істо-
ричну тематику.

Іван Сидорович Їжакевич за довге творче жит-
тя виконав понад 20 тисяч робіт. Працював у галу-
зі станкового й монументального живопису, книж-
кової ілюстрації. Навчався в іконописній школі 
Києво-Печерської лаври, Київській рисувальній 
школі, Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.

Протягом 1895 – 1916 рр. виконував роботи 
для храмів Києва, Катеринослава, Катеринодара, 
Бєлгорода. Ілюстрував твори Франка, Гоголя, Лесі 
Українки, Коцюбинського. А надзвичайно важли-
ве місце у творчості Їжакевича посідає Шевченкі-
ана, що складає більше ніж 200 робіт. 

Свою останню картину він розпочав за тиж-
день до смерті. Помер художник 19 січня 1962 
року, на другий день після 98-ліття. 

Змагались юні бандуристи
Протягом двох днів Чернігівська музич-

на школа №1 приймала учасників 6-го все-
українського конкурсу «Кобзарська юнь». 
Змагалися бандуристи-хлопці з 10 областей. 
Серед переможців — чернігівські ансамблі 
«Соколики», «Побратими» й бандуристи-со-
лісти.

Патріотичний конкурс
ІІІ регіональний молодіжний конкурс націо-

нально-патріотичного мистецтва «KOZAK-FEST» 
відбувся в Бобровиці. Виступили вокальні, му-
зичні й фольклорні групи, читці з Ніжинського, 
Носівського, Козелецького, Бобровицького ра-
йонів. 

Гран-прі та приз глядацьких симпатій вибо-
рола вокалістка Аліна Перепелиця із села Сви-
довець Бобровицького району. Перше місце 
отримав народний аматорський танцювальний 
колектив «Ярославна» з Бобровиці.

Вишиті картини 
Любові Брановської

В обласній бі-
бліотеці ім. Коро-
ленка відкрито ви-
ставку чернігів-
ської майстрині Лю-
бові Брановської.

Любов Федо-
рівна народилася 
1947 року в Черні-
гові. Закінчила тут 
школу №3. У 1967 
році вийшла заміж 
та виїхала до Віль-
нюса, на батьківщи-
ну чоловіка. Працю-

вала в дитячих установах, школах. А найбільше 
часу віддавала своїй багатодітній родині. 2000 
року, за трагічних сімейних обставин, поверну-
лася на Батьківщину. 

На цій першій персональній виставці май-
стрині представлено 48 робіт, у тому числі три 
картини, що свого часу вишила її мама. 

Живопис і графіка 
Валентини Олешко

В обласному 
художньому музеї 
ім. Галагана від-
крилася виставка 
живописних і гра-
фічних творів Ва-
лентини Олешко. 
Вона з Черкас, 
але народилася 
на Чернігівщині, 
в селищі Ладан. В 
експозиції — 20 
живописних і гра-
фічних творів ху-
дожниці.
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Історія рідного краюБліц-інформ
Пам’ятники Пушкіну 
й Коцюбинському 
повернуть на місце у квітні 
Погруддя письменників Михайла Коцюбин-

ського (на могилі) та Олександра Пушкіна (на 
Валу) вкрали в Чернігові в грудні 2017 року. Зна-
йшла їх поліція на початку січня. Невдовзі зна-
йшли і злодіїв. Порушено кримінальні справи. 
Викрадення погруддя Пушкіна кваліфікують як 
крадіжку, а Коцюбинського — як крадіжку й на-
ругу над могилою. Обидва погруддя поки що за-
лишаються у відділі поліції міста.

В управлінні житлово-комунального госпо-
дарства міської ради кажуть, що погруддя по-
вернуть на свої місця у квітні. Вирішують і питан-
ня встановлення відеоспостереження на Валу. 
Згодом камери з’являться і на території Болди-
них гір, де знаходиться могила Коцюбинського.

У селі планують 
виробляти сонячну енергію
Детальний план території близько двох гек-

тарів у центрі села Малинівка Чернігівського ра-
йону для зміни цільового призначення рекомен-
дуватиме до затвердження обласна архітектур-
но-містобудівна рада.

У населеному пункті планують встановити 
п’ять тисяч сонячних панелей. Вироблена елек-
троенергія йтиме до загальної системи на про-
даж.

Схвальне рішення отримали ще два плани 
територій. Перший — щодо реконструкції очис-
них споруд обласного протитуберкульозного 
диспансеру, другий — з метою будівництва цеху 
для вирощування саджанців горіхів за межами 
села Озеряни Бобровицького району.

До зустрічі птахів 
готуються заздалегідь
Працівники ДП «Ніжинське лісове господар-

ство» виготови-
ли 500 шпакі-
вень для розві-
шування їх у лі-
сах. 

Минулий рік 
виявився нелег-
ким для лісівни-
ків. Занепоко-
їло поширення 
н е б е з п е чн о го 
шкідника — вер-

хівкового короїда, що й нині стрімко поширюєть-
ся у соснових насадженнях. Одним з дієвих лісо-
захисних заходів є принаджування корисних пта-
хів.

Чернігівець — 
чемпіон України з шахів
Платон Гальперін переміг на чемпіонаті 

України з класичних шахів серед шахістів до 20 
років, що відбувся в Миколаєві. Він також вибо-
ров третє місце в турнірі з блискавичних шахів і 
друге — зі швидких. 

Коротко з районів
Сновськ. Буде музей залізничного тран-

спорту. Паровозне депо почало працювати в 
Сновську ще від 1873 року. Нині на його базі 
Укрзалізниця планує створити технологічний 
центр, виробничу базу для ремонту залізничної 
техніки, а також музей. Тут будуть старі парово-
зи, техніка й обладнання для залізниці.

Ніжин. Перевізники хочуть уже по 7,50. 
Лише торік плата за проїзд в автобусах була під-
вищена до 4,50 гривні. Тепер перевізники знову 
доводять, що тариф треба підвищити, бо їм він 
збитковий. Запросили «із запасом» — до 7,50 
гривні. На такий тариф міськрада, мабуть, не на-
важиться, але на гривню, а то й півтори він може 
зрости.

Сосниця. Введено плату за вивезення сміт-
тя. Досі в райцентрі комунальники укладали 
угоди з мешканцями на вивезення сміття. Те-
пер селищна рада постановила, що замість угод 
усі сім’ї платитимуть за цю послугу по 10 гри-
вень на місяць. Самовільне вивезення сміття 
   заборонено. 

На гостини 
до гетьмана

Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця» за-
прошує на науково-просвітницький захід 
«На гостинах у гетьмана» — до 290-ї річ-
ниці від дня народження гетьмана Укра-
їни Кирила Розумовського (18.03.1728 
р.). Захід відбудеться 16 березня 2018 р. 
у Батурині, в палаці гетьмана Кирила Ро-
зумовського, початок — об 11.00.

Життя та діяльність К. Розумов-
ського невідривно пов’язані з Черні-
гівщиною. Народився в с. Лемеші Ко-

зелецького району, в Батурині мав 
свою гетьманську резиденцію з 1750 
по 1764 рр., тут він навіки упокоївся 
1803 р. і похований. У Батурині — єди-
на в країні збережена могила гетьма-
на України.

У програмі заходу — презентація ви-
ставки «Слава, примножена справами», 
де вперше будуть показані унікальні іко-
ни з колекції заповідника «Чернігів ста-
родавній», виготовлені на замовлення 
гетьмана. Також буде виступ вокального 
дуету лауреатів міжнародних конкурсів 
Тетяни Мержанової й Тетяни Стефани-
шин (Київ) «Музична культура часів геть-
мана Кирила Розумовського». 

Інформація на сайті НІКЗ «Гетьман-
ська столиця»:  www.baturin-capital.gov.
ua. Контактна особа — Юлія Фурсова, 
тел. 068-36-52-198.

Злодії стають винахідливішими. 
Серед способів проникнення в оселі 
на Чернігівщині лідирують: відчинені 
двері або ключ під килимком чи в по-
штовій скриньці, прочинені кватир-
ки, незамкнені балконні двері. Серед 
«силових» способів проникнення — 
віджим пластикового вікна, пошко-
дження дверей.

Встановлюючи начебто надій-
ні двері, господарі часто прорахову-
ються. Так звані «броньовані» китай-
ські двері відчиняються як консервна 
бляшанка. 

Сигналізація в помешканні — 
можливість зберегти майно.

— Поліція охорони — єдина в 
Україні охоронна структура, праців-
ники якої мають визначені Законом 
права й повноваження на озброє-
ну охорону та застосування влад-
них функцій щодо правопорушників. 
Вона входить до складу Національ-
ної поліції України, — розповідає за-
ступник начальника Управління – на-
чальник відділу технічної охорони та 
логістики Управління поліції охорони 
в Чернігівській області, підполковник 
поліції Олександр Яришко.

За минулий рік за участю та без-
посередньо працівниками поліції 
охорони розкрито 2757 злочинів, за-
тримано за порушення адмінзаконо-
давства 705 осіб.

Від 1 по 17 березня поліція охо-
рони проводить соціальну всеукра-
їнську акцію «Квартира під охоро-
ну-2018». У цей період підрозділи 
поліції охорони зможуть узяти під 
охорону квартиру або будинок за по-

ловину вартості монтажних послуг.
— Зараз мінімальний пакет ко-

штує 6,9 тисячі гривень (залежить від 
кількості датчиків та самої апарату-
ри). Щомісячний платіж — близько 
200 гривень. У період акції людина 
економить близько тисячі гривень. А 
в періоди, коли акція не діє, ми про-
понуємо людям розстрочку, — додає 
Олександр Яришко.

На території області діє голо-
вний пульт централізованого спо-
стереження (в Чернігові), під техніч-
ною охороною якого перебуває 3036 
квартир і приватних будинків та 3893 
об’єкти. Від початку року прийнято 
під охорону ще понад тисячу об’єктів 
і особистого майна громадян.

Працівники поліції охорони за-
провадили ще й соціальну послугу 
«Тривожна кнопка». В області вста-
новлено 208 таких приладів, у Чер-
нігові — 105. Як правило, їх можна 
знайти в людних громадських міс-
цях. Об’єкти, на яких встановлені такі 
кнопки, позначені жовто-синіми на-
ліпками з написом «Терміновий ви-
клик поліції».

Замовити послуги охорони або 
отримати додаткову інформацію 
можна за адресою в м. Чернігові: 
вул. І. Франка, 4-А, а також за номе-
ром телефону: (0462) 676-991. Без-
коштовна інформаційна лінія поліції 
охорони для стаціонарних телефонів 
0800-502-220, для мобільних — 097-
050-22-20, 099-050-22-20, 073-050-
22-20. Лінії працюють цілодобово.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Шахраї виманюють 
гроші в довірливих 

пенсіонерів 
За два дні до Чернігівського відділу поліції звер-

нулося четверо осіб з приводу того, що вони стали 
жертвами шахраїв.

28 лютого звернувся пенсіонер 1941 року на-
родження, якому на стаціонарний телефон зателе-
фонував невідомий і повідомив, що син чоловіка 
потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, потріб-
ні гроші на лікування. Чоловік одразу погодився на 
пропозицію афериста й віддав кур’єру 700 доларів 
і 350 євро. 

1 березня до поліції звернулися три пенсіонер-
ки. Жителька Чернігова 1935 року народження по-
відомила, що на стаціонарний телефон зателефо-
нували невідомі й розповіли, що її син потрапив у 
ДТП і для його лікування потрібні гроші. Жінка пого-
дилася на пропозицію аферистів і віддала кур’єру 4 
тисячі доларів.

За кілька годин до поліції звернулася пенсіо-
нерка 1940 року народження із заявою, що до неї 
на стаціонарний телефон зателефонували невідо-
мі, назвалися представниками поліції і повідомили, 
що її онук збив людину. Для вирішення питання на 
користь онука потрібні гроші. Жінка на пропозицію 
аферистів віддала готівку кур’єру — 800 євро, 100 
доларів і 5 тисяч гривень.

Надвечір надійшла заява від жительки Черні-
гова 1937 року народження, що до неї на стаціо-
нарний телефон зателефонував невідомий і пові-
домив, що її син потрапив у ДТП і потрібні гроші на 
його лікування. Жінка погодилася й віддала кур’єру 
готівкою 10 тисяч гривень.

Усі потерпілі чомусь лише потім зателефонува-
ли своїм рідним і з’ясували, що з ними все гаразд. І 
тоді вже звернулися за допомогою до поліції.

За всіма фактами відкрито кримінальні прова-
дження за частиною 1 статті 190 Кримінального ко-
дексу України (шахрайство). Максимальна санкція 
статті передбачає покарання у вигляді обмеження 
волі строком до 3 років.

Вшанували 
Костянтина Ушинського 

Подвійне свято від-
булося в Новгороді-Сі-
верському — День гім-
назії і день народження 
Костянтина Ушинсько-
го. Один із засновників 
вітчизняної педагогіки 
195 років тому народив-
ся в цьому місті, навчав-
ся тут і проживав.

Погруддя Костян-
тина Ушинського — на 
подвір’ї гімназії, пов’язані з ним світлини й ар-
хівні документи — всередині будівлі. У навчаль-
ному закладі пишаються, що історія гімназії 
пов’язана з постаттю видатного педагога. 

3 березня замість уроків у гімназії вла-
штовують інтелектуальні ігри, брейн-ринги — 
така тут традиція. Перерви також були незвич-
ні — караоке, спортивні естафети, виставки 
робіт гімназистів. Коридори прикрашені стін-
нівками з цитатами Ушинського, його фото-
графіями. 

Обласний етап 
Малої академії наук 

Нацистські окупанти в Новгороді-Сівер-
ському реставрували тріумфальну арку на честь 
Катерини ІІ, бо та була німкенею. Підтримували 
театр, а потім розстріляли акторів за підпільну 
діяльність. Видавали газету «Голос Новгород-Сі-
верщини», де агітували населення на роботу до 
Німеччини. Відбудовували церкви, а перед ними 
розстрілювали людей. 

Про все це розповідає Анастасія Недаш-
ківська, одинадцятикласниця Новгород-Сі-
верської гімназії №1 у своїй науковій роботі. В 
основу дослідження дівчини лягли архівні доку-
менти та спогади свідків. Дослідження Анастасії 
відзначили в Малій академії наук першим міс-
цем серед 23 робіт історично-краєзнавчої сек-
ції. Дівчина готується до участі у всеукраїнсько-
му конкурсі. 

Загалом в обласному етапі конкурсу 276 
учасників презентували свої роботи у 54 науко-
вих секціях.

Виставка про УПА
У Чернігівському обласному молодіжно-

му центрі (колишній кінотеатр ім. Щорса) від-
крито виставку Українського інституту наці-
ональної пам’яті «УПА — відповідь нескоре-
ного народу», присвячену 75-річчю створен-
ня УПА.

На 24 стендах у фотографіях, докумен-
тах, картах представлено протистояння Ор-
ганізації Українських Націоналістів та Укра-
їнської Повстанської Армії нацистським і ко-
муністичним тоталітарним режимам під час 
Другої світової війни та в повоєнний час.

На відкритті Сергій Бутко, представник 
Українського інституту національної пам’яті 
в Чернігівській області, зазначив: «У лавах 
УПА воювали представники з усіх куточків 
України. На сьогодні встановлено поіменно 
106 уродженців Чернігівщини, які служили в 
Повстанській Армії. Реально їх було набага-
то більше». 

Виставка діятиме до 20 березня в Черні-
гові, а потім її покажуть в усіх районах.

Конкурс 
«Край, в якому я живу»

Підбили підсумки обласного туру Все-
українського конкурсу екскурсоводів музеїв 
навчальних закладів «Край, в якому я живу» 
у 2017 – 2018 навчальному році. Мета кон-
курсу — виховання в дітей та молоді любові 
до рідного краю, його історії, духовної спад-
щини українського народу. 

Переможцями обласного туру конкурсу 
стали:

– серед екскурсоводів музеїв військо-
во-історичного профілю — вихованці гуртка 
«Патріот» Чернігівської школи №34 (керівни-
ки В. Трухан, М. Бондаренко); 

– серед екскурсоводів музеїв профілю 
історії населених пунктів або їх частин: учні 8 
– 11 класів Чернігівської школи № 4 (керів-
ник О. Федоренко).

Згадані керівники нагороджені грамота-
ми Управління освіти і науки облдержадміні-
страції. Також ними нагороджені: Тетяна Лич-
маненко, вчителька Чернігівського ліцею № 
22, Анастасія Богуш, завідувачка музею Чер-
нігівського ліцею № 22.

Від злодіїв  захищають 
не двері й вікна, а поліція охорони



№123   15 березня 2018 року№123   15 березня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

1

Коментар редактора газети

Газова атака РосіїГазова атака Росії

Одразу зазначу, що енергетичну неза-
лежність не варто розуміти в спрощеному 
вигляді: це коли в нас є все, і ми ні від кого 
не залежимо. Таких країн на планеті, в кого 
«є все», очевидно, не існує. 

Україна була і є за природними багат-
ствами одною з найблагополучніших країн 
світу. Чому ж тоді на 27-му році незалежнос-
ті не маємо економічної незалежності, бо-
дай від Росії? 

Перше — час нарешті проаналізува-
ти, що то була за генеральна газова угода 
між Росією і Україною, ухвалена наприкінці 
2009 року? У час, коли президентом був Ві-
ктор Ющенко і прем’єром — Юлія Тимошен-
ко. Називаю обох лідерів держави, а вони 
вже нехай і далі розбираються, які й кого 
були тоді владні повноваження, яку хто віді-
грав роль у тому ганебному контракті. Утім, 
вони й далі показуватимуть одне на одно-
го пальцем. Розбиратися треба нам самим, 
як і загалом у тих п’ятирічних чварах пере-
можців першого Майдану, Помаранчевої 
революції, які призвели до реваншу регіо-
налів. Реваншу і встановлення такого анти-
народного режиму, який довелося на друго-
му Майдані змивати кров’ю, і ця кров ллєть-
ся й досі.

Зараз просто варто нагадати, що тодіш-
ня угода хоч юридично й була підписана ро-
сійським «Газпромом» і українським «Нафто-
газом», але стала наслідком переговорів 
двох прем’єрів — Путіна й Тимошенко. Воло-
димир Путін, через неможливість за росій-
ською конституцією бути президентом біль-
ше двох термінів підряд, з 2008 року «за ро-
тацією» «передав» цю посаду Дмитру Медвє-
дєву, до цього й після цього — російському 
прем’єру.

Газова угода містила два контракти: на 
закупівлю нами газу в Росії і на транзит ро-
сійського газу до Європи. Україна знахо-
диться саме між великим видобувачем газу 
— Росією — і великим його споживачем — 
Європою. І заключний відрізок збудованого 
в СРСР велетенського газопроводу із Сибіру 
до Європи проходить Україною. Ми — моно-
полісти транспортування російського газу до 
Європи. Поки що!

Уся газова угода, обидва контракти були 
вкрай невигідні Україні. Але вже невдовзі 
після підписання угоди, на початку 2010-го, 
до влади в нас повернулися регіонали в осо-
бі президента Януковича. Ці російські марі-
онетки, звичайно, і не думали переглядати 
газові угоди. Хіба що ось у якому варіанті. 

У перші тижні президентства Янукови-
ча дві держави підписали сумнозвісні «Хар-
ківські угоди». За знижку у здирницькій ціні 
на російській газ, знижку в 100 доларів за 
тисячу кубів, Україна погодилася на продо-
вження терміну перебування Чорномор-
ського флоту Росії, тобто російських зброй-
них сил, на нашій території ще на 25 років. 
Цей термін був визначений угодою між дво-
ма державами 1997 року — на 20 років. 
Тобто 2017 року Росія мала прибрати свої 
війська з України. Але ще за 7 років до за-
вершення цього терміну, після Харкова, тер-
мін цей продовжили на цілу чверть століт-
тя, й не від дати підписання, 2010 року, а 
від дати закінчення старої угоди 2017 року 
— до 2042 року! Рідкісний приклад і трива-
лості угод, і головне — торгівлі власною те-
риторією, а отже, суверенітетом держави. 
Адже саме російські війська в Криму стали 
плацдармом його захоплення Росією навес-
ні 2014 року. 

Колись таки буде з’ясовано, як ми тоді 
втрачали Крим. А поки що варто б дати оцін-
ку, як могли з’явитися оті Харківські угоди? 
Адже їх мав ратифікувати наш парламент, 
ще не «переформатований» регіоналами, в 
якому вони не мали «тушкованої» більшос-
ті. І як Верховна Рада на знаменитому засі-
данні 27 квітня 2010 року, під ґвалт і димові 
шашки в залі парламенту, «ратифікувала» ті 
угоди. Можна повернутися до того дня, вста-
новити, чи взагалі був кворум депутатів у 
залі, а чи голосували кнопкодавством, зга-
дати поіменно, хто голосував, хто був голо-
вою Ради, як цей самий Литвин вів засідан-
ня, затулений парасольками від яєць, що ки-
дала в нього опозиція. Багато цих депутатів 
та й сам Литвин і сьогодні зовсім не на полі-
тичній пенсії, а в тій самій залі парламенту. 

Газова угода, з «харківськими» поправ-
ками щодо розпродажу України, спокійно 

діяла всі 4 роки влади регіоналів. І лише 
пряма агресія Росії з анексією Криму і ві-
йною на Донбасі змусила вже нову україн-
ську владу добиватися в міжнародних судах 
зменшення ганебності тої угоди. І ми цього 
добилися, що спонукає все-таки апелюва-
ти до Європи і світу, попри їх вайлуватість, 
щодо захисту від російської агресії. 

Перший урок новітньої газової атаки Ро-
сії для нас — розібратися в недавній істо-
рії, думати, що коїться в нашому політикумі, 
наскільки демократичним є наше суспіль-
ство, наскільки його владні інституції під-
контрольні народу. Та є і ще ряд уроків щодо 
справжньої енергетичної незалежності 
країни. 

Давно час інтегруватися в європей-
ську енергетичну систему. Росія якогось дня 
може покінчити з нашою монополією на га-
зовий транзит до Європи. Але наша газо-
транспортна система слугуватиме Україні 
й без транзиту російського газу. Є ще газ із 
Близького Сходу, а головне — система слу-
гуватиме в газообміні з Європою. І її вже 
треба єднати з Європою.

Щодо власного видобутку газу. Украї-
на дійсно має величезні його запаси, в тому 
числі й розвіданого, готового до видобутку. 
Також і довкола узбережжя Криму, і ось ще 
одна біда через нашу втрату півострова.

Одразу варто спростувати примітивне 
твердження, що, оскільки власного газу ви-
стачає для потреб населення й він дешев-
ший від купованого, то тарифи для людей 
мають бути значно нижчими. Власний газ 
іде також у «єдиний казан» з купованим, і не-
можливо розкласти загальні витрати газу 
«по поличках». 

Але тарифи дійсно можуть бути різними, 
і ось шлях їх зниження для населення. З олі-
гархів варто брати за газ більше, ніж з на-
селення (як і за перевезення сировини, про-
дукції олігархів залізницею, щоб менше під-
вищувати ціну на квитки для людей). Час уже 
розібратися, що входить до отої «собівартос-
ті» газу. Якщо сюди входить небідне життя 
газових структур, велетенські зар плати ке-
рівників «Нафтогазу» в мільйони гривень, то 
це щось не те. 

Треба розібратися з тим, хто і як у нас 
видобуває газ, йдеться про приватні компа-
нії. Кому і на яких умовах роздають родови-
ща, хто скільки за це платить — за ліцензії, 
податків за надра. 

Давно час реально, а не на словах мо-
дернізувати нашу промисловість, яка 
нині є просто «пожирачем» газу та інших 
ресурсів. 

Ще одне — альтернативна енерге-
тика. Вона в нас близька до нуля — со-
нячна, вітрова, «зелена». Як величезне 
диво, довідуємося, що поблизу Черніго-
ва планують створити цілу сонячну елек-
тростанцію — тисячі сонячних батарей. 
Хоч, наприклад, у Польщі сонячні бата-
реї масово ставлять установи, житлові 
будинки. Як і вітрові енергоустановки — 
від великих, для промислового струму, до 
домашніх. 

«Зеленою» енергетикою там називають 
спалювання всього, що горить, насампе-
ред деревини. Щодо останнього, то зрос-
тання тарифів  останніми роками (причому 
дикунське, кількаразове) змусило нас зга-
дати про дрова. До крайнощів вдаватися не 
варто, тобто пропагувати відмову від підве-
дення газу до сіл. Тим, хто це пропагує, вар-
то подивитися, як 70 – 80-літнім сільським 
бабусям топити дровами або вугіллям — 
не дешевшим від газу ще й нікудишнім. До 
речі, його варто замінювати нашим полісь-
ким торфом, довкола якого останнім часом 
стільки перипетій. Газ у села треба вести й 
далі. Але дійсно дровами в нас заросло все 
— села, пришляхові смуги. Слід тільки на-
лагоджувати випуск нормальних котлів, а 
не лише таких, у які треба цілу добу підки-
дати дрова.

На дорогах між селами в моєму Кули-
ківському районі розчищають пришляхові 
джунглі й подрібнюють це гілля на тріски — 
для опалення. От якби ще пальне для техніки 
на цю роботу так не дорожчало. 

Ось скільки нагальних проблем висвіт-
лила для нас чергова газова атака Росії. І 
розв’язувати їх — нам самим. 

Петро АНТОНЕНКО 

Де ж вона, енергетична незалежність?

Міжнародні арбітри 
поставили крапку в три-

валій суперечці між енерге-
тичними гігантами. 

19 січня 2009 року в Москві 
керівники «Нафтогазу» й «Газпро-
му» за підсумками переговорів 
Юлії Тимошенко та Володимира 
Путіна підписали два контракти, 
які мали визначити стосунки між 
компаніями на 10 років. Перший 
стосувався постачання газу, дру-
гий — транзиту.

За угодою ціну для України ви-
значали за формулою, відповідно 
до якої вартість газу в певні мо-
менти досягала 485 доларів за ти-
сячу кубів, що змушувало україн-
ську владу приймати невигідні, а 
часом і антидержавні рішення для 
отримання знижок.

Приклад — підписання 2010 
року так званих «Харківських 
угод», які дозволили Чорномор-
ському флоту на 25 років зали-
шитися в Криму в обмін на зниж-
ку в 100 доларів. До чого це при-
звело, мабуть, нагадувати не 
треба.

Після анексії Криму та почат-
ку війни на Донбасі російське ке-
рівництво для досягнення політич-
них цілей вирішило включити свій 

улюблений та перевірений формат 
тиску на Україну — газовий шан-
таж.

У Кремлі заявили, що відтепер 
усі знижки скасовують і газ для 
України коштуватиме 485 доларів. 
Діючий на той час контракт це до-
зволяв.

Це змусило «Нафтогаз» 2014 
року звернутися до Стокгольм-
ського арбітражу з вимогою пе-
реглянути окремі пункти газових 
контрактів. Російська сторона у 
відповідь висунула свої вимоги.

Після оголошених претензій 
арбітраж назвали найбільшим в 
історії комерційним арбітражем: 
взаємні вимоги сторін сягнули 
125 мільярдів доларів.

За цей час міжнародний трибу-
нал виніс два рішення — в травні 
2017-го і грудні 2017-го. А декіль-
ка годин тому арбітри поставили 
крапку в цій тривалій суперечці.

Що дали «Нафтогазу» 
попередні 
рішення Стокгольма
22 грудня 2017 року арбітраж 

ухвалив остаточне рішення щодо 
першого контракту— на постачан-
ня газу. У цій справі «Нафтогаз» 
був у позиції сторони, що захища-
ється. Основне завдання, яке сто-

яло перед українською компанією, 
— не віддати коштів «Газпрому». З 
ним НАК успішно впорався. 

Грудневе рішення торкнулося 
трьох ключових питань.

По-перше, арбітри повністю 
скасували вимоги Газпрому щодо 
умови «бери або плати», за якою 
Україна була змушена платити на-
віть за той російський газ, який не 
відбирала. За цим пунктом «Газ-
пром» вимагав 56 млрд доларів.

По-друге, арбітраж задоволь-
нив вимогу українського держхол-
дингу про перегляд ціни в конт-
ракті з урахуванням ринкових 
умов. Йдеться про вимогу «Нафто-
газу» прив’язувати ціну в контр-
акті не до кошика нафтопродуктів 
(за високої ціни на нафту це при-
зводило до різкого зростання вар-
тості газу «Газпрому» для України), 
а до цін європейського газового 
хабу (газового торгового майдан-
чика — «Економічна правда»). За-
вдяки перегляду контрактної ціни 
Нафтогаз зекономив 1,8 млрд до-
ларів на газі, придбаному у 2014 – 
2015 роках.

По-третє, було задоволено ви-
могу НАКу про скасування заборо-
ни на реекспорт російського газу. 
«Нафтогаз» отримав змогу купува-

ти блакитне паливо в «Газпрому» 
та продавати іншим компаніям.

Ще одне важливе рішення ар-
бітрів: «Нафтогаз» не повинен пла-
тити за газ, який нібито постачали 
на тимчасово окуповані території 
Луганської та Донецької областей.

Загальний позитивний ефект 
від першого рішення арбітражу 
український держхолдинг оцінив у 
понад 75 млрд доларів.

Транзитний контракт. 
Останній вирок
У «транзитній справі», про 

перемогу в якій стало відомо в 
середу пізно ввечері, «Нафто-
газ» уже займав атакувальну 
позицію.

Український держхолдинг роз-
раховував отримати від 6,5 до 16 
млрд доларів, зустрічна вимога 
російської компанії — 5 млн дола-
рів за транзитний газ, який начеб-
то несанкціоновано «осів» в Украї-
ні. Останню арбітри відхилили.

Що стосується вимог НАКу, 
компанія домоглася компенсації в 
сумі 4,63 млрд доларів за недопо-
стачання «Газпромом» погоджених 
обсягів газу для транзиту.

Однак деякі вимоги НАКу три-
бунал не підтримав. Зокрема, 
щодо перегляду тарифу на транзит. 

Раша, гудбай?
Ні, вже цього року Україна від-

новить закупівлю газу в росій-
ського монополіста, хоче вона 
цього чи ні.

Річ у тім, що у грудні арбітраж 
повністю відхилив вимоги «Газ-
прому» на 56 млрд доларів за 
пунктом «бери або плати», проте 
сам пункт у контракті залишився 
і не був скасований.

Тож тепер Нафтогаз до закін-
чення дії контракту, термін яко-
го спливає наприкінці 2019 року, 
зобов’язаний викуповувати в 
«Газпрому» від 4 до 5 млрд кубів 
газу щороку.

Компанії встигли провести вже 
кілька раундів переговорів. За по-
передніми оцінками, закупівлі мо-
жуть розпочатися в березні.

«Ціна, яку зараз зобов’язаний 
встановити «Газпром», є дуже при-
вабливою. Цим економічним бе-
нефітом треба користуватися», — 
повідомляв керівник Нафтогазу 
Андрій Коболєв.

Очікується, що російський газ 
буде дешевшим за той, який Украї-
на імпортує з Європи.

Микола ТОПАЛОВ,
«Економічна правда», 

28.02.2018

«Нафтогаз» vs «Газпром»: хто виграв битву під Стокгольмом
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Бліц-інформ
Білоруси світу 
пробіжать 100 
кілометрів на честь 
100-річчя БНР
25 березня 1918 року патріо-

ти проголосили Білоруську Народну 
Республіку, згодом ліквідовану ко-
муністичним режимом Росії, як і УНР. 
Для патріотів Білорусі це національ-
не свято незалежності. 

Білоруси зарубіжжя запропо-
нували провести спортивну акцію 
«100 км до 100-річчя Незалежнос-
ті БНР». Вона відбудеться під забо-
роненими в Білорусі національними 
біло-червоно-білими прапорами. 10 
осіб з різних континентів пробіжать 
з прапором по 10 км напередодні 
свята, 24 березня. 

У Киргизстані 
святкували день 
калпака — 
національного 
головного убору
На вулиці столиці країни Бішке-

ка вийшли студенти, активісти мо-
лодіжних рухів і прості городяни. У 
день національного головного убо-
ру калпаки оділи й чиновники, дер-
жавні діячі. 

Білий калпак спрадавна вважа-
ється традиційним головним убо-
ром киргизів. У майстернях виготов-
ляють калпаки різних фасонів, від 
святкових до повсякденних.

В Австралії 
знайшли найстарішу 
записку в пляшці
Тоня Іллман з міста Перт зна-

йшла пляшку під час прогулянки з 
чоловіком Кімом на пляжі в Західній 
Австралії. Подружжя Іллман усере-
дині виявили папірець. 

Запис датований 12 черв-
ня 1886 року: в ньому йдеться, що 
пляшку кинули в воду з дослідниць-
кого корабля «Паула» під час експе-
рименту. У записці просили того, хто 
знайде послання, звернутися до ні-
мецької морської обсерваторії в 
Гамбурзі.

За 69 років експерименту мор-
ська обсерваторія викинула в море 
тисячі послань, але повернули лише 
662. Останнє знайшли 1934 року в 
Данії.

600-ий гол Мессі
5 - р а з о -

вий володар 
« З о л о т о г о 
м’яча», гра-
вець іспан-
ської «Барсе-
лони» та збір-
ної Аргентини 
з футболу Лі-
онель Мессі 
забив 600-ий 
гол на професійному рівні. Це стало-
ся в домашньому матчі чемпіонату 
Іспанії з мадридським «Атлетико», де 
його єдиний гол став переможним. 

На відміну від багатьох май-
стрів, які кочують по різних клубах, 
Мессі всі 13 років кар’єри вірний 
«Барселоні». Саме за неї він за-
бив 539 м’ячів, а ще 61 — за збірну 
 Аргентини, де є капітаном команди. 

Спецпредставник Державного департамен-
ту США з питань України Курт Волкер заявив, що 
створені Росією утворення «ДНР» і «ЛНР» на Дон-
басі мають бути ліквідовані, оскільки не відпові-
дають Конституції України. «Так звані «Луганська 
Народна Республіка» і «Донецька Народна Рес-
публіка» створені Росією з метою породження на 
місці політичної реальності для того, щоб допо-
могти замаскувати роль РФ і зміцнити конфлікт, 
що триває, і вони мають бути ліквідовані, — ска-
зав Волкер. — Мінські угоди спрямовані на від-
новлення суверенітету й територіальної ціліснос-
ті України, і ці утворення мають зникнути».

За його словами, сприяння миротворчої місії 
у впровадженні Мінських угод повинно створити 
перехідний період передачі контролю на Донба-
сі спочатку від Росії до ООН, а потім до України. 
Передачу контролю ООН над ОРДЛО він назвав 
проміжним етапом, «на час якого будуть органі-
зовані і проведені місцеві вибори, коли буде без-
пека… І потім перехід під український контроль».

На розгортання миротворців ООН може зна-
добитися кілька місяців від моменту узгодження 
політичної домовленості з цього приводу. Може 
знадобитися ще 6 місяців для організації місце-
вих виборів. 

Як відомо, Росія щодо миротворців на Дон-
басі запропонувала свій варіант, який передба-
чає наявність місії лише на лінії розведення сто-
рін для охорони місії ОБСЄ. Україна ж наполягає 
на миротворцях на всій захопленій території, в 
тому числі — на кордоні з Росією. Курт Волкер за-
явив, що Росія вже не виключає можливості роз-
гортання миротворчої місії ООН по всій території 
на Донбасі.

Для того, щоб зупинити війну на Донбасі, по-
трібен контингент кількістю 20 тисяч військово-
службовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 ти-
сячі поліцейських.

Шлях припинення війни на Донбасі 
й відновлення тут влади України

Волкер: «ДНР» і «ЛНР» мають бути ліквідовані

У Словаччині — 
політична криза 

й можливі дострокові вибори
Президент Словаччини Андрей Кіска за-

кликав до змін в уряді або взагалі до позачер-
гових виборів, щоб відновити довіру громад-
ськості у зв’язку з убивством журналіста-роз-
слідувача Яна Куцяка та його нареченої.

«Пам’ять двох молодих людей вшанува-
ли десятки тисяч осіб у Словаччині та за кор-
доном. Ми всі відчували смуток, хвилювання 
та бажання розслідувати справу. Я відчув, що 
люди хотіли, аби до держави відновилася дові-
ра», — сказав він.

Міністр культури Словаччини Марек Мада-
рич, секретар урядової ради безпеки Вільям 
Ясан та помічниця прем’єр-міністра Марія Трос-
кова подали у відставку після загибелі журна-
ліста. У розслідуванні Куцяка йшлося про те, що 
вони мали зв’язки з членом італійської мафії.

Лауреати премії «Оскар»
У Лос-Анджелесі відбулася щорічна, вже 

90-та, церемонія вручення премії «Оскар» Аме-
риканської кіноакадемії. Це найпрестижніша 
премія у світі кіно. Нинішні переможці — лау-
реати 2017 року.

Тріумфатором стала американська мелодра-
ма «Форма води», яку зняв мексиканський режи-
сер Гільєрмо дель Торо. Восени новий фільм уже 
здобув перемогу на престижному Венеціансько-
му міжнародному фестивалі. Фільм отримав одра-
зу чотири нагороди «Оскар»: «Кращий фільм», «Кра-
щий режисер», «Краща музика до фільму», а також 
нагороду команді художників-постановників.

Кращим актором року став Гері Олдмен за 
роль Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи», 
кращою акторкою — Френсіс Макдорманд.

Кращими також названі: фільм іноземною 
мовою  «Фантастична жінка» (Чилі), анімацій-
ний фільм — «Коко», документальний повноме-
тражний фільм — «Ікар».

Усього нагороди вручили більш як у 20 но-
мінаціях. 

Шевченківська премія 
2018 року

Традиційно в день народження Тараса Шевченка, 9 
березня, вручають найвищу творчу нагороду держави — 
Національну премію України імені Тараса Шевченка. Ла-
уреатів визначає Національний Шевченківський комітет, 
за поданням якого премію присуджують Указом Прези-
дента. 

Президент України Петро Порошенко 9 березня вру-
чив лауреатам Шевченківську премію. 

Премію з літератури отримала авторка 45 поетичних і 
прозових книжок та 17 тисяч картин, українка, що живе в 
Мюнхені, Емма Андієвська. Вона народилася в Донецьку 
1931 року, потім родина переїхала до Вишгорода, а 1939 
року — до Києва, де її батька вбили енкаведисти. Під час 
Другої світової війни разом з мамою Емма Андієвська ви-
їхала до Німеччини, де живе всі подальші роки, не забува-
ючи про Україну, якій присвятила свою творчість.

Лауреатом у категорії «Публіцистика» став доктор іс-
торичних наук, директор Українського наукового інститу-
ту Гарвардського університету Сергій Плохій — за книгу 
«Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до не-
залежності».

У категорії «Кінематографія» лауреатами стали творці 
українського документального кіно: режисер циклу філь-
мів, присвячених Революції гідності, Володимир Тихий і 
співавтори документальних стрічок — оператори Юрій 
Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко. 

За мистецький проект «Втрачений Рай» премію отри-
мав художник Павло Маков.

Лауреатом у категорії «Музичне мистецтво» стала 
композитор Вікторія Польова, за твори сучасної україн-
ської музики.

Грошова премія лауреатам 2018 року становить 248 
тисяч гривень.

Військові лікуються у Трускавці, 
туди запрошують і чернігівців 

Майже 80 років на Львівщині функціонує центр ме-
дичної реабілітації та санаторного лікування Міністер-
ства оборони України «Трускавецький». Військові, які по-
бували в зоні АТО, потрапляють сюди з госпіталів зі всі-
єї України — за висновком військово-лікарської комісії. 
Термін реабілітаційного лікування складає 14 – 21 день.

Бойові дії на Сході України спонукали лікарів розши-
рити спектр своїх послуг. Серед найбільш розповсюдже-
них — спелеотерапія, тобто перебування в умовах мікро-
клімату соляних печер, що застосовується при захворю-
ванні органів дихання, гіпертонічній хворобі, захворю-
ваннях суглобів; доріжка Кнайпа — ходіння по камінцях 
різного розміру, при чергуванні холодної та теплої води, 
що сприяє поліпшенню роботи судин, м’язів і суглобів; 
голковколювання; сухі вуглекислі ванни. Новітньою мето-
дикою виведення токсичних речовин з організму та зміц-
нення імунної системи є фітобочка. У «Трускавецькому» — 
п’ятиразове дієтичне харчування.

У санаторії постійно лікують майже 50 бійців з усіх ку-
точків України. Цілюще повітря, джерельна вода і сама 
природа сприяють швидкому одужанню бійців.

Чергова група поранених 
учасників АТО вирушила на 

лікування до Польщі
25 українських військовослужбовців вирушили на ре-

абілітаційний курс до польського міста Осєк. Там прове-
дуть 21 день.

Ця поїздка та консультації у висококваліфікованих 
лікарів стали можливими завдяки українсько-польській 
програмі реабілітації та лікуванню, яку розробив і впро-
вадив у життя волонтерський благодійний фонд «Добрий 
брат».

Це вже 9-та така поїздка українських військовослуж-
бовців до Польщі. За три роки роботи фонду допомогу 
отримали понад 220 поранених воїнів. 

Сотні українців зі Львівщини, Тернопіль-
щини, Івано-Франківщини приїхали до Під-
карпатського воєводства Польщі вшанувати 
пам’ять автора гімну «Ще не вмерла Україна» 
отця Михайла Вербицького.

Делегати взяли участь у літургії в селі 
Явірник Руський поблизу Перемишля, де на-

родився Вербицький. У селі Млин він був па-
рохом від 1856 року, тут і похований. 

Українці приїхали з державною символі-
кою, заспівали гімн «Ще не вмерли України ні 
слава, ні воля», звучали й молитви.

Саме в Перемишлі вперше Вербицький 
виконав пісню «Ще не вмерла Україна» 1863 
року в духовній семінарії. За однією з версій, 
Михайло Вербицький прочитав патріотичний 
вірш Павла Чубинського в часописі. 

Священик і композитор залишив велику 
творчу спадщину — близько 40 церковних 
композицій, солоспівів, музику до театраль-
них вистав, світські пісні.

Українська делегація також узяла участь 
у поминальних заходах, присвячених роко-
винам розстрілів українців підрозділами 
польського підпілля в с. Павлокома в берез-
ні 1945 року. Вшанували й українців-жертв 
акції «Вісла», депортації 1947 року.

У Польщі вшанували автора гімну України 
Михайла Вербицького 

Національна спілка 
журналістів заявила 

протест проти нападів 
на колег

Національна спілка журналістів  Украї-
ни  в лютому зафіксувала 8 випадків засто-
сування фізичної сили до журналістів при 
виконанні ними професійних обов’язків. 
Напади сталися у Львівській, Волинській 
та Полтавській областях, в Одесі, Черніго-
ві та Києві.

А всього за перші два місяці року за-
фіксовано 10 проявів фізичної агресії 
щодо журналістів.

До цього додалися факти нападу на 
журналістів 3 березня, під час проведен-
ня поліцією «зачистки» наметового міс-
течка протестувальників біля парламенту. 
Свою стурбованість цим фактом вислови-
ли й міжнародні журналістські організації. 

Найбагатші люди світу 
За версією американського журна-

лу Forbes найбагатшим став засновник 
онлайн-ритейлера Amazon Джозеф Безос 
зі статками у 112 мільярдів доларів. За-
сновник Microsoft Біл Гейтс, котрий про-
тягом років очолював рейтинг, 2018 року 
посів друге місце. Не покидає десятки і 
засновник соціальної мережі Facebook 
Марк Цукерберг, який на п’ятому місці.

Українські бізнесмени — у списку. Сім 
українських бізнесменів потрапили до що-
річного рейтингу мільярдерів за версією 
Forbes. Найвище місце традиційно посів 
власник групи СКМ Рінат Ахметов. Його 
активи — $5,5 млрд (у торішньому рейтин-
гу було $4,6 млрд), що дозволило йому під-
нятися на 334 місце у свіжому рейтингу 
(торік було 359-те). На 1477 місце зі 1678-
го піднявся власник Ferrexpo Костянтин 
Жеваго, його капітал зріс з $1,4 млрд до 
$1,6 млрд. Власник «Миронівського хлі-
бопродукту», колишній заступник глави 
Адміністрації Президента Юрій Косюк по-
сів 1561 місце зі статком $1,5 млрд. Ак-
тиви Віктора Пінчука оцінили в $1,4 млрд, 
він посів 1650 місце. Активи співвласни-
ка групи «Приват» Геннадія Боголюбова — 
$1,2 млрд, він 1867-ий. Ігор Коломойський 
і Вадим Новинський зі статком $1 млрд 
розташувалися на 2124 місці.
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада Емігранти, які 
прославили 

Україну 
на весь світ

Юрій Дрогобич (Котермак)
Видатний фі-

лософ та астроном 
Юрій Котермак ро-
дом із Дрогобича. 
Згодом він виїхав 
до Польщі. Також 
був ректором Бо-
лонського й про-

фесором Краківського університетів.

Вейн Грецкі
Канадський 

хокеїст Вейн 
Грецкі встано-
вив 61 хокей-
ний рекорд. 
Грецкі, або ж 
Грицько, став 
символом ново-
го хокею завдя-
ки своїй майстерності в гольових пе-
редачах, технічності й невловимості. 
Його портрет тепер прикрашає Залу 
хокейної слави Торонто.

Українську мову чув з дитинства 
від бабусі, уродженки Тернопільщини.

Вейн засуджує політику Путіна й 
повністю підтримує Україну. 

Міла Йовович
У 5 років Міла 

емігрувала з бать-
ками до Америки. 
Тут вона й почала 
успішну акторську 
кар’єру. Крім цьо-
го, Міла ще співає, 
грає на музичних 
інструментах та є професійною моделлю. 
Бувала в Україні не раз. Під час Револю-
ції гідності підтримала українців і закли-
кала шанувальників жертвувати гроші 
на допомогу постраждалим на Майдані.

Роберт Максвел
Гох Мехел Гер-

шович, більш ві-
домий як Роберт 
Максвел, народив-
ся на Закарпатті в 
селищі Солотвино. 
Своє ім’я він змі-
нив кілька разів, 
поки став Максве-

лом — мільярдером, що володів вели-
кою частиною медійного бізнесу Вели-
кобританії. Максвел знав понад 10 мов. 

1978 року приїхав в Україну, по-
бачив рідне містечко, яке зовсім не 
змінилося за 40 років. Аби оживи-
ти малу батьківщину, запропонував 
місцевій владі 60 мільйонів доларів, 
але отримав відмову.

Володимир Хавкін
Мільйони людей 

у всьому світі завдя-
чують Володимиру 
Хавкіну життям. Ви-
хідець з Бердянська 
винайшов вакцину 
проти холери й чуми. 
Найдовше бактеріо-
лог жив в Індії — 22 роки, рятував кра-
їну від епідемії. За 40 років більше 35 
мільйонів осіб убереглися від страш-
ної хвороби. В Індії Володимира поча-
ли сприймати як божество, преса на-
рекла його «благодійником людства».

Соня Делоне
Одеситка Соня 

підкорила світ 
моди вибагливої 
Франції. Лише кон-
струюванням одягу 
вона не обмежила-
ся, далі було взуття, 
розмальовані авто-

мобілі, килими, книги з її ілюстрація-
ми, вітражі та інше. Соня казала: «Лю-
бов до яскравих кольорів — це фарби 
дитинства, фарби України».

24tv.ua

Український інститут у Стокголь-
мі, столиці Швеції, піаністка Наталія 
Пасічник заснувала на громадських 
засадах 2014 року, коли Росія поча-
ла війну проти України. Метою була 
не лише любов до української му-
зики, а й те, що шведи мало знають 
про Україну. Не знають, наприклад, 
що Ярослав Мудрий був одружений 
з Інґіґердою, донькою їхнього короля 
Улофа, що гетьман Іван Мазепа був 
союзником короля Карла ХІІ. 

Першим підтримав Наталію її чо-
ловік Фредерік Йонсон, психолог, ко-
трий відтоді безоплатно працює в ін-
ституті. Батько Наталії Ігор Пасічник 
— ректор Національного універси-
тету «Острозька академія», мама Яд-
віга — професор математики. Ната-
лія навчалася в музичній академії 
ім. М. Лисенка, музичній академії ім. 
Ф. Шопена у Варшаві, шведській Ко-
ролівській академії музики. Гастро-
лювала в Європі, США.

На одному з концертів у Швеції 

зустріла свого майбутнього чолові-
ка. Так у її життя 25 років тому при-
йшла Швеція. Викладала в Королів-
ській академії музики та у вищій шко-
лі «Біркаґорден» у Стокгольмі. Захо-
плюється гірськолижним спортом. 
Подружжя має 21-річну доньку Ніко-
ліну.

Заснування Українського інсти-
туту підтримав не лише чоловік, а 
й Карл Більдт, тодішній міністр за-
кордонних справ Швеції. Позитив-
но поставилися до новини король 
Карл XVI Густав і шведська музична 
громадськість. Завданням інституту 
стало просування української куль-
тури у шведський простір. Україн-
ський інститут, не будучи державною 
організацією, представляє Україну 
в Європейській спілці культурних ін-
ституцій, в якій таких інституцій 13, 
а польська, французька, італійська, 
іспанська мають державне фінан-
сування й адміністративні ресурси. 
Це дає можливість реалізовувати 
спільні проекти. Інститут бере участь 
у найбільшому в Скандинавії книж-
ковому ярмарку Gоteborg Book Fair, 
провів уже третій Нордичний фес-
тиваль українського кіно, на якому 
були показані найновіші кіностріч-
ки «Моя бабуся Фані Каплан» Олени 
Дем’яненко, «Чужа молитва» Ахтема 
Сеїтаблаєва, «Червоний» Зази Бу-

адзе та фільм про війну на Донбасі 
«Паморозь».

30 жовтня 2017 року відбувся 
фестиваль української музики у Шве-
ції «Переосмислюючи Європу: Укра-
їна» на престижному концертному 
майданчику Musikaliska. Чи не впер-
ше в такому обсязі шведська публі-
ка відкрила для себе музику україн-
ських композиторів від Дмитра Борт-
нянського, Миколи Лисенка, Миколи 
Леонтовича до сучасників — Миро-
слава Скорика, Ганни Гаврилець та 
інших. У залі були присутні диплома-
тичний корпус, члени королівської 
родини. Коли зведений дитячий хор 
«Щедрик» і найстаріша хорова школа 
Швеції «Adolf Fredriks Musikklasser» 
співали «Молитву за Україну» М. Ли-
сенка, піднялася вся зала. Під час 
фестивалю виступило 150 молодих і 
зовсім юних музикантів з України та 
Швеції. Була представлена інстру-
ментальна, симфонічна й хорова му-
зика. Виступили сестри-близнючки 
Софія й Анна Кисляк, які після пере-
селення з Донбасу навчаються в спе-
ціалізованій музичній школі ім. Ми-
хайла Вериківського в Києві, 15-річ-
ний піаніст Максим Шарпар, котрий 
живе у школі-інтернаті, оскільки 
батьки не мають можливості пересе-
литися із зони війни. 

Уперше в Швеції прозвучав фор-
тепіанний концерт Франца-Ксавера 

Моцарта (сина Вольфґанґа-Амадея 
Моцарта), котрий прожив більшу час-
тину свого життя у Львові. Блискуче 
виконала концерт пані Пасічник у су-
проводі оркестру «INSO-Львів». 

Чоловік і донька піаністки також 
працюють для України. Ніколіна пе-
реклала шведською мовою романси 
на слова Івана Франка, Лесі Україн-
ки. Фредерік допоміг створити між-
народний відділ в Острозькій акаде-
мії та навчився вільно спілкуватися 
українською.

Наталія Пасічник також тісно 
пов’язана з Україною. 2017 року 
вона очолила журі конкурсу ім. 
П. Чайковського для дітей з місте-
чок і сіл України. 2016-го виступа-
ла разом із сестрою (Ольга співає у 
Варшавській опері) в Дніпрі, Кропив-
ницькому, Одесі, готує проект з музи-
кою Ф.-К. Моцарта, котрий у Львові 
заснував товариство, що стало ба-
зою для музичної академії. Видала 
в європейській фірмі «Biz Records» 
диск «Consolation» із записами укра-
їнської музики, на якому бас Лютган-
до Каве з Південної Африки співав 
«Заповіт» Тараса Шевченка україн-
ською. Молода піаністка сповнена 
творчих задумів, які здійснюватиме 
Український інститут у Стокгольмі.

Ларіон КОСТЕНКО

Уряд Канади надав кошти 
освітньому проекту 

про Голодомор
Уряд надав додатковий трирічний грант у 

розмірі 1,45 млн CAD на підтримку «Національ-
ного освітнього туру про Голодомор». Проект, 
заснований 2015 року Канадсько-українською 
фундацією за фінансового сприяння уряду Ка-
нади, передбачає «пересувний клас» — спеці-
ально облаштований автобус з інтерактивним 
обладнанням, який подорожує освітніми закла-
дами Канади з метою донесення правди про 
трагічні події 1932 – 1933 рр. в Україні. Клас 
уже відвідало понад 25 тис. канадців, у т. ч. по-
над 18 тис. студентів і викладачів.

Крім канадського уряду, фінансову підтрим-
ку проекту надали уряди провінцій Онтаріо та 
Манітоби, а також ряд фундацій.

Юліян Китастий — новий 
музичний директор Капели 

бандуристів Канади
Юліян Китастий є одним з найвидатніших 

бандуристів світу, він артист, композитор і ди-
ригент. Творчість Юліяна Китастого містить ком-
позиції для театру, танцю, кіно. Його гру на бан-
дурі можна чути у відомому українському фільмі 
«Поводир».

Капела нині готує нові концертні програми. 

Спільнотам української 
діаспори подарували книжки

Львівські видавництва подарували свої 
книжки українцям різних куточків світу. Акцію 
провів Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного університе-
ту «Львівська політехніка».

Книги отримали Товариство об’єднання 
українців у Франконії (ФРН), школа «Материн-
ка» ім. Дмитра Павличка у Варшаві (Польща), 
недільна школа в Греції, суботня школа в Нідер-
ландах, Союз українських студентів у Мюнхе-
ні (ФРН), школа в місті Осло (Норвегія), Конгрес 
українців Естонії.

Музей української діаспори 
в Києві шукає експонати
Музей працює над створенням нової експо-

зиції. Колектив просить допомоги експонатами 
й матеріалами про українців закордону. Зокре-
ма, це книги, плакати, посвідки, фотографії, лис-
ти, особисті речі українців еміграції, платівки із 
записами української музики та виконавців, ви-
дані в різних країнах світу, документи україн-
ських інституцій, твори мистецтва відомих дія-
чів української діаспори.

Контакти музею: тел.: +38-044-280-6418, 
e-mail: museum.diaspora@gmail.com

Нові українські громади
У Вікторії створено відділ Конгресу українців Канади. 

Відділ запросив до співпраці всі громадські організації, куль-
турно-освітні товариства українців острова Ванкувер. 

У Ізмірі відкрили українське товариство. Українці ту-
рецького Ізміра зареєстрували громадське об’єднання 
«Українська спілка солідарності в Ізмірі». У Туреччині зага-
лом діє 11 товариств української культури.

У Вашингтоні зібрали кошти 
на реабілітацію 

українських військових
Щорічний благодійний концерт у пам’ять про Героїв Не-

бесної Сотні відбувся в американській столиці. Зібрані ко-
шти направлять на забезпечення спеціальним реабіліта-
ційним обладнанням військового медичного центру в Ірпе-
ні, де лікуються поранені українські воїни.

Захід відбувся у приміщенні Посольства України в США.
Це вже четвертий благодійний концерт у пам’ять про Геро-

їв Небесної Сотні. Щороку на цих концертах збирають по 80 – 
90 тис. доларів. Крім того, різні фонди безкоштовно дають ме-
дичне обладнання, ліки, які пересилають в Україну.

Крим — це Україна!
Українці Сіднея (Австралія), Мадрида (Іспанія), Риги (Латвія) 

приєдналися до цієї міжнародної акції, вийшли на вулиці, щоб на-
гадати світовій спільноті про злочини кремлівського режиму. Зо-
крема, в Мадриді маніфестанти з прапорами й плакатами про-
йшли вулицями столиці до Королівського палацу. 

Фотовиставка про російську 
агресію проти України відкрита в 

столиці Угорщини
У Будапешті відкрили цю фотовиставку, і пройшов по-

каз фільму про Героя України, оперного співака Василя 
Сліпака, який загинув на Донбасі. Акція відбулася в Цен-
трі української культури при Державному самоврядуванні 
українців Угорщини.

Посол України в Угорщині Любов Непоп наголосила, що 
протидія російській агресії є ключовим завданням не лише 
українців, а й світового співтовариства: «Росія веде війну 
проти всього цивілізованого світу».

Фільм переміг на кінофестивалі в 
Лондоні

Фільм «Післяопераційна палата» канадської режисерки 
українського походження Адріани Лугової переміг у номіна-
ції «Найкращий документальний повнометражний фільм». У 
фільмі йдеться про декілька гуманітарних канадських місій 
в Україну, організованих Канадсько-українською фундаці-
єю, про те, як упродовж 2014 – 2015 років канадські хірур-
ги надавали операційну допомогу в Головному військово-
му клінічному госпіталі в Києві пораненим українським вій-
ськовослужбовцям, які стали жертвами російської агресії. 

У фестивалі брали участь представники з-понад 50 
країн. 2017 року цей документальний фільм здобув десять 
міжнародних нагород. 

У Канаді 
українська, польська та 

в’єтнамська громади ініціювали 
створення меморіалу 
жертвам комунізму

Монумент мають намір встановити в 
центрі столиці країни Оттаві. Проект частко-
во фінансує уряд, частково — благодійна ор-
ганізація «Tribute to Liberty». Вона була утво-
рена 2008 року й об’єднує представників 
найбільших етнічних організацій у країні, се-
ред них і Конгрес українців Канади.

Канада — це країна іммігрантів, і при-
близно 8 млн людей (тобто майже четверта 
частина населення) — вихідці з країн, які по-
страждали від комуністичних режимів. 

 

Виступ українців 
зачарував на 

фестивалі в Австралії 
Виступ танцювального колективу «Ле-

генда» в місті Джілонг (штат Вікторія) ви-
кликав захоплення відвідувачів найбіль-
шого мультикультурного святкування на 
Зеленому континенті — «Pako Festa-2018». 
Вже традиційно українську діаспору на свя-
ті представляє цей колектив, який показав 
українські танці. 

Фестиваль організовують у Джілонгу 
від 1983 року, він є одним з найвідоміших 
етнофестивалів Австралії. У фестивалі бе-
руть участь культурні спільноти, громадські 
об’єднання, митці з різних куточків світу.

 

Новій групі 
співвітчизників надано статус 

закордонного українця
У Міністерстві закордонних справ Укра-

їни відбулося чергове засідання Національ-
ної комісії з питань закордонних українців. 
Було розглянуто 176 заяв наших співвітчиз-
ників про надання їм статусу «закордонний 
українець» з видачею відповідного посвід-
чення. Крім етнічних українців, заяви на-
дійшли від дев’яти кримських татар, які нині 
мешкають у Туреччині, але надали відповід-
ні документи, що їхні предки походженням з 
Криму. Це свідчення, що навіть у третьому – 
четвертому поколінні кримські татари визна-
ють Крим українським.

Посвідчення отримає і україномовна 
письменниця з Берестейщини (Білорусь) 
Наталя Бабіна.

Під час засідання також домовилися 
про підготовку комісією пропозицій щодо 
змін до Закону України «Про закордонних 
українців».

Український інститут Наталії Пасічник
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Україні треба 
10 мільярдів 
євро на «зелену» 
енергетику
Україна протягом ми-

нулого року відкрила 257 
МВт потужностей із «зеле-
ної» електроенергетики та 
1,8 ГВт потужностей тепло-
вої генерації. Про це сказав 
голова державного агент-
ства з енергоефективності 
та енергозбереження Сер-
гій Савчук: «Залучено 440 
млн євро додаткових інвес-
тицій у виробництво тепла з 
альтернативних видів пали-
ва, приблизно стільки ж — 
у виробництво електричної 
енергії».

За його словами, на 
сьогодні Україна потребує 
близько 10 млрд євро інвес-
тицій для виконання націо-
нального плану щодо впро-
вадження альтернативних 
джерел енергетики.

«Президент IRENA запев-
нив, що агентство і техніч-
ною допомогою, і фінансо-
вою, і своїм авторитетом до-
поможе нам залучити інвес-
торів», — додав Савчук.

IRENA — Міжнародне 
агентство з відновлюваль-
них джерел енергії.

Казахстан 
переходить на 
латинський алфавіт
Президент Казахстану 

Нурсултан Назарбаєв за-
твердив нову редакцію наці-
онального алфавіту на осно-
ві латинської графіки.

Міністр освіти і науки 
Казахстану Ерлан Сагада з 
приводу нового казахсько-
го алфавіту на основі лати-
ниці заявив, що його впро-
вадження в школах від-
буватиметься обдумано й 
тільки після глибокого ви-
пробувального періоду.

Міністр повідомив, що 
переходити на латиницю бу-
дуть з нульового класу.

У жовтні 2017 року На-
зарбаєв підписав указ про 
поетапне переведення ка-
захського алфавіту на ла-
тинську графіку до 2025 
року. Тоді був затверджений 
алфавіт на латиниці з 32 лі-
тер. Однак у ньому широ-
ко використовувалися апо-
строфи, що ускладнювало 
читання й письмо. У новій 
версії алфавіту частина лі-
тер замість апострофів отри-
мали діакритичні знаки.

У Сілезькому 
воєводстві Польщі 
вводять безкоштовні 
квитки для ветеранів 
антикомуністичної опозиції 
Сілезька залізниця вво-

дить безкоштовні квитки 
для діячів антикомуністичної 
опозиції часів Польської На-
родної Республіки. 

Щоб скористатися мож-
ливістю безкоштовного про-
їзду, пасажир має надати 
посвідчення діяча антикому-
ністичної опозиції або осо-
би, репресованої з політич-
них причин. Імовірно, безко-
штовним проїздом скориста-
ються від 400 до 600 осіб. 

Панорама

Учені створили найбільше генеалогічне 
дерево, яке охоплює 13 млн людей
Генетики зі США в основу дослідження взяли дані сайту, присвяче-

ного генеалогії. Дослідники вивчили інформацію з 86 мільйонів профі-
лів, встановивши родинні зв’язки між людьми.

Дерево об’єднало 11 поколінь, що жили з 1650 по 2000 роки — пе-
реважно це мешканці Європи й Північної Америки.

Аналіз родинних зв’язків показав, що жінки в середньому переїж-
джають частіше, ніж чоловіки. Водночас чоловіки їхали далі від місця на-
родження.

Крім того, генетики виявили закономірне зниження тривалості жит-
тя під час воєнних конфліктів. Зокрема, під час Першої і Другої світових 
війн, а також під час Громадянської війни у США.

Учені з’ясували, що шлюби між кузенами укладали аж до 1850 року, 
попри те, що 1750 року відбулася промислова революція і з’явилася 
можливість подорожувати, тобто не бути в замкнутому середовищі, чим 
досі пояснювали подібні шлюби. Отже, така традиція жила ще довго. 

Згідно з дослідженням старіння людей зумовлено генетикою лише на 
16%, решта — пов’язано з умовами життя, шкідливими звичками тощо.

Улітку в Україні запустили онлайн-ресурс для створення генеалогіч-
ного дерева.

Історія: таємниці, відкриття, гіпотези

Неформальне білоруське 
об’єднання військових істориків, лю-
бителів історії і воєнно-історичної ре-
конструкції, археологів «Цех живої іс-
торії» влаштувало зустріч, присвячену 
Жаберському замку. 

Магнатське багатство 
Жабер нині — село на півночі Дро-

гичинського району Брестської облас-
ті, де живуть кілька десятків людей. Ві-
доме воно ще з документів середини 
XVI століття, а приблизно через 100 
років місце набуло політичного і стра-
тегічного значення. Назва, ймовірно, 
походить від слова «жабер» або «жа-
берина» — невеликий ставок, болото. 

Завдяки діяльності великого мар-
шалка Великого князівства Литов-
ського Яна Кароля Дольського (1637 
– 1695), який за підтримки короля Яна 
III Собеського зумів зробити блискучу 
кар’єру, тут з’явилися потужні земля-
ні укріплення. А сам маршалок актив-
но використав Жаберський замок як 

власну резиден-
цію. 

Про значен-
ня й багате убран-
ня замку свідчить 
і те, що тут час-
то бував у 1690-ті 
роки підканцлер, 
а потім великий 
канцлер Велико-
го князівства Ка-

роль Станіслав Радзивіл, який писав 
про це у своєму щоденнику. 

«Величезне значення жаберська 
резиденція зберегла й після смерті Яна 
Кароля Дольського. Зокрема, 1696 року 
Кароль Станіслав Радзивіл зупинявся в 
селі у вдови магната Ганни. 1700 року 
остання покинула замок над Ясельдою 
і поїхала до Варшави. Після її смерті вся 
спадщина Яна Кароля Дольського віді-
йшла до Михайла Сервація Вишневець-
кого, який одружився з дочкою магната 
Катериною. Новий власник продовжу-
вав використовувати Жаберський за-
мок як резиденцію», — пишуть співро-
бітники Інституту історії НАН Білорусі 
Микола Волков і Сергій Ліневич. 

Якщо магнати жили в замку й за-
прошували сюди інших магнатів, зна-
чить, ця резиденція вирізнялася роз-
кішшю, що свідчила про високий рі-
вень господарів. Звідси беруть по-
чаток народні оповіді про сховані в 
замку скарби роду Вишневецьких.

Під охороною стін, 
артилерії і боліт 

Популярність поселенню принесли 
події Великої Північної війни 1700 – 
1721 рр. У цій війні Річ Посполита вою-
вала проти Швеції на боці Росії і Данії, 
проте одночасно в країні тривала гро-
мадянська війна — за королівський 
і князівський престол проти саксон-
ського курфюрста Августа Сильного 
воювали магнатські угруповання на 

чолі зі Ста-
ніславом Ле-
щинським. 

«На по-
ч а т к о в о м у 
етапі Великої 
Північної ві-
йни зусилля-
ми Михайла 
Сервація Ви-
шневецького 
Жаберський 
замок фак-

тично був перетворений на одну з най-
потужніших фортець у Великому кня-
зівстві Литовському», — зазначають 
дослідники. 

Замок був добре забезпечений гар-
нізоном, артилерією, амуніцією та про-
віантом. 1706 року в ньому перебува-
ло 815 солдатів і 58 гармат. Артилерія, 
що розміщувалася на бастіонах і валах, 
була підготовлена до захисту. Фортеця 

мала чотири бастіони, глибокий рів, а 
її оборонний периметр додатково укрі-
плювали палісади. З усіх боків вона 
була оточена непрохідними болотами. 

Знищення цитаделі й 
підводні пошуки скарбів 

Незважаючи на це, Жаберський 
замок не зміг дати відсічі військам 
шведського короля Карла XII, був 
зруйнований і тепер майже непоміт-
ний, навіть якщо ви йдете просто по 
його бастіонах. 

Замок руйнували більше 10 днів, 
подивитися на руйнування цитаделі 
приїжджав сам король Карл. Пізніше 
фортецю не оновлювали, а в народній 
пам’яті події тих часів обросли таємни-
чими легендами про золото, срібло й 
затоплені в річці Ясельді гармати. 

«У селі Жабер був один з найбіль-
ших арсеналів на наших землях. Уже 
більше ста років намагаються його 
знайти, але й досі досягти значних ре-
зультатів не вдалося. За допомогою 
нових методів ми сподіваємося розга-
дати таємницю Жаберського арсена-
лу», — зазначив Микола Волков. 

Історики розповіли присутнім і по-
казали на фото й відео особливості 
проведення археологічних робіт у во-
дяних ровах покинутої фортеці. Поді-
бні роботи для Білорусі є унікальними. 

Сайт Хартыя 97, 28.02.2018 

Законодавство — нестабільна річ. Сьогодні щось 
заборонено, а завтра вже дозволено. Або навпаки. 
А іноді законодавці починать ухвалювати вкрай не-
очевидні рішення. 

Релігійна Індія
Ману-смріті — стародавня індійська пам’ятка 

права. Індуси вірили, що ці священні приписи правед-
ного життя їм залишив сам Ману — прабатько люд-
ства. Історики, однак, стверджують інше: ці закони 
складала каста жерців-брахманів, щоб утримувати 
свою владу і зручне для них соціальне розшарування.

Дійсно, звідки Ману міг знати так багато нюан-
сів життя своїх численних нащадків? Наприклад, у разі 
смерті чоловіка дружина не могла вийти заміж повторно. 
Але, якщо дітей вони так і не завели, то була зобов’язана 
на вимогу родичів чоловіка зачати від когось з них.

Багатоженство було заборонено, але з див-
ним застереженням. Чоловік міг узяти другу дружи-
ну, якщо перша, на його думку, була «вередливою та 
марнотратною» або страждала на алкоголізм.

Суворий Вавилон
Закони царя Хаммурапі відомі всьому світу як 

одна з перших спроб створити цілісну правову систе-
му, за багато століть до появи римського права. Ба-
гато положень цих законів цілком відповідали їхньо-
му гаслу — «Щоб сильні не кривдили слабких». Цар 
Вавилону, зокрема, обіцяв захищати вдів і сиріт, на-
йманих працівників, рабів та інші беззахисні соці-
альні прошарки. На жаль, про судову практику Вави-
лону нам відомо набагато менше, тому зрозуміти, на-
скільки надійно цар захищав людей, досить складно.

Були серед вавилонських законів і такі, що нині 
здаються досить дивними або негуманними. Примі-
ром, дочка, що вийшла з-під влади батька, найчасті-

ше ставала жрицею, якій заборонялося відвідувати 
гральні й публічні будинки, займатися торгівлею або 
якимось ремеслом. Зате, на відміну від жерців-чоло-
віків, вони могли володіти землею. 

Багато ситуацій у Вавилоні вирішували за прин-
ципом «око за око, зуб за зуб». Якщо зламав комусь 
кістки — йому ламали такі самі кістки. Проте раби 
платили набагато більшу ціну. Наприклад, за образу 
вільного вавилонянина рабу відрубували вухо. 

Давній Рим
З огляду на розвиток правової системи у Старо-

давньому Римі, різноманітних писаних законів там 
існувало багато. Деякі з них так чи інакше актуальні 
й досі, вважаються юридичним ідеалом. А деякі мо-
жуть викликати хіба що подив. Наприклад, працівни-
цям секс-послуг у Римі належало висвітлювати во-
лосся. Чому? У цій сфері часто працювали представ-
ниці підкорених народів Європи. І найчастіше вони 
були білявками або русявими, на відміну від темно-
волосих римлянок. Тому світлий колір волосся став 
урешті «візитною карткою» професії.

Якщо римлянина вбивала блискавка, то друзі й 
рідні не могли його поховати. Адже блискавками в 
уявленнях народу тоді завідував бог Юпітер. Коли 
верховний бог пантеону вирішив покарати когось 
своєю блискавкою, значить, було за що. І таку люди-
ну вважали проклятою.

До речі, в якийсь момент існування Римської 
республіки Сенат заборонив плакати на похоро-
нах. Причина була вкрай прозаїчна: сформувалася 
ціла професія актрис, які заробляли плачами й ри-
даннями на чужих похоронах. Багатії перед смертю 
влаштовували заочні змагання, за ким голосніше й 
довше ридатимуть. Сенату це просто набридло, тому 
плач заборонили.

Різниця в правах між повноправними громадя-
нами Риму й усіма іншими була така велика, що на-
віть суїцид не всім був доступний. Громадянин міг 
спокійно позбавити себе життя, якщо захотів. А 
раби, солдати та інші підневільні люди мусили подати 
спеціальне прохання до Сенату, щоб отримати дозвіл 
і пляшечку з отрутою. 

Одяг фіолетового і пурпурного кольорів за часів 
Римської імперії вважався ознакою імператорського 
дому, і тільки члени імператорської родини могли но-
сити одежу  таких кольорів. Простолюдинам було за-
боронено носити довгі тоги, щоб випадково не сплу-
тати із сенатором або іншою поважною особою.

Наші дні
Якщо дивні й безглузді закони давнини можна 

легко пояснити тим, що наші предки часто мали інші 
уявлення про навколишній світ, то діяльність сучас-
них законодавців іноді здається просто абсурдною. 

У деяких штатах США заборонено облизувати 
жаб. На перший погляд, це маячня. А річ у тому, що 
серед жаб є такі, слиз яких має галюциногенну влас-
тивість. Звичайно, облизувати їх безглуздо, галюци-
ноген треба виділяти зі слизу хімічним шляхом. Од-
нак деякі нерозумні американці почали облизувати 
жаб, у результаті сильно отруїлися.

У штаті Мічиган заборонено кидатися восьми-
ногами. І це теж пояснити просто, адже восьминіг є 
неофіційним символом місцевої хокейної команди 
«Detroit Red Wings». 

Згідно з податковим законодавством Велико-
британії підданий Британської корони не має права 
приховувати від інспектора інформацію, яку бажає 
від нього приховати. Але може спокійно не розпові-
дати того, що розповісти не проти. Тільки вдумайте-
ся: в певному сенсі це геніально.

Під Буенос-Айресом 
виявили 500-річну 

мережу тунелів 
Під вулицями столиці Аргентини зна-

йдено вхід до мережі підземних тунелів, 
вік яких може складати близько 500 років. 
Довгий час про існування цих лабіринтів 
йшлося тільки в міських легендах. 

У період Середньовіччя в Буенос-Ай-
ресі з’явився єзуїтський орден, ченці яко-
го прагнули залучити всіх жителів до като-
лицизму. Підземні ходи побудували пред-
ставники ордену, а використовували для 
відступу при раптовій атаці ворогів. 

250 років тому ченці ордену єзуїтів по-
кинули місто через те, що їм так і не вда-
лося навернути до своєї віри місцевих ін-
діанців. 

Лабіринти виявили випадково — одна 
зі стін тунелю обвалилася під ногами ро-
бітників. 

У Китаї знайшли скарб 
монет вагою більше 

5 тонн 
Скарб вагою 5,6 тонни був знайдений 

у Китаї наприкінці минулого року. Знахідку 
виявили недалеко від китайського міста 
Цзіндечжень (провінція Цзянси). 

Усі монети знаходилися нижче рівня 
підвалу старовинної будівлі в поселенні 
Чалянь. 

Загалом у скарбі — понад 300 000 
найдрібніших бронзових китайських мо-
нет, які карбували в час правління динас-
тії Сун, у 960 – 1279 роках. Але скарб був 
схований дещо пізніше, під час правління 
монгольської династії Юань, 1271 – 1368 
роки. 

Швидше за все, знайдене належало 
приватній торговій компанії, яка викорис-
товувала дрібні монети в повсякденній ро-
боті. 

Білорусь: у поліських болотах шукають скарби із замку магнатів 

Ця потужна Жаберська фортеця 
існувала до початку XVIII століття.

Князь Кароль 
Станіслав Радзивіл.

Станіслав Лещинський, 
якого підтримував 

Карл ХІІ.

Дивні закони від давнини до наших днів
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Алкоголь здавна впливав на іс-
торію Росії. Досить згадати слова 
князя Володимира «Русі є весело-
щі пити», що зумовили вибір між іс-
ламом і християнством. За минулі 
віки алкоголь побував і головним 
засобом наповнення бюджету, і 
державною нагородою, й інстру-
ментом управління суспільством, 
і навіть зброєю проти непокірних 
племен. 

Першу державну монополію на 
спиртні напої ввів об’єднувач Росії 
князь Іван III у 1470-х роках. Саме 
цього часу стосується поширення в 
країні справжнього міцного алкого-
лю — горілки, що потіснила тради-
ційні меди й браги. 

Уперше горілку до двору москов-
ських князів доставило генуезьке 
посольство через кілька років після 
перемоги в Куликовській битві. 

До часу остаточного об’єднання 
Русі навколо Москви горілку гнали 
вже безпосередньо в Кремлі, у сті-
нах Чудова монастиря, за візантій-
ською технологією, що потрапила 
до нас разом з почтом царівни Софії 
Палеолог, нареченої Івана III. Причо-
му Іван III майже 20 років вів довгу 
суперечку з церквою, намагаючись 
заборонити їй виробництво алкого-
лю. Але позбавити монастирі права 
на горілку змогли тільки через два 
століття. 

При Івані Грозному держмоно-
полія на горілку склалася в розви-
нену бюрократичну систему. «Госу-
дареве питво» робили й продавали 
спеціальні уповноважені — «голови 
шинків» і «цілувальники шинків». Їх 
обирало населення в містах, і вони 
складали особливу присягу: «Свого 
питва замість государева питва в 
шинках не продавати», а на підтвер-
дження цілували хрест (тому й «цілу-
вальники»). 

Разом з експортом хутра саме 
«государеве питво» забезпечувало 
наповнення скарбниці, а дозвіл на 
відкриття шинку був своєрідною на-
городою. Приміром, знамениті пере-
можці Смутного часу купець Кузьма 
Мінін і князь Пожарський отримали 
право відкрити кілька питних закла-
дів у Москві. 

«Питний продаж 
є спрадавна регалія, 
що належить короні» 

1652 року патріарх Никон і цар 
Олексій Михайлович спробували ре-
формувати не лише церкву, а й сис-
тему пиття в Росії. Шинки були ска-
совані, замість них заснували «кух-
леві двори», де горілку продавали 
тільки «на винос». Фактично це була 
перша антиалкогольна кампанія в 

історії. Передбачалося, що піддані 
царя стануть менше пити і «вжива-
тимуть» культурно вдома. Але цар і 
патріарх прорахувалися: виявило-
ся, що ні в скарбниці, ні в населення 
банально немає тари для алкоголю 
«на винос». Скляна пляшка тоді була 
дорогим і дефіцитним предметом. У 
результаті вже через 10 років, коли 
державу вразила економічна криза 
через довгу війну на Україні, шинки 

не лише відновили, а й навіть дозво-
лили їм продавати алкоголь під час 
православних постів. 

При цьому власної горілки в Ро-
сії бракувало, і понад третину тої, що 
продавали в царських шинках, заку-
повували в Прибалтиці й на Україні. 
Відро (трохи більше 12 літрів) про-
стого «хлібного вина» в шинку кошту-
вало 80 копійок, а популярна тоді 
кминна горілка була вдвічі дорожча. 

При Петрі I монополія на алко-
голь забезпечувала десяту частину 
доходів держави. Відомо, що 1724 
року скарбниця отримала від про-
дажу «вина» 969 тис. рублів. Для 
порівняння: на будівництво в но-
вій столиці — Санкт-Петербурзі — 
тоді щороку витрачали близько 300 
тис. рублів. Водночас для збільшен-
ня казенних доходів від алкоголю 
остаточно заборонили «винокурін-
ня» церкві й монастирям і потім уза-
галі всім особам недворянського 
звання. 

Дворяни отримали право роби-
ти горілку для своїх потреб, від 30 до 
1000 відер на рік залежно від чину 
згідно з Табелем про ранги, але вжи-
вати її дозволялося тільки в маєт-
ках. Іншим станам, селянам і горо-
дянам, дозволили варити для себе 
тільки мед і пиво. 

Катерина II приділила чимало 
уваги алкогольній монополії. При ній 
ухвалили «Статут про винокуріння», 
в який імператриця особисто впи-
сала визначення: «Питний продаж 
є спрадавна регалія, що належить 
короні». Під час її правління шинки 
перейменували на «питні заклади», 
«понеже від зловживань, що стали-
ся, назва шинку зробилася дуже під-
лою і ганебною». Щоб підкреслити 
значення держмонополії, питні за-
клади прикрашали державним гер-
бом — відтепер російська людина 
легально купувала горілку тільки під 
двоглавим орлом. 

Катерині II вдалося збільшити 
доходи від продажу алкоголю в 1,5 
разу, а ціна на горілку зросла удвічі 
— з 2 до 4 рублів за відро. Тоді скарб-
ниця щороку продавала близько 2 
млн відер «хлібного вина», і на душу 
населення Російської імперії припа-
дало близько літра казенної горілки 
на рік. Насправді споживання було 

більше, оскільки до половини міц-
ного алкоголю виробляли підпільно. 
Проте споживання горілки було в 3 – 
4 рази менше, ніж у наші дні. 

«Питущі округи» 
Російської імперії 

Горілка допомогла Росії пере-
могти й Бонапарта. 1811 року росій-
ська скарбниця отримала за продаж 
алкоголю рекордну суму — понад 38 
млн рублів. Для порівняння: вся ві-
йна 1812 року з небаченими раніше 
втратами і спаленою Москвою обі-
йшлася Росії в 155 млн. 

За правилами торгівлі горілкою, 
що склалися при Катерині, держава 
здавала цю справу «у відкуп», тобто 
влаштовувала тендер, продаючи під-
приємцям право продажу алкоголю 
під держконтролем. Проте важкі ві-
йни з Наполеоном позначилися й на 
горілчаному ринку — виробництво 
й доходи від алкоголю різко впали, 
і «відкупники» заборгували державі 
37 млн рублів. 

Тому 1817 року цар Олександр I 
вирішив доручити продаж алкоголю 
чиновникам, заодно й підняв ціну на 
горілку до 8 рублів за відро. Спочат-
ку цей захід дав нечувані доходи — 
1820 року «збір від казенної винної 
монополії» склав 77 млн рублів. 

Але вже через декілька років чи-
новники корумпувалися, і доходи від 
«винної монополії» різко впали. І вже 
1827 року довелося повернутися до 
колишньої «відкупної системи». Від-
тепер уся імперія була розділена на 
«питні округи», і кожні 4 роки в Сена-
ті проводили тендер на торгівлю ал-
коголем у конкретному окрузі. 

Система була простою. Собівар-
тість горілки на «винокурному заво-
ді» була 40 – 45 копійок за відро, від-
купник купував її в держави аван-
сом і оптом за ціною від 3 до 4 ру-
блів, при цьому роздрібний продаж 
становив 10 – 12 рублів за відро, а 
«розпивальний» продаж, на розлив, 
давав до 20 рублів з відра. Не див-
но, що до середини XIX століття го-
рілчані «відкупники» виявилися най-
успішнішими з російських бізнес-
менів: четверо найкрупніших з них 
мали річний дохід більше 5 млн ру-
блів кожен. 

Але й горілчані прибутки скарб-
ниці за правління Миколи I досягли 
історичного максимуму, забезпечу-
ючи третину всіх доходів. 

У період Кримської війни 1853 – 
1856 років, коли обвалилося багато 
експортних доходів, виторг від про-
дажу алкоголю складав до 46% ро-
сійського бюджету.

 

«Вільна питіям» 
Олександр II дав «вільну» не 

лише селянам, а й горілці. 1863 року 
замість монополії він запровадив 
«винний акциз», схожий на нинішню 
систему. Горілку й алкоголь змогли 
виготовляти і продавати всі, сплачу-
ючи державі «10 копійок з градуса» 
(тобто за відро чистого спирту плати-
ли 10 рублів акцизу). При цьому ал-
коголь з винограду акцизом не об-
кладали, зате сплачували особливі 
акцизи на пиво, хмільний мед і на-
віть дріжджі. 

Саме акциз породив звичну нам 
40-градусну горілку. Раніше «хлібне 
вино», що випускали в Росії, мало 
міцність 38%, але при розрахунках 
акцизного збору чиновникам було 
складно оперувати цією цифрою, і 
міністр фінансів Рейтерн наказав 
у новому «Статуті про питний збір» 
встановити міцність горілки в 40%. 

Акцизна система з повсюдним 
виробництвом і продажем алкоголю 
за 30 років майже втричі підвищила 

«питний дохід» держбюджету. Але до 
кінця XIX століття завдяки бурхливо-
му розвитку промисловості держдо-
ходи зросли в цілому, тому алкоголь 
при Олександрі II й Олександрі III 
забезпечував уже лише чверть бю-
джету. 

Проте 1894 року міністр фінан-
сів Вітте, прагнучи підвищити доходи 
держави, продавив введення черго-
вої «казенної винної монополії». При 
цьому він навіть створив особливий 
«Комітет з вивчення якості вищого 
питва» під головуванням хіміка Мен-
делєєва, автора не лише періодич-
ної таблиці, а й наукової праці «Про 
з’єднання спирту з водою». 

Згідно із системою Вітте спирт і 
алкоголь могли виготовляти всі ба-
жаючі, але з дотриманням техніч-
них стандартів і обов’язковим про-
дажем усієї продукції в скарбницю. 
Роздрібну реалізацію алкоголю до-
зволяли тільки за встановленими ці-
нами через казенні «винні крамни-
ці» або приватним торговим закла-
дам, які продавали горілку і спирт за 
держціною, здаючи 96,5% виторгу 
Міністерству фінансів. 

За статистикою 1910 року, в Ро-
сійській імперії діяло 2816 винокур-
них заводів і було вироблено близь-
ко мільярда літрів 40-градусно-
го «хлібного вина». Століття опісля, 
2010 року, в РФ виробили так само 
— мільярд літрів горілки. 

Напередодні Першої світової ві-
йни доходи від «казенної винної мо-
нополії» були головною статтею ро-
сійського бюджету, складаючи від 
28 до 32% доходів. З 1904 по 1913 
роки чистий прибуток скарбниці від 
торгівлі алкоголем перевищив 5 
млрд золотих рублів — при грубому 
перерахунку на сучасні ціни це скла-
де близько 160 млрд доларів. 

«Сухий закон» 
і «п’яна революція» 
З початком Першої світової ві-

йни в Росії ввели «сухий закон», але 
поширювався він лише на нижчі 
верстви населення, виняток зроби-
ли для ресторанів першого розряду, 
де пляшка шампанського коштувала 
12 рублів, а коньяку — до декількох 
десятків (за середньої зарплати чор-
нороба 20 рублів на місяць). «Сухий 
закон» спричинив сплеск підпіль-
ного самогоноваріння: за поліцей-
ською статистикою, до весни 1917 
року було виявлено понад 11 тисяч 
нелегальних виробництв спирту, го-
рілки і браги. 

Населення активно споживало 
й різні сурогати — наприклад, 1915 
року продаж «політури», спиртово-

го розчину для покриття деревини, 
збільшився в 21 раз. 

За іронією долі, в лютому 1917 
року Державна Дума розглядала за-
конопроект, який мав запровадити 
в Росії «сухий закон» назавжди. Під-
сумкове голосування призначили на 
27 лютого, але воно не відбулося че-
рез революцію. 

1917 рік запам’ятався не лише 
падінням монархії — по всій краї-
ні прокотилася хвиля алкогольних 
погромів, які в народі охрестили 
«п’яною революцією». Ряд міст були 
фактично захоплені натовпами сол-
датів і обивателів, що грабували 
вин ні заводи й склади. 

Радянська влада відродила ви-
робництво алкоголю в січні 1924 
року. Спочатку з майбутнього заво-
ду «Кристал» у продаж пішла 30-гра-
дусна горілка, прозвана в народі 
«риківкою», — за прізвищем глави 
радянського уряду Рикова. Продаж 
40-градусної горілки почався в Мо-
скві тільки 4 жовтня 1925 року, і того 
дня зранку вишикувалися велетен-
ські черги за першою після 11-літ-
ньої перерви «справжньою» горіл-
кою. 

У роки НЕПу спиртне забезпечува-
ло від 10 до 14%, а до кінця 1930-х ро-
ків — до 15% доходів держави. Ста-
лін прямо пояснював, що довелося 
«ввести горілчану монополію, аби 
отримати необхідні обігові кошти 
для розвитку нашої індустрії». 

Коли «хлібне вино» 
стало «горілкою» 

Саме сталінська влада поча-
ла називати горілку звичним нам 
словом, раніше її офіційно іменува-
ли «хлібним вином». А в січні 1936 
року прийняли новий держстан-
дарт (що зберігся фактично до на-
ших днів), згідно з яким термін «го-
рілка» уперше з’явився і в доку-
ментах, і на етикетках пляшок. За 
статистикою 1930-х років, кожен 
житель Москви й Ленінграда щомі-
сяця випивав літр горілки і два лі-
три пива. 1940 року, напередодні 
війни, в СРСР за середньої зарпла-
ти 300 рублів літр горілки коштував 
15 рублів 90 коп., а пляшка пива —  
близько 2 рублів. 

У роки війни солдатам у діючій 
армії дозволяли вживати 100 г го-
рілки на день. Проте загальне ви-
робництво алкоголю до 1944 року 
знизилося в 5 разів. На ринку пляш-
ка горілки коштувала 300 – 400 ру-
блів за середньої зарплати робітни-
ка 573 рублі. Довоєнні обсяги ви-
робництва міцного алкоголю від-
новили тільки через 10 років після 
Перемоги. 

За останні 30 років існування 
СРСР алкоголь приносив уже лише 5 
– 8% дохідної частини бюджету, але 
споживання його населенням зрос-
тало. Якщо в рік смерті Сталіна на 
жителя СРСР припадало 2 л горілки, 
літр вина і 7 л пива, то в рік смерті 
Брежнєва — вже 3 літри горілки, 10 
літрів вина і майже 25 літрів пива. 

Почата Горбачовим антиалко-
гольна кампанія була не першою 
в радянській історії. Ще 1972 року 
ухвалили постанову «Про заходи з 
посилення боротьби проти пияцтва 
та алкоголізму», яка не лише створю-
вала мережу витверезників, а й при-
пинила виробництво в СРСР горілки 
високої міцності — 50 і 56%.

Указ 1985 року «Про посилен-
ня боротьби з пияцтвом» призвів до 
того, що за рік виробництво алкого-
лю скоротили майже вдвічі й знищи-
ли чверть виноградників у країні. 

Олексій ВОЛИНЕЦЬ
Сайт «Аргумент», 11.10.2015

Пиятика і влада. Як алкоголь визначав 
історію і політику Російської держави

Фото із серії «Нижегородські босяки». Перед казенною винною 
крамницею. 1910-ті рр. Фото: Максим Дмитрієв, «Государеве питво». 

Сатирична листівка «Філософ. 
Пити чи не пити?!...», випущена 
в роки Першої світової війни, 

коли в Росії діяв «сухий закон».
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Правдиву історію своєї краї-
ни треба знати, аби судити тота-
літаризм і плекати демократію. 
Валерій УДОВИЧЕНКО, автор 
книги «Геноцид в Україні 1932 
– 1933 рр. за матеріалами кри-
мінальної справи № 475», спів-
робітник Служби безпеки Укра-
їни, заслужений юрист України, 
розповів про наслідки Голодо-
мору-геноциду, які стали в наго-
ді РФ при розпалюванні гібрид-
ної війни проти України.

— Валерію Миколайовичу, із 
заздалегідь зрежисованих на-
родних заворушень, криків «Ро-
сія!», виборів проросійського 
губернатора в Донецьку та зре-
штою захоплення ОДА на Сході 
України розгорілося полум’я ві-
йни. Вочевидь, коріння цих по-
дій було значно глибшим…

— На нашій території відбува-
лася багатовічна боротьба укра-
їнської нації за своє існування, 
за свою землю. Боротьба йшла 
між могутніми державами. Укра-
їна знаходилася між ними, і най-
більший тиск чинився з боку Ро-
сійської імперії. Саме в ті часи й 
було започатковано м’яку, а зго-
дом і жорстку русифікацію укра-
їнців. Таку саму державну політи-
ку продовжила й радянська вла-
да. Це призвело до певних нега-
тивних наслідків, які й сталися 
2014 року. Звичайно, під прапо-
рами Російської Федерації та за 
її організаційної і військової під-
тримки.

— Тобто вибухнула історична 
міна. Хто й коли її заклав?

— Аби осмислити це явище, 
слід повернутися до 1917 року, 
коли відбувся жовтневий пере-
ворот. Владу захопила більшо-
вицька партія під керівництвом 
Леніна. І більшовицька Росія з 
початком Української революції 
після проголошення Української 
Народної Республіки фактично 
відразу вдалася до агресії. Від-
булося три військових походи та 
завоювання України, повалення 
УНР. 1919 року на противагу Ки-
єву, який був столицею УНР, сто-
лицею УСРР проголосили Харків, 
куди з Росії переїхав новоство-
рений радянський уряд. Як філіал 
російської Комуністичної партії 
більшовиків створили Компартію 
України на правах обласної ор-
ганізації. Саме вона й стала тим 
осередком, який слухняно вико-
нував циркуляри Москви.

Аналогічну ситуацію ми бачи-
ли 2014 року — створення неза-
конних збройних формувань за 
підтримки Російської Федерації, 
агресивні дії проти суверенітету 
України…

Після окупації України 1920 
року на її території розмістили 
мільйонну російську армію, яка 
підтримувала новий комуніс-
тичний режим. Але він був над-
то слабкий. Зважаючи на потуж-
ність українського визвольного 
руху і розуміючи неможливість 
тривалого підкорення України 
лише силою зброї, Ленін у груд-
ні 1920 року підписав з підконт-
рольним радянським урядом 
України союзний договір, який 
визнавав незалежність УСРР. 

Водночас було зроблено пев-
ні тактичні поступки, переважно 
в національно-культурній сфері. 
Аби прихилити на свій бік насе-
лення, більшовики закорінювали 
свою владу через підтримку укра-
їнської культури. Почала втілю-
ватися політика українізації, яка 
не лише стосувалася запрова-
дження української мови, а й охо-
плювала інші ключові сфери сус-
пільного життя. Ми пам’ятаємо 
Скрипника, Шумського та інших, 
за активної участі яких відбував-
ся культурний ренесанс євро-
пейського зразка, формувалися 
відмінні від російських культур-
ні традиції, орієнтовані на психо-
логічну Європу під гаслом «Геть 
від Москви», створювалася на-
ціональна система освіти, фор-
мувалась економічна концепція, 
згідно з якою Україна мала ста-
ти автономним економічним ор-
ганізмом. Їхніми зусиллями дер-
жавні установи переводили на 
українську мову, запрацювали 
українські школи, видавали нові 
друковані ЗМІ. Саме на цій хвилі 
відбулося зростання економіки. 
Зміцнювався авторитет і вплив 
національної церкви. 

Українізація об’єктивно була 
продовженням хвилі національ-
ного піднесення, викликаного 
Українською революцією, прого-
лошенням УНР і національно-ви-
звольними змаганнями. Націо-
нальне відродження України по-
родило несприйняття і стурбова-
ність кремлівського керівництва, 
яке було змушене піти на поступ-
ки, але не послабило свого фак-
тичного контролю над Україною 
і готувалося до реваншу. Посла-
блення тривали недовго. Сталін 
повністю реалізовував антилюд-
ську політику Леніна і, зокрема, 
розпочав насильницьку колек-
тивізацію, яка загрожувала по-
вним зубожінням селянства. Ко-
лективізація обернулася ката-
строфою, що яскраво видно на 
прикладі України. Почалися бун-
ти, масові заворушення проти 
радянської влади й політики Мо-
скви. У листуванні з Каганови-
чем керманич більшовицької Ро-
сії пише про цю загрозу коротко й 
лаконічно: «Ми можемо втратити 
Україну». Це було реально, адже у 
1930-х в Україні відбулося понад 
4000 селянських повстань.

У відповідь Москва вжила 
всіх репресивних заходів, аби по-
долати опір. Зокрема застосува-
ла і спеціальну операцію, таку по-
літичну технологію, яка призвела 
до Голодомору в Україні, під час 
якого голодом було вбито кіль-
ка мільйонів безневинних лю-
дей, що зламало психічний стан 
населення. Водночас україніза-
цію припинили, швидкими темпа-
ми здійснювали русифікацію. Під 
гаслом боротьби з українськими 
буржуазними націоналістами ре-
пресували українську інтеліген-
цію, відбулася чистка серед укра-
їнських комуністів. 

На Схід України, де було чима-
ло спорожнілих під час Голодомо-
ру осель, завезли людей з Росії 
та Білорусії. Але цими переселен-
цями не були українці. Так відбу-
лося заміщення українського на-

селення, асиміляція та подальше 
зросійщення Донбасу, а також ін-
ших регіонів.

— Чи є офіційні дані стосов-
но того, скільки росіян тоді при-
було в Україну?

— На Донеччину — кілька со-
тень тисяч. Особливо посилив-
ся вплив російськомовних у міс-
тах. Цьому сприяла розбудова 
міст з розвитком промисловості, 
що потребувало великої кількос-
ті працівників. Порівняно з інши-
ми регіонами Донбас і по сьогод-
ні перебуває на першому місці за 
кількістю російського населення.

— Не дивно, що мешканці 
Сходу України так швидко по-
вірили російській пропаган-
ді щодо проекту «Новоросія». 
Хто найбільш палко підтримав 
«русс кий мир»?

— Активними поплічниками 
РФ стали Комуністична партія 
України та Партія регіонів. Саме 
їхні осередки організовували не-
законні референдуми в АР Крим 
і в «ЛНР - ДНР». Багато з них піш-
ли до терористичних угруповань, 
керованих і фінансованих з Ро-
сії, протидіяли військовослуж-
бовцям ЗСУ на Сході країни, коли 
розпочалася АТО. Ці факти зафік-
совані в численних криміналь-
них провадженнях. Яскравий 
приклад: секретар Лисичанської 
міської ради, депутат міськради 
від КПУ Винник 2014-го підтри-
мала створення «ЛНР» та зверну-
лася з відкритим листом до Путі-
на з проханням ввести в Україну 
російські війська.

Вплив РФ був сильним, адже 
люди під натиском багаторічної 
російської пропаганди ідентифі-
кували себе не тільки національ-
но, культурно, а й ідеологічно. В 
ОРДЛО й по сьогодні залишають-
ся ті самі компартійні атрибути та 
ідеологія, на яких знову вихову-
ється молоде покоління. РФ ро-
бить ставку на повзучу гібрид-
ну агресію, спрямовану на змі-
ну влади в Україні. Її пропаганда 
тільки посилюється й набуває но-
вих карикатурних форм.

— 2009 року Ви очолювали 
слідчо-оперативну групу Голов-
ного слідчого управління СБУ 
з розслідування кримінальної 
справи за фактом вчинення в 
1932 – 1933 роках в Україні ге-
ноциду і довели її до суду. Яким 
було його рішення?

 — Апеляційний суд Києва 
під час розгляду кримінальної 
справи перевірив і підтвердив 
як встановлений факт висновки 
органу досудового слідства, що 
в період 1932 – 1933 років про-
ти українців був вчинений зло-
чин геноциду. Суд назвав голо-
вних його організаторів: Ста-
лін, Молотов, Хатаєвич, Кагано-
вич, Косіор, Постишев та Чубар. 
На запитання, чому ці люди вда-
лися до масового вбивства, суд 
також відповів: з метою приду-
шення національно-визвольно-
го руху та протидії побудові не-
залежної Української держави. 
Отже, вперше в історії України з 
ухваленням постанови відбулася 
правова фіксація та кваліфікація 
Голодомору як злочину геноциду 
компетентним національним су-

довим органом у правовому до-
кументі. Наша держава виконала 
свої зобов’язання відповідно до 
норм міжнародного права, Кон-
венції ООН 1948 року та статті 9 
Конституції України.

— Суд відбувся 2010 року. 
Чому його рішення не стало за-
гальновідомим? Чому його не 
містять шкільні підручники з іс-
торії?

— Тому що чинилася протидія. 
Суд відбувся напередодні пре-
зидентських виборів 2010 року, 
коли до влади в Україні прийшов 
Янукович. Він у Страсбурзі пу-
блічно заперечив Голодомор як 
геноцид окремого народу і за-
явив: «Це була загальна трагедія 
народів, що колись входили до 
складу СРСР». Така його риторика 
збігалася з політикою кермани-
чів Кремля, які заперечують зло-
чин геноциду. І це попри те, що 
ми під час розслідування Голо-
домору виявили всі його чинни-
ки. Встановили факти організації 
злочину керівництвом з Москви 
та їхніми поплічниками в Україні, 
що були підтверджені докумен-
тальними доказами, свідченнями 
людей, які пережили Голодомор, 
а також довели намір штучно ор-
ганізувати й використати голод 
як зброю масового біологічного 
винищення частини української 
національної групи. І все це поєд-
нувалося з вилученням усіх про-
дуктів харчування, збіжжя, масо-
вими репресіями й розстрілами, 
залученням озброєних підрозді-
лів Червоної армії, прикордонни-
ків, НКВС до блокування кордо-
нів України та найбільш неслух-
няних територій. Встановлено, 
скільки людей загинуло й чиї ди-
рективи виконували…

Тодішня влада, підігруючи 
РФ, намагалася виправдовувати 
дії сталінського режиму тим, що, 
мовляв, злочин був спрямований 
на селянство, а не на українство. 
Отже, це не був геноцид. Однак 
факти свідчать: у 1932 – 1933 
роках 78% населення України — 
селяни, 81% з яких — українці. 
Сталін сам зазначав: «Вирішен-
ня національного питання в Укра-
їні — це вирішення селянського 
питання». Як титульна нація тіль-
ки українці мали змогу здійснити 
державотворчу місію, і цього бо-
ялися найбільше. ОДПУ, НКВС до-
повідали, що готується повстан-
ня. І вони відбулися за участю по-
над 1,2 млн українців. Загалом 
на контрольованій більшовика-
ми території до акцій спротиву 
вдалися 2 млн людей. Зрозуміло, 
чому найсильніший удар голодом 
і репресіями було завдано по те-
риторії компактного проживан-
ня етнічних українців. Гинули й 
невин ні представники національ-
них меншин, однак в абсолютній 
більшості — саме українці.

Попри те, Янукович уперто 
гнув свою лінію. Головою Інсти-
туту національної пам’яті став 
комуніст Солдатенко. І на дого-
ду Кремлю було слухняно підтри-
мано позицію РФ, яка заперечу-
вала злочин Сталіна. За наказом 
тодішнього міністра освіти Табач-
ника видали нові підручники з іс-
торії України, де вже не згадува-

ли ані доведених фактів, ані суду.
Водночас не говорити про пра-

вову оцінку Голодомору ми не мо-
жемо, адже це те саме, що не бра-
ти до уваги Нюрнберзького про-
цесу, що став юридичним фунда-
ментом для засудження нацизму. 
Зазначу, що тривалий час за про-
грамою ЗНО учні мали оцінювати 
Голодомор як трагічне явище, од-
нак про правові аспекти не йшло-
ся. Утім, найближчим часом Мінос-
віти обіцяє змінити цю ситуацію.

— Першим, хто розповів сві-
ту правду про Голодомор, був ан-
глійський журналіст Гаррі Джон-
сон. Згодом українська трагедія 
була визнана класичним радян-
ським геноцидом. Це ще 1953 
року зробив автор цього термі-
ну Рафаель Лемкін у Нью-Йорку. 
СРСР уперто заперечував факт 
Голодомору. Тепер це робить Ро-
сійська Федерація…

— За часів Союзу все втаєм-
ничувалося, тож приховати прав-
ду було легше. Усі, хто насмілився 
щось видати, за вказівками Кому-
ністичної партії підлягали репре-
сіям. Нинішній російський режим 
так само намагався не допусти-
ти поширення інформації. Адже 
правда, що розкривається, під-
миває коріння, через яке живить-
ся його імперська політика, осла-
блює позиції антиукраїнських сил, 
тобто п’ятої колони. Не випадково 
у травні 2014-го в Донецьку під 
час незаконних дій проти україн-
ської влади публічно було спалено 
Національну книгу пам’яті жертв 
Голодомору 1932 – 1933 років 
в Україні. І нині російський влад-
ний і політичний істеблішмент так 
само розглядає Україну як части-
ну Росії, що нібито має з нею спіль-
ну долю і спільну історію, запере-
чуючи право країни на власну. У 
Росії немає усвідомлення суспіль-
ного каяття, відбувається сакралі-
зація насильства. На наших очах з 
початком опору України агресії 
Російської Федерації інформацій-
на політика РФ трансформувала-
ся в тотальну воєнну дезінформа-
ційну агресію, якій нам усім необ-
хідно протистояти.

— У 2014-му Ви несли служ-
бу в зоні проведення АТО в До-
нецькій і Луганській областях 
та організовували виставки про 
Голодомор 1932 – 1933 років на 
звільнених територіях, зокре-
ма в Бахмуті (тоді Артемівськ), 
Слов’янську, Сєвєродонецьку, 
Покровську (Красноармійськ) та 
Краматорську. Демонстрували 
документи кримінальної спра-
ви. Як на це реагували місцеві 
мешканці?

— Люди цікавилися. Для ба-
гатьох експозиція стала відкрит-
тям. Відвідувачі ставили чимало 
запитань. Головний висновок, 
якого я дійшов: нині мешканці 
Донбасу, котрі зазнали інформа-
ційної агресії, починають прозрі-
вати, вчаться відрізняти факти 
від фейків. Це дуже важливо, аби 
вкотре не потрапити в історичну 
вирву та не підірватися на істо-
ричній міні.

Записали Руслан ТКАЧУК, 
Олена КРУГЛЄНЯ

«Народна армія», 20.04.2017 р.

«Наслідком Голодомору стало зросійщення 
Донбасу, яке вибухнуло міною «русской весны»
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15 березня 
44 до н. е. — під час засі-

дання сенату  змовники вби-
ли римського імператора Гая 
Юлія Цезаря.

1892 — у США винахід-
ник Джесс Рено запатенту-
вав ескалатор. 

16 березня 
1960 — у Нью-Йорку 

представлено перший авто-
мобіль на сонячних батареях.

17 березня 
1874 — народився Ав-

густин Волошин, український 
громадський і політичний 
діяч, священик, президент 
Карпатської України (1939), 
перед тим — прем’єр-міністр 
(із 1938 р.). Помер у Лефор-
тівській в’язниці в Москві 
1945 р. 

1917 — у Києві  за учас-
тю політичних партій, вій-
ськовиків, робітників, духо-
венства, кооператорів, сту-
дентства  оголошено про 
утворення Української Цен-
тральної Ради. 

1937 — у СРСР ухвали-
ли закон, що позбавив селян 
свободи пересування. 

18 березня 
1596 — король Сигиз-

мунд III переніс столицю Поль-
щі з Кракова до Варшави. 

1921 — більшовицькі вій-
ська під командуванням Ту-
хачевського взяли штурмом 
повсталий Кронштадт, при-
душивши виступ незадово-
лених радянською владою. 
Тисячі людей розстріляли. 

19 березня 
Народилися: 1864 — Ва-

силь Липківський, україн-
ський церковний діяч, перший 
митрополит Київський і всі-
єї України відродженої 1921 
р. УАПЦ, страчений у 1937 р. 
за присудом  НКВС; 1895 —  
Максим Рильський, україн-
ський поет; 1904 —  Марко 
Вороний, український поет і 
перекладач, розстріляний на 
Соловках; 1930 —  Ліна Кос-
тенко, українська поетеса.

21 березня 
Народився: 1929 — 

Юрій Мушкетик, письмен-
ник, уродженець села Верті-
ївка Ніжинського району.

22 березня 
1842 — народився Ми-

кола Лисенко,  композитор, 
піаніст, диригент, педагог.

23 березня 
1903 — американські 

брати Райт отримали патент 
на перший літак. 

1942 — окупанти спали-
ли 670 дворів села Піски Но-
вобасанського району Чер-
нігівської області, загинуло 
860 жителів. 

24 березня 
1900 — народився Іван 

Козловський, співак, уро-
дженець Мар’янівки на Ки-
ївщині.

25 березня 
1999 — на трасі під Бо-

рисполем загинув в авто-
катастрофі лідер Народного 
руху України В’ячеслав Чор-
новіл.

26 березня 
1988 — місто експлуа-

таційників Чорнобильської 
АЕС — Славутич — прийня-
ло перших новоселів. 

27 березня 
1793 — Катерина ІІ піс-

ля чергового поділу Польщі 
видала маніфест про приєд-
нання  Правобережної Укра-
їни до складу Росії. 

1854 — Кримська війна: 
Велика Британія і Франція 
оголосили війну Росії.

28 березня 
Народилися: 1709 — 

Олексій Розумовський, ро-
сійський граф, генерал-
фельдмаршал. Син простого 
українського козака Григо-
рія Розума і Наталі Демешки, 
котрий починав кар’єру як 
півчий у придворному хорі. 
Таємний чоловік імператриці 
Єлизавети (вінчання відбуло-
ся 1742 р.).  За активної учас-
ті Розумовського 1745 р. від-
новлено Київську митропо-
лію, а  1747 р. проголошено 
царську грамоту про обран-
ня гетьманом його брата Ки-
рила Розумовського; 1925 
— Дмитро Гнатюк, україн-
ський співак; 1933 — Юрій 
Шухевич, син командувача 
УПА, український політичний 
і громадський діяч. 

29 березня 
1972 — у Канаді помер 

Іван Огієнко (митрополит 
Іларіон), український гро-
мадський і церковний діяч, 
митрополит (від 1943 р.), мо-
вознавець, історик церкви, 
педагог. Був міністром осві-
ти, міністром віросповідань 
УНР. Від 1920 р. — на емі-
грації.

2004 — Болгарія, Есто-
нія, Латвія, Литва, Румунія, 
Словаччина і Словенія стали 
членами НАТО. 

30 березня
1973 — у США помер 

Дмитро Донцов, український 
літературний критик, публі-
цист, політичний діяч.

31 березня
1873 — народився Ми-

кола Міхновський, громад-
ський, політичний діяч і фі-
лософ.

1 квітня 
1809 — народився Ми-

кола Гоголь,  письменник.
1890 — бельгійський 

емігрант Шарль Ван Деполь 
одержав у США патент на 
тролейбус. 

2004 — помер Мико-
ла Руденко, український 
письменник, дисидент і 
політв’язень радянських ча-
сів, засновник і перший го-
лова Української Гельсін-
ської  групи.

2 квітня 
2005 — на 85-му році 

життя помер Папа Римський 
Іван Павло ІІ, поляк за  наці-
ональністю. 

4 квітня 
1949 — США, Бельгія, 

Велика Британія, Голландія, 
Данія, Ісландія, Італія, Кана-
да, Люксембург, Норвегія, 
Португалія і Франція підпи-
сали у Вашингтоні Північ-
ноатлантичний договір про  
утворення  НАТО. 

26 березня

Календар 
всесвітньої історіїМикола Коваль-Медзвецький — 

генерал-поручник Армії УНР
Народився 5 лютого 1868 року в 

селі Нижча Кропивна на Вінниччині. За-
кінчив Житомирську гімназію, Москов-
ське піхотне юнкерське училище, на-
вчався на геодезичному відділенні Ми-
колаївської академії Генштабу в Петер-
бурзі. Пізніше працював начальником 
астрономічної станції в Чарджоу, Вій-
ськово-топографічної школи в Петербур-
зі. Брав активну участь у житті української громади, публікував 
українською мовою деякі наукові статті.

Навесні 1917-го одним з перших російських генералів при-
був до Києва. Очолював геодезичні управління Генерального 
штабу Української армії. Доклав багато зусиль для розбудови 
картографо-геодезичної служби, перевидав ряд важливих вій-
ськово-топографічних карт.

Член Ради Військового міністерства УНР (1919), Військової 
Ради УНР (1920). 5 жовтня 1920 року підвищений до звання ге-
нерал-поручника, здійснював зв’язок Головного Отамана Си-
мона Петлюри з Галицькою армією. 

Після поразки Визвольних змагань емігрував до Польщі. 
Член Державного центру УНР в екзилі (1921 – 1922). Працю-
вав в астрономічній обсерваторії Краківського університету, 
Варшавському бюро мір і ваг. 

Не поривав зв’язків з українськими військовими. Брав 
участь у роботі Українського військово-історичного товариства.

Помер 10 вересня 1929 року у Варшаві.
 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

Василь Барвінський — 
композитор, диригент, педагог 

Народився 20 лютого 1888 року в Тер-
нополі. Представник одного з найдавніших 
українських родів. Його прадід Мартин був 
ректором Львівського університету, дядько 
Володимир — засновник впливової львів-
ської газети «Діло».

Навчався в Львівській консерваторії, на 
юридичному факультеті Львівського універ-
ситету та на філософському факультеті Кар-
лового університету в Празі.

Його творча й педагогічна діяльність пов’язана зі Львовом. Ди-
ректор Вищого музичного інституту ім. Миколи Лисенка (1915 – 
1939), голова Союзу українських професійних митців (1936 – 1939), 
очолював Львівську консерваторію (1939 – 1948) та Львівське відді-
лення Спілки композиторів України.

До історії української музичної культури увійшов насамперед як 
автор музики для фортепіано. Написав першу прелюдію в українській 
музиці, перші фортепіанну сонату, секстет, квінтет. Активно концерту-
вав, автор численних статей і рецензій. Невтомно пропагував україн-
ську народну музику. Виховав кілька поколінь музикантів.

Наталя Кашкадамова зазначала: «Барвінському були властиві 
високі людські якості: доброта, толерантність, почуття гумору і жодної 
ксенофобії. Тож допомогу від нього у важкі часи мали й українці, і по-
ляки, і євреї. Це — громадський діяч, який, нехтуючи власним часом, 
здоров’ям і безпекою, допомагав багатьом львів’янам у дні воєнної і 
повоєнної окупації».

Заарештований 1948 року за сфабрикованим звинуваченням у 
шпигунстві. Відбув 10 років заслання в мордовських таборах, а його 
рукописи знищили. Їх відновленням займався останні роки життя.

Помер 9 червня 1963 року у Львові. За рік був реабілітований, од-
нак його твори ще 25 років вилучали з концертів.

Кіндрат Лукич Бардіж на-
родився 9 березня 1868 р. 
у Брюховецьку Катерино-
дарської округи, Кубанська 
область. 

Нині в навалі різних про-
блем Україна забуває про сво-
їх братів на Кубані. Того насе-
лення, яке не добив Сталін, до-
душує Путін: українську іден-
тичність Кубані було штучно 
замінено на «казачью идентич-
ность», а українську мову тут 
стали іменувати «кубанской ба-
лачкой» — діалектом російської 
мови. Хоч з 1809-го до 1849 ро-
ків на Кубань з України було пе-
реселено лише реєстрових ко-
заків з родинами близько 109 
тисяч осіб. Активна міграція 
українського населення на Ку-
бань тривала протягом усього 
XIX ст. Дані про національний 
склад Кубані за 1882 рік, пред-
ставлені в Кавказькому пере-
писі, свідчать, що українців на 
тих територіях доходило до 90% 
загального населення. 

З плином часу Бардіж змі-

нив своє ставлення до царату 
та Російської імперії. Колиш-
ній депутат Держдуми, а зго-
дом комісар Тимчасового уряду 
Керенського на Кубані, Бардіж 
вийшов з партії кадетів, став 
прибічником ідеї соборнос-
ті українських земель і ство-
рення незалежної Української 
Держави. Під його патронатом 
у березні 1917 року в Катери-
нодарі відбулася козацька ма-
ніфестація під синьо-жовтими 
прапорами, а згодом і антиле-
нінська демонстрація. 

Більшовиків Бардіж вва-
жав ворогом, гіршим, ніж турки 
й німці, бо цей ворог проникав 
у саму душу, розкладаючи мо-
рально національну структуру. 
Не знаходив К. Бардіж і союзу 
з Денікіним.

У квітні 1917 року Кіндра-
та Бардіжа обрали почесним 
головою Кубанської військо-
вої ради. У цьому статусі оса-
вул К. Бардіж виїхав в Україну, 
на з’їзд Українського Вільного 
козацтва. 

Бардіж став одним із тих, 
хто прокладав шлях до Кубан-
ської незалежності та налаго-
дження найтісніших стосунків 
з Україною. 4 січня 1918 року 
на заклик Української Чорно-
морської Ради політичні партії 
та організації підтримали Тре-

тій Універсал Української Цен-
тральної Ради і звернулися до 
Кубанського Військового Уря-
ду щодо доцільності приєднан-
ня Кубані до України. Незва-
жаючи на всілякі перешкоди й 
пробільшовицькі чвари, 16 лю-
того 1918 року Законодавча 
Рада проголосила Самостійну 
Кубанську Народну Республіку.

Кіндрат Бардіж та його ко-
заки мали ряд успішних бойо-
вих операцій, зокрема очищен-
ня Чорноморсько-Кубанської 
залізниці від більшовиків, що 
унеможливлювало маневру-
вання для останніх. Це ста-
ло можливим завдяки задуму 
Бардіжа й виконанню рішен-
ня Першого з’їзду Вільного ко-
зацтва — створення Зброй-
них Сил Кубані. Передумовою 
для цього стали сформовані з 
кубанського козацтва Гайда-
мацький і Чорноморські коші 
Вільного козацтва, загальною 
чисельністю 5000 багнетів і 
шабель. Формували збройні 
підрозділи Кіндрат Бардіж та 
його сини — сотник Віанор і хо-
рунжий Микола.

Кіндрат Бардіж пропагував 
ідею соборності українських 
земель. На цьому ґрунті увій-
шов у конфлікт з денікінським 
генералом Покровським. 

Ситуація на Кубані усклад-

нювалася. Більшовики оку-
повували все більше терито-
рій. Бардіж на чолі загону на-
магався разом із синами про-
рватися через гори до Грузії. 
Проте потрапили в засідку в 
районі Архипо-Осипівки. 9 бе-
резня 1918 року, в день сво-
го п’ятдесятиліття, Бардіж був 
розстріляний більшовика-
ми на баржі коло Південного 
молу порту Туапсе. Перед тим, 
як стратити Кіндрата Бардіжа, 
більшовики на його очах роз-
стріляли синів. 

Ця екзекуція відбулася за 
рішенням так званого «рево-
люційного трибуналу», під час 
якого К. Бардіж брав усю від-
повідальність на себе, намага-
ючись урятувати сім’ю та поло-
нених побратимів. 

У грудні 1919 року тіла Бар-
діжів перепоховали коло Воз-
несенської церкви в Катерино-
дарі. Козак Д. Скобцов, голова 
Військової ради, писав у сво-
їх мемуарах: «В особі Кіндрата 
Лукича Бардіжа відійшла у ві-
чність прецікава і колоритна 
фігура, яка перекидала місток 
від метушливо-кривавої сучас-
ності до минулого запорозько-
го степового лицарства». 

Ярослав СТЕХ,
м. Торонто, Канада

100-річчя Української революції 1917 
– 1921 рр., 75-річчя збройної боротьби 
УПА, творення Музею та Меморіалу Май-
дану, популяризація знань з історії — та-
кими були пріоритети Інституту 2017 року.

«Декомунізація не лише звільнила 
наш простір від тоталітарної пропаганди, 
вона зробила можливим повний доступ 
до інформації — відкриття секретних ар-
хівів. Це дозволяє українцям відновити 
їхні родинні історії. І спільними зусиллями 
відновити спільну історію», — пояснює Во-
лодимир В’ятрович, голова Українського 
інституту національної пам’яті.

В. В’ятрович: «Розуміння досвіду важ-
ливе для розуміння себе самих. Наприклад, 
вибір соборності, зроблений УНР та ЗУНР, 
сформував тренд, який триває досі. Украї-
на рівномірно голосувала за незалежність 
на референдумі, добровольці йшли захи-
щати Донбас з усіх куточків країни. Адже в 
далекому 1919-му наші співвітчизники, по-

неволені різними імперіями, з власної волі 
вирішили створити єдину державу».

«Другий визначальний тренд, — вва-
жають в Інституті національної пам’яті, — 
це боротьба за свободу, яка поєднує ниніш-
ніх захисників незалежності з її ініціатора-
ми 1917 року». 

Упродовж 2017 року Український ін-
ститут національної пам’яті провів 4 про-
світницькі кампанії:

- «Українська революція 1917 – 1921. 
100 років боротьби»;

- «Українці в лавах об’єднаних на-
цій перемогли агресора. 1939 – 1945. 
Пам’ятаємо. Перемагаємо»;

- «УПА — відповідь нескореного народу»;
- «Голодомор ’32-33. Помста за свобо-

ду! Помста за революцію».
Вийшло друком 8 видань загальним 

накладом близько 20 тисяч примірників. 
Зроблено 7 виставкових проектів, які пре-
зентовані в Києві на різних локаціях, а два 

з них виготовлено для кожної області краї-
ни. Організовано 20 громадських форумів, 
історичних майданчиків, публічних диску-
сій, презентацій. Проведено 14 наукових 
конференцій, круглих столів та експертних 
обговорень. 

Інститут заснував історичний фести-
валь «Історія.UA».

Триває наповнення архіву усної історії. 
Записано 442 інтерв’ю про Голодомор, Дру-
гу світову війну, українсько-польський кон-
флікт, політичні репресії, примусові депор-
тації, визвольний рух, операцію «Запад», 
радянське повсякдення, масовий протест-
ний рух, захист незалежності, суверенітету 
й територіальної цілісності України. 

На сьогодні в Інституті національної 
пам’яті зібрано й записано близько 1300 
спогадів (це більше 2 тисяч годин запису) 
та понад 13 телевізійних інформацій.

Український інститут 
національної пам’яті

Кіндрат Бардіж — кубанський отаман

Український інститут національної пам’яті прозвітував за 2017 рік
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Батурин — гетьманська столиця

На терезах вічності
20 березня виповнюється 379 років від дня наро-

дження Івана Мазепи (1639). 
Часто в колі друзів ми жаліємося на тяжке життя. 

Щоправда, чомусь нічого не робимо... Часто у свідо-
мості широкого загалу діячі минулого — суцільні не-
здари, які також винні в сучасній скруті. Насправді 
всі наші знання переважно обмежуються набором 
штампів і стереотипів.

Національний заповідник «Гетьманська столи-
ця», щороку вшановуючи пам’ять великого політика, 
очільника нашої держави, запрошує до Батурина всіх 
небайдужих. Та в більшості людей — важливіші спра-
ви. А можливо, варто всім нам у пошуках позитивних 
прикладів направити свій погляд у минуле? Таким 
прикладом може бути образ Івана Мазепи, звісно, 
очищений від багатовікових пропагандистських на-
шарувань.

Ставши гетьманом, він намагався налагодити ді-
єве функціонування інституцій Української держави, 
послуговуючись передовими європейськими зраз-
ками. Прагнув дисциплінувати своїх підданих. Як ви-
сококласний дипломат, проводив збалансовану зо-
внішню політику, яка ще й зазнавала шаленого тиску 
з боку трьох сусідніх імперій — Московії, Речі Поспо-
литої й Туреччини. Його пожертви на церкву й освіту 
сприяли розвитку української культури. Саме завдя-
ки сприянню Івана Мазепи розвинулася Києво-Мо-
гилянська академія, Чернігівській колегіум та бага-
то інших навчальних і духовних установ. Завдяки цьо-
му сформувалася когорта яскравих інтелектуалів, які 
зробили помітний внесок не лише в українську, а й у 
російську культуру. 

Саме від мазепинських часів бере свій початок 
українська історична наука, це часи діяльності ви-
датних козацьких літописців: Самовидця, Григорія 
Граб’янки, Самійла Величка. Загалом українське ба-
роко, котре нині є предметом нашої гордості, зна-
чною мірою завдячує саме Мазепі.

Іван Мазепа був єдиним українським гетьманом, 
який незмінно тримав гетьманську булаву протягом 
21 року. Перед Мазепою як господарником, адміні-
стратором, дипломатом варто схилити голову. Адже 
саме завдяки «рутинній» діяльності Мазепи на Ліво-
бережній Україні сформувалося ядро модерної укра-
їнської нації, постала козацька еліта, що відіграла 
важливу роль в українських націєтворчих процесах. 

Цей період характеризувався економічним роз-
витком України-Гетьманщини, стабілізацією соціаль-
ної ситуації, піднесенням церковно-релігійного жит-
тя та культури. Мазепа, мов той смолоскип, згорівши, 
подарував Україні своє життя й освітив її політичні й 
дипломатичні шляхи. 

Чому ж сьогодні ми не здійснюємо революцію сві-
домості й не здіймаємо булави величності нашої дер-
жави? 20 березня для кожного українця має стати 
святом, коли до нас прийшов месія — Мазепа, якого 
ми розіп’яли й не можемо воскресити в нашій свідо-
мості. Коли настане воскресіння, тоді й буде відпові-
дальність за історичне й сучасне буття.

Марина ХАРМАК

Найяскравішим представ-
ником роду Кочубеїв є Віктор 
Павлович Кочубей (1768 – 
1834 рр.) У Російській імперії 
обіймав високі державні по-
сади: віце-канцлера (1798 – 
1801 pp.), управляючого Ко-
легії іноземних справ (1801 – 
1802 pp.), першого в історії ім-
перії міністра внутрішніх справ 
(1802 – 1807, 1819 – 1823 pp.), 
голови Державної ради і комі-
тету міністрів (1827 p.). 

Доля в кожного з прямих 
нащадків Віктора Павловича 
складалася по-різному. Його 
онук — князь Лев Михайлович 
(1862 – 1927 рр.) — був добре 
освіченим, інтелігентним, мав 
природну ділову завзятість. На-
вчався в Пажеському корпусі, 
був зарахований на військову 
службу у званні офіцера лейб-
гвардії Гусарського полку. На 
початку 1893 року поїхав до 
Франції і на балу закохався у 
графиню Дар’ю Євгенівну Бо-
гарне (1870 – 1937 рр.). 7 ве-
ресня 1893 року в Баден-Баде-
ні відбулося вінчання князя та 
графині. Вона походила з роду 
герцогів Лейхтенберзьких, 
була гостра на язик, мала при-
мхливий характер.

У шлюбі народились: Єв-
ген Львович Кочубей-Богарне 
(1894 – 1951 рр.), Олена Львів-
на (1898 – ?), Наталія Львів-
на (1899 – ?). Але Дар’ю Єв-
генівну сімейне життя не вла-
штовувало, і подружжя 1905 
року роз’їхалось, а ще через 
п’ять років офіційно розлучи-
лося. Далі вихованням дітей за-
ймався батько. Після революції 
1917 року він з доньками ви-
їхав до Франції.

Відомостей про подальше 
життя Олени Львівни не збе-
реглося, Наталія Львівна при-
йняла католицьку віру і стала 
черницею під ім’ям Софія. На-
прикінці свого життя була на-
стоятелькою домініканського 
монастиря в Вісбадені (Німеч-
чина).

Рід продовжив син — Євген 
Львович Кочубей, який наро-

дився в Санкт-Петербурзі, там 
минуло його дитинство. Потім 
юного князя відправили в Ні-
меччину до родичів по матери-
ній лінії, до принца Максимілі-
ана Баденського. Після оголо-
шення війни 1914 року Євген 
Львович як російський підда-
ний змушений був полишити Ні-
меччину. Він вирушив до Кана-
ди, де познайомився з майбут-
ньою дружиною — Хелен Же-
ральдін Пірс (1898 – 1980 рр.), 
англійкою за походженням. Хе-
лен народилася в південно-аф-
риканському місті Редхаус у 
сім’ї банкіра. 1917 року вони 

одружилися, а 4 червня 1918 
року на острові Ванкувер у них 
народилася донька Діана.

Через півтора року родина 
переїхала до Англії, потім — до 
Франції, в Париж. Тут у них на-
родилися ще три доньки: Ната-
лія-Олександра (1923 р.н.), Оле-
на-Жозефіна (1928 р.н.), Гор-
тензія-Стефанія (1935 р.н.).

Досить цікавою є доля 
старшої доньки Євгена Льво-
вича — Діани. Саме вона та її 
нащадки зберегли прізвище 
Кочубей навіть по жіночій лінії, 
хоча Діана з іронією ставилася 
до свого аристократичного по-
ходження. Діана Кочубей була 
атеїсткою і дотримувалася лі-
вих поглядів. У 18 років ви-
йшла заміж за Георгія Снопка. 
У них народилася донька Ка-
трин (1939 – 1990 рр.). Під час 
Другої світової війни разом з 
донькою Діана Кочубей потра-
пила в табір для інтернованих 
осіб неподалік французького 
міста Безансона. Після звіль-
нення в березні 1943 року за 
порадою лікаря, щоб підліку-
вати здоров’я, Діана з дочкою 
поїхали в невелике місто Ве-
зель. Тут на лікуванні від ту-
беркульозу перебував фран-
цузький філософ, письмен-
ник лівих переконань Жорж 
Батай (1897 – 1962 рр.). Їхнє 
знайомство відбулося в черв-
ні 1943 року. Між Діаною та 

Жоржем виник бурхливий ро-
ман. У жовтні того самого року 
Ж. Батай розірвав стосунки зі 
своєю співмешканкою Дені-
зою Роллен, а Діана покинула 
чоловіка.

У 1945 році вони залишили 
Париж і повернулися знову до 
міста Везеля, де відбулося їхнє 
знайомство, потім жили в Жене-
ві. 1 грудня 1948 р. у них народи-
лася донька Жюлі Батай-Кочубей. 
Вона стала музою для творчого 
зростання письменника. У Нантау 
16 січня 1951 року закохані офі-
ційно зареєстрували свій шлюб. 
Діана намагалася брати участь у 
творчих задумах Ж. Батая. Допо-
магала чоловіку в підготовці книг 
для публікацій, спілкувалася з ви-
давництвами, фотографами, ху-
дожниками. 1949 року під іменем 
Діани Кочубей був опублікований 
переклад тексту Генрі Міллера 
«Непристойність і закон рефлек-
сії». 1955 року вона опублікувала 
свій роман «Ангели з батогами», 
також збирала матеріал для за-
хисту дисертації з етнографії, яку 
так і не захистила. У липні 1962 
року Ж. Батай після тривалої хво-
роби помер.

У родинному архіві збере-
глися листи, які колись закоха-
ний письменник писав Діані Ко-
чубей: «Тепер для мене наста-
ло суцільне пекло. Тільки про 
тебе й думаю, все інше втрати-
ло сенс. Я кохаю тебе настільки, 
що люблю навіть твою брехню». 
І в усіх своїх роздумах про коха-
ну жінку він ставив літеру «К» — 
тобто Кочубей. 

5 січня 1989 р. Діана Ко-
чубей померла в Парижі. Їхня 
донька Жюлі стала поетесою, 
мешкає у Франції, опублікува-
ла дві книги віршів — «Колоди 
й божевільна риба» (1997 р.) 
та «Чарівності» (2003 р.). Тож 
рід Кочубеїв продовжує життя 
й нині.

Наталія ДРОБ’ЯЗКО 
Матеріали підготували наукові 
співробітники  Національного 

історико-культурного 
заповідника 

«Гетьманська столиця»

За ініціативи скульптора Геннадія 
Єршова 28 лютого відбулася нарада 
представників ініціативної групи щодо 
встановлення в Чернігові пам’ятника 
святим князю Михайлу та боярину його 
Федору. 

Скульптурну композицію з бронзо-
вих фігур чернігівських святих заплано-
вано встановити біля церкви на їх честь 
— храму Михайла і Федора, на бере-
зі річки Стрижень. У храмі триває збір 
коштів на його спорудження. Разом з 
тим відкрито рахунок, і кожен бажаю-
чий може внести бодай невеличку суму 
через Приват24 або через термінал на 
картку Приватбанку: 5169 3305 1462 
6552 (Єршова Валентина Пилипівна, 
підприємство Галерея «Фарт»).

Скриньки для збору коштів на 
пам’ятник також планують розмістити 
в закладах культури міста Чернігова. 
Крім того, благодійну акцію будуть про-
водити на концертах, мітингах та ін.

Ідею встановлення скульптурної 
композиції князю Михайлу і боярину 
Федору підтримав міський голова Чер-
нігова Владислав Атрошенко. Проект її 
спорудження схвалено на архітектурно-
містобудівній раді. Автор пам’ятника — 
відомий скульптор Геннадій Єршов.

До складу ініціативної групи щодо 
спорудження скульптурної компози-
ції увійшли настоятель храму святих 
Михайла і Федора отець Олег, відо-
мий історик та директор Навчально-
наукового інституту історії, етнології та 
правознавства ім. О. Лазаревського 
Олександр Коваленко, генеральний ди-
ректор Національного архітектурно-іс-
торичного заповідника «Чернігів старо-
давній» Юрій Соболь, представник бла-
годійного фонду сприяння ініціативам 
газети «День» у Чернігівській області Ві-
ктор Молочко. Звернення до міського 
голови з цього питання також підписали 
директор обласного історичного музею 
ім. В. Тарновського Сергій Лаєвський, 
директор літературно-меморіального 
музею-заповідника М. Коцюбинського 
Ігор Коцюбинський, шеф-редактор жур-
налу «Сіверянський літопис» Сергій Пав-
ленко, члени Національної спілки пись-
менників України Ростислав Мусієнко 
та Володимир Сапон, громадський діяч 
Олександр Бондарев.

Сергій ЧЕРНЯКОВ, 
учений секретар Національного 

архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній»

1935 року старший науковий співробітник Ін-
ституту історії матеріальної культури, прилучанин 
Василь Маслов був направлений в експедицію 
на північ Чернігівщини  — в місто Семенівку та 
Семенівський район. Завдання  —  пошук мате-
ріалів про колабораціоніста Миколу Щорса. Зро-
зуміло, що керівнику експедиції, який займався 
науковою діяльністю ще під час навчання в Київ-
ському університеті з 1910 року,  це було не зо-
всім приємно.

Поруч з виконанням поставленого завдання 
Василь Маслов займався і вивченням життя й по-
буту місцевого населення. Адже північ Чернігів-

щини тоді була практично «загубленим світом», 
до того ж по ньому недавно прокотилася кому-
ністична колективізація. І  головне —  під час цієї 
експедиції дослідник зробив чимало фотознімків 
людей та краю, в якому побував. 

Ці матеріали десятиліттями пролежали, ніко-
му не потрібні. Чому  —  це інше питання.

На знімку праворуч: стоїть третій  зліва — на-
уковець Василь Маслов. Шляхетну людину поміт-
но зразу.

Віктор МОРЕНЕЦЬ,
м. Прилуки

Міцне коріння Кочубеїв

Лев Михайлович Кочубей 
(1862 – 1927 рр.). Фото 1904 р.

Жорж Батай і Діана Кочубей. Фото 1943 р.

Збір коштів на пам’ятник 
князю Михайлу і боярину Федору 

Невідома експедиція 
на Семенівщину
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Панорама

Проект «Михайло 
Коцюбинський. 
У колі друзів»
Чернігівський літературно-меморіальний му-

зей-заповідник М. Коцюбинського продовжує мис-
тецький проект «Михайло Коцюбинський. У колі 
друзів». 11-та зустріч мала назву «Історії старого 
дому. Родини Вороних – Вербицьких».

Ведуча проекту Наталія Коцюбинська розпові-
ла цікаву історію про будинок, повз який чимало хто 
з нас проходив і не знав про долі людей, що мешка-
ли в ньому.

На старій Лісковиці є нічим не примітний од-
ноповерховий будинок. Це старовинне дворян-
ське гніздо Антіохів-Вербицьких, які жили в цьо-
му домі ще від початку минулого століття. Гла-
ва родини Микола Андрійович Антіох-Вербиць-
кий доживав тут віку, повернувшись до Чернігова 
з двадцятип’ятирічного заслання до Рязані й Орла 
за свою громадську діяльність та українські вірші. А 
його п’ятеро дітей виростали, одружувались, наро-
джували дітей і залишалися жити в родинному гніз-
ді великим дружним сімейством. 

У цей дім зятем прийшов поет Микола Вороний, 
тут народився і виріс його син Марко Вороний, піз-
ніше вбитий більшовиками на Соловках. У другій 
половині ХХ століття тут жила самобутня художниця 
Олена Вербицька з родиною. Її чоловік — не менш 
талановитий скульптор Василь Дубовий.

Родини, які читають 
16 років обласна бібліотека для дітей спільно з 

освітянами міста й управлінням у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту активно втілює в життя проект-кон-
курс «Читаюча родина Чернігова».

За ці роки в конкурсі взяли участь понад 400 
родин міста, близько 50-ти стали лауреатами, при-
зерами.

Нині в конкурсі взяли участь 26 родин: серед 
них — педагоги, журналісти, працівник поліції. 

Про традиції читання своїх родин вони розпові-
ли на конкурсі. Цікаві ці традиції в родинах Борисо-
вих (колегіум № 11), Богатенків (ЗОШ № 3), Шкворців 
(ЗОШ № 9), Кириченків (ЗОШ № 36), Савчуків (ЗОШ № 
2), Максименків (ЗОШ № 12), Сусленків (ЗОШ № 25).

Родини-фіналісти взяли участь у конкурсі знав-
ців світової та української літератури, контрольній з 
української мови, зацікавив краєзнавчий Інтернет-
квест «Найстаріша дитяча бібліотека України», при-
свячений 120-річчю Чернігівської обласної бібліо-
теки для дітей.

Перше місце виборола родина Борисових, дру-
ге — Кириченків, третє — Максименків.

Книга «Стріла» редактора 
нашої газети висунута 
на конкурс «Книга року»
Ми вже повідомляли, що наприкінці грудня в 

Чернігові вийшла нова книга прози і поезії редак-
тора нашої газети Петра Антоненка «Стріла». Вона 
побачила світ за обласною програмою книговидан-
ня творів місцевих авторів, де увійшла до числа пе-
реможців конкурсу 2017 року. 

У Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського відбулося представлення «Стріли», автор 
розповів про свою творчість, читав твори з книги. 
Презентацію бібліотека провела в рамках обласно-
го конкурсу «Книга року», який цей заклад організо-
вує вже чимало років. А «Стріла» якраз і висунута на 
конкурс кращих книг 2017 року. Нині відбувається 
обговорення видань, висунутих на конкурс. 

Книгу «Стріла» можна придбати в Чернігівсько-
му культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9).

У музеї М. Коцюбинського 
Календар березня
20 – 21 — другий тур Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 
якому я живу».

22 – відкриття виставки петриківського розпи-
су «Спадковість поколінь» (м. Дніпро).

23 – мистецький проект «Михайло Коцюбин-
ський. У колі друзів». 17.00. 

29 – обласний зліт переможців Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина — Україна».

Виставка до дня народження Тараса Шевченка.
Виставка живопису В. Матвєйцева.
Тематичні уроки за творчістю українських пись-

менників (протягом місяця на замовлення шкіл).
Робота «Музейної майстерні гарного настрою» 

з виготовлення сувенірів до Великодня (на замов-
лення шкіл).

Довідки за тел.: 4-10-03, 4-43-26.

Олесь ГОНЧАР: 

«Чернігівщина дала багато 
славних творців...»
3 квітня виповнюється 100 років від дня народження видатного письменника

Автор відомих кожному ша-
нувальнику української літе-
ратури романів «Прапоронос-
ці», «Людина і зброя», «Собор», 
«Тронка» неодноразово відві-
дував Чернігівщину. Та, мабуть, 
найпам’ятнішим став його візит 
на терени Сіверянщини у трав-
ні 1981-го. Тоді традиційне лі-
тературне свято «Чуття єдиної 
родини», на яке приїздили май-
стри слова з багатьох республік 
колишнього Союзу, було при-
свячене 90-річчю від дня на-
родження Павла Тичини. У селі 
Піски Бобровицького району 
Олесь Терентійович узяв участь 
у відкритті відновленої хати, в 
якій народився автор «Сонячних 
кларнетів», виступив перед зем-
ляками поета.

У звіті про ту подію поета 
Кузьми Журби та журналістки 
Лідії Кузьменко, опубліковано-
му газетою «Деснянська прав-
да» 26 травня 1981-го, наведе-
но фрагмент виступу Олеся Те-
рентійовича, який варто нага-
дати нашим читачам:

— Сьогодні велике свято 
української культури. Вшановує-
мо пам’ять великого співця, чиє 
ім’я читаємо в сузір’ї найбіль-
ших поетів світу. Чернігівщина 
дала багато славних творців на-

шої культури. Десь тут жив і тру-
дився легендарний автор не-
вмирущого «Слова». З цієї зем-
лі піднявся у світлу височінь ви-
датний український композитор 
Максим Березовський. Тут на-
вчався і набирався творчої на-
снаги Микола Гоголь. На Приде-
сенні жив і творив Михайло Ко-
цюбинський. У цьому краю роз-
правила свої дужі крила слава 
Олександра Довженка. У цьому 
чудесному ряду бачимо й образ 
Павла Тичини.

У цьому селі, на цьому місці 
якось особливо відчуваєш ве-
лич його таланту. Цей майдан, 
ці сади і поля дали йому насна-
гу на все життя. Ми вітаємо цю 
землю і оце небо, під яким шіст-
надцятирічний поет написав ча-
рівні рядки:

«Блакить мою душу обвіяла,
душа моя сонця намріяла,
душа причастилася
кротості трав.
— Добридень! — я світу сказав.
Струмок серед гаю,
як стрічечка.
На квітці метелик,
мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують
поля, —
добридень тобі, Україно моя!»

Авторові цих спогадів випа-
ло щастя слухати тоді в Пісках 
Гончара, літературознавця Ле-
оніда Новиченка, поета Бориса 
Олійника, гостей з інших регіо-
нів тодішньої держави, фіксува-
ти в журналістському блокноті 
подробиці свята, писати про це 
для преси всієї України, побува-
ти в меморіальній хаті Павла Ти-
чини, побачити пам’ятник пое-
тові, який разом із заступницею 
Голови Ради Міністрів України, 
головою ювілейного комітету з 

відзначення 90-річчя від дня на-
родження Павла Тичини Марією 
Орлик відкривав Олесь Гончар, 
зберегти світлини, зроблені чу-
довим чернігівським фотомай-
стром Володимиром Зимою. На 
них зафіксовано згаданий вище 
виступ Олеся Гончара та момент 
прийому ним хліба-солі від зем-
ляків Павла Тичини. Праворуч 
від Олеся Терентійовича — Ма-
рія Орлик.

Олександр ОЛІЙНИК

Рід Анни Ахматової походить 
зі Шполянщини. Велика май-
стриня поетичного слова Анна 
Горенко мало знала про сво-
їх предків по батьківській лі-
нії. Її більше цікавили родинні 
легенди про «бабусю-татарку» 
на прі звище Ахматова. Можли-
во, саме тому вона обрала його 
своїм псевдонімом після того, 
як батько заборонив підписува-
ти «декадентські» вірші родин-
ним прізвищем... А між тим, ро-
дині Горенків було чим пишати-
ся — нині ми знаємо про її істо-
рію набагато більше, ніж знала 
сама Анна Андріївна.

Московський дослідник ро-
доводу Ахматової Вадим Чер-
них твердить, що прадід поете-
си по батьківській лінії, Андрій 
Горенко, походив з кріпаків по-
міщика Орлова, із села Матусів 
Черкаського повіту Київської 
губернії (тепер це Шполянський 
район). Народився Андрій Яко-
вич близько 1784 року. Призов 
у грудні 1805 року до армії за 
рекрутською повинністю став 
для нього справжньою путівкою 
в життя — чоловік, який наро-
дився кріпаком, помер дворяни-
ном, а такі випадки в Російській 
імперії відбувалися нечасто.

Дворянський титул Андрій 
Горенко виборов на полі бою. 
Почав службу рядовим у 41-му 

єгерському полку, у складі якого 
брав участь у російсько-турець-
кій війні 1806 – 1812 років. 
Воював у Валахії та Болгарії. 
1810 року відзначився в битві 
біля ріки Темрук, де було взято 
в полон командувача турецько-
го війська — пашу Пехлівана. 
Коли почалася Вітчизняна ві-
йна 1812 року, Горенко бився з 
французами під Красним і Боро-
діном. За Бородінську битву Ан-
дрій Якович одержав срібну ме-
даль. Пройшов з полком увесь 
шлях до Парижа й за взяття 
французької столиці був наго-
роджений ще однією медаллю.

Під час війни з Наполеоном 
Андрій Горенко заслужив зван-
ня унтер-офіцера. Це звання 
дало змогу колишньому рекру-
тові отримати право на одру-
ження. Він узяв шлюб з дівчи-
ною на ім’я Мар’яна (на жаль, 
про неї нічого не відомо). А в 
грудні 1815 року Андрій Горенко 
став прапорщиком — у царській 
Росії це було перше офіцерське 
звання. Відповідно до тогочас-
них законів кожен офіцер ав-
томатично ставав дворянином, 
щоправда, передавати дворян-
ство у спадок не міг.

Утім, син Андрія Яковича Ан-
тон (1818 – 1891) обійшовся 
й без цього. У 14 років він став 
юнгою Чорноморського артиле-
рійського училища. Був профе-
сійним військовим, брав участь 
у Кримській війні та обороні Се-
вастополя, одержав орден Св. 
Анни ІІІ ступеня і орден Св. Во-
лодимира IV ступеня, чим набув 
потомствене дворянство. Дослу-
жився до звання полковника.

Дружина Ірина Іванівна на-
родила йому двох синів, серед 
яких був і Андрій (1848 – 1915), 
батько Анни Ахматової. У десять 

років Андрій Антонович став ка-
детом Чорноморської штурман-
ської роти. Кар’єра морського 
інженера підняла його до зван-
ня мічмана й посади виклада-
ча морського училища в Санкт-
Петербурзі. Мирне життя не 
сприяло швидкому просуванню 
по службі, тому Андрій Антоно-
вич дослужився тільки до зван-
ня лейтенанта й ордена Св. Ста-
ніслава ІІІ ступеня. Більше того, 
кар’єра мало не обірвалася піс-
ля того, як жандарми перехопили 
його приватні листи в Миколаїв, у 
яких легковажний Горенко пере-
конував приятелів брати фіктив-
ні шлюби, щоб звільняти дівчат 
«з болота задушливої атмосфери 
батьківської домівки». У часи під-
несення революційного руху по-
ліція дмухала й на холодну воду, 
тому лейтенанта Горенка визна-
ли... неблагонадійним. Андрія 
Антоновича мало не відправили 
в заслання, але його справа по-
трапила до рук одного з керівни-
ків Петербурзького охоронного 
відділення, і той припинив її.

Кілька років Андрій Горен-
ко плавав старшим штурманом 
на різних суднах, після чого у 
віці 39 років звільнився з вій-
ськового флоту у званні капіта-
на ІІ рангу й оселився з роди-
ною в Одесі. Тут він працював 
у місцевій пресі. 1890 року ра-
зом з дружиною Інною Еразмів-
ною і трьома дітьми, серед яких 
була й Анна, що народилася в 
Одесі, перебрався до Санкт-
Петербурга. 

На цивільній службі Андрій 
Горенко дослужився до зван-
ня статського радника (для по-
рівняння: таке цивільне зван-
ня мали віце-губернатори). Піс-
ля цього залишив свою родину, 
через що викликав багаторічну 

нелюбов до себе дочки Анни. 
Однак, коли він тяжко захворів, 
поетеса доглядала батька до 
його смерті.

Надзвичайно цікаво, за да-
ними дослідників В. Лобицина 
і В. Дядичева, склалася й доля 
брата Анни Ахматової — Вікто-
ра Горенка (1896 – 1976). Перед 
революцією мічман Горенко слу-
жив на одному з кораблів Чорно-
морського флоту. У грудні 1917 
року повсталі матроси заходи-
лися розстрілювати офіцерів. 
Про загибель Віктора повідоми-
ли його родині, й Анна Андріїв-
на написала з цього приводу на-
тхненний поминальний вірш. Але 
насправді Вікторові довелося 
врятуватися — перед самим аре-
штом він пішки пішов із Севасто-
поля, дістався до Владивостока, 
а звідти — в Китай і Америку. У 
Нью-Йорку він помер 80-річним.

* * * 
Анна Андріївна Горенко 

(псевдонім Анна Ахматова, 23 
червня 1889 – 5 березня 1966) 
відома не лише як поетеса, про-
заїк, літературознавець, пере-
кладач (переклала на росій-
ську мову, зокрема, поезії Івана 
Франка), а й як людина надзви-
чайно драматичної долі. Її ко-
лишнього чоловіка Миколу Гу-
мільова розстріляли 1921 року 
за звинуваченням у заколоті, 
єдиного сина Льва Гумільова (в 
майбутньому — відомого істо-
рика-етнолога й поета) трима-
ли в ув’язненні більше 10 років, 
чоловіка Миколу Пуніна трима-
ли в таборах до самої смерті. 
Сама поетеса зазнала неспра-
ведливої критики, її твори де-
сятиліттями не друкували, а від 
середини 1930-х років до кінця 
життя видавали з численними 
правками...

Черкаське коріння Анни 
Ахматової (Горенко)
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Витягти зі щілини металевий предмет 

допоможе викрутка, якщо прикласти до неї 
магніт.

 Ножиці будуть краще різати, якщо їхні леза злегка на-
терти парафіном або воском.

 Якщо у вас затупився ніж, а нема точила, то допомо-
же звичайна тарілка. Зазвичай на нижній частині тарілки є 
вузька смужка, не покрита глазур’ю. Поверніть тарілку дого-
ри дном і точіть ніж об денце.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр Перлюк: 
перлюкізми

 Безгрішних нема, 
проте скільки святих!

 Не можеш чекати — 
чекай, поки зможеш! 

 Ти все-таки ді-
знайся, скільки в ньо-
го грошей: а раптом це 
кохання? 

 Життя прекрасне — 
і з цим треба змиритися.

 Які смішні ті, котрі із 
себе не сміються!

Було колись...
Одного разу під час на-

вчання в Геттінгені Нільс 
Бор погано підготувався 
до колоквіуму, і його ви-
ступ виявився слабким. 
Бор не занепав духом і на 
закінчення з посмішкою 
сказав: «Я вислухав тут 
стільки поганих виступів, 
що прошу розглядати мій 
нинішній як помсту».

Дружину Ейнштейна 
запитали, чи розуміє вона 
теорію відносності свого 
чоловіка. Вона відповіла: 
«Ні, не розумію. Але для 
мене важливіше, що я ро-
зумію самого Ейнштейна».

Леонід Глібов учите-
лював у Ніжині. Якось він 
навідався до Чернігова, 
де раніше працював. Друг 
розповів йому про при-
става, який, будучи напід-
питку, схвально відгукнув-
ся про вчителів. Лише од-
ного вчителя пристав не-
навидить — Глібова. 

— Мене? А за що?
— За твої байки. 

Каже, читає їх у газетах 
і тепер озирається й ба-
чить себе то Вовком, то 
Левом або Щукою чи Сви-
нею... 

Куточок 
гумору

Головний лікар запи-
тує початківця:

— Чому ви такий сум-
ний, колего? Адже ваш 
перший пацієнт одужав!

— Отож-бо: ніяк не 
збагну — чому?

☺ ☺ ☺
— Чому ти п’єш го-

рілку через соломинку?
— Лікар порадив три-

матися подалі від чарки.

Одеські жарти
— Женщина, візьміть 

лапсердак, віддам за так, 
але не безкоштовно. 

☺ ☺ ☺
— Моню, їж яєчню, 

тобі ж треба одужати, щоб 
ти здох!

☺ ☺ ☺
— Ізю, уявляєш, на 

мене вчора з 20-го по-
верху впала літера з ре-
клами.

— І не вбила? 
— Так то був м’який 

знак. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Вік найстаршого лишайника планети, який знаходить-
ся в Антарктиді, становить більше десяти тисяч років. 

Лишайникам Аляски — дев’ять тисяч років. Ростуть 
вони дуже повільно: за ціле століття виростають лише на три 
з половиною міліметра.

Найстаріші рослини на Землі — морські водорості: 
вони існують понад мільярд років. 

На острові Ямайка росте кактус селеніцереуса, стоме-
трові стебла з колючками якого обплітають дерева. Один раз 
на пару місяців, уночі, на них розквітають білі квіти діаметром 
35 сантиметрів. Вони мають дуже сильний аромат ванілі. Че-
рез кілька годин квіти починають в’янути. 

Найдовше коріння виявлене в дикого фікуса з Півден-
ної Африки. Воно досягає 120 м. 

Найменша квітка у світі — ряска. За добу кількість цих 
рослин у водоймі збільшується вдвічі. р у

 Ще від 1849 року 
в Англії щороку 
випускають уні-

кальний довідник 
«Хто є хто». Він міс-

тить біографії близь-
ко 30 тисяч політиків, бізнесменів, учених, 
літераторів, митців, спортсменів та інших 

відомих у світі людей. 
 Видатний іспанський художник Пабло 

Пікассо написав одну п’єсу, що має назву 
«Упіймане за хвіст бажання». Вона триває 52 
хвилини.

 Недописану композитором О. Бороді-
ним оперу «Князь Ігор» завершив М. Рим-
ський-Корсаков. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Політично-сатиричне
Правила життя депутата без мандата

Неправильно Правильно
В значній мірі Значною мірою

В силу чого Завдяки чому, внаслідок 

Ввести в склад Ввести до складу

Ввиду цього Через це

Ведуча установа Провідна установа

Верхня одежа Верхній одяг

Український мультфільм 
«Викрадена принцеса» 

покажуть у 30 країнах світу 
У прокат вийшов мультфільм «Викрадена принцеса» — 

українського виробництва, компанії Animagrad. Ще на ста-
дії виробництва права на показ були продані більш ніж до 30 
країн світу. 

«Викрадена принцеса» — один з переможців дев’ятого 
конкурсного відбору Держкіно. Відомство надало фінансову 
підтримку на суму 19 млн 44,4 тис. грн. Це майже 20% загаль-
ної вартості виробництва. 

Історія у мультфільмі відбувається в Києві в далекому ми-
нулому, в епоху відважних воїнів, принцес і чаклунів.

Режисер стрічки — Ярослав Войцешек, художник-поста-
новник — Крістіан Коскинен. Головні ролі озвучила група 
«Время и Стекло» — співаки Олексій Завгородний і Надя До-
рофєєва. Цей дует виконав українською мовою саунд-трек 
мультфільму. Інші ролі озвучили відомі актори Станіслав Бо-
клан, Юрій Горбунов, телеведучий Сергій Притула.

Жінки Гавайських ост-
ровів не соромляться зі-
знаватися чоловікам у 
тому, що вони жадають їх-
ньої уваги. Показують це 
за допомогою квіток, які 
закладають за своє праве 
вухо. Чим сильніше бажан-
ня, тим більше різнобарв-
них квіток.

 
Не всі закохані, поки-

нуті партнерами, можуть 
спокійно перенести роз-
рив. 40% з них позбавля-
ються депресії в клініці.

 
Дорослі люди сміються 

в середньому 15 разів за 
день, діти — 400 разів.

 
Людині треба в се-

редньому 7 хвилин, щоб 
заснути.

 
Перше кохання закін-

чується весіллям тільки у 
двох осіб з п’яти.

Відвідавши громад-
ський туалет, миють руки 
75% чоловіків і 90% жінок.

 
Паркувати автомобіль 

краще вміють жінки, а не 
чоловіки.

Англійці влаштовують 
чайні церемонії частіше 
за жителів інших країн. 
Для порівняння: в 20 разів 
більше за жителів США.

 
Найвищими людьми в 

середньому вважаються 
жителі Голландії. Найниж-
чими — жителі Японії.

 
Протягом життя ко-

жен з нас виробляє стіль-
ки слини, що її цілком ви-
стачило б заповнити два 
середніх за розміром ба-
сейни.

 
Чоловіки за своє жит-

тя збривають щетину за-
вдовжки 8,4 метра, витра-
чають на це заняття 3350 
годин.

 
Хоча б раз на місяць 

страшні сни бачать 47% 
людей.

 
Людина за своє жит-

тя проходить відстань, яка 
дорівнює п’яти земним ек-
ваторам.

 
Плачуть без сліз пере-

важно діти 1 – 3 місяців.

Роби вигляд у трамваї, 
що отой бугай поряд — це 
твій охоронець.

Пам’ятай про відсут-
ність недоторканності. Ти 
більше не можеш хизувати-
ся перед простими людьми. 

Намагайся красти 
хоча б із сімейного бю-
джету, якщо не можеш з 
державного!

Аби не втрачати фор-
ми, бери участь у бійках 
на дискотеках.

Повісь у вітальні най-
більшу люстру, яка є в ма-
газинах. Бажано, щоб сте-
ля була у формі купола.

Офіційно проголоси тещу 
опозицією: сімейні сварки 
набудуть обрисів політичної 
боротьби.

Обідати виїжджай у сільську 
забігайлівку за межами Києва. 
Там теж є обіди за 20 гривень, 
як і в депутатській їдальні.

Якщо дружина зрадила 
тобі, можеш офіційно обзи-
вати її «тушкою».

Втрата мандата означає, 
що тепер ти не можеш збре-
хати дружині, що ночувати-
меш у сесійній залі.

Заплати тестю кілька ти-
сяч доларів за перехід на 
свій бік.

Дещо про людей


