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«З мінометів мали розстріляти цен-
тральну частину столиці, мало бути яко-
мога більше трупів, якомога більше кро-
ві, йшлося б про тисячі загиблих».

«Терористичний акт у стінах парла-
менту, знищивши бойовими гранатами 
дві ложі, обрушити купол парламенту й 
автоматами добивати тих, хто виживе. 
План мав бути реалізований у той час, 
коли в будівлі парламенту, окрім де-
путатів, мали перебувати Президент, 
Прем’єр-міністр та члени уряду. Пара-
лельно планувався обстріл Адміністра-
ції Президента й житлових будинків на 
прилеглих вулицях».

«Другий план — нічне захоплення бу-
дівлі парламенту. Охорона будівлі мала 
бути розстріляна. З використанням мі-
нометів, гранатометів, вогнепальної 
зброї та вибухових пристроїв планува-
ли напасти на помешкання й авто Пре-
зидента, міністра внутрішніх справ 
та інших».

Що це — сценарії голлівудських фільмів 
жахів? Зовсім ні. Це з офіційних документів 
правоохоронних органів Української дер-
жави, зі звинувачень, пред’явлених недав-
но двом її громадянам. 

Перше звинувачення стосується 

Володимира Рубана. 8 березня він був 
затриманий правоохоронцями на лінії 
розмежування на Донбасі, коли їхав із 
захопленої сепаратистами території, і в 
автобусі, яким керував, виявили цілий 
арсенал зброї. Рубан заарештований, 
порушена кримінальна справа, його 
звинувачено в підготовці терористич-
них актів.

І всі ці сценарії стосуються Героя 
України Надії Савченко. Коли 9 берез-
ня в суді оголошували підозру в скоєн-
ні злочину Володимиру Рубану, прізви-
ще Савченко не фігурувало. Але дуже 
швидко з’явилося — як свідка у справі 
Рубана. А вже 15 березня  в стінах пар-
ламенту Генеральний прокурор Украї-
ни Юрій Луценко оголосив подання на 
народного депутата Надію Савченко, 
де й було озвучено вказані «сценарії», 
які вона планувала «здійснити разом з 
Рубаном і спільниками». Терористичні 
акти, військовий переворот… 

Надії Савченко інкримінують понад 
півдесятка (!) кримінальних злочинів. А 
саме: за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення кон-
ституційного ладу або на захоплення 
державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування 
до злочину); ч. 2 ст. 28 (вчинення злочи-
ну групою осіб, групою осіб за поперед-
ньою змовою, організованою групою 
або злочинною організацією); ч. 1 ст. 
109; ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 28; ст. 112 (по-
сягання на життя державного чи гро-
мадського діяча); ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 258 
(терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (ство-
рення терористичної групи чи терорис-
тичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 
263 (незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими 
речовинами) Кримінального кодексу 
України.

Спершу — про Рубана, постать 
менш відому, ніж Савченко. 5
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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!

Нове для українців з квітня 
Декларації з лікарями
Українцям потрібно оформляти договори з лікарями. Це 

має скасувати прив’язку до лікарень за місцем прописки й дати 
право обирати свого медика. Мова про лікарів первинної лан-
ки: терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів. 

Громадянин повинен звернутися до медустанови, де пра-
цює бажаний сімейний лікар. У МОЗ радять оформляти декла-
рації зі своїми сімейними лікарями якомога швидше, оскільки 
кожен з них буде мати певний ліміт на кількість обслуговуваних 
пацієнтів.

Контроль за якістю продуктів
4 квітня в Україні введено в дію нову систему перевірок для 

підприємств, які виробляють або продають продукти харчуван-
ня. За порушення закону передбачені санкції, сума штрафу для 
юридичних осіб може сягати 70 тисяч гривень. У разі виявлення 
на виробництві факторів, що становлять небезпеку для людей, 
може бути ухвалено рішення про припинення виробництва та 
реалізації продуктів.

Перерахунок пенсій пенсіонерам, що працюють 
1 квітня набули чинності зміни в перерахунку пенсій пен-

сіонерам, що працюють. Досі кожні два роки їм потрібно було 
звертатися із заявою про перерахунок пенсій до територіаль-
них управлінь фонду. Тепер органи Пенсійного фонду будуть пе-
рераховувати виплати працюючим пенсіонерам автоматично: 
щороку з 1 квітня тим, хто за станом на 1 березня поточного 
року отримав право на перерахунок пенсії.

Підвищення цін на газ і  електроенергію 
1 квітня «Нафтогаз» збільшив ціну на газ для промисловості 

на 7,4 – 9,8%. Нові ціни опосередковано й поступово вплинуть і 
на загальний рівень цін на товари й послуги.

Тарифи на електроенергію зростають у 2018 році на 16,2%, 
але у два етапи: від 1 січня — на 9,5%, від 1 квітня — ще на 6,1%.

Стягнення заборгованості із зарплати
Міністерство юстиції створило список недобросовісних під-

приємців, з яких від 1 квітня 2018 року стягуватимуть заборго-
ваність за тривалу невиплату зарплати. До списку увійшли під-
приємства всіх форм власності. Мін’юст діятиме в рамках судо-
вих рішень. Але вже зараз в органах виконавчої служби зна-
ходиться 15,6 тис. справ щодо боргів на 371,8 млн гривень. 
Загальна сума заборгованості із заробітної плати в Україні ста-
ном на березень 2018 року становила 2,5 млрд гривень.

Суспільний діагноз: 
психоз насилля

Європейський рекорд «планованих терористичних актів»

За 30 березня агресор здійснив 32 
обстріли позицій українських захисни-
ків. Під час виконання бойових завдань 
один український військовослужбо-
вець загинув, троє — отримали пора-
нення. Про це повідомив прес-центр 
штабу АТО.

Бойовики російсько-окупаційних 
військ продовжують зривати «велико-
днє перемир’я», встановлене на лінії роз-
межування сторін з опівночі 30 березня. 
Через десять хвилин після встановлен-
ня режиму перемир’я бойовики росій-
сько-окупаційних військ обстріляли Авді-
ївку та Опитне, застосувавши при цьому 
зброю, заборонену Мінськими домовле-
ностями. 

Протягом доби на Донецькому на-
прямку з 82-міліметрових мінометів, гра-
натометів і протитанковою керованою 

ракетою противник обстріляв укріплен-
ня ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети 
застосував у районі Опитного, Верхньо-
торецького, Богданівки, шахти «Бутівка», 
Лебединського та Широкиного. Також із 
гранатометів, великокаліберних кулеме-
тів та зенітної установки обстріляні укрі-
плення ЗСУ у Водяному, а з великокалі-
берних кулеметів — поблизу Павлополя 
та Харчовика.

Крім цього, зі стрілецької зброї во-
гонь вели по захисниках Павлополя, Ав-
діївки, Опитного, Богданівки, Новотро-
їцького, Кам’янки, Мар’їнки, Харчовика 
та Пісків.

На Луганському напрямку з грана-
тометів різних типів, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї окупанти 
вели вогонь по опорних пунктах україн-
ських захисників у районі Луганського. 

Також гранатомети ворог застосував не-
подалік Катеринівки. 

Українська сторона пов’язує прово-
каційні обстріли бойовиками російсько-
окупаційних військ з намаганням спро-
вокувати вогонь у відповідь і перекласти 
відповідальність за порушення режиму 
перемир’я на сили АТО. 

Українська сторона наголошує, що 
підрозділи Збройних Сил України чіт-
ко дотримуються Мінських домовле-
ностей та забезпечують виконання рі-
шення керівництва Збройних Сил Укра-
їни щодо заборони використання всіх 
видів озброєння та боєприпасів у пе-
ріод з 00.01 хвилини 30 березня 2018 
року, незважаючи на провокації з боку 
окупантів.

Українська правда, 31.03.2018

Донбас: бойовики і далі стріляють, 
Європа і світ байдуже спостерігають

Âiòàºìî Âiòàºìî 
ç Âeëèêîäíåì!ç Âeëèêîäíåì!
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Бліц-інформ

Спортивнаа панорама

Інформаційний простір області 
Питання телерадіопростору та його захисту від російської ін-

формаційної експансії обговорили учасники засідання за круглим 
столом в облдержадміністрації. Зустріч відбулася в рамках робо-
чого візиту на Чернігівщину представників Національної ради з 
питань телебачення та радіомовлення України на чолі з його голо-
вою Юрієм Артеменком. 

Як зазначалося, жоден з регіональних чи національних мовни-
ків не забезпечує стовідсоткового покриття області телесигналом. 
Прийом аналогового телесигналу є проблемним у Ніжинському, 
Сновському районах, прикордонних частинах Ріпкинського, Город-
нянського, Семенівського, Новгород-Сіверського районів. Ситуа-
ція з цифровим мовленням ще гірша. Найбільші проблеми — з по-
криттям північної частини регіону; в центрі області — частин Борз-
нянського, Менського, Ніжинського, Куликівського районів, а також 
частини Коропського району, смт Козелець і прилеглих територій.

Така ситуація й активне мовлення там телеканалів Російської 
Федерації і Республіки Білорусь — одна з найбільших загроз ін-
формаційній безпеці області.

Серед першочергових завдань — відмова від аналогового й 
перехід на цифрове мовлення. Відімкненню аналогового сигналу 
має передувати роз’яснювальна кампанія, що спонукатиме насе-
лення до купівлі цифрових приймачів. 

Зараз немає сенсу говорити про відбудову ліній дротового ра-
діо. Оптимальним способом відновлення місцевого мовлення є 
перехід до ефірних трансляцій.

Нині провінційним ініціативам отримати ліцензію на ФМ-радіо 
легше. Чернігівщина вже має власні напрацювання: районне ФМ-
радіо слухають у Варвинському, Коропському та Борзнянському 
районах.

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

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

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

Демографія Чернігова 
На 1 січня чисельність населення міста, за оцінкою, становила 

289,4 тисячі осіб. За рік кількість жителів зменшилася на 2,2 тис.
осіб. Торік народився 2251 малюк. 52% жінок народили первіст-
ків, 40% — стали мамами вдруге, а третю й більше дитину наро-
дила кожна дванадцята жінка. Майже кожен шостий малюк наро-
дився поза шлюбом.

За рік у місті померла 3501 особа. 
Торік одружилися 2064 пари.

Транспорт «приладнають» 
до електричок
Виконком Чернігівської міської ради доручив управлінню 

транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради 
організовувати з 17 квітня до 15 жовтня пасажирські перевезен-
ня до дачних масивів.

КП «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради внесе 
зміни до розкладу руху тролейбусів і автобусів, що працюють у на-
прямку до залізничного вокзалу, з урахуванням часу відправлен-
ня і прибуття приміських потягів.

Розклад руху приміських поїздів
Напрям руху, час відправлення
По станції Чернігів
Ніжин — 6.00 (К); 6.24; 8.27; 13.25; 15.40 (К, Н); 17.25; 18.00 

(К, Н); 20.36.
Неданчичі — 4.52; 8.13; 14.56; 21.16 (К); 21.16 (по вівторках).
Горностаївка — 8.22; 21.32. 
Славутич — 15.40 (К, Н).
По станції Бориса Олійника (смт Куликівка):
На Чернігів — 6.44; 9.31; 12.41; 14.58 (К, Н); 18.33; 20.34 (К); 22.19.
На Ніжин — 6.31 (К); 7.09; 9.09; 14.07, 18.07, 18.34 (К, Н); 21.23. 
К — комфортна на Київ або з Києва, Н — по неділях. Усі інші 

рейси — щоденні.

Добиті чернігівські тролейбуси
Чернігівське тролейбусне управління має вкрай зношений 

парк машин. Зі 100 тролейбусів 74 вже відпрацювали свій ресурс, 
але досі виходять на маршрути. 20 тролейбусів на сьогодні не пра-
цюють узагалі. Найстаріші тролейбуси — старі ЗіУ-682, більшість 
з яких виготовлені ще в 1986 – 1992 роках. У місто на маршрути 
виїжджає їх найбільше — 42. Машин ЮМЗ Т2, переважно 2002 та 
2006 років випуску, на маршрутах 20. Решта — це ЛАЗ Е183D1 
2008 року, Еталон БКМ-321 2012 року та Еталон Т12110 «Барві-
нок» — придбані в 2016 – 2017 роках.

У першу чергу заміни потребують найстаріші тролейбуси — 
ЗіУ-682.

Пояснили в ЧТУ причини ударів струмом пасажирів — кілька та-
ких випадків було цієї зими. Причини — теж у зношеності техніки, 
особливо тролейбусів ЗіУ, де високовольтне обладнання знаходить-
ся під кузовом. Тому пасажирів може вдарити струмом, якщо вони 
при вході чи виході торкаються металу. Щоб такого не відбувало-
ся, сходи в цих тролейбусах нині вкривають гумовими накладками.

ЧТУ планує взяти кредит і придбати 40 нових тролейбусів. Сьо-
годні є більш перспективний транспорт — електробуси. Їм не потріб-
ні дроти, на одному заряді вони проїжджають близько 300 кілометрів, 
можна встановити пункти підзарядки на кінцевих зупинках. Такі машини 
значно економніші щодо витрат. Але ціна їх значно вища, ніж у тролейбусів.

Наша газета вже порушувала це пи-
тання. Адже останні 4 роки на Десні не 
було нормальної повені. Нині за прогно-
зами вона має бути, принаймні така сама 
гарна, як 2013 року. Але ми пам’ятаємо, 
як торік був прогноз, що повінь буде на 
метр вище, ніж попереднього 2016 року, 
а вийшло, що на півметра менша. 

І це не лише помилки прогнозу. Дав-
но подейкують, що на рівень повеней 
впливають не лише об’єктивні, природні 
фактори, а й рукотворні — зла воля са-
мих людей. Конкретніше — вперто ходять 
чутки про дві речі. Перша — міжнародно-
го плану: начебто саме під час формуван-
ня весняної повені з Десни масово заби-
рають воду в Росії, у Брянській області. 
Беруть для промислових потреб, відво-
дячи воду через канали до великих во-
досховищ. Так це чи ні, наскільки воно 
впливає на повінь, мали б сказати наші 
відповідні органи. Але вони мовчать. 

Як мовчать і щодо другої теми, вже 
нашої внутрішньої. Мова про те, що по 
Дніпру, нижче Києва, скидають униз ве-
личезні масиви води через систему шлю-
зів на каскаді дніпровських гідроелек-
тростанцій. А скидають, щоб повінь не 
затопила маєтків по берегу Дніпра під 

столицею. Те, що береги тут забудовують 
олігархи, високопосадовці — до того ж, 
з порушенням усяких екологічних норм, 
— це відомий факт. То, може, дійсно та-
ким чином скидають воду по Дніпру, цим 
самим «висмоктуючи» воду з Десни, яка 
впадає в Дніпро біля Києва? Ясність зно-
ву б мали внести наші фахівці. 

Поки що людей стривожило, що в нас 
на Чернігівщині вже двічі різко падав рі-
вень Десни навіть під льодом, кілька тиж-
нів тому. І знову говорять, що вже скида-
ли воду вниз на Кременчуцькому  водо-
сховищі по Дніпру. А наші відповідні ор-
гани, насамперед Міністерство екології, 
мовчать — як води в рот набрали, дні-
провської чи деснянської. 

Недавно в Чернігові відбулося пред-
ставлення екологічного проекту про спо-
рудження в області станцій контролю 
Дніпра як прикордонної ріки між Украї-
ною і Білоруссю. Гарна ідея. А чому б не 
посилити такого контролю по Десні — 
як прикордонній між Україною та Росі-
єю річці, що бере початок і протікає єв-
ропейською частиною Росії? До речі, на 
тому представленні порушили й питання 
про надто малі повені на Десні. Відповіді 
від фахівців толком не почули. 

Натомість чомусь нагнітаються при-
страсті довкола можливих проблем з по-
вінню на Десні. Припустімо, в десятку сіл 
по берегах ріки можуть бути проблеми з 
підтопленням. До речі, не такі й великі. 
Натомість у десятків придеснянських сіл 
кількох районів останніми роками наба-
гато серйозніші проблеми через відсут-
ність нормальної повені. Довго їх перелі-
чувати, але, повірте, ненормальне водо-
пілля — це таки ж ненормально. І, може, 
йдеться не про десятки, а сотні сіл, адже 
навіть у віддалених на десятки кіломе-
трів від Десни відчувається брак води — 
висихають колодязі, ставки, озера.

Висновки. Перше: час нарешті від-
повідним службам надати роз’яснення 
щодо отих двох суджень, які вперто ши-
ряться серед людей, щодо причин малої 
повені на Десні. Друге: якщо стосовно 
першої проблеми — російської, міжна-
родної — можемо лише апелювати, то 
щодо другої — панських маєтків під Ки-
євом — треба щось робити. Конкретніше 
— не допустити зараз скидання води по 
Дніпру вниз, якщо таке дійсно робиться. 
Весняна повінь уже починається…

Петро АНТОНЕНКО

Срібло 
чернігівського боксера

У місті Темпере, що у Фінлян-
дії, відбувся міжнародний боксер-
ський турнір. Участь у ньому брали 
понад 110 спортсменів із 17 країн 
світу, зокрема з Німеччини, Італії, 
Великобританії, Білорусі.

Чернігівець Данило Жасан (ва-
гова категорія 81 кг) виборов сріб-
ну нагороду на цьому престижному 
турнірі. Його тренери — Вадим Ка-
занін, Андрій Корець.

Ніжинець — 
чемпіон області з шахів 

У Чернігові відбувся чемпіонат 
області з класичних шахів серед 
чоловіків, узяли участь 43 спорт-
смени з Чернігова, Ніжина, При-
лук, Ріпок, Ічні. Було зіграно 9 турів 
за швейцарською системою. Упев-
нено переміг кандидат у майстри 
спорту Володимир Михальський 
— 8 очок і жодної поразки. Друге 
й третє місця вибороли чернігівці: 
майстер спорту Сергій Муха та пер-
шорозрядник Ігор Лук’яниця — по 
6,5 очок.

Чернігівський 
марафон

Десятки мешканців міста ви-
йшли на лижний марафон, долали 
дистанції від 5 до 50 кілометрів. 
Відкрили змагання і взяли участь 
наші титуловані біатлоністи, а те-
пер керівники обласного й місько-
го управлінь  молоді та спорту Ніна 
Лемеш і Андрій Дериземля. Гостем 
був і параолімпійський чемпіон Ігор 
Рептюх.

25 березня в Чернігові відбувся 
«круглий стіл» «Відродження незалеж-
ності Білорусі та України: історичні па-
ралелі» з нагоди 100-річчя прийнят-
тя Третьої статутної грамоти Ради БНР, 
якою проголошувалася незалежність 
Білоруської Народної Республіки (25 
березня 1918 року). Організатори — 
Фундація «Вільні люди», Сіверський ін-
ститут регіональних досліджень, Сівер-
ський центр післядипломної освіти.

До Чернігова завітали білоруські 
історики Валентина Лебєдєва й Воло-
димир Ляховський. Їх підтримали укра-
їнські колеги та представники громад-
ськості. Вони дізналися про маловідо-
мі сторінки минулого дружнього народу 
— формування владних інституцій і ді-
яльності уряду БНР, про перші військо-

ві формування, історію створення біло-
руського національного прапора, деба-
ти навколо герба Погоня, україно-біло-
руські стосунки сторічної давнини.

Валентина Лебедєва представила 
свою нову книгу «Покликана свободою: 
нарис життя і діяльності Палути Бадуно-
вой», що викликала значний резонанс 
у Гомелі. Присвячена книга непересіч-
ній і трагічній постаті білоруського наці-
онального відродження, одній з лідерів 
Білоруської партії есерів, заступнику 
голови Ради БНР та народному секре-
тарю (міністру) опіки. 

«Історія боротьби української та бі-
лоруської провідної верстви за утвер-
дження державної незалежності має 
чимало паралелей, — зазначив чер-
нігівський громадський діяч і краєз-

навець Олександр Ясенчук, — але є й 
відмінності, як наслідок — різний ре-
зультат». 

Як зазначалося під час дискусії, 
нині Україна, хоча й з великими трудно-
щами, через кров і війну, виборює ре-
альну незалежність, натомість Білорусь 
втратила поступ у розвитку демокра-
тичних інституцій. Але погляди України 
мають повсякчас бути звернені на Бі-
лорусь — найближчого нам ментально 
сусіда, країну, з якою ми перебували в 
одній державі більше ніж півтисячоліт-
тя. Ще Юрій Липа стверджував, що з 
точки зору геополітики вісь Балтика – 
Чорне море є противагою агресивним 
устремлінням зі сходу та заходу. 

Прес-служба Чернігівського 
осередку «Вільні люди»

Відзначили 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки 

Золото, срібло 
і бронза Ігоря Рептюха 

на Параолімпіаді 
23-річний лижник Ігор Рептюх 

виграв три медалі на недавній зи-
мовій Параолімпіаді — Олімпій-
ських іграх для спортсменів з інва-
лідністю в Пхьончхані (Південна Ко-
рея).

Ігор на-
родився в 
селі Гурбин-
цях Срібнян-
ського райо-
ну. Коли йому 
було п’ять років, унаслідок нещас-
ного випадку втратив пальці лівої 
руки.

У школі займався легкою ат-
летикою, їздив на змагання. По-
чав займатися біатлоном. Його 
запросили до обласного центру. 
Займався професійно в центрі 
«Інваспорт». Ігоря запросили до 
складу національної збірної. Ви-
ступав і перемагав на багатьох 
змаганнях. Має звання «Майстер 
спорту України міжнародного кла-
су», «Заслужений майстер спорту 
України». 2014 року вже виступав 
на Параолімпіаді, де виграв еста-
фетну гонку. 

Мама Ігоря пані Галина живе 
у Прилуках, батько давно помер. У 
Ігоря — кілька братів і сестер. Три 
роки тому одружився. Із дружиною 
Оленою виховують дворічну доньку, 
в травні чекають ще одну дитину. 

За три олімпійські медалі Ігор 
отримає дуже солідні призові. Але 
це кошти, зароблені роками напру-
жених тренувань, зборів, поїздок, 
змагань. 

«Десна» почала 
з трьох перемог

Почалася весняна частина чемпіонату Украї-
ни з футболу в першій лізі, де виступає чернігів-
ська «Десна». Одразу з 23-го туру, адже восени зі-
грали не лише перше коло, а й 5 турів другого. 

Деснянці перший матч провели 18 березня 
в Одеській області з командою «Балкани». Пере-
могли — 2:1. Відкрив рахунок Олександр Волков, 
другий м’яч забив Леван Арвеладзе. 

Другий матч, який мав бути домашнім, «Дес-
на» теж провела на виїзді. Річ у тім, що команду 
покарали за порушення громадського порядку її 
вболівальниками на  домашньому матчі чвертьфі-
налу Кубка України з київським «Динамо». Ось так 
через глядачів карають саме команди. Тому хо-
четься нагадати вболівальникам: не треба пору-
шувати порядку на стадіоні. 

Покаранням стало проведення одного наступ-
ного домашнього матчу без глядачів. А яким би ви-
довищним міг бути такий матч у Чернігові, де так 
люблять футбол! Але, мабуть, цей матч усе одно 
довелося б проводити на виїзді. Зима в нас дуже 
затрималася, тож 23 березня чернігівський ста-
діон ім. Гагаріна був укритий товстим шаром снігу. 

«Домашній» матч відбувся на штучному газо-
ні, на стадіоні поблизу Києва. «Десна» впевнено 
перемогла «Авангард» із Краматорська —3:1. Ра-
хунок відкрив новачок команди Артем Фаворов, 
котрий таки з’єднався в колективі зі своїм стар-
шим братом Денисом, нині одним з лідерів коман-
ди. Потім зробив «дубль» Олександр Філіпов. І вже 
в доданий час гості забили один м’яч.

Наступний матч «Десна» провела 31 березня, 
на виїзді з командою «Жемчужина» (Одеса) і пере-
могла  — 1:0, м’яч забив Єгор Картушов. 

Після цих трьох перемог деснянці значно по-
ліпшили турнірне становище, вийшли на чис-
те третє місце і знову отримали шанс увійти до 
прем’єр-ліги. 

Дуже багато значитиме перший домашній 
матч «Десни», адже в суботу, 7 квітня, вона при-
йматиме лідера турніру — столичний «Арсенал». 
Уболіваймо за «Десну»!

Боятися треба не повені, а її відсутності
Таки ж чи крадуть воду Десни?
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Бліц-інформМистецька панорама

Кримінальна хроніка

Повідомляє Служба безпеки України

«Космічний» 
конкурс для дітей
У Чернігові на прес-конференції 

громадських організацій йшлося про 
творчий потенціал дітей з особливос-
тями розвитку. Узяли участь облас-
не об’єднання Спілки самаритян Украї-
ни, «Голос батьків», міський молодіжний 
центр «Жменя», «Рада партнерського 
розвитку», Остерський будинок творчос-
ті дітей та юнацтва.

Обласний конкурс творчих груп «Кос-
мічні мандри у майбутнє» відбудеться в 
Чернігові 15 квітня, візьмуть участь діти 
й молодь, у тому числі з інвалідністю, ві-
ком від 5 до 21 року. Також організують 
виставку робіт таких дітей і молоді, при-
свячену Дню космонавтики.

Цей конкурс проводиться вперше, у 
програмі — створення малюнка, пороб-
ки, сценки, танцю тощо, а спільною ідеєю 
є соціальний захист дітей з інвалідністю. 
Уже готують чотири команди — з Черні-
гова, Ніжина, Остра, Козельця, приєдна-
ються гості з Білорусі. На учасників че-
кають цікаві призи, майстер-класи, екс-
курсії.

Конкурс планують зробити щоріч-
ним, перетворити його на фестиваль. 

Організатори звертаються до меце-
натів, спонсорів, які можуть фінансово 
підтримати цю благородну справу для 
наших дітей. 

Фестиваль «Шабля» 
в Батурині
Це перший такий фестиваль у гетьман-

ській столиці. Відбудеться захід 22 – 24 
червня. Організатори — міська рада, На-
ціональний заповідник «Гетьманська сто-
лиця», ГО «Вогонь Відродження» (Бахмач).

А поки що з нагоди 379-ї річниці від 
дня народження гетьмана Івана Мазепи 
організували і провели квест за участі 
комад з міст Батурина, Конотопа, Ніжи-
на, Бахмача, Борзни, селища Коропа. 

Майданчиками стали палац гетьма-
на К. Розумовського, цитадель Батурин-
ської фортеці, Гончарівка — територія 
заміської резиденції гетьмана Івана Ма-
зепи, будинок генерального суду. Діапа-
зон завдань квесту — від улюбленої піс-
ні Мазепи до аналізу Конституції Украї-
ни 1710 року. Перемогла команда «Коно-
топська сотня».

Було представлено документальний 
фільм «Україна: повернення своєї історії», 
автор — історик, журналіст Акім Галімов.

Вісті з Ніжина
Візит посла Польщі 
Ніжин відвідала делегація у скла-

ді Надзвичайного і Повноважного посла 
Республіки Польща в Україні Яна Пєкла; 
першого секретаря, керівника консуль-
ського відділу Посольства Томаша Дедер-
ка; першого радника посла Емілії Ясюк; 
головного редактора польськомовної га-
зети України «Дзеннік Кійовскі» Станісла-
ва Пантелюка; заступника головного ре-
дактора Анжеліки Плаксіної.

Гостей зустрічали голова Спілки по-
ляків Ніжина «Астер», керівник Центру 
польської культури Фелікса Бєлінська, 
керівники міста і району. 

Польські гості відвідали римо-като-
лицьку церкву Парафії Святих Апостолів 
Петра і Павла, на Польському меморіа-
лі вшанували пам’ять померлих поляків, 
ознайомилися з роботою спілки «Астер». 

В  університеті — 
гостя з Греції
У Ніжинському державному уні-

верситеті ім.М.Гоголя свою кни-
гу «Тємєтєрон» презентувала ві-
дома грецька письменниця Валі-
да Будакіду. Художньо-публіцистич-
не видання написане у співавторстві з 
Олександросом Бурджанадзе і стало 
вже бестселером серед греків у Греції та 
  грецькій діаспорі. 

У Чернігові СБУ припинила надходження зброї з району АТО

Поліція затримала банду крадіїв 
з житлових і дачних будинків

Оперативники кримінальної поліції Чернігівщини тривалий час доку-
ментували злочинну діяльність банди злодіїв. Лише за останні кілька міся-
ців зловмисникам вдалося обчистити десятки заміських будинків на Чер-
нігівщині й Київщині.

Поліцейські провели затримання підозрюваних у Козелецькому районі 
саме в момент чергової спроби вивезення цінних речей з елітного маєтку.

Під час санкціонованих обшуків удома в затриманих поліція вилучила 
понад дві сотні викрадених речей, які вони не встигли реалізувати. Зокре-
ма, серед украденого — квадроцикли, човнові двигуни, снігоприбиральна 
техніка, високоякісний електроінструмент, плазмові телевізори, оргтехніка.

Поліцейським знадобилося кілька вантажівок, щоб вивезти все май-
но. Крім цього, поліція виявила в лиходіїв майже дві тисячі набоїв різних 
калібрів до автоматичної зброї.

До злочинної групи входили п’ятеро раніше судимих громадян —меш-
канців Чернігова та області. Затримана група є лише частиною значно чи-
сельнішої злодійської зграї, яка упродовж понад двох років обкрадала дач-
ні будинки в двох сусідніх областях.

Поліція Чернігівщини вже встановила причетність викритої злодійської 
групи більше ніж до двох десятків подібних злочинів.

За фактом кожного зі злочинів відкрито кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана 
з проникненням у житло, інше приміщення або сховище) — карається по-
збавленням волі на строк від трьох до шести років.

Місячник добровільної здачі зброї
Національна поліція України у квітні проводить місячник добровільної 

здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі 
зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що збері-
гаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального ко-
дексу України звільняються від кримінальної відповідальності.

Якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національ-
ної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то після 
оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю 
зброю в особисту власність. 

ГУНП у Чернігівській області нагадує, що незареєстрована зброя — це 
порушення закону і причина нещасних випадків.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області 

Попалися крадії дубів
23 березня до поліції надійшло повідомлення, що в лісосмузі біля села Пе-

трівське Бахмацького району зловмисники спиляли дуби. Група реагування 
патрульної поліції оперативно затримала трактор, який у причепі перевозив 
дубові колоди завдовжки 3 метри, діаметром близько 60 см. Жодних докумен-
тів на вантаж не було. Крім водія трактора, поліцейські також затримали водія 
«Ниви», яка була поруч. Усередині авто правоохоронці виявили дві бензопили. 

Транспортні засоби з вантажем арештували й помістили на майданчик 
Бахмацького відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 Кримі-
нального кодексу — незаконне вирубування лісу.

30-річчя 
фольклорного 

колективу «Сіверяни» 
Своїм концертом відзначив 

ювілей народний аматорський 
колектив Чернігівського місько-
го палацу культури.

Ансамбль заснував Станіслав 
Шкаранда на базі клубу обласно-
го управління внутрішніх справ. 
Проте колектив об’єднав чернігів-
ців різних професій. Нині керівник 
ансамблю — Ольга Коцур.

На ювілейному концерті гля-
дачі почули багато народних пі-
сень, які співають у селах Черні-
гівщини. 

На честь гетьмана 
Розумовського 
У палаці Кирила Розумов-

ського в Батурині вдруге пройшов 
щорічний конкурс «РОЗУМ_FEST». 
Номінації «слово» та «пластичне 
мистецтво» зібрали 26 таланови-
тих робіт. У конкурсі взяли участь 
учні шкіл Батурина й Конотопа. 

Акція «Український Донбас»
У такій загальнонаціональній акції в Донецькій та Луганській об-

ластях вже не вперше взяли участь і митці Чернігівщини. Цього разу 
— з Ніжинського театру ім. М. Коцюбинського, академічного народ-
ного хору обласного філармонійного центру, Спілки художників. Жи-
телі прифронтових районів радо зустрічали чернігівських митців і 
чекають їх з новими візитами.

У рамках візиту було підписано меморандуми про співпрацю між 
Департаментом культури облдержадміністрації та Покровською і 
Краматорською міськими радами, Сватівськими райдержадміністра-
цією та районною радою. Відтак уже у квітні в Чернігові можна буде 
побачити експозицію Покровського краєзнавчого музею, на червень 
запланована виставка Донецького обласного краєзнавчого музею.

Любов Колесникова та Андрій Буняєв — 
заслужені артисти України

Указом Президен-
та держави за внесок у 
розвиток національної 
культури, високі творчі 
здобутки цього почесно-
го звання удостоєні ак-
триса Чернігівського об-
ласного академічного 
музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка 

Любов Колесникова та актор Ніжинського академічного драматич-
ного театру ім. М. Коцюбинського Андрій Буняєв. 

У Молодіжному театрі 
прем’єра — «Собаче серце» 

Молодіжний театр представив нову ви-
ставу «Собаче серце» (за п’єсою Михайла Бул-
гакова). У виставі задіяна майже вся трупа 
театру. Головні ролі грають заслужені артис-
ти України Володимир Банюк та Олексій Биш. 

Фестиваль «Нове покоління» 
Удесяте в Чернігові відбувся всеукраїн-

ський хореографічний фестиваль «Нове поко-
ління». Участь у ньому взяли більше 2 тисяч ді-
тей. 70 танцювальних колективів з 10 облас-
тей України та з Республіки Білорусь виступи-
ли на сцені міського палацу культури.

Поповнення музейної колекції
19 березня колекція експонатів музею-

заповідника Михайла Коцюбинського знову 
поповнилася. Відомий чернігівський худож-
ник Володимир Матвєйцев подарував музеє-
ві свою роботу — портрет Михайла Коцюбин-
ського. Картина була написана спеціально 
для музею. Її художник завершив напередод-
ні відкриття персональної виставки в музеї-
заповіднику.

СБУ викрила спробу 
вербування громадянина України спецслужбами РФ

Співробітники Служби безпе-
ки України заблокували в Чернігові 
збут вогнепальної зброї та боєпри-
пасів, завезених з району прове-
дення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що 
мешканець обласного центру, ра-
ніше засуджений за скоєння тяж-
ких злочинів, організував злочин-
не угруповання, до якого входило 
п’ятеро місцевих мешканців, двоє 
з яких є працівниками патрульної 
поліції. За оперативною інформаці-
єю, спільники планували налагоди-

ти розгалужену мережу реалізації 
зброї та боєприпасів на території 
області та за її межами.

Правоохоронці задокументува-
ли чотири реалізації зловмисника-
ми автоматичної зброї невстанов-
леного зразка та глушника, при-
близно двадцять гранат РГН, Ф-1, 
РГД-5 і запали до них, патрони до 
вогнепальної зброї різного калібру.

Оперативники спецслужби 
затримали учасників угрупован-
ня в центрі Чернігова при спро-
бі збуту тротилових шашок та 

електродетонаторів.
Під час проведення обшуків 

співробітники СБУ вилучили два 
гранатомети РПГ, гранати Ф-1, піс-
толети різних модифікацій та близь-
ко двох тисяч набоїв різного калі-
бру. Виявлена зброя та боєприпа-
си направлені для проведення екс-
пертизи.

У рамках відкритого криміналь-
ного провадження за ч. 1 ст. 263 
Кримінального кодексу України три-
вають невідкладні слідчо-оператив-
ні дії.

Операцію з викриття зловмис-
ників проводили спільно з внутріш-
ньою безпекою Національної полі-
ції під процесуальним керівництвом 
військової прокуратури.

Прес-центр СБ України

Викрито військового на розкраданні 
обладнання бронетехніки 

Співробітники Служби безпеки України викрили 
контрактника однієї з військових частин, що дислокується 
на території Чернігівської області, на розкраданні облад-
нання, знятого з військової броньованої техніки. 

Правоохоронці встановили, що старший сержант, здій-
снюючи розукомплектування танків «Булат», привласню-
вав елементи навісного динамічного захисту з метою їх по-
дальшого збуту. Обладнання призначене для підвищення 
захищеності бойових машин у разі потрапляння снаряда. 

Оперативники спецслужби затримали зловмисника 
на території військового містечка під час спроби реаліза-
ції понад тридцяти елементів динамічного захисту за оди-
надцять тисяч гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження за 
ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають не-
відкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших 
осіб, причетних до протиправних дій. 

Операцію з викриття зловмисника проводили під про-
цесуальним керівництвом військової прокуратури.
Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Оперативники спецслужби встановили, 
що житель одного з прикордонних населених 
пунктів Чернігівської області періодично виїж-
джав на територію РФ, щоб відвідати своїх ро-
дичів. Під час чергової поїздки українець був 
затриманий правоохоронними органами Ро-
сії за начебто порушення митних правил. При 
цьому представники ФСБ спробували схилити 
чоловіка до негласного співробітництва, по-
грожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та 
позбавленням можливості контактувати з рід-
ними. Від нього вимагали збирати відомості 
про сили й засоби захисту державного кордо-
ну України та розміщення військових об’єктів.

Повернувшись додому, чоловік одразу 
звернувся до СБУ й надав свідчення стосов-
но обставин його вербування та поставле-
них перед ним завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінального ко-
дексу України державна зрада карається 

позбавленням волі строком до п’ятнадцяти 
років. Однак, враховуючи те, що громадянин 
України не виконав злочинного завдання 
іноземних спецслужб і добровільно заявив 
правоохоронцям про свій зв’язок з ними та 
отримане завдання, суд задовольнив кло-
потання органів слідства і звільнив його від 
кримінальної відповідальності.

Управління СБ України в Чернігівській об-
ласті звертається до громадян, які перетина-
ють кордон з Російською Федерацією або Рес-
публікою Білорусь, і нагадує про необхідність 
бути пильними. Під час планування поїздок до 
зазначених країн спершу оцініть усі ризики та 
ретельно зважте потребу в таких мандрівках.

У разі контактування з представниками 
іноземних спецслужб потрібно негайно пові-
домляти про такі факти до СБУ. Номер теле-
фону «гарячої» лінії Управління СБ України в 
Чернігівській області – (0462) 676-208.
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Рішення про здійснення пілот-
ного проекту «Сільське відділення» 
в Чернігівській області генеральна 
дирекція ПАТ «Укрпошта» ухвалила у 
грудні минулого року. Про це під час 
зустрічі за круглим столом в обласній 
раді поінформувала директор Черні-
гівської дирекції «Укрпошти» Олена 
Дорошенко.

За її словами, діяльність пошто-
вої мережі в сьогоднішньому її вигля-
ді є збитковою і вкрай безперспек-
тивною. Понад 60% витрат підпри-
ємства — заробітна плата праців-
никам, і це за умов, що багато з них 
працює не на повну ставку. За таких 
обставин дирекція відчуває дефіцит 
кваліфікованих кадрів, не має мож-
ливості привести в належний стан 
приміщення поштових відділень, від-
ремонтувати або придбати нові тран-
спортні засоби.

Усе це, на думку керівництва 
«Укрпошти», негативно впливає на 
якість надання послуг населенню і 
спонукає до реформування системи.

Олена Дорошенко представила 
присутнім на зустрічі керівникам ор-
ганів державної влади та місцево-
го самоврядування проект «Сільське 
відділення», котрий як пілотний про-
понує реалізувати на теренах Чер-
нігівщини керівництво «Укрпошти». 
Його суть у тому, що замість стаціо-
нарних відділень у переважній біль-
шості сіл області працюватиме пе-
ресувний пункт. До сіл з населенням 
менше 100 жителів він заїжджатиме 
один раз на тиждень, до 500 — двічі, 
до 1200 — тричі, більше 1200 жите-
лів — чотири або й п’ять разів на тиж-
день залежно від потреби. Якщо кіль-
кість населення сягає або перевищує 

дві тисячі осіб, у селі (селищі) продо-
вжує діяти стаціонарне поштове від-
ділення.

Проект передбачає, що за день 
бригада у складі трьох осіб — на-
чальника, листоноші та водія-кур’єра 
— побуває в кількох населених пунк-
тах і надасть усі потрібні поштові по-
слуги. Для того розробляють 130 но-
вих маршрутів руху поштового тран-
спорту, і вже одержано п’ять перших 
нових автомобілів. Автори проекту 
запевняють, що така схема має на 
меті не лише оптимізацію структури, 
а й поліпшення надання поштових по-
слуг населенню.

Проте жоден із присутніх на зу-
стрічі з цим переконанням не пого-
дився.

«Обласна державна адміні-
страція категорично заперечує 
проти реалізації проекту в пред-
ставленому нам вигляді», — наго-
лосила перший заступник голови 
обл держадміністрації Юлія Свири-
денко. На її думку, починати розроб-
ку проекту слід було з детального 
опрацювання перспективного плану 
розвитку області, з об’єднаних тери-
торіальних громад, з вивчення ситу-
ації на місцях і врахування обласної 
специфіки. Адже Чернігівщина має 
одну з найбільших в Україні терито-

рій та одну з найнижчих — щільність 
населення.

Голови райдержадміністрацій, 
районних рад та ОТГ підтримали цю 
думку, додавши, що звістка про за-
криття поштових відділень глибоко 
обурила населення й викликала різ-
ку негативну реакцію.

Директор Чернігівського центру 
розвитку місцевого самоврядування 
Ірина Кудрик зауважила, що чимало 
селян ототожнюють закриття стаці-
онарних поштових відділень зі ство-
ренням об’єднаних територіальних 
громад. Тож таке сприйняття накла-
дає негативний відбиток і на став-
лення до реформи з децентралізації.

Крім того, учасники засідання 
звернули увагу Олени Дорошенко на 
цілу низку ризиків, не врахованих 
при створенні пілотного проекту. Се-
ред них — погані дороги, відсутність 
Інтернету на значній території, непри-
датність для такої форми роботи при-
міщень. Великі сумніви у присутніх 
викликало твердження, що за виділе-
ні кілька годин селяни встигнуть отри-
мати пенсії, сплатити за комунальні 
або адміністративні послуги, можли-
во, придбати поштову продукцію або 
передплатити газету чи журнал.

До речі, з передплатою також мо-
жуть виникнути проблеми: чи  захо-
чуть люди отримувати видання за тиж-
день після його виходу? Секретар об-
ласної організації Національної спілки 
журналістів України Ольга Чернякова 
наголосила, що у Спілці так само не-
гативно оцінюють можливості проек-
ту. Тим більше, що падіння тиражу для 
деяких видань може бути критичним і 
призвести до їх зникнення. А це загро-
за інформаційній безпеці держави.

Підсумовуючи розмову, заступ-
ник голови обласної ради Арсен Ді-
дур зазначив, що, спираючись на 
суспільну думку та статтю 27 Зако-
ну «Про місцеве самоврядування в 
Україні», обласна рада направить 
відповідні звернення до Прем’єр-
міністра України Володимира Грой-
смана та керівництва «Укрпошти» 
про припинення здійснення в облас-
ті проекту з реформування поштової 
мережі. Цей проект розроблений без 

урахування реальної соціально-еко-
номічної ситуації в області, викликає 
глибоке обурення в населення, тому 
не може бути реалізований у запро-
понованій формі.

Лист з аналогічною пропозиці-
єю облдержадміністрації на ім’я ге-
нерального директора ПАТ «Укрпо-
шта» Ігоря Смілянського вже наді-
слано.

Чернігівська ОДА
Сайт SVOBODAFM 19.03.2018 р.

Обласна влада: рішуче «Ні!» отакій 
«поштовій реформі» на Чернігівщині

У позаминулому номері газети, за 1 бе-
резня, в моїй публікації «Реформами» нас те-
пер трястиме пошта» детально сказано про 
чергові експерименти пошти. Йшлося і про 
різке підвищення поштових тарифів від по-
чатку цього року. Це щодо «збитковості» по-
штових послуг. У публікації висловлювався 
подив щодо дивної затії поштових «реформ». 
Власне, це була відповідь на велике інтерв’ю 
керівниці обласної пошти О. Дорошенко в 
чернігівській пресі. Причому від того інтерв’ю 
ставало більше запитань, ніж відповідей. 
Враження, що пошта й сама толком не знає, 
що затіває.

За останні кілька тижнів дещо прояснило-
ся, від чого сумнівів, запитань, а вже, як бачи-
мо, й обурення не поменшало.

Досі не називали, скільки ж поштових 
відділень планують закрити. Говорили про 
130 «пересувних відділень». Чи це означало, 
що закриють стільки ж стаціонарних, що на 
їх місце з’явиться 130 автомашин? Ні те, ні 
інше. Одразу про машини: з’ясувалося, що їх 
буде значно менше, а це  маршрутів плануєть-
ся 130. Скільки буде машин — усе ще не пові-
домляють, і це при «пілотному проекті», де все 
має бути чітко розписано. Але зрозуміло, що 
не 130. Тобто на кожну машину буде по кіль-
ка маршрутів. А на кожен маршрут — по кіль-
ка сіл. Бо нарешті з’ясувалося, скільки відді-
лень планують закрити. Це МАЙЖЕ ВСІ сіль-
ські відділення, за винятком лічених сіл. Ось 
і названа «критична цифра».  В  області (не 
беремо міст обласного підпорядкування — 
Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгорода-Сівер-
ського) пропонують закрити всі відділення в 
селах, де менше двох тисяч людей. Тобто за-
лишаться лише відділення в райцентрах і де-
яких селищах міського типу. Далеко не в усіх. 
У Любечі, Малій Дівиці ще кілька років тому 
населення ледве перевищувало дві тисячі, 
а нині, за нашої демографії, скоріше за все 
кількість менша від цієї цифри. У селищі Оли-
шівка Чернігівського району давно вже наба-

гато менше двох тисяч людей. Попри це, торік 
була утворена Олишівська об’єднана тери-
торіальна громада. Найменша в області, бо, 
якщо років три тому вона планувалася з шес-
ти сіл аж із трьох сусідніх районів, то врешті 
до Олишівки приєдналося лише село Смолян-
ка Куликівського району. Ось така міні-грома-
да. Між іншим, якщо йти «згідно з буквою» ре-
форми, в Олишівці теж треба закривати по-
штове відділення. Тоді дійсно чи не пов’яжуть 
це селяни з утворенням ОТГ, про що говори-
ла одна з промовців під час «круглого столу»? 
Чи, може, для центрів ОТГ буде зроблено ви-
няток, адже згадані Любеч і Мала Дівиця теж 
недавно стали такими. 

А взагалі в моєму Куликівському районі 
нема жодного села з населенням понад 2 ти-
сячі людей. Що там дві, лише одне-єдине Гор-
бове має трохи більше тисячі. Те саме — і в 
більшості районів області. 

Отже, відділення масово пропонують 

закрити. Що ж, тоді подивимося на графік 
приїзду до сіл «пересувних відділень», який 
прив’язаний до кількості мешканців. Жодне 
село мого району не підходить під періодич-
ність «чотири або й п’ять разів на тиждень». 
Значить, максимум — тричі. А в деякі села — 
і двічі, бо там менше півтисячі людей. У тому 
числі в моєму селі Авдіївка, де, до речі, по-
шту закрили ще кілька років тому. Спасибі, 
що сільрада прихистила в маленькій комірчи-
ні це колишнє відділення і його єдину поштову 
працівницю на мізерній зарплаті.

І в сотнях інших сіл пошті доведеться про-
сити в сільрад якісь комірчини для цих «то-
чок присутності», як це названо в проек-
ті. «Сільрад» — у сенсі будівель, навіть там, 
де юридично сільських рад уже нема, а вони 
об’єдналися в ОТГ. 

Але чи не обмежиться присутність у селі 
«пересувного відділення» лише оцими «точ-
ками присутності»? Тобто приїхали, кинули в 

«точці» весь товар і поїхали далі. Але це вже 
не поштова доставка, а її пародія. 

І така загроза реальна, враховуючи оті 
ризики, озвучені на «круглому столі». Запи-
тання, запитання… І це далеко не всі вони 
щодо цієї дивної затії. 

А що означає те, що обласна влада (обл-
держадміністрація і рада) направляють у сто-
лицю «звернення і пропозиції»? Дуже про-
сту річ: це лише висловлення позиції, пода-
не уряду й «Укрпошті». Очевидно, ні ОДА, ні 
обласна рада не мають права своїми рішен-
нями зупинити цей поштовий експеримент. 
Тобто навіть ці вищі органи влади області не 
можуть заборонити  обласній пошті закрити 
якесь сільське відділення. Бо юридично «Ук-
рпошта» і її структура — обласна пошта — не 
підпорядковуються обласній владі. Тут, бачте, 
своя вертикаль. Чи не забагато в нас «верти-
калей»? Ну нехай у правоохоронних органах. 
Але чомусь кожне відомство (освіта, культу-
ра, медицина, соцзахист) вибудовують свої 
«вертикалі», майже незалежні від місцевої 
влади. Ось і пошта теж. Тоді як це ув’язується 
з оголошеною та гучно рекламованою де-
централізацією? Що це за «децентралізація», 
коли не те що сільська рада чи рада ОТГ, а ра-
йонні, обласні органи влади — не господарі 
на своїй території. Це щодо нашої заплутаної 
системи державного управління. 

А загалом очевидно, що затія з «пошто-
вою реформою» — частина тої недолугої по-
літики знущання над селом і селянами, яка 
триває не одне десятиліття і перейшла від Со-
юзу в нашу незалежну державу. Це коли під 
декламацію про село як «колиску нації» за-
кривають школи, заклади культури, медици-
ни, пошти. І все — під демагогічні балачки, що 
це «невигідно» таким-то службам. 

Що його робити з цими «невигідними» се-
лянами? Чи, може, вже досить цих експери-
ментів? 

Петро АНТОНЕНКО 

Досить уже «реформ»-експериментів над селянами 
Коментар редактора газети

Олег Обушний: 

«Якщо пошта і справді «збиткова», 
то від невміння працювати»

Коментує Олег Обушний, колишній заступник голови обласної ради, який 
очолював Чернігівську дирекцію «Укрпошти» в 2015 – 2016 роках, і саме за 
керівництва якого підприємство стало прибутковим. 

«Уперше за вісім років ми вивели Чернігівську дирекцію в прибуток. Так 
дохід 2015 року зріс на 25,5 млн гривень порівняно з 2014 роком, як наслі-
док — заробітні плати працівників зросли на 36%, а 2016 року дохід ще зріс 
більш як на 16 мільйонів, що дало змогу підвищити заробітні плати працівни-
кам на 33%». 

Олег Обушний дуже скептично оцінює наміри зекономити на масовому 
закритті сільських відділень, адже до цього часу була проведена кропітка ро-
бота зі співпраці з органами місцевого самоврядування, які виділили пошті 
приміщення в оренду по 1 гривні та були зацікавлені в системній роботі сіль-
ських відділень. Відмовлятися від цих приміщень немає жодного сенсу. Більш 
того, треба враховувати стан наших доріг, вартість пального тощо. 

Він радить головну причину збитків шукати не в роботі сільських відді-
лень, а у відсутності кваліфікації, отже, неефективності роботи керівництва 
«Укрпошти».

«То вони обіцяють, що надаватимуть банківські послуги, то вже нібито працю-
ють з «Amazon», то з «Ebay», то всі відділення автоматизують, то ще якісь обіцянки, 
які, звичайно, перетворюються на «мильні бульбашки». Але видатки на заробіт-
ні плати керівництво для себе створило просто захмарні. Створений такий собі 
бюджет проїдання, де до сотні осіб отримує платню більше 200 тисяч гривень. 
Так видатки на понад 300 осіб генеральної дирекції сягнули за 2017 рік більш як 
на 300 млн гривень. А операторам, листоношам, вантажникам, сортувальникам, 
тобто тим працівникам, що приносять дохід підприємству, встановлені копійчані 
зарплати й безліч обов’язків. Такий собі рабовласницький лад на підприємстві». 

Моє село Авдіївка. Поштове відділення закрито кілька років тому. 
Зосталися лише вивіска і поштова скринька.
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Пряма мова

Коротко

Бідна наша небідна влада
Що в електронних деклараціях 

про статки посадовців
Згідно з українським законодавством велика кількість поса-

довців держави зобов’язана щороку подавати в електронному ви-
гляді, доступному для всіх співгромадян, декларацію про свої до-
ходи, статки за попередній рік. Сюди вносяться і дані про родину 
посадовця. 

Що ж указано в цих деклараціях за 2017 рік? Подаємо основні 
дані, оминаючи деякі «дрібніші» статки — квартири, ювелірні виро-
би, картини. Немалі статки  числяться і у членів родин  посадовців. 

Петро ПОРОШЕНКО, Президент України 
Доходи загалом: 16 303 874 грн. У тому числі зарплата — 336 

тис. грн, її глава держави щороку повністю перераховує на благо-
дійні цілі. 15 795 874 грн — відсотки по депозитах. Не отримував 
дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. Не-
змінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє. Зокре-
ма, Порошенко опосередковано володіє 60% акцій Міжнародного 
інвестиційного банку. 

Андрій ПАРУБІЙ, Голова Верховної Ради 
288 тис. 721 грн зарплати, подарунків від родичів на 443 тис. 

751 грн. Готівкою має 340 тис. грн та майже 31 тис. дол.

Володимир ГРОЙСМАН, Прем’єр-міністр 
Загальні доходи — 17 102 320 грн. У тому числі зарплата — 

435 647 грн, за здавання нерухомості в оренду — понад 5 млн грн, 
за продаж земельної ділянки — майже 9 млн грн, за депозити — 
2 719 044 грн.

Юрій ЛУЦЕНКО, Генеральний прокурор 
Зарплата за рік — 1 302 001 грн. У банку — 1 331 800 грн, 

2 900 євро та 11 400 доларів. Дружина Генрокурора, депутат парла-
менту Ірина Луценко: 240 481 грн зарплати, 252 825 грн компенса-
ції на ведення депутатської діяльності. Також купила торік автомо-
біль Mercedes-Benz за 2,4 млн грн.

Олександр ТУРЧИНОВ, секретар Ради національної безпеки і 
оборони 

Зарплата — 731 тис. грн, відсотки — 1,89 млн грн.
На рахунках у банку — майже 50 тис. грн, 964 723 долари і 9989 

євро. Готівка — 700 тис. доларів, 3 тис. євро та 110 тис. грн. 
 
Олег ЛЯШКО, голова Радикальної партії і її фракції в парламенті 
20,6 млн грн доходів, у тому числі від відчуження нерухомого 

майна — 15,9 млн грн, від надання майна в оренду — 1,8 млн грн. 
На банківських відсотках заробив 2,6 млн грн.

Зарплата депутата — 259,3 тис. грн, кошти на ведення депутат-
ської діяльності — 252,8 тис. грн. Виграші в лотереї — 571 тис. грн. У 
банках — 4,4 млн грн і $713,4 тис. Готівки — 839 тис. грн, $484 тис. і 
70 євро. Житловий будинок — 357,1 кв. м під Києвом, придбав торік 
за 11,1 млн грн. 7 земельних ділянок під Києвом. 

Сергій БЕРЕЗЕНКО, депутат парламенту від Чернігова
Загальні доходи — 1,76 млн грн. У т. ч. зарплата — 241,5 тис. грн, 

на витрати, пов’язані з депутатством, — 252,8 тис. грн, 676 тис. грн 
— від надання майна в оренду, 469,6 тис. грн — у вигляді подарунка 
в негрошовій формі. У банках — 827 тис. грн і $49,8 тис.; готівкою — 
450 тис. грн і $15 тис.

Максим МИКИТАСЬ, депутат парламенту від Чернігова, Черні-
гівського і Ріпкинського районів 

Загальні доходи — 6,5 млн грн. У т. ч. зарплата — 200 тис.грн, 
2 млн грн — дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних 
прав, 4,3 млн грн — відсотки по вкладах. Готівка — 30 млн грн, 
6 млн доларів, у банках — 277 тис. грн. 2 земельні ділянки площею 
1 048 і 151 кв. Володіє компаніями «Укрбуд», «Укрбуд Девелопмент», 
рядом компаній за кордоном. 

Нацбанк за рік утилізував 
зношених банкнот майже 
на 48,4 мільярда гривень

У 2017 році Національний банк утилізував 749,2 мільйона зно-
шених банкнот на 48,4 мільярда гривень.

Зокрема, були вилучені з обігу зношені банкноти таких номіна-
лів (у мільйонах штук): 1 гривня — 83,4; 2 гривні — 63; 5 гривень — 
77,5; 10 гривень — 85,1; 20 гривень — 71,7; 50 гривень — 128,6; 
100 гривень — 129,8; 200 гривень — 96,7; 500 гривень — 13,4.

Вилучення з обігу ушкоджених і з ознаками зношеності банкнот 
може відбуватися при здійсненні розрахункових, валюто-обмінних 
операцій з підприємствами роздрібної торгівлі, банками й іншими 
організаціями, при здачі таких банкнот в установи банків, при об-
робці банкнот в установах банків.

Корупція на «Укрзалізниці» 
Національне антикорупційне бюро передало до Печерського ра-

йонного суду Києва справу трьох посадовців «Укрзалізниці», двох ко-
лишніх та одного чинного. Їх звинувачено в завданні шкоди залізни-
ці на суму 69,2 млн гривень.

Серед підозрюваних — заступник генерального директора Дер-
жавної адміністрації залізничного транспорту України, начальник 
Головного комерційного управління адміністрації та заступник ди-
ректора з комерційних питань. У звинуваченні йдеться про призна-
чення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів пев-
ним компаніям без відповідних підстав. 

Українські громади в Норт-Порті та Маямі у Флори-
ді мали приємність почути доповідь історика й журналіс-
та з України Вахтанга Кіпіані на тему «У пошуку історичної 
правди». Кіпіані — редактор Інтернет-видання «Історична 
правда», ведучий на телеканалі ZIK, засновник музею-ар-
хіву преси в Києві, викладач журналістики в університетах 
Києва і Львова. 

Зустріч у Норт-Порті відбулася в залі Осередку ім. св. 
Андрія за спонсорства Осередку й Товариства української 
мови (США). 

Вечір відкрила голова ТУМ, професор Віра Боднарук. 
Вахтанг Кіпіані розповів про свою працю в архівах в Укра-
їні та діаспорі, зустрічі з учасниками історичних подій. Від 
Осередку й ТУМ було передано фінансовий дар на дальшу 
працю пана Кіпіані.

Відбулася така сама зустріч і з українською громадою 
в Маямі. Після виступу гостя присутні мали нагоду купи-

ти книжки Вахтанга Кіпіані, скласти допомогу на його по-
дальшу працю.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ

Вахтанг Кіпіані — з українцями США

Вислання російських дипломатів 
зі США та Європи — останній сигнал 
для Росії отямитися. 

Є дипломати, а є шпигуни. Зараз 
цивілізований світ висилає шпигу-
нів. Дипломати — це дуже гуманна 
й позитивна професія, бо вони ство-
рюють основу для взаємодії між на-
родами. А ті, хто діють під личиною 
дипломатії і є шпигунами, протиді-
ють цій позитивній тенденції. Тих, хто 
діє всупереч нормальній логіці, краї-
на повинна висилати й робити це ре-
гулярно. Нарешті цивілізований світ 

показав Росії, що більше не буде тер-
піти цю псевдополітику взаємодії, 
яку росіяни намагаються проводити 
останніми роками, зневажаючи нор-
ми міжнародного права, обвиваючи 
Захід брехнею. Це дуже чіткий, жор-
сткий сигнал Росії: якщо ви робити-
мете те, що робили останніми рока-
ми, — будете ізольовані.

Дуже добре, що ми в одній лінії з 
цивілізованим світом. Наша дипло-
матія має наполягати, щоб антипу-
тінський фронт ставав щільнішим, а 
санкції — жорсткішими. Це єдиний 
спосіб донести до агресора, що цей 
шлях для нього буде закритий. 

Суспільний діагноз: 
психоз насилля

Чомусь про людину, яку 
звинувачують у підготовці ра-

зом із Савченко найбільших теро-
ристичних актів у новітній історії Єв-

ропи (може, й світу) відомо дивовижно 
мало. Це при тому, що у нас в Україні, 
здається, знають усе про всіх. Рубан 
— це суцільні таємниці, починаючи з 
прізвища: виявляється, він і не Рубан. 
Останніми роками він називає себе ке-
рівником організації Центр звільнення 
полонених «Офіцерський корпус». Нази-
ває себе генералом, і чомусь це звання 
досі не спростоване владою.

Рубан народився 1967 року в Ка-
захстані в родині військового. Навчав-
ся в київській школі, отримав спеці-
альність льотчика-інженера в Черні-
гівському військовому училищі, мав 
прізвище Гарбузюк. Дослужився до 
старшого лейтенанта і звільнився в за-
пас у липні 1991 року. Відтоді й аж до 
2014 року відомі лише поодинокі фак-
ти з його біографії. У середині двоти-
сячних років активно займався дру-
ком і розповсюдженням проросійської 
літератури на території України, для 
чого створив цілу видавничо-полігра-
фічну групу. Вона не лише займалася 
масовим друком шкільних підручників 
«Страноведение России» і посібників 
«Воссоединение Руси», які чомусь упро-
ваджували в школах Донбасу з 2008-
го до 2010 року, а й видавала дитячі 
журнали «Веселка», «Соняшник». Що ж, 
якщо в нас нікому зайнятися виданням 
українських дитячих журналів, то «святе 
місце порожнім не буває». Так само, як 
і щодо звільнення та обміну наших по-
лонених на Донбасі. Саме «генерал» Ру-
бан похвалявся тим, що його організа-
ція робить це найефективніше. 

На відміну від Рубана, Надія Сав-
ченко не просто відома, а суперпопу-
лярна. Свій 37-ий рік народження 11 

травня вона може  зустріти за ґрата-
ми —  за  рішенням суду, який призна-
чив саме такий запобіжний захід на час 
слідства, поки що на два місяці. Причо-
му без права звільнення під заставу, 
адже це не передбачено при звинува-
ченні в таких надзвичайно тяжких зло-
чинах, за які може бути навіть вища 
в нас міра покарання — пожиттєве 
ув’язнення.

За ґратами Надія вже вдруге. Уся 
Україна вболівала за неї, коли вона 
була в російській тюрмі, оголошувала 
голодування, отримала суворий вирок. 
Уся Україна раділа її звільненню. Пре-
зидент держави одразу присвоїв їй най-
вище звання Героя України. Той Прези-
дент, у замаху на вбивство якого її те-
пер звинувачено. Депутат Верховної 
Ради, перший номер виборчого спис-
ку партії «Батьківщина», із фракції якої, 
втім, Надія давно вийшла. 

Але давайте трохи поміркуємо. Ні, 
не над суттю пред’явлених звинува-
чень, особливо щодо Надії Савченко, 
бо Рубан якось менше хвилює наш люд. 
Не будемо загрузати в дебатах, що там 
правда, а що ні. Треба поговорити про 
більш важливе. 

Щодо «правда чи ні», то найперше 
—  велика кількість українців не вірять 
нікому, ні Луценку, ні Савченко, якщо 
вже персоніфікувати. І оця зневіра — 
це дуже сумно. Інші співгромадяни, з 
прагнення мати якусь «позицію», стати 
на чийсь бік, розкололися на дві части-
ни: одні вважають, що все,  озвучене 
владою (Генпрокуратурою),  — брехня, 
і таких більше, бо в нас люблять «гони-
мих» і не люблять владу, інші вважають 
це правдою. 

І оце останнє — найстрашніше: те, 
що люди готові сприйняти і таку інфор-
мацію, що озвучуються  дикі, апока-
ліптичні сценарії, навіть як «можливі», 

«ймовірні». Можна, звісно, назвати це 
маячнею, але ж це оприлюднює не про-
стий дядько з вулиці, а Генеральний 
прокурор держави від імені держави. 

Що з нами сталося, якщо таке озву-
чується, а тим паче, якщо таке чи поді-
бне дійсно затівається? Так, звісно, вік 
насилля, тероризму. Інколи вражен-
ня, що людство вже божеволіє. Одною 
з трагедій останнього Майдану, про 
що я писав у нашій газеті в публіка-
ції «Чотири трагедії Майдану» (№ 103, 
18.05.2018, читайте на сайті газети), є 
те, що вперше в часи незалежності змі-
на влади відбулася силовим методом. 
Довелося це робити, настільки антина-
родним був зметений революцією ре-
жим, а ще тому довелося, що в Украї-
ні чомусь не спрацьовують нормальні, 
цивілізовані методи політикуму. Бо по-
літикум цей нагадує паноптикум з його 
партійним цирком. Ось і Надія Савченко 
вже встигла зареєструвати власну полі-
тичну партію. 

Насиллям переповнене суспіль-
ство. Давно чуємо заклики до нових 
Майданів. 

Між іншим, у перший місяць піс-
ля звільнення з російської тюрми На-
дія Савченко застерігала від третього 
Майдану, бо «люди прийдуть зі збро-
єю, і це будуть великі похорони всі-
єї України». Але минуло не так багато 
часу, і Савченко заявляє, що «військо-
вий переворот в Україні — це досить 
очікувана і, напевно, досить правиль-
на подія». І це більш сумно й страш-
но, ніж «правда чи ні» те, що у звину-
ваченні Героєві України. Страшно, що 
такі настрої, на превеликий жаль, теж 
бродять у суспільстві. І тиражуються й 
підігріваються в засобах масової ін-
формації, роль яких нами ще толком 
не оцінена. 

Петро АНТОНЕНКО

«Цивілізований світ позбавляється 
російських шпигунів»

Володимир 
ОГРИЗКО, 
політичний 
і громадський діяч, 
колишній міністр 
закордонних справ 
України: 

Довідково. Уже понад 20 з 28 країн-
членів Євросоюзу та США вирішили видво-
рити дипломатів РФ на знак солідарності з 
Лондоном у «справі Скрипаля» — отруєнні 
в Англії колишнього російського громадя-
нина та його доньки, в чому звинувачують 
Росію. 

США висилають з країни 60 дипломатів, 
Британія — 23, Канада — 4, Німеччина — 
4, Польща — 4, Франція — 4, Литва — 3, 
Чехія — 3, Данія — 2, Нідерланди — 2, Ал-
банія — 2, Італія — 2 особи, Швеція, Хорва-
тія, Румунія, Фінляндія, Естонія вишле по од-
ному російському дипломату. До цього при-
єднуються Іспанія, Угорщина. 13 російських 
дипломатів висилає Україна. 
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Бліц-інформ

Коротко

Україна передає Польщі 
документи щодо 
польської операції НКВС
У Варшаві підписано угоду про передання до-

кументів із трьома українськими державними ар-
хівами: Вінницьким, Одеським і Хмельницьким.

Українська сторона передасть Інституту на-
ціональної пам'яті до десяти тисяч папок, які 
було створено НКВС щодо поляків. Усі докумен-
ти оцифрують. Перші матеріали оприлюднять 
на сторінці польського Інституту національної 
пам’яті вже цього року.

У 1937 – 1938 роках НКВС провела серію ма-
сових репресивних кампаній (так званих національ-
них операцій), зокрема проти поляків. Від серпня 
1937 року до листопада 1938 року в межах «націо-
нальних операцій» було засуджено 335 513 осіб, се-
ред них до розстрілу засудили 247 157 осіб. З-поміж 
розстріляних було приблизно 111 тисяч поляків.

Колишній президент 
Франції Ніколя Саркозі — 
під слідством
Саркозі очолював Францію з 2007-го по 

2012 роки. Українцям запам’ятався проросій-
ською позицією, зокрема тим, що 2015 року під-
тримав анексію Криму Росією.

20 березня французька поліція затримала 
екс-президента в рамках розслідування можли-
вого незаконного фінансування його передви-
борчої кампанії 2007 року. 

Портал Mediapart зазначає, що колишньому 
президенту можуть пред’явити також звинувачен-
ня в корупції, торгівлі політичним впливом, роз-
траті держкоштів, а також в ухиленні від сплати 
податків. Але передусім йдеться про справу щодо 
можливого незаконного фінансування виборчої 
кампанії Саркозі з коштів лідера Лівії Муаммара 
Каддафі, поваленого й убитого 2011 року.

У Стамбульському університеті 
— спеціальність 
«українська мова та література»
Уперше студенти Туреччини отримали мож-

ливість у межах вищої освіти вивчати україн-
ську мову, а також українську культуру. Спеціаль-
ність відкрили на факультеті літератури, кафедрі 
слов’янських мов та літератур. Нині на бюджеті за 
спеціальністю вже навчаються 18 студентів.

Перший безпосадковий 
переліт з Австралії 
до Британії 
Лайнер авіакомпанії Qantas Airlines здолав 

14 498 кілометрів приблизно за 17 годин. Цей пе-
реліт — частина амбітного плану Qantas ввести 
наддовгі рейси до свого розкладу. Авіакомпанія 
використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який 
витрачає удвічі менше палива, ніж Boeing 747. 

Літак з 200 пасажирами й 16 членами коман-
ди на борту летів з Перта до лондонського аеро-
порту Хітроу на три години швидше, ніж перельо-
ти, які містять зупинки на Близькому Сході для до-
заправлення або заміни літака. 

Цей переліт — другий у світі за довжиною після 
рейсу авіакомпанії Qatar Airways з Окленда (14 529 км). 

Найдовшим авіаперельотом був рейс 
Singapore Airlines — 15 300 км, із Сінгапура до 
Нью-Йорка, проте ці перельоти були припинені 
2013 року. 

Франція вводить дошкільну 
освіту з трьох років
У країні від початку навчального 2019 року 

буде запроваджено обов’язкову освіту для дітей 
з трирічного віку. Нині отримання освіти в шко-
лі чи вдома є обов’язковим з шестирічного віку. 
Зміни передбачають обов’язковий курс навчан-
ня в дитячих садках з трирічного віку. Нова норма 
стосуватиметься 260 тисяч дітей, 97% з них уже 
відвідують дошкільні заклади.

Цей захід буде реалізовано в рамках загаль-
ної реформи освітньої системи у Франції. З ново-
го навчального року учням початкової і серед-
ньої шкіл у Франції заборонять користуватися 
мобільними телефонами. 

Найпоширеніші мови світу
Їх назвала ООН. Найпоширеніша мова — ан-

глійська, нею розмовляють 1,5 мільярда жителів 
планети. Але тільки для 375 мільйонів вона є рід-
ною. У першій п’ятірці також — китайська, хінді, 
  іспанська та французька.

Майбутнє будується сьогод-
ні. Щоб цю оптимістичну тезу 
перевести в практичну площи-
ну, щойно зареєстровано благо-
дійну організацію «Фонд інвес-
тицій у майбутнє». 

Цього разу йдеться про ор-
ганізацію, що має на меті пере-
дусім не залучення коштів для 
допомоги малозабезпеченим, 
а збільшення національного ба-
гатства за рахунок використан-
ня величезного інтелектуально-
го потенціалу українців.

Фінансові ресурси тут роз-
глядаються як один з багатьох 
чинників і можливих кінцевих 
наслідків інтелектуального бла-
годійництва. Бо ця «перевернута 
піраміда» відтепер триматиметь-
ся не на поблажливості й подач-
ках олігархів та їхніх підспівува-
чів, а на масовій участі зацікав-
лених громадян, які мають висо-
кий рівень знань, свідомості та 
професіоналізму.

Головною метою нового 
«Фонду інвестицій у майбутнє» є 
сприяння розвитку України в пе-
реході від промислової до креа-
тивної економіки, через підтрим-
ку творчої діяльності вчених, ін-
женерів, професорсько-викла-
дацького складу університетів, 
письменників, художників та ак-
торів, дизайнерів і архітекторів, 

провідних діячів культури, ре-
дакторів, публіцистів, експер-
тів-аналітиків та інших осіб, котрі 
формують громадську думку. 

По суті це благодійність но-
вого типу, коли основним капіта-
лом фундаторів і активістів Фон-
ду є не гроші, а прогресивні ідеї, 
розробки та інші творчі ресурси 
всіх учасників цієї новітньої фор-
ми благодійництва. 

Серед дванадцяти завдань, 
що їх ставлять перед собою за-
сновники Фонду в затверджено-
му статуті, найважливішими є: 
здійснення міжнародних, націо-
нальних, регіональних і місцевих 
програм, спрямованих на підви-
щення матеріального, духовно-
го, культурного розвитку верств 
населення, які потребують допо-
моги, вкладання коштів у будів-
ництво житла та інфраструкту-
ри, реалізація освітніх, наукових 
і виробничих проектів, зокрема 
оборонного характеру тощо. 

Серед чотирнадцяти сфер ді-
яльності Фонду пріоритетними 
визначено такі галузі: освіта й 
охорона здоров’я, екологія, охо-
рона довкілля й захист тварин, 
соціальні послуги й подолання 
бідності, наука й наукові дослі-
дження, фізична культура і здо-
ровий спосіб життя, розвиток те-
риторіальних громад тощо. Зро-
зуміло, що зазначена діяльність 
Фонду спирається на одну з голо-
вних засад християнської мора-
лі: чини ближньому лише те, що 
бажаєш собі. 

Я, як голова Фонду, і мої коле-
ги згуртовано й цілеспрямовано 
беремо на себе відповідальність 

діяти чесно і продуктивно на ко-
ристь українській нації, в інтере-
сах нинішнього і майбутніх поко-
лінь. «Фонд інвестицій у майбутнє» 
— для декого звучить як авантюр-
ний проект. Бо й справді: хто сьо-
годні на здорову голову вкладати-
ме в майбутнє? Проте ми вважа-
ємо, що саме розум, моральність 
і новаторську думку має бути по-
ставлено на перше місце в ієрар-
хії цінностей. А тому гроші не по-
винні бути іконою, що визначає 
поведінку та долі людей. Бо саме 
фетишизація грошей і доведення 
їхньої ролі та значення до повного 
абсурду були й залишаються голо-
вними причинами і джерелом усе-
охопної корупції в Україні, що має 
своїм наслідком бідність 67% гро-
мадян.

У лютому 2016 року Прези-
дент України затвердив Націо-
нальну стратегію сприяння роз-
витку громадянського суспіль-
ства на 2016 – 2020 роки для 
залучення громадськості до 
управління державою, створен-
ня сприятливих умов для розви-
тку громадських та благодійних 
організацій. Тому ми не винахо-
димо колесо, а лише починаємо 
використовувати його для по-
треб суспільства, зокрема й там, 
де залишилися білі плями й ніші 
від державних програм.

Наш Фонд не виник рапто-
во й з нічого. Багатьом юридич-
ним і фізичним особам зі сфери 
культури і громадської діяльнос-
ті в Україні добре відомі численні 
факти благодійності членів моєї 
команди. Зокрема, в раді Між-
народної спілки українських під-

приємців, опікунській раді Наці-
онального академічного драма-
тичного театру ім. Івана Франка, 
в наглядовій раді Міжнародного 
благодійного фонду національ-
ної пам’яті України, у правлін-
ні Міжнародного доброчинного 
фонду «Українська хата», як фун-
датори Міжнародної літератур-
но-мистецької премії імені Оле-
ни Теліги тощо. 

За даними Державної фіс-
кальної служби, благодійні орга-
нізації в Україні щороку витра-
чають на доброчинні програми 
майже 10 млрд грн. Здебільшого 
це різноманітні форми підтрим-
ки соціально вразливих катего-
рій населення, що постраждали 
від воєнної агресії Росії, а також 
численні акції благодійного спря-
мування (вистави, концерти, за-
біги, марафони тощо). Своєчасно 
прийти на допомогу ближньому 
і підтримати матеріально — це 
справа доброго серця, спрямо-
вана на розв’язання локальної 
проблеми моменту або певних 
осіб. 

Натомість інвестиції в май-
бутнє, та ще й на благодійному 
рівні, — це якісно вища, відпо-
відальніша, моральніша форма 
участі громадян у розв’язанні 
проблем в інтересах усього сус-
пільства. Сподіваємось, що наші 
ініціативи в рамках діяльності 
Фонду знайдуть розуміння та під-
тримку. Бо майбутнє треба буду-
вати сьогодні. 

Віталій КОРЖ, 
народний депутат України 

IV, V, VI скликань 

Не для слави, 
а для доброї справи

Збільшено розмір 
державних премій

Кабінет Міністрів України збільшив творчі державні 
премії для журналістів, художників, перекладачів, колек-
тивів театру й кіно. 

Премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публі-
цистичну роботу в галузі журналістики збільшили з 5 000 
до 20 000 гривень, премію імені Івана Франка в галузі ін-
формаційної діяльності — з 2 000 до 10 000 гривень. Та-
кож збільшені до 20 000 гривень премії імені Лесі Укра-
їнки за літературно-художні твори для дітей і юнацтва та 
імені Максима Рильського. 

Виплату премій, як і раніше, забезпечуватимуть за 
рахунок бюджетних асигнувань для Держкомтелерадіо. 

Реформування друкованих ЗМІ 
відбувається надто повільно
Воно має бути завершене до 31 грудня 2018 року. 

Але на 27 березня було реформовано лише 187 друко-
ваних засобів інформації із 728-ми. 

Основною причиною повільності роздержавлення є 
перешкоджання засновниками — місцевою владою — 
процесу реформування. Водночас деякі редакції газет 
затягують з поданням документів на перереєстрацію, 
сподіваючись на відтермінування реформи, ухваленої 
парламентом наприкінці 2015 року. 

Львів поступово відмовиться 
від маршруток

Міська рада Львова підтримала електронну петицію 
про відмову від маршруток. Програму реалізують про-
тягом п’яти років. Мерія має підготувати дорожню карту 
щодо вирішення питання.

Перед цим транспортна комісія міськради підтримала 
петицію городян про повну відмову від приватних перевіз-
ників на користь електротранспорту й великих автобусів.

Обережно зі «співбесідами»
У Києві жінка, родом з Донеччини, шукала роботу. 

Побачила оголошення, запрошення на співбесіду з пра-
цедавцем. Той запросив жертву до квартири одного з бу-
динків у центрі столиці, на Хрещатику. Але замість «спів-
бесіди» зґвалтував жертву. Жінка заявила в поліцію, яка 
шукає злочинця. 

Кнопкодави парламенту 
Щонайменше 18 нардепів кнопкодавили, тобто голо-

сували за інших, 72 рази під час голосувань Верховної 
Ради в березні 2018 року. Тим самим депутати повтори-
ли рекорд, встановлений торік у листопаді.

Найчастіше кнопкодавили представники групи «Від-
родження» (51 раз) та «Народного фронту» (11 фактів). Зо-

крема, 23 рази — Антон Яценко, 9 разів — Василь Гуляєв, 6 разів — Євген Гєллєр та 
5 разів — Антон Кіссе. Яценко і Гуляєв узагалі є лідерами неособистого голосування: 
на кінець березня на їхньому рахунку було відповідно 52 і 29 кнопкодавств.

Законодавство України чітко визначає: депутат парламенту може голосувати 
винятково за себе, голосування за інших колег неприпустиме. Однак багаторічні 
заклики про неприпустимість кнопкодавства поки що чомусь залишаються лише 
безпредметними балачками. 

Україна — абсолютний лідер серед 
європейських держав за кількістю заре-
єстрованих законопроектів. 

Для порівняння: парламентарі Норвегії 
в середньому ініціюють 5 законопроектів 
на рік, Швейцарії — 6, Греції — 13, Вели-
кобританії — 66, а найбільше — парламен-
тарі Франції та Італії: 337 і 644 відповідно. 

З 27 листопада 2014 року до 13 лю-
того 2018 року апарат ВР зареєстрував 
6217 законопроектів, з яких 5215 ініцію-
вали народні обранці, 861 — Кабінет Мі-
ністрів та 141 — Президент.

З усіх ініціатив тільки 870 (14%) є но-
вими проектами законів. Усі інші — змі-
ни чи доповнення до вже чинних нор-
мативних актів, що багато свідчить про 
якість раніше ухвалених законів.

Саме на етапі розгляду законопроек-
тів у комітетах більшість з них «застряга-
ють». На середину лютого 31% усіх зако-
нодавчих ініціатив були на опрацюванні 
в комітетах. Після того, як законопроект 
«проходить» комітет, він «встає в чергу» на 
розгляд у залі парламенту. Стояти можна 
довго: зараз понад 1100 законопроектів 
(18%) очікують розгляду в залі парламенту.

Не кожен нардеп за три роки встиг 
узяти участь у створенні нових зако-
нів (або поставити прізвище у співав-

тори). 59 обранців не мають нагоди 
похвалитися чинним законом свого 
авторства.

…З понад 5000 депутатських зако-
нопроектів 49% мали кількох авторів. Це 
виграшна тактика: спільні законопроек-
ти мають більше шансів на успіх — 83% 
ухвалених законів були написані в спі-
вавторстві.

Рекомендації згідно з Дорожньою 
картою щодо внутрішньої реформи та під-
вищення інституційної спроможності Вер-
ховної Ради України (план Пета Кокса)

У «рекомендаціях Кокса» запропоно-
вано таке.

Врегулювати кількість законопро-
ектів через їх зменшення до 20 штук, 
які обиратимуться з-поміж зареєстро-
ваних перед початком кожної сесії за 
пропорцій ним принципом відповідно до 
кількісного складу фракції/групи.

Змінити календарний  план роботи 
Верховної Ради: об’єднати пленарно-ко-
мітетські тижні та відмовитися від тижнів, 
цілком присвячених роботі в комітетах.

З публікації «Заспамлена Рада. Чому 
український парламент — чемпіон 

світу з кількості законопроектів»
Олександр НАДЕЛЬНЮК, 

Українська правда, 22.03.2018

Верховна Рада «потонула» 
в законопроектах
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада 

Українці Сіднея 
провели 

презентацію 
вишиванок 

Українська громада Сід-
нея за підтримки Посольства 
України в Австралії провела в 
столиці країни Канберрі пре-
зентацію вишиванок із при-
ватних колекцій українських 
австралійців. Презентація 
відбулася в залі Національної 
галереї Австралії. 

«Це неймовірно, що укра-
їнці, які стільки років живуть 
у далекій Австралії, так зво-
рушливо ставляться до істо-
ричної батьківщини, так бе-
режуть її традиції», — наго-
лосили гості від Міністерства 
закордонних справ Австралії.

Посольство має намір 
провести схожі презентації і 
в інших штатах Австралії.

Мандрівник, журналіст і письмен-
ник Олександр Волощук з 1 березня 
цього року здійснює мандрівку-експе-
дицію країнами Південної Америки (Ар-
гентина, Парагвай, Бразилія, Чилі). Мета 
— вивчення історії та сьогодення укра-
їнських громад, збір матеріалу для май-
бутніх публікацій та написання нової 
книги. 

Олександр є дослідником історії та 
діяльності закордонного українства з 
2006 року, на його рахунку — чимало 
експедицій на територіях багатьох кра-
їн і континентів, видав кiлька книг. Свою 
подорож він розпочав з Аргентини.

Для Української всесвітньої коорди-
наційної ради пан Олександр люб’язно 
погодився надсилати свої матеріали 
про одну з найчисленніших українських 
діаспор — південноамериканську. Ось 
його матеріал. 

* * * 
10 березня в головній управі укра-

їнської «Просвіти» в Буенос-Айресі було 
багатолюдно й гамірно, адже саме цьо-
го дня розпочався новий річний цикл її 
багатогранної діяльності. Репетиції ка-
пели бандуристів і дитячого ансамблю 
українських народних танців, семінари 

вишивки й ремесел, курси української 
мови та інші заходи зібрали в просто-
рому приміщенні на вулиці Soler у сто-
личному районі Палермо кілька сотень 
учасників.

1924 року в Буенос-Айресі було 
створено «Просвіту», культурну організа-
цію українців Аргентини. Сьогодні в кра-
їні — більше десятка філій «Просвіти», 
здебільшого в провінціях Буенос-Айрес 
та Місьйонес. Серед просвітян Аргенти-
ни — переважно нащадки другої і тре-
тьої хвиль українських мігрантів. Це діти, 
онуки і вже правнуки тих, хто їхав з Укра-
їни на далекий Південноамериканський 
континент у пошуках кращої долі в 20 – 
40-их роках минулого століття.

Незважаючи на поступову асимі-
ляцію (це спільна проблема української 
діаспори багатьох країн), керівництво 
«Просвіти» в Аргентині продовжує поши-
рювати українські культурні традиції, і не 
лише серед етнічних українців, а й серед 
аргентинців, яким цікава історія та куль-
тура України. Одним з найефективніших 
провідників української народної культу-
ри є капела бандуристів ім. Т. Шевченка, 
якою керує знаний у діаспорі бандурист 
Олесь Береговий, нащадок переселен-

ців «другої хвилі».
Заходи, пов’язані з різ-

ними аспектами української 
культури, проводять у голов-
ній управі товариства «Про-
світа» в Буенос-Айресі що-
тижня по суботах, а інколи 
й серед тижня. Як зазначив 
голова «Просвіти» Юрій Да-
нилишин, уся діяльність то-
вариства здійснюється суто 
на громадських засадах.

Прес-служба УВКР

Українська громада в Норт-
Порті (штат Флорида, США) урочис-
то відзначила роковини великого 
сина України Тараса Шевченка в 
Осередку ім. св. Андрія. 

Голова Громадського коміте-
ту Віра Боднарук розказала про 
величезне значення Тараса Шев-
ченка в житті українського народу. 
Гості оглянули багато видань «Коб-
заря», збірок творчості Шевченка.

Під керуванням диригента Ми-
хайла Цапаря громадський хор ви-
конав «Заповіт», «Думи мої», «Садок 
вишневий», «По діброві вітер віє», 
«Спи, Тарасе, батьку рідний», «Реве 
та стогне Дніпр широкий».

Юнак Любомир Дядишин, яко-
го навчила бабуся, продекламував 
«Гамалію».

Важливою частиною програми 

був відеомонтаж «Тарас Шевчен-
ко», побудований на творах Коб-
заря Віктором Лісничим, фотогра-
фом і відеографом, та його дружи-
ною Галиною Лісничою. Приємною 
несподіванкою був виступ тріо в 
складі Василя Феся, Михайла Ца-
паря й Ореста Грицика.

Великим успіхом свято завдя-
чує учасникам програми, членам 
Громадського комітету Лідії Біло-
ус, Лесі Попель, Ромі Гуран, Богда-
нові Боднарукові, Нелі Лехман, Да-
рії Томашоскій, Нусі Мацілинській, 
Одарці Горбачевській, Євгенові То-
машоскому та Ларисі Шпон.

Віра БОДНАРУК, 
голова Громадського комітету,

Флорида, США. 
Фото Віктора Лісничого

Майстрині пензля 
Парасі Іванець — 98

Відома українська худож-
ниця Канади Парася Іванець 
15 березня відзначила 98-ий 
рік. Її картини можна зустріти 
в музеї Альберти та в сотнях 
домівок приватних поцінову-
вачів мистецтва. Народже-
на в Піддубцях, неподалік від 
містечка Рава-Руська, Пара-
ся Іванець (дівоче прі звище 
Криса) пройшла повну доро-
гу емігрантки. Після голодних 
і холодних поневірянь через 
Словаччину, Австрію та Ні-

меччину 1949-го потрапила до Канади. Перебралася ра-
зом з чоловіком-лікарем на північ країни, до Ґрейт-Бер-
Лейка.

Парася Іванець мала понад 20 індивідуальних ви-
ставок у Канаді, США й Німеччині. Її двомовна книжка 
«Українські церкви Альберти» (Пряшів, 1991) є значним 
внеском до історії та мистецтва української діаспори в 
Канаді.

Нині художниця перебуває в одному з будинків опіки 
в Сент-Кетринсі. 

«Славну пам’ять героїнь 
зберігаймо!»

Під цим кличем щoроку 
Комітет українок Канади (від-
діл Торонто) віддає шану укра-
їнським жінкам-героїням. 
Цього разу вшанували Віру 
Свєнціцьку (1913 – 1991), 
відзначену посмертно Дер-
жавною премією України ім. 
Тараса Шевченка.

Генеральний дирек-
тор Національного музею у 
Львові І. Кожан у листі до Ко-
мітету українок Канади так 

написав про неї: «Знана учена, довголітня берегиня 
збірки давньоукраїнського мистецтва. Віра Свєнціць-
ка зробила значний внесок у розвиток української му-
зейної справи і дослідження пам’яток національної 
культури. Вона стала гідним продовжувачем справи 
свого батька — першого директора музею, проф. Іла-
ріона Свєнціцького та засновника музею митрополи-
та Андрея Шептицького. Все своє життя була свідомою 
українкою».

Вона вірила, що багато українських митців, та-
ких як Іван Руткович, Йоган Пінзель, Йов Конзелевич 
та інші, заслуговують на всесвітнє визнання. Писа-
ла про це у своїх статтях, публікаціях, книжках. Була 
членом «Пласту», Організації Українських Націоналіс-
тів. Її заарештовувала польська, а пізніше й радян-
ська влада, була заслана до Сибіру, де мучилася до-
вгих дев’ять літ. Завжди залишалась українською па-
тріоткою. 

Вечір пам’яті Тараса Шевченка в Норт-Порті 

Віра Боднарук.

Громадський хор. Книжкова виставка.

Спільнота української молоді у 
Ванкувері: перша річниця

Молодіжна організація «Українська молодь у 
Ванкувері» нещодавно відзначила першу річни-
цю. За рік встигли заснувати Український студент-
ський клуб у British Columbia Institute of Technology, 
працюють над відновленням такого самого клубу в 
Simon Fraser University. Ще одна мета — залучати 
молодь до вже існуючих проектів Конгресу україн-
ців Канади й популяризувати українську культуру. 

Для української єдності 
немає меж і кордонів

Організація оборони чотирьох свобод Украї-
ни як один з найактивніших осередків української 
діаспори за кордоном учергове долучилася до до-
помоги українським воїнам, котрі воюють на Схо-
ді України. Члени 2-го та 41-го відділів організації 
в Нью-Йорку провели благодійний проект «Вертеп» 
з метою не лише пропагувати наші культурні тра-
диції, а й привернути увагу до потреб українських 
воїнів. Із зібраних фінансів ООЧСУ пожертвува-
ла $3000 на медичне обладнання для медслужби 
Української армії. Медична служба «Ульф» створи-
ла на фронті стабілізаційний пункт, в якому медики 
надають допомогу пораненим бійцям. 

Раніше зібрані кошти передали сім’ям загиб-
лих «кіборгів». 

ООЧСУ існує вже понад 70 років. Тут передають 
досвід з покоління в покоління, відвідують заснов-
ників організації, котрі перебували в ОУН і воюва-
ли в УПА. 

У Канаді оголосили 
переможців української 

літературної премії
Журі літературної премії «Кобзар», яка відзна-

чає канадські книги на українську тематику, обрало 
цьогорічного переможця. Прихильність журі здобу-
ла книга Лізи Грекуль «Незв’язані: Українсько-ка-
надське письмо» («Unbound: Ukrainian Canadians 
Writing Home»). У книзі зібрані есе кількох авторів, 
які розповідають про вплив свого українського по-
ходження на стиль оповідання. Переможець отри-
має премію — близько 20 тисяч доларів.

Усього до фіналу конкурсу вийшло п’ять творів, 
серед яких, окрім переможної книги, були також: 
Богдан Кордан «Невільні: Канада, Перша світова та 
досвід ворожих чужоземців»; Наталія Ханенко-Фрі-
зен «Чужі українські землі: діаспора, батьківщи-
на та фольклорна уява у двадцятому столітті»; Ерін 
Мур «Капуста»; Олександра Рісен «Неприземлена: 
любов, прийняття та інші уроки, винесені з покину-
того саду (мемуари)».

Літературна премія «Кобзар» була заснова-
на 2003 року Українською канадською фундацією 
імені Тараса Шевченка, її вручають кожні два роки.

Парася Іванець. 
Автопортрет.

Чернігівський мандрівник 
Олександр Волощук — 

про українську «Просвіту» Аргентини

Володимир Мурський — україн-
ський журналіст, дипломат, представ-
ник екзильного уряду Української На-
родної Республіки в Туреччині (1921 
– 1935). Поховання вдалося віднайти 
завдяки спільним зусиллям Генераль-
ного консульства України в Стамбулі та 
Українського культурного товариства в 
Стамбулі й особисто Алії Усенової, жур-
налістки цієї спілки. Було проаналізо-
вано безліч матеріалів про життя укра-
їнців у Стамбулі на початку минулого 
століття. 

Володимир Мурський народився 
1888 року в Галичині. У 1917 – 1918 рр. 
активно пропагував національно-дер-
жавну й культурну політику Української 
Центральної Ради, редагуючи разом з 
Іваном Липою часопис «Українське сло-
во» в Одесі, а згодом очолюючи депар-

тамент преси і пропаганди УНР.
Працював радником посольства 

УНР у Стамбулі 1918 року. 1921 року 
Мурський разом зі своєю дружиною, 
перекладачкою Софією Мурською 
(донька Францішки Вольської) жив у 
Відні. Дружина у 1918 – 1921 роках 
працювала в апараті Міністерства за-
кордонних справ УНР. 

1930 року Володимир Мурський ви-
дав книжку турецькою мовою «Ukrayna 
ve Istiklal Mucahedeleri» («Україна та 
її боротьба за незалежність»), з якою 
можна ознайомитися в Національній 
бібліотеці Туреччини в Анкарі.

Помер Мурський 1935 року в Стам-
булі.

Раніше в Стамбулі було знайдено 
місце поховання подружжя Забілло, 
громадських діячів часів УНР.

У Стамбулі знайшли поховання 
Володимира Мурського 

Фільм про Василя Сліпака 
демонструється в Канаді 

Документальний фільм 
«Міф» про оперного співака 
Василя Сліпака, який заги-
нув на Донбасі, глибоко зво-
рушив українську діаспору 
Канади.

Нині проходить тур філь-
му «Міф» по 18 містах Кана-
ди, в тому числі найбільших 
містах країни — Монреалі, Торонто, столиці Отта-
ві. Режисери стрічки Леонід Кантер та Іван Ясній 
разом зі старшим братом Василя Орестом зустрі-
чаються з канадською діаспорою, щоб розпові-
сти про життя і творчість оперного співака.

«Міф» розповідає історію життя Василя Слі-
пака — оперного співака зі світовим ім’ям та уні-
кальним голосом. Василь народився у Львові, 
згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років. 
Він брав активну участь у Революції Гідності, зго-
дом долучився й до волонтерського руху, допома-
гаючи Україні. А потім став до лав добровольців, 
пішов боронити Україну в АТО, де загинув. 
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Цiкавi факти про НідерландиЦiкавi факти про Нідерланди
«Нідерланди» чи «Голландія» — як усе-таки 

називається ця країна? В якому місті за корот-
ку прогулянку можна перетнути державний 
кордон кілька разів? Як називається найбіль-
ший штучний острів? 

Нідерланди часто іменують Голландією, 
що неправильно і, до речі, не дуже подобаєть-
ся місцевим жителям. Голландія — це регіон 
на заході країни. Але націю прийнято називати 
голландцями. Дві великі провінції країни — Пів-
нічна Голландія та Південна Голландія — скла-
дають близько 13% усієї території Нідерландів.

Населення Нідерладів — 16,4 млн осіб. 
Площа країни — 41 526 квадратних кілометрів. 
Нідерланди — одна з найбільш щільно заселе-
них країн світу.

Назва «Нідерланди» перекладається як «ни-
зинні землі», тому що близько половини терито-
рії країни лежить нижче від рівня моря.

Столиця Нідерландів — Амстердам — най-
більше у світі місто, повністю побудоване на па-
лях. Резиденція уряду розміщується в Гаазі.

Нідерланди — це держава, що складаєть-
ся з європейської території і кількох островів 
у Карибському морі. Також Нідерландам нале-
жать острови Аруба, Кюрасао і Сінт-Мартен, які 
теж розташовані в Карибському басейні і ма-
ють особливий статус — самоврядне державне 
утворення. Усі ці суб’єкти разом і називаються 
Королівство Нідерланди.

Провінція Флеволанд є найбільшим у світі 
штучним островом. На відміну від інших руко-
творних островів планети, для створення цього 
шматочка суші винахідливі голандці не насипа-
ли землю, а осушили озеро. На території остро-
ва постійно працюють потужні насоси, які від-
качують воду і запобігають затопленню. Нині 
площа острова становить майже 1000 квадрат-
них кілометрів, а населення — майже 400 ти-
сяч осіб.

У результаті поділу земель у період з XIII по 
XVII століття містечко Барле виявилося поділе-
ним між Нідерландами та Бельгією і досі зали-
шається порізаним на голландські та бельгій-
ські «шматочки». Кордон між двома держава-
ми тут проходить по вулицях, будинках і ресто-
ранах.

Символом країни, безумовно, є тюльпани. 
Нідерланди — найбільший у світі виробник та 
експортер цибулинних рослин, до яких нале-
жать тюльпани. Але батьківщина цих квітів — 
зовсім не Нідерланди. Перші цибулини тюльпа-
нів були привезені сюди з Туреччини 1599 року.

Голландці є найвищою нацією у світі. Серед-
ній зріст чоловіка складає 182 см, жінки — 170 
см. 

Великий відсоток населення не бере офі-
ційного шлюбу, навіть якщо давно живуть ра-
зом і виховують спільних дітей. Приблизно 20% 
голландців самотні.

У Нідерландах законодавством закріплено 
право вирощувати вдома для особистого спо-
живання марихуану. Проте із застереженням — 
не більше 5 кущів. 

1 жовтня 2000 року в країні легалізували 
проституцію: дозволили відкривати будинки 
розпусти, а «жриць кохання» зобов’язали мати 

медичні довідки і платити прибутковий пода-
ток. Однак фотографувати жінок, що стоять у ві-
кнах-вітринах і затягують клієнтів у знаменито-
му кварталі Червоних Ліхтарів, суворо заборо-
нено.

2001 року голландський уряд узаконив од-
ностатеві шлюби, а 2002 року — евтаназію.

У Нідерландах дозволено вживати алкоголь 
від 16 років. Голландський міцний напій нази-
вається Jenever. За смаком він схожий на ліки. 
Річ у тому, що укладач рецепта цього напою — 
голландський лікар, який використовував його 
як лікарський препарат.

У місті Роттердамі знаходиться найбіль-
ший у Європі порт, тому Нідерланди є важли-
вими воротами до Європи. І не тільки по воді: 
Амстердамський аеропорт Схіпхол вважається 
одним з найбільших аеропортів. У цьому аеро-
порту розміщена філія Державного музею Ам-
стердама, де можна побачити роботи голланд-

ських художників. Літаки, які прибувають в ае-
ропорт, приземляються на 4,5 метра нижче від 
рівня моря.

Кожне з головних міст Нідерландів має 
власний характер, хоча всі вони розташовані 
дуже близько одне до одного. Амстердам, Гаага, 
Роттердам і Утрехт належать до єдиної області з 
населенням десять мільйонів осіб, яка назива-
ється Рандстад.

Нідерланди лежать у дельті трьох річок — 
Рейн, Маас і Шельда. Крім того, майже поло-

вина території країни розташована нижче від 
рівня моря. Тому своїм існуванням Нідерлан-
ди зобов’язані майстерності гідротехніки. Гол-
ландці пишаються тим, що вони зуміли здобути 
перемогу над водою. В одному Амстердамі налі-
чується більше 1280 мостів.

Боротьба за осушення ґрунту допомогла 
голландцям розвинути впевненість у своїх 
можливостях. А оскільки управління водою ви-
магає участі багатьох сторін, це допомогло їм 
навчитися працювати згуртовано. Саме тому 
міжнародне співтовариство цінує голландське 
мистецтво містобудування і часто укладає з 
голландцями договори на будівництво мостів у 
своїх країнах.

Низинні області країни складаються голо-
вним чином з польдерів — пласкуватих відріз-
ків землі, оточених греблями, де можна регулю-
вати горизонт ґрунтових вод.

Пейзажі Нідерландів усіяні вітряними 
млинами, які стали характерною ознакою 
країни. Тут налічується близько 1000 традицій-

них діючих вітряних млинів. Від XVI століття ві-
тряки використовували не тільки для осушення 
землі, а й внутрішніх озер.

Найвища точка Нідерландів сягає висо-
ти 321 м над рівнем моря і тому називається 
«гора» (гора Валсерберг), а найнижча знахо-
диться в польдері недалеко від Роттердама і ле-
жить на 7 метрів нижче від рівня моря.

Голландська мова — рідна для більш ніж 22 
млн осіб у Нідерландах і Бельгії. У північно-за-
хідній Франції голландським діалектом розмов-
ляють приблизно 60 000 осіб. Голландську мову 
широко використовують у колишній колонії Сурі-
нам, а також на Арубі та Нідерландських Антиль-
ських островах, які є частиною Королівства Ні-
дерландів. Унаслідок історичних зв’язків з Індо-
незією тут також говорять голландською мовою. 

Кломпи — традиційні дерев’яні черевики — 
найпопулярніший сувенір з Нідерландів. Але ко-
лись це взуття мало практичне значення. Через 
велику кількість опадів протягом року дерев’яні 
черевики носили, щоб захистити ноги від холо-
ду й вологи. Найбільшу популярність черевики 
мали серед бідних верств населення. Найстарі-
ший черевичок датується 1230 роком.

У Нідерландах зосереджена найбільша 
кількість музеїв на квадратний кілометр, їх у 
всій країні налічується близько 1000, а в одно-
му Амстердамі — 42.

У столиці країни живуть представники 
близько 200 національностей.

В Амстердамі можна побачити 22 картини 
Рембрандта і 206 картин Ван Гога. 

Першу Всесвітню виставку прес-фотографії 
проводили саме в Нідерландах.

Міжнародний суд знаходиться в місті Гаага, 
в знаменитому Палаці миру.

У Нідерландах налічується близько 15 000 
км велосипедних доріжок і близько 16 мільйо-
нів велосипедів. Це означає, що на кожного жи-
теля країни припадає по одному велосипеду. 
Велосипедів у країні удвічі більше, ніж автомо-
білів.

Нідерланди були одним з шести членів-за-
сновників Європейського економічного співто-
вариства, нині ЄС. 

Кожен з трьох жителів Нідерландів вважає 
себе членом якогось спортивного клубу.

Голландці — найактивніші споживачі кави 
після скандинавів.

Населення Нідерландів вважається одним 
з наймолодших в Європейському Союзі.

Голландці отримали 15 Нобелівських пре-
мій: у галузі хімії, фізики, медицини, економіки 
та миру.

Засмикані катаклізмами світу, деякі 
земляни подумують утікати від інших зем-
лян. Звісно, не бідні, бо штука це недеше-
ва. Тікати не в джунглі чи на безлюдні ост-
рови, тобто подалі від цивілізації, а завдя-
ки її досягненням. Тобто втілюються сміли-
ві прогнози письменників-фантастів. 

Острів, що плаває, як у романі Жуля 
Верна «Плаваючий острів», теж може ста-
ти реальністю. Плаватиме він чи стояти-
ме на місці, все одно буде екстериторіаль-
ним, тобто поза територією якоїсь із дер-
жав, адже океани нічиї. У цьому й сенс за-
тії — опинитися поза кордонами держав. 

Якщо втечі «на воду» вам недостатньо, 
можна піти вглиб, під воду. У відомому ро-
мані Олександра Бєляєва «Людина-ам-
фібія», ще й екранізованому (донині дуже 
популярний фільм), геніальний учений — 
професор Сальватор — зумів зробити 
можливим життя людини під водою. І мріє 
в глибинах океану створити країну добра 
і справедливості, країну вільних людей. 
Життя розбило ці наївні ілюзії. 

Але, якщо не соціально, то принаймні 
науково, технічно в наш час це стає ре-
альним. З островом в океані зрозуміло: 
втеча від кордонів. З підводним містом — 
можливо, теж втеча, заодно й наукові до-
слідження, хоч для цього не потрібне ціле 
місто на кілька тисяч людей. Скоріше — 
просто екзотика: пожити в товщі води. Але 
навряд чи надовго. Усе-таки людям краще 
бути серед людей, бачити небо й сонце. 

Отже, дві екзотичні затії. 

У Євросоюзі в публічних 
місцях встановлюють 

безкоштовний Інтернет 
Європейська комісія вирішила за-

безпечити доступ до безкоштовного 
Інтернету в публічних місцях на всій те-
риторії Євросоюзу, а також у Норвегії 
та Ісландії. 

Вже у травні 2018 року Wi-Fi сиг-
налом будуть обладнані площі, парки 
та інші громадські місця в 1000 насе-
лених пунктах. Програма пропонує на-
дання по 15 тис. євро для муніципалі-
тетів для створення точок доступу. Іні-
ціатива спрямована на долучення кож-
ного села й міста до безкоштовного 
бездротового доступу до Інтернету до 
2020 року. Програма передбачає на-
дання 120 млн євро на встановлення 
обладнання для безкоштовного Wi-Fi у 
8 тис. муніципалітетів.

Україна 
на Параолімпійських іграх

У Пхенчхані (Корея), де недавно 
відбулися зимові Олімпійські ігри, за-
вершилася й Параолімпіада — ігри 
для спортсменів з інвалідністю. Збір-
на України виборола 22 медалі: 7 зо-
лотих, 7 срібних, 8 бронзових. Вона 
посіла шосте місце в медальному 
заліку. 

Люди тікають від людей…
Японці побудують 

до 2030 року 
підводне місто 

Перше підводне місто Ocean 
Spiral City вже через 12 років буде 
готове до заселення. На його будів-
ництво планують витратити 26 мі-
льярдів доларів. Проект розробляє 
столична Shimizu Corporation спіль-
но з Токійським університетом. 

За задумом представників 
компанії, місто буде повністю са-
модостатнє й використовуватиме 
ресурси океану. Питну воду добу-
ватимуть із солоної води, елек-
трику — за допомогою генерато-
ра, що використовує перепад оке-
анських температур. 

Місто завширшки близько 
500 метрів матиме спіральну фор-
му і з’єднуватиметься з базовою 
станцією, яку встановлять на мор-
ському дні. До 2030 року тут змо-
жуть розміститися перші п’ять ти-
сяч осіб. У великій сфері, де без-
посередньо мешкатимуть люди, 
будуть житло, школи, ресторани. 

Недалеко від острова Таї-
ті скоро може з’явитися перше у 
світі «плавуче місто», призначен-
ня якого задеклароване в тому, 
щоб «звільнити людей від полі-
тиків». 

Організація Seasteading 
Institute планує побудувати в 
міжнародних водах місто на пла-
вучих платформах вже до 2020 
року. Зведуть житлові будинки, 
ресторани, офіси, паркові зони, 
медичні пункти. Проте його не-
залежні мешканці житимуть за 
власними законами, не підкоря-
ючись юрисдикції жодної з існу-
ючих нині держав. 

«Уряди країн не стають кра-
щими. Вони просто застрягли в 
попередніх століттях», — вважає 
президент Seasteading Institute 
Джо Кирк. 

За задумом керівництва ор-
ганізації, до 2050 року в океанах 
з’являться тисячі плавучих міст, 
кожним з яких управлятимуть 
по-своєму. 

Мешканцям нададуть по-
вну свободу вибору. Якщо люди 
будуть невдоволені своїм уря-
дом, вони просто зберуть речі й 
попливуть до інших міст. А кину-
тому уряду доведеться заманю-

вати до себе інших громадян. 
Проект фінансово підтримує 

ряд бізнесменів, у тому числі за-
сновник електронної платіжної 
системи PayPal Пітер Тиль, який 
входить до числа засновників 
Seasteading Institute. На будівни-
цтво планують зібрати 60 міль-
йонів доларів. Влада Французь-
кої Полінезії вже дала свою зго-
ду на те, щоб місто будували не-
далеко від її островів. 

Передбачається, що в пер-
шому плавучому місті мешкати-
ме від 250 до 300 осіб. Він буде 
мережею з одинадцяти 50-ме-
трових прямокутних і п’ятикутних 
платформ, які можна за потреба-
ми населення міняти місцями й 
стикувати одну з одною, як паз-
ли. Платформи, здатні витрима-
ти вагу триповерхових будівель,  
виготовлять із залізобетону. Тер-
мін їх придатності складе близь-
ко ста років. 

Плавуче місто в Тихому океані
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Футбольні єврокубки
Ліга чемпіонів
Завдяки непоганому футбольному рейтин-

гу України в Європі наш чемпіон 2017 року — 
донецький «Шахтар» — восени отримав пра-
во виступити одразу в груповому турнірі. Тут у 
8-ми групах по 4 команди змагалися за путівки 
до однієї восьмої фіналу. «Шахтар» зробив цей 
крок уперед, посів друге місце і вийшов у плей-
оф. Але вже в одній восьмій поступився коман-
ді «Рома» зі столиці Італії: вдома виграли 2:1, на 
виїзді програли 0:1. 

До речі, «вдома» для донеччан — це вже 
четвертий рік гостьові поля. На Донбасі — ві-
йна, частина регіону й сам Донецьк захоплені 
сепаратистами і фактично окуповані Росією. 
Через це УЄФА (Європейська футбольна асо-
ціація) заборонила команді грати в Донецьку. 
Тому «Шахтар» ці 4 роки має «домашні» поля пе-
реважно у Львові, Харкові. 

16 березня відбулося жеребкування 
чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Його результат:

«Барселона» — «Рома»;
«Севілья» — «Баварія»;
«Ювентус» — «Реал» Мадрид;
«Ліверпуль» — «Манчестер Сіті».
Перші поєдинки чвертьфіналу — 3 та 4 

квітня (коли наша газета була підготовлена до 
друку), матчі-відповіді — 10 та 11 квітня. Ко-
манди, вказані першими, починають на своє-
му полі.

Як бачимо, у чвертьфіналі — завсідники й 
неодноразові переможці єврокубків. Три ко-
манди з Іспанії, по дві — з Італії й Англії (остан-
ні — в одній парі), а також Німеччина. Особли-
вий інтерес викликає пара «Ювентус» – «Реал», 
адже це фіналісти останнього турніру. «Реал» 
— діючий клубний чемпіон Європи, до того 
ж переміг у Лізі двічі підряд, а загалом — ре-
кордсмен, має 12 перемог у турнірі, починаю-
чи з Кубка чемпіонів, як раніше називалися ці 
змагання. «Ювентус» утретє виходить до фіна-
лу Ліги за 4 сезони, але два попередні програв 
(крім «Реалу», у 2015-му — «Барселоні»).

Фінал головного клубного турніру конти-
ненту відбудеться цього разу в столиці Украї-
ни Києві, 26 травня. Уже відомі ціни на квитки 
на матч. Але вони «зашкалюють». Найдешевші 
місця (за воротами, на нижньому й верхньому 
рівні) коштують по 70 євро (2 тисячі 270 грн), 
найдорожчі (на центральних трибунах ) — 450 
євро (14 тисяч 590 грн).

Ліга Європи
У другому за рангом єврокубку виступають 

призери сильніших національних чемпіонатів і 
чемпіони слабших.

Другий призер нашого торішнього чемпі-
онату — київське «Динамо» — виступ у євро-
кубках почало восени теж у Лізі чемпіонів, але 
у відбірних змаганнях. До групового етапу Ліги 
чемпіонів кияни не пробилися, тому «перекочу-
вали» до Ліги Європи. Тут пройшли і до плей-оф. 
Але в одній восьмій програли, також команді 
з Рима — «Лаціо». Перший матч у гостях кияни 
звели внічию —2:2. Але вдома взяв гору клас 
суперника — гості виграли 2:0. 

16 березня відбулося жеребкування і 
чвертьфіналу Ліги Європи. Його результат: 

«РБ Лейпциг» — «Марсель»;
«Арсенал» — «ЦСКА»; 
«Атлетіко» — «Спортінг» Лісабон;
«Лаціо» — «Зальцбург».
Перші поєдинки — 5 квітня, матчі-відпові-

ді — 12 квітня.
Цікаво, що тут 8 команд представляють 

8 країн. Серед них — фіналіст Ліги чемпіонів 
2014 і 2016 років «Атлетіко» з Мадрида. Нато-
мість переможець трьох підряд турнірів (2014 
– 2016 років) — іспанська «Севілья» — тепер у 
чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А переможець то-
рішньої Ліги Європи — «Манчестер Юнайтед» — 
вибув в одній восьмій нинішньої Ліги чемпіонів.

З команд пострадянського простору далі 
грає московський ЦСКА. Він уже вигравав цей 
турнір, тоді ще під назвою Кубок УЄФА,  2005 
року. До речі, останній цей кубок під такою на-
звою виграв наш «Шахтар» 2009 року. А потім 
турнір перейменували в Лігу Європи. 

Політв’язень Росії Сенцов 
отримав нагороду

У Польщі українського режисера, російсько-
го політв’язня Олега Сенцова заочно нагороди-
ли премією «Карпатська нагорода спільних цін-
ностей».

На сцену за нагородою вийшов голова 
Об’єднання родичів в’язнів Кремля Ігор Котеля-
нець. «Ця нагорода є сигналом для Олега Сен-
цова від усього світу, що його боротьба з путін-
ським режимом досі актуальна», — сказав він. 

Першим лауреатом цієї премії був відомий 
польський кінорежисер Єжи Гофман.

Олега Сенцова затримали в Криму 11 трав-
ня 2014 року правоохоронні органи РФ. Його об-
винуватили в підготовці теракту в Криму під час 
незаконної анексії півострова РФ. Пізніше ре-
жисера звинуватили в зберіганні зброї та вибу-
хівки. У серпні 2015 року російський суд засудив 
Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії суво-
рого режиму.

В університеті є  такі факуль-
тети: англійська філологія, поль-
ська філологія, прикладна лінг-
вістика, історія, політологія, со-
ціологія, міжнародні відносини, 
архітектура інтер’єрів, графіч-
не проектування, виробництво 
і безпека продуктів харчування, 
інженерія середовища, інжене-
рія транспорту і логістики, меха-
троніка. 

Докладну інформацію про 
вступ і загалом про універси-
тет можна отримати україн-
ською чи російською мовою, 
написавши на електронні адре-
си: studiujwpolsce@pwsw.pl  
чи  w.koziar@pwsw.eu . Або за-
телефонувати в офіс на поль-
ські телефони — стаціонарний: 

48-16-73-55-204, мобільний — 
48-50-56-16-818 (Василь Ко-
зяр, координатор міжнародно-
го співробітництва універси-
тету). Говорити можна україн-
ською мовою.

Адреса: Державний Східно-
європейський університет у Пе-
ремишлі, вул. Князів Любомир-
ських, 6, 37-700, Перемишль, 
Польща. 

Польською мовою: 
Panstwowa Wyzsza Szkola 
Wschodnioeuropejska w 
Przemyslu,  ul. Ksiazat 
Lubomirskich, 6, 37-700, 
Przemysl, Polska.

Інтернет-сторінка універси-
тету: www.pwsw.ue 

Знайдено найбільший 
у Японії скарб 

У місті Хасуда на острові Хонсю архе-
ологи виявили скарб, який датують XV – 
XVI століттями.

Учені припускають, що скарб було за-
ховано після XV ст. з метою збереження 
монет у непевні часи. 

Скарб являє собою чудово збереже-
ний глечик заввишки 70 см, в якому збе-
рігалося 260 тисяч мідних монет. 

Ця місцевість належить до «Епохи 
царств, що воюють» (друга половина XV 
– XVI століття). Тут була база середньо-
вічних самураїв. 

500-річний пістолет
Археологи виявили на розкопках у 

Колорадо (США) фрагмент іспанського 
пістолета, справжній вік якого став відо-
мий лише недавно. Знахідка — це пру-
жинний важіль, відомий як «собачка» і 
характерний для пістолетів XVI століття. 
На підставі цієї знахідки вчені припус-
кають, що іспанські колонізатори могли 
здійснювати походи на північ Колорадо 
на 100 років раніше, ніж вважалося досі.

Вісті з Польщі

Панорама

Запрошує 
університет Перемишля

Цього року школа відбудеть-
ся в липні – серпні. Терміни за-
нять — на ваш вибір: 27 червня 
– 4 липня, 7 – 14 липня, 18 – 25 
липня, 28 липня – 4 серпня, 8 – 
16 серпня, 22 – 29 серпня. 

Місце реалізації проекту — 
місто Перемишль (Польща), Дер-
жавна Вища Східноєвропейська 
школа (університет).

Країни, охоплені проектом, 
— Україна, Молдова, Білорусь. 
Учасниками школи є шкільна мо-
лодь віком до 18 років, студенти 
партнерських вишів, представ-
ники полонійних організацій з 
України та Молдови. 

Проект має на меті підготува-
ти молодь до початку навчання в 
університеті Перемишля, позна-
йомити з польською культурою, 
традиціями, мовою. 

2018 року планують прийня-
ти близько 200 осіб. Літня шко-
ла — чудовий спосіб проведення 
канікул. Заняття проводитимуть 
досвідчені, компетентні вчителі. 
Передбачено вивчення початко-
вого курсу польської мови, не-
обхідного в найважливіших ви-
падках спілкування (привітання, 
подорож, запитання про дорогу, 
спілкування в магазині, рестора-
ні тощо). 

Також молодь братиме участь 
у лекціях з англійської мови. Бу-

дуть заняття, присвячені поль-
ській культурі, літературі, суспіль-
ним питанням, а також заняття із 
соціології, права, малюнка, фо-
тографування. Заняття тривають 
по 6 годин щодня.

Для учасників курсу запла-
нували багату культурно-розва-
жальну програму.

Усі учасники отримають сер-
тифікати, найздібніші будуть на-
городжені. 

Частина молоді, яка брати-
ме участь у цій літній школі, вже 
в жовтні долучиться до числа на-
ших студентів. 

Кандидат у момент приїз-
ду вносить оплату за заняття в 
школі в сумі 250 злотих (за про-
живання, навчання). Додатково 
вносить плату за харчування — 
40 злотих на день (сніданок, ка-
вова перерва, обід, підвечірок, 
вечеря).

Докладніше про умови при-
йому і навчання в школі, про за-
повнення заявки ви можете ді-
знатися в керівника літньої шко-
ли — магістра Василя Козяра. 
Усі запитання адресуйте йому 
електронною поштою (можна 
українською мовою) на адресу: 
w.koziar@pwsw.eu. 

Польський телефон для дові-
док: 48 16 73 55 204. 

VII Міжнародна літня 
школа польської культури 

і мови при університеті 

У містечку знижують ціни 
на проїзд у громадському 
транспорті заради екології
Як повідомив мер міста Явожно Павел Сільберт, нові 

тарифи мають збільшити використання громадського тран-
спорту. Від 4 червня можна буде придбати щорічний квиток 
за 180 злотих (приблизно 1400 грн), на півроку — за 120 
злотих (930 грн), квартальний — за 90 злотих (700 грн), а 
місячна вартість квитка знизиться до 60 злотих (466 грн). 
Вартість денного квитка — 50 грошів (приблизно 4 гривні).

«Люди захочуть скористатися громадським транспор-
том, коли це зручно, дешево, пунктуально і надійно. Наше 
місто створило хороший транспорт», — додав Сільберт.

Окрім цього, тарифи для молоді будуть на 50% дешев-
шими.

«Ми хочемо, щоб по місту на автомобілях їздили тільки 
ті, кому це дійсно потрібно. Найсучасніші електричні авто-
буси привезуть мешканців комфортно й безпечно до будь-
якої точки міста», — підсумували автори проекту.

Нині квиток на громадський транспорт на 90 днів ко-
штує 232 злотих (1800 грн).

Українці можуть 
їхати на роботу 

без візи
Польща — єдина країна 

Шенгенської зони та країна ЄС, 
законодавство якої передбачає, 
що негромадяни Євросоюзу, 
які перетнули кордон у рамках 
безвізового руху, тобто за біо-
метричним паспортом без візи, 
також мають право на роботу, 
якщо оформлять додаткові до-
кументи, вже прибувши на місце 
працевлаштування.

Безвізовий українець у 
Польщі має право легально про-
сити в держави про дозвіл на 
працю або про так зване «освяд-
чення» — декларацію про намір 
працевлаштування іноземця.

Кавуни на дереві: 
нові технології в Ізраїлі 

Половина території Ізраїлю є пустелею, 
тому в країні стали впроваджувати нові техно-
логії сільського господарства.

Країна навіть вирощує сільгоспкульту-
ри на деревах. У теплицях за допомогою 
комп’ютера, який відповідає за клімат і зро-
шення, вирощують полуницю, кавуни, дині, 
гарбузи.

За словами агрономів, коли дині й кавуни 
ростуть на деревах, за ними набагато легше 
доглядати, вони не гниють, немає ураження 
грибком.

Узагалі сільське господарство в Ізраїлі є 
великим експериментальним майданчиком 
з десятком наукових інститутів. Лабораторні 
винаходи відразу перекочовують на поля. На-
приклад, яскраво-жовті кабачки, червоні ли-
мони, новий сорт помідорів «Чорна галактика» 
(головна цінність якого в тому, що містить і ві-
таміни чорниці). Або ж дивовижний червоний 
перець, але на смак він солодкий і без кісто-
чок. Учені створили цей різновид перцю з ме-
тою відучити дітей від шкідливого фаст-фуду.

Більшу частину овочів і фруктів з пустелі 
Ізраїль експортує по всьому світу.

Шумерський порт третього 
тисячоліття до нашої ери 

Італійсько-іракська команда археологів в Іраку 
розкопала порт, зведений у третьому тисячолітті до 
нашої ери. 

Розкопки дозволять написати нову главу в істо-
рії Месопотамії і її цивілізації, що зародилася біля 
вод Тигра і Євфрату. 

Археологи давно досліджували це поселення 
Абу-Тбейра, недалеко від давньої берегової лінії 
Перської затоки. 

Дослідники не виключають, що порт в Абу-Тбей-
ра міг також служити і як резервуар для постачання 
води населенню. 

Створена картопля, 
яку не ушкоджує 

колорадський жук 
На ринку Канади можуть з’явитися нові сор-

ти картоплі, стійкі проти колорадського жука. При 
створенні таких сортів методів генної інженерії не 
застосовували, тож ці сорти не належать до ГМО. 
Від дикої природи вони отримали хімічну речови-
ну, яка відлякує колорадських жуків. Нові сорти мо-
жуть бути представлені фермерам для продажу че-
рез п’ять років. І це альтернатива отрутохімікатам, 
до яких у жуків поступово виробляється імунітет. 
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Твёрдое слово шахтёров. Социалистические 
обязательства коллектива ордена Ленина производ-
ственного объединения по добыче угля «Донецкуголь» на 
1984 год.

Шахтёры ордена Ленина производственного 
объединения по добыче угля «Донецкуголь», претворяя в 
жизнь решения XXVI съезда КПСС, досрочно выполнили 
задания трёх лет одиннадцатой пятилетки по основным 
технико-экономическим показателям, добыли 62,2 мил-
лиона тонн угля, в том числе более 2 миллионов тонн сверх 
плана. 

Навстречу выборам. Калининград. Здесь 
открыто движение по новой троллейбусной линии, кото-
рая связала прямым сообщением центр города с мор-
ским торговым и рыбным портами. 

Яркая манифестация дружбы. Гавана. На ме-
таллургическом комбинате «Хосе Марти» близ Гаваны — 
флагмане кубинской индустрии — состоялся массовый 
митинг, который вылился в яркую манифестацию брат-
ской, несокрушимой кубинско-советской дружбы. В ми-
тинге приняла участие находящаяся здесь советская пар-
тийно-правительственная делегация. 

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
8.01.1984 г.)

Исторический этап на пути к коммунизму. 
Новая Конституция СССР отражает завоевания советско-
го народа, его чаяния и надежды, определяет его права и 
обязанности. Закрепляя достигнутое, она открывает пер-
спективу дальнейшего развёртывания коммунистическо-
го строительства. 

Иностранные органы печати, отмечая подлинно 
всенародный характер обсуждения проекта Конституции 
СССР, выделяют выдающуюся роль товарища Л.И. Бреж-
нева в разработке этого документа. 

Подлинные права для миллионов. Но-
вая Конституция СССР знаменует собой дальнейшее 
развитие демократии, расширение прав граждан и 
общественных организаций, рост их влияния на общего-
сударственную политику. 

Экономика СССР — бескризисная, дина-
мичная, постоянно растущая. Страна Советов 
уверенно приближается к исторической дате — 60-летию 
Великого Октября. Советский народ под руководством 
Коммунистической партии успешно решил главную зада-
чу социалистической революции — созидательную, по-
строив развитой социализм. 

Пекинская верхушка добивается союза с 
военщиной Запада.

Американские индейцы без прав, без 
средств, без земли.

Кровавые следы «Эскадрона смерти». На 
страницах мировой печати всё чаще появляются сообще-
ния о выступлениях крайне правых сил в Бразилии про-
тив трудящихся и прогрессивных политический деятелей.

(«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
7 – 13.10.1977 г.)

Торжествує орденоносна Полтавщина. 
2 вересня Полтавській області вручено урядову нагоро-
ду — орден Леніна, якого її удостоєно за успіхи, досягну-
ті трудящими в господарському і культурному будівництві. 

Джерело героїчних справ. У нашій країні жи-
вуть і працюють дружною сім’єю понад 100 націй і народ-
ностей. Всі вони сповнені палких почуттів любові до своєї 
Батьківщини — Союзу РСР, створеного на основі вільного 
волевиявлення народів.

Слово партії в маси. Повнокровним життям 
живе зараз агітаторський колектив с. Смолянка. Особли-
во пожвавилася робота пропагандистів і агітаторів з часу 
виходу у світ історичних тез «50 років Великої Жовтневої 
соціалістичної революції». Слово партії агітатори несуть у 
найширші народні маси. 

Тягач-богатир. З головного конвеєра Кремен-
чуцького автомобільного заводу зійшов автомобіль 
«КРаЗ», призначений для буксирування спеціальних на-
півпричепів. Він може везти 7,5 тонни вантажу. 

Оголошення. Підприємство Чернігівських елек-
тричних мереж доводить до відома населення та орга-
нізацій смт Куликівки про те, що підстанція в 100 тисяч 
вольт, а також лінія, яка йде до підстанції, введена в екс-
плуатацію і взята під напругу в неділю 3 вересня 1967 
року.

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому КП 
України та районної ради депутатів трудящих 

Чернігівської області, 5.09.1967 р.) 

Ймовірно, черги були завжди. Скіль-
ки років існує людство, стільки існує й чер-
га. За шматком засмаженого мамонта, до 
джерела на водопої. Хто сильніший — по-
переду, хто слабший — ззаду. Але тільки за 
радянських часів черга перетворилася на 
ЧЕРГУ. І стала символом держави. 

Поговоримо про чергу без злорадства. 
Адже це було не просто частиною нашого 
життя, а й, поза сумнівом, наклало відби-
ток на саму суть людини-черговика, стало 
частиною генотипу. 

Ймовірно, культура радянської черги 
почала складатися в 1930-ті роки, коли, з 
одного боку, з’явилося щось, за чим мож-
на було стояти, але, з іншого боку, цього чо-
гось катастрофічно бракувало... 

1937 року історик і педагог Филев-
ський написав у щоденнику: «Магазини 
розкішно оздоблені, черги за взуттям і 
мануфактурою неймовірні, які вистоюють 
не години, а добу. У бакалійних магазинах 
теж дуже важко купувати, тому що внаслі-
док незначної кількості працівників черги 
дуже великі, й, щоб купити кіло пшона, тре-
ба простояти біля кас і продавця по чверть 
і півгодини, а вже про те, щоб вибрати про-
дукт і що-небудь запитати в нервового про-
давця, й говорити нічого. 

У чергах виробилася своя мова. Кожен, 
хто зупинився, запитує: «Хто останній?» Той 
відповідає: «Я». Той, що приєднався, каже: 
«Я за вами», а потім запитує: «Що дають?» 
У слові «дають» звучить іронія. У Ростові го-
ворять: «Що викидають?» Тут звучить уже 
злий сарказм. Останнім часом протесту-
ють, якщо хто запитує: «Хто останній?», вва-
жаючи це питання образливим, а вводить-
ся: «Хто крайній?» 

Ось які живучі традиції! Ці шаблонні 
фрази міцно увійшли до життя радянських 
людей на багато десятиліть. 

Черги в СРСР були довгострокові (стра-
тегічні), середньострокові (тактичні) й ко-
роткострокові (оперативні). 

До першого типу належали черги на 
квартиру, машину. У таких чергах люди сто-
яли роками, а іноді й десятиліттями. 

Другий тип — черги на велику побуто-
ву техніку, меблі. У такому разі йшлося про 
кілька днів, іноді тижнів. Кожному чергови-
кові привласнювали свій номер, який час-

то записували на руці ручкою. Складали 
список і призначали час переклички. Лю-
дину, що пропустила перекличку, вважали  
вибулою з черги і назад уже не приймали. 

Зазвичай у таких чергах люди става-
ли близькими, навіть якоюсь мірою рідни-
ми. Відчуття швидкого щастя, спільного для 
тебе і співчерговиків, зближувало. 

Подібні черги були спокійні й доброзич-
ливі, але до того моменту, поки хтось чужий 
намагався влізти в монолітну, як шеренга 
центуріонів, чергу. 

Нервозність черги залежала від того, 
вистачить на всіх того, за чим стоять, чи ні. 
Скажімо, черга в мавзолей була абсолют-
но спокійна. У цьому, поза сумнівом, про-
являлася впевненість радянських людей у 
завтрашньому дні.

Розмови із сусідами по черзі зазвичай 
визначалися предметом жадання. Примі-
ром, у черзі за модними чобітками гово-
рили про останні віяння сучасної моди, від 
обізнаних людей можна було дізнатися про 
те, що носять у Парижі. 

Черга в поліклініці давала неоцінен-
ний багаж знань про всі недуги й методи 
боротьби з ними. Одразу обговорювали 

делікатний момент: чи вистачить цій лікар-
ці шоколадки «Оленка», щоб поставилася 
уважніше. 

Черги ділилися за гендерною ознакою. 
Вони були жіночими, чоловічими і спільни-
ми. Найбільш неприступними були черги 
жіночі. За зовнішньої м’якості влізти «впе-
ред хвоста» було неможливо, небезпечно 
для здоров ’я. Чоловічі черги, за всієї зо-
внішньої суворості, були не такими міцни-
ми. Часто вистачало тільки нахабства або 
невеликої чисельної переваги, щоб відсу-
нути черговиків від прилавка, ігноруючи 
традиційне «Вас тут не стояло». 

Зоряною годиною чоловічих черг став 
пізньорадянський час, коли стараннями 
партії та особисто М.С. Горбачова алко-
голь перейшов до розряду дефіциту. Проте 
й у цих чергах жінки примудрялися вносити 
елемент хаосу. 

Особливу привабливість черги мали 
завдяки своїм «хвостам», що виповзали з 
відділів і секцій у загальний коридор, як у 
московському ГУМі. Один знайомий, пере-
буваючи у відрядженні і приїжджаючи до 
Москви, йшов у ГУМ і займав чергу в трьох-
чотирьох, а іноді й більше «хвостах», не зна-
ючи, що дають. І лише після цього починав 
з’ясовувати, за чим черга. 

Варто зазначити, що, незважаючи на 
порочність цього явища, черги були дуже 
потужним комунікативним інструментом. 
Там люди обмінювалися інформацією, ді-
знавалися новини, знайомилися, встанов-
лювали потрібні зв’язки... 

Ненавиджу стояти в чергах, але бачу 
в них певну естетичну красу, зародковий 
елемент громадянського суспільства. По-
милуймося…

 
Сайт «Аргумент», 29.06.2016 

Початок заселення 
українцями 

7 вересня 1792 року перша група за-
порозьких козаків під командуванням пол-
ковника Чорноморського козацького вій-
ська Сави Білого висадилася в Тамані. 

Чорноморське козацьке військо було 
сформоване з решти запорозьких козаків, 
що не втекли за Дунай, і поселене на зем-
лях поміж Бугом і Дністром. Оскільки на ці 
території претендували московські вель-
можі, козаки стали просити нові землі.

Перший загін переселенців на Кубань, 
яка довгий час перебувала під владою Ту-
реччини і наприкінці ХVІІІ ст. називалася 
«Татарською самостійною державою», налі-
чував 3847 козаків з гарматами на 51-му 
човні. Ще три колони рухалися суходолом. 
Усього — близько 18 тисяч осіб. Українці 
розселялися вздовж річки Кубань, утворю-
ючи звичні для себе курені й використову-
ючи давні запорозькі назви (Канівський, 
Уманський, Батуринський, Переяслав-

ський, Полтавський тощо). У подальшому 
уряд називав їх станицями.

Загалом кількість першої хвилі пересе-
ленців, яка тривала кілька років, станови-
ла понад 25 тисяч осіб.

Уряд заохочував переселення як з ме-
тою колонізації Кубані, так і маючи на меті 
зменшення чисельності козацького стану, 
встановлення контролю над ним.

Активна міграція українського насе-
лення на Кубань тривала наступними деся-
тиліттями. 

 Об’єднання Кубанської 
та Української 

Народних Республік
Кубанська Народна Республіка — одне 

з десяти державних утворень, що виникли 
на теренах колишньої Російської імперії в 
1917 – 1918 роках.

На той час на Кубані існували кілька по-
літичних течій — козацька самостійницька, 
проросійська, автономістська (у складі Ро-
сійської республіки), проукраїнська.

На Кубані етнічні українці становили 
майже 60% населення. Тож 1917 рік про-
ходив під знаком пробудження української 
свідомості кубанських козаків. Відбували-
ся пошуки й налагодження зв’язків із Цен-
тральною Радою, обидві сторони обміню-
валися делегаціями. Проукраїнську лінію 
очолював Микола Рябовіл — голова Ку-
банської ради, один з найпопулярніших ко-
зацьких політичних діячів регіону. Йому ак-
тивно допомагали Кіндрат Барджій, Федір 
Щербина, Лука Бич, Степан Манжула. 

У вересні 1917-го, вітаючи українську 
делегацію на Кубанській військовій раді, 
Микола Рябовіл виголосив: «Дорогі гості! 

Мачуха-доля віді-
рвала наших ді-
дів-запорожців від 
матернього лона й 
закинула їх на Ку-
бань… Царі роби-
ли все, щоб виби-
ти з наших голів, з 
наших душ пам’ять 
про Україну й любов до Матері… Не діжда-
ли б цього вони ніколи».

У жовтні 1917 року кубанське, донське, 
терське, астраханське козацькі війська 
об’єдналися в Південно-Східний Союз, че-
рез що Кубань декілька місяців утримували 
на певній відстані від України. А на початку 
1918-го політичну ситуацію в регіоні зміни-
ла поява на Кубані Добровольчої армії, яка 
відступала під ударами червоних.

У цих непростих умовах 20 січня 1918-го 
Законодавча рада Кубанської Народної 
Республіки таки ухвалила резолюцію про 
прилучення Кубані на федеративних заса-
дах до УНР.

Історик Сергій Пархоменко зазначив: 
«Кубань шукала шляхи якогось союзу з Укра-
їною. І під союзом малося на увазі не стіль-
ки входження до складу, а союз військовий, 
і взагалі будь-які форми співпраці».

Фахівці говорять про три спроби досягти 
того чи іншого союзу між Україною і Кубанню 
1918 року. Об’єднання не відбулося через 
агресію радянської Росії. Брутальна військо-
ва сила більшовиків задавила і Кубанську 
Народну Республіку, і, зрештою, УНР.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів 

Українська Кубань

Микола Рябовіл.

Кубанське козацьке військо.

Черга в СРСР: 
«хвости» як символ радянського життя 

Головна черга СРСР — у мавзолей 
Леніна на Красній площі Москви. 
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Протест проти репресій 
і троє його ініціаторів

4 вересня 1965 року в київ-
ському кінотеатрі «Україна» під час 
прем’єри фільму «Тіні забутих пред-
ків» відбувся чи не перший публіч-
ний протест проти політики нищен-
ня української інтелігенції. Ініціато-
рами акції були Іван Дзюба, Василь 
Стус та В’ячеслав Чорновіл.

Сьогодні навколо того справді 
неймовірного для тодішнього Киє-
ва дійства накручено чимало різ-
них вигадок, тому надам слово 
учасникові подій, а водночас про-
фесійному літературознавцю й іс-
торику культури Роману Корогод-
ському: «1965 рік. Кінотеатр «Укра-
їна». Прем’єра фільму «Тіні забутих 
предків». Іван Дзюба повідомляє 
про арешти української творчої ін-
телігенції. Що здійнялося в залі! 
А на естраді! Ґебешники кричать: 
«Провокація!» Ввімкнули гучно-
мовці, щоб заглушити Дзюбу. І тут у 
двох проходах з’являються Василь 
Стус і Славко Чорновіл і заклика-
ють глядачів на знак протесту вста-
ти. Встала купка людей. Я оглянув-
ся — може, 50 – 60 людей стояли. 
Зал був набитий — 800 місць… Але 
факт відкритого протесту відбувся». 
(Лідер. — Сучасність, №4, 2003).

Подія ця стала закономірним 
наслідком і продовженням того, що 
відбувалося в попереднє десятиліт-
тя в СРСР та УРСР зокрема.

Після 1956-го, особливо в пер-
шій половині 1960-х, коли в СРСР 
відбулася бодай часткова десталіні-
зація, культура в радянській Україні 
стала на шлях відродження. Знов-
таки, часткового, обмеженого ідео-
логічними маркерами, але все-таки 
з таборів і заслання поверталися 
вцілілі інтелігенти, репресовані від 
1929-го до 1953-го, Спілку пись-
менників УРСР 1959 року очолив 
Олесь Гончар, чиї погляди резону-
вали з ідеями націонал-комунізму 
двадцятих, і вперше ЦК КПУ почи-
нають очолювати етнічні українці; 
частина з них, чия юність припала 
на часи Розстріляного Відроджен-
ня, має певний сантимент до укра-
їнської культури. Передусім ідеть-
ся про Петра Шелеста, який 1957 
року очолив Київський обком КПУ, а 
1963 року став першим секретарем 
ЦК КПУ, про Федора Овчаренка (се-
кретаря ЦК КПУ), про Петра Тронька 
(заступника голови Ради Міністрів 
УРСР) та деяких інших партійних ді-
ячів.

Десталінізація ця була вимуше-
ною: сталінський режим загнав ра-
дянську імперію в глухий кут гранич-
ної неефективності в усіх царинах, 
включно з тим, що стосувалося вій-
ськово-промислового комплексу 
(не випадково ж ядерний і ракетний 
проекти очолював Лаврентій Бе-
рія: без викрадення західних атом-
них секретів і застосування тро-
фейних німецьких ракетних техно-
логій наздогнати передові держави 
СРСР ніколи б не зміг). Тим більше, 
що у світі розпочалася бурхлива на-
уково-технічна революція; а науко-
ва, як і будь-яка, творчість вимагає 
хоча б обмеженої певними рамка-
ми, але свободи. Верхівка партійної 
номенклатури намагалася знайти 
бодай якийсь вихід з нової ситуа-
ції і змушена була піти на певну лі-
бералізацію режиму. Отож відкри-
лася частина правди про сталінізм, 
стало можливим хоч б часткове, те-
оретичне осмислення нових явищ 

суспільного життя, було реабіліто-
вано деяких діячів епохи «україніза-
ції», які загинули в таборах ГУЛАГу. 
Радянський Союз став відкритішим 
зовнішньому світові. Нова освічена 
генерація (мільйони й мільйони!) на-
уково-технічних працівників зако-
номірно тяглася до «високої» куль-
тури, ставши вдячною аудиторією 
майстрів мистецтва.

Разом з тим культурні процеси 
відбувалися суперечливо, особли-
во в так званих національних рес-
публіках. Як писав уже в 1990-ті 
активний учасник тих процесів Єв-
ген Сверстюк, «за критичні слова 
проти «старшого брата» в Україні і 
в Литві, в Молдавії і Бурятії хапали 
людей, карали і судили як за виступ 
проти влади, в той час як «армяшек» 
чи «хахлів» — критикуй! Можна було 
відмовитись від будь-якої мови, але 
відмова від російської — кримінал. 
Зрештою, можна було в республі-
ках зайнятись творчістю Пушкіна — 
і вами не буде займатись КҐБ. Якщо 
ж ви допомагаєте відкривати росій-
ські дитсадки і школи — ваша ідей-
ність патентована».

Тому будь-яка культурницька 
діяльність, якщо вона намагала-
ся справді дійти реальних коренів 
українського буття, звернутися до 
реальних постатей достойників на-
ції, неодмінно набувала характеру 
«політики» (слово це в радянському 
лексиконі мало неодмінно негатив-
ний відтінок, якщо не йшлося про 
«мудру політику партії»). І ті, хто по-
слідовно займався культурницькою 
роботою, логікою життя ставилися 
перед дилемою: або спробувати об-
межити свої дії межами лояльності, 
або йти на конфронтацію з владою.

А на додачу принципово новим 
явищем початку 1960-х стали гро-
мадські організації. Номінально 
такі організації діяли й у сталінську 
добу, але вони були цілковито під-
порядковані владі. Коли послабив-
ся тиск на суспільство з боку держ-
безпеки, коли хрущовська відлига 
призвела до пожвавлення культур-
ного життя, коли молодь стала од-
ним із головних знарядь боротьби 
між певними групами в керівництві 
КПРС (скажімо, ентузіазм комсо-
мольців при освоєнні цілини чи бу-
дівництві гігантів індустрії в Сибіру 
використав Хрущов, щоби поборо-
ти позиції своїх опонентів у партке-
рівництві), то всередині цілої низки 
громадських організацій почалися 
процеси ідейного розмежування та 
бродіння. 

У першій половині 1960-х років 
роль осереддя україноцентричних 
настроїв у столиці УРСР відігравав 
Клуб творчої молоді (КТМ), який зі-
брав чималі сили молодої інтеліген-
ції, далеко не тільки етнічних укра-
їнців за походженням. Аналогічний 
клуб — «Пролісок» — існував у Льво-
ві. Чималі сили інтелектуально-
культурницької опозиції до офіцій-
них ідеологем і чиновного завзяття 
концентрувалися у творчих спілках.

У жовтні 1964-го Хрущова зняли 
з усіх посад. Нове керівництво СРСР 
на чолі з Леонідом Брежнєвим узя-
лося «наводити лад» у державі. У 
серпні й вересні 1965 року здійсни-
ли серію арештів серед української 
інтелігенції, здебільшого молодої. 
Серед арештованих були літератур-
ний критик Іван Світличний, психо-
лог Михайло Горинь, викладачі Ми-

хайло Осадчий і Михайло Косів, Ва-
лентин Мороз і Дмитро Іващенко, 
архівіст Мирослава Зваричевська, 
модельєр Ярослава Менкуш, сту-
дент Ярослав Геврич та інші. Спи-
сок арештованих здавався випад-
ковим; проте реально до нього по-
трапляли ті з інтелігентів, хто демон-
стрував духовну опозицію якщо не 
режимові загалом, то деяким най-
більш одіозним його сторонам.

Але репресивна кампанія, усу-
переч намірам влади, не налякала 
інтелігенцію, навпаки, вона стала 
імпульсом розвитку визвольного і 
правозахисного рухів в УРСР, ви-
кликавши, зокрема, й акцію протес-
ту на прем’єрі фільму Сергія Пара-
джанова та Юрія Іллєнка «Тіні забу-
тих предків».

Іван Дзюба на той час уже здо-
був собі достатньо вагоме ім’я як лі-
тературний критик, публіцист і ре-
дактор; кілька років він завідував 
відділом критики журналу «Вітчиз-
на», звідки був звільнений «за іде-
ологічні помилки», а на момент ак-
ції протесту працював редактором 
у видавництві «Молодь». Василь 
Стус був аспірантом Інституту лі-

тератури, перед цим два роки про-
працювавши літературним редак-
тором україномовного варіанту га-
зети «Соціалістичний Донбас» й ав-
тором низки літературно-критичних 
статей та поданої до видавництва 
першої збірки віршів «Круговерть». 
В’ячеслав Чорновіл на момент акції 
протесту працював у газеті «Моло-
да гвардія»; він — єдиний серед цієї 
трійки — мав журналістську освіту, 
закінчивши з відзнакою відповід-
ний факультет Київського універси-
тету. Три роки Чорновіл пропрацю-
вав у Львові редактором міського 
телебачення, тоді ж почав виступа-
ти як літературний критик та історик 
літератури. Потім він повернувся до 
Києва, сподіваючись на навчання в 
аспірантурі та наукову роботу, але 
до аспірантури й захисту майже го-
тової дисертації його не допустили, 

попри складені на «відмінно» канди-
датські іспити.

Інакше кажучи, всі троє ініціато-
рів акції протесту мали прямий сто-
сунок до журналістики в різних її 
іпостасях, і це не випадково: за ча-
сів хрущовської «відлиги» радянські 
газети й журнали, хоча й далеко не 
всі, стало можна читати нормаль-
ній людині, в них, окрім пропаган-
ди, з’явилися «живі» тексти найріз-
номанітнішого ґатунку. Завоювала 
собі місце не тільки спущена «зго-
ри», а й ініційована самими журна-
лістами критика, нехай і «окремих 
недоліків», міщанства, бюрократиз-
му. Пішли ланцюгом викриття Берії, 
потім «антипартійної групи» Молото-
ва, Малєнкова, Кагановича та «при-
сталого до них» Шепілова, потім ще 
деяких партійних босів і, звісно, са-
мого Сталіна. Ну а новопостале те-
лебачення вимушено (не було відпо-
відної якісної апаратури, придатний 
для запису програм відеомагніто-
фон з’явився на Заході тільки 1956 
року, а в СРСР пізніше) взагалі ви-
пускало свої програми в ефір «на-
живо» — звісно, під суворим конт-
ролем, але творча імпровізація в 
межах дозволеного стала неодмін-
ною складовою багатьох телепро-
грам…

А водночас не випадково всі 
троє мали так само безпосередній 
стосунок до літератури, до красно-
го письменства. Річ у тому, що літе-
ратура в СРСР за своїм єством була 
відносно вільнішою від, скажімо, фі-
лософії, зведеної до ролі «прислуж-
ниці ідеології». А в період відлиги 
література одержала змогу стави-
ти гострі соціальні й світоглядні пи-
тання, хоча й робилося це у виму-
шено завуальованих формах. Ска-
жімо, в написаному в першій по-
ловині 1960-х романі російського 
письменника-фронтовика Олексан-
дра Крона «Дім і корабель» дія від-
бувається у блокадному Ленінграді; 
у розпал страшного голоду головній 
героїні офіцер-інтендант, який за-
лицяється до неї, приносить свіжий 
торт. У рукопису це був не інтендант, 
а політрук, хоча й тиловий. Крона 
змусили виправити «ідеологічну по-
милку», але головне лишилося: у 
блокадному місті для певної публіки 
працював кондитерський цех. Він і 
справді працював, і партайгеноссе 
Жданов (той самий, що по війні гро-
мив Ахматову та Зощенка) настіль-
ки розжирів, що з «великої землі» 
літаком йому доправили спеціаль-
ного тренера з лікувальної фізкуль-
тури… Ясна річ, ані в історичній роз-
відці, ані в публіцистичному тексті 
про цей кондитерський цех розпо-
вісти було неможливо; а от у романі 
на це вдалося натякнути. 

У ці самі роки вийшов роман 
Олеся Гончара «Людина і зброя», го-
ловний герой якого — студент, а по-
тім боєць студентського батальйо-
ну Богдан Колосовський — проти-
стоїть у літні дні 1941 року не тіль-
ки нацистській вояччині, а й (бо син 
«ворога народу»!) сталінському ре-
жиму. Роман має виразно антиво-
єнну тональність, засуджуючи ві-
йну як таку, що відверто суперечило 
радянській ідеології та діям режи-
му Хрущова (вторгнення до Угор-
щини 1956 року та Карибська кри-
за 1962 року, яка поставила світ на 
межу ядерної війни).

Отже, акція протесту 4 верес-

ня 1965 року насправді не була ви-
падковістю. Не були випадковими й 
наступні акції. Як писав у присвяче-
ному політичним репресіям і поши-
рюваному самвидавом журналіст-
ському розслідуванні «Лихо з ро-
зуму» В’ячеслав Чорновіл, «у висо-
кі інстанції пішли запити, підписані 
авторитетними людьми. Молодь всі-
ма засобами демонструвала свою 
солідарність із заарештованими. 
Під час судових процесів у Києві та 
Львові виникали стихійні маніфес-
тації, протести». Серед тих, хто пу-
блічно висловлював солідарність 
із заарештованими, були авіакон-
структор Олег Антонов, кінорежи-
сер Сергій Параджанов, письмен-
ник Олесь Гончар. А Іван Дзюба у 
відповідь на репресії за кілька міся-
ців написав свою знамениту науко-
во-публіцистичну розвідку «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?», яка була 
навіть опублікована в УРСР, що-
правда, під грифом «Для службово-
го користування» і накладом у кіль-
ка сотень примірників. Історик Юрій 
Шаповал зазначає, що ця розвідка 
й акції протесту до певної міри за-
гальмували процеси репресій і ру-
сифікації — аж до 1972 року, коли 
пройшла нова хвиля арештів серед 
інтелігенції, а Петро Шелест втратив 
посаду за «ідеологічні помилки».

Утім, ініціатори акції протес-
ту зазнали репресій одразу: Івана 
Дзюбу було звільнено з видавни-
цтва «Молодь», В’ячеслав Чорно-
віл втратив роботу в газеті «Моло-
да гвардія», Василя Стуса відраху-
вали з аспірантури Інституту літера-
тури. Часи-бо, попри першу хвилю 
арештів інтелігенції, були ще доволі 
«вегетаріанські». За ґратами Чорно-
віл опиниться 1967 року, Дзюба та 
Стус — 1972 року. Василь Стус по-
мер чи був убитий в ув’язненні 4 ве-
ресня (випадковий чи не випадко-
вий збіг дат?) 1985 року, В’ячеслав 
Чорновіл за нез’ясованих обставин 
загинув в автокатастрофі 25 берез-
ня 1999 року, Іван Дзюба, попри вік 
і стан здоров’я, продовжує наукову 
та публіцистичну діяльність: навесні 
цього року побачила світ його книж-
ка «Донецька рана України. Істори-
ко-культурні есеї». Найвищі відзна-
ки за власне журналістську діяль-
ність здобув В’ячеслав Чорновіл, 
який став лауреатом Міжнародної 
журналістської премії імені Нікола-
са Томаліна (1975) і Державної пре-
мії України імені Шевченка в розділі 
«публіцистика» (1996).

Отож чи не стала проведена пів-
століття тому акція протесту відпо-
віддю — крім іншого — на запитан-
ня: «Чи завжди журналіст має бути 
лише спостерігачем подій?»

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, 
публіцист, політолог, історик

Mediasapiens, 04.09.2015

В'ячеслав Чорновіл

Іван Дзюба

Василь Стус
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5 квітня 
1710 — гетьман Пилип 

Орлик у селі Бендери підпи-
сав «Статут Війська Запоро-
зького» — першу українську 
Конституцію. 

6 квітня 
1896 — в Афінах поча-

лися І Олімпійські ігри сучас-
ності, які зібрали атлетів з 14 
країн. Загальний залік  Олім-
піади виграли спортсмени 
США, на другому місці — Гре-
ція, на третьому — Німеччина. 

1909 — американський 
дослідник Роберт Пірі з тем-
ношкірим слугою Меттью Хен-
соном першими досягли Пів-
нічного полюса.

1924 — на виборах в Іта-
лії  перемогу здобули фашис-
ти. 

7 квітня 
1795 — у Франції ухвале-

но закон, за яким основною 
одиницею довжини став метр. 

1919 — народився Оме-
лян Пріцак, український іс-
торик, мовознавець. Засно-
вник і довголітній директор 
Українського наукового ін-
ституту Гарвардського універ-
ситету, редактор багатьох на-
укових часописів (на еміграції 
у США).

1927 — американський 
учений Герберт Айвс проде-
монстрував перший у світі 
відеотелефон (зображення 
приймалося лише однією сто-
роною).

8 квітня 
1882 — народився Дми-

тро Дорошенко, український 
політичний діяч, історик, пу-
бліцист, літературознавець.

9 квітня 
1865 — армія Півдня ка-

пітулювала перед військами 
Півночі. У США завершилася 
Громадянська війна. 

1879 — народився Андрій 
Лівицький, український гро-
мадсько-політичний діяч, пре-
зидент УНР в екзилі в 1926 – 
1954 рр.

10 квітня 
1898 — народився 

Мстислав (Скрипник), патрі-
арх Української автокефаль-
ної православної церкви. Від 
1947 р. — у США, у 1949 р. об-
раний першоієрархом УПЦ. 

1938 — у Німеччині та Ав-
стрії відбувся плебісцит про 
аншлюс —  об’єднання, а фак-
тичне приєднання Австрії до 
нацистської Німеччини. 

11 квітня 
1945 — радянська вла-

да заарештувала митрополи-
та УГКЦ Йосипа Сліпого і низ-
ку греко-католицьких владик. 
Згодом Сліпого  засудили до 
восьми років ув’язнення. 

1979 — в автомобільній 
катастрофі на Київщині заги-
нув Леонід Биков, актор і кі-
норежисер.

12 квітня 
1903 — у Лондоні на 

маршрут вийшов перший у 
світі міський автобус із дви-
гуном внутрішнього згоряння. 

13 квітня 
1743 — народився Томас 

Джефферсон, автор Деклара-
ції незалежності США (1776), 
3-ій президент США у 1801 – 
1809 рр., один із батьків-за-
сновників держави.

1773 — народився Юрій 
Лисянський,  мореплавець, 
командир першої російської 
навколосвітньої експедиції. 

14 квітня 
1865 — у театрі у Вашинг-

тоні смертельно поранено 
16-го президента США Авраа-
ма Лінкольна, який помер на-
ступного дня. 

1887 — народився Іван 
Кавалерідзе, український 
скульптор, режисер, драма-
тург.

1912 — англійський оке-
анський лайнер «Титанік» (на 
той час — найбільший у світі) 
незадовго до півночі  зіткнув-
ся з айсбергом і через 2 год. 
40 хв. (почалося вже 15 квіт-
ня) потонув. Із 2207 людей на 
борту вижили тільки 706. 

1930 — застрелився Во-
лодимир Маяковський, ра-
дянський поет.

15 квітня 
1765 — помер Михайло 

Ломоносов, російський уче-
ний, поет, художник, історик.

1919 — декретом радян-
ської влади створено систему 
виправно-трудових таборів 
— започатковано майбутній 
«архіпелаг ГУЛАГ». 

16 квітня 
1844 — народився Ана-

толь Франс (Жак Анатоль 
Франсуа Тібо), французький 
письменник, лауреат Нобе-
лівської премії з літератури 
1921 р.

1889 — народився Чарлі 
(Чарльз) Чаплін,  англійський 
та американський кіноактор, 
режисер, сценарист.

17 квітня 
1873 — помер Семен Гу-

лак-Артемовський, україн-
ський композитор, співак, 
драматичний артист. Автор 
першої української опери «За-
порожець за Дунаєм». 

1894 — народився Мики-
та Хрущов, радянський пар-
тійний і державний діяч. 

18 квітня 
1558 — у Стамбулі помер-

ла Роксолана (Настя Лісов-
ська) —  українка, яка була 
дружиною  султана Сулейма-
на Пишного. 

1846 — американець 
Роял Хаус запатентував теле-
графний апарат. 

1853 — в Індії стала до 
ладу перша в Азії залізниця 
(Бомбей — Танна, 36 км). 

1882 — народився 
В’ячеслав Липинський, укра-
їнський філософ, політичний і 
громадський діяч, історик і пу-
бліцист. 

1897 — народився 
Мар’ян Крушельницький, 
український актор  театру й 
кіно, режисер.

1966 — розправа над 
українськими  дисидентами: 
на закритому засіданні Львів-
ський обласний суд засу-
див Михайла Гориня на 6 ро-
ків таборів суворого режиму 
за «антирадянську агітацію 
і пропаганду». Разом суди-
ли його брата Богдана, Івана 
Геля, Ярославу Менкуш, Ми-
хайла Осадчого, Мирославу 
Зваричевську. 

19 квітня 
1775 — перші бої між 

британськими військами й 
американськими колоніста-
ми біля Лексингтона й Кон-
корда. Початок війни за неза-
лежність Америки. 

1885 — у Петербурзі по-
мер Микола Костомаров, 
український історик, етно-
граф і письменник. 

5 і 14 і

Календар 
всесвітньої історії

13 березня 1888 року в місті Білопілля на Сумщині наро-
дився Антон Семенович Макаренко — педагог, письменник.

На відмінно закінчив Кременчуцьке міське училище та пе-
дагогічні курси при училищі (1905), пізніше навчався в Полтав-
ському вчительському інституті.

Починав викладачем у залізничних училищах. У 1920-му на 
пропозицію Полтавського відділу народної освіти організував 
трудову колонію імені Горького для неповнолітніх правопоруш-
ників. Відтоді розробляв теорію й методику проблеми масово-
го перевиховання дітей-правопорушників у колективі, теорію 
сімейного виховання. Пізніше працював у Харківській трудовій 
комуні ім. Дзержинського (1927 – 1935). Підняв із соціального 
дна та повернув до нормального життя тисячі неповнолітніх — 
через його руки пройшли понад 3000 проблемних підлітків і жо-
ден не повернувся на злочинний шлях.

Як зазначає Микола Ярмаченко, «Традиційна педагогіка за-
вжди на перший план висувала навчання, а виховання розглядала 
як тільки щось супутнє навчанню. Макаренко ж виховання поста-
вив на перше місце, а навчання сприймав як складову виховання. 
Він вважав, що завдання школи полягає у вихованні демократич-
них поглядів і вміння жити за демократичними принципами».

Член спілки письменників УРСР. Автор творів «Педагогічна 
поема» (1935), «Книга для батьків» (1937), «Прапори на баштах» 
(1938) та багатьох інших. «Педагогічну поему» вважають однією 
з десяти найбільш значимих книг ХХ століття з виховання, вона 
перекладена багатьма мовами світу.

Від 1937 року мешкав у Москві. Раптово помер 1 квітня 
1939-го в приміському потязі на станції Голіцино неподалік 
Москви.

Народився 21 березня 
1873 року в селі Багринівці 
на Вінниччині. Навчався у Він-
ницькому реальному училищі, 
закінчив із відзнакою Одесь-
ке піхотне юнкерське учили-
ще. Пройшов через найтяжчі 
бої російсько-японської війни 
(1904 – 1905), за що отримав 
потомствене дворянство. Від-
значився на фронтах Першої 
світової війни, де командував 
піхотними 147-им Самарським, 
91-им Двінським та 416-им 
Верхньодніпровським полка-
ми. «На його рукаві було 8 зо-
лотих нашивок, — згадував 
князь Василь Кочубей, — по 
одній за кожне поранення». 

Від червня 1917-го — ге-
нерал-майор російської армії. 
Очолив 104-ту піхотну дивізію, 
яка була виведена до Проску-
рова й українізована, — вві-
йшла до складу 1-го Україн-

ського корпусу під команду-
ванням Павла Скоропадського 
як Перша українська дивізія. 
До неї входили 4 полки: Київ-
ський імені Б. Хмельницького, 
Стародубський імені гетьмана 
Скоропадського, Полтавський 
імені гетьмана Сагайдачного і 
Чернігівський імені гетьмана 
Полуботка.

Яків Григорович Гандзюк 
очолив 1-ий Український кор-
пус після відставки в грудні 
1917-го Павла Скоропадсько-
го. Частини корпусу захищали 
південно-західний напрямок, 
надійно утримуючи залізничні 
вузли у Здолбунові, Рівному й 
Шепетівці, роззброїли більшо-
вицький корпус на чолі з Євге-
нією Бош.

9 лютого 1918-го Яків Ган-
дзюк поїхав для зустрічі з вій-
ськовим міністром Миколою 
Поршем у Київ, який вже захо-

пили більшовицькі війська. На 
під’їзді до міста його затрима-
ла й заарештувала кулеметна 
застава балтійських моряків. 
Відмовився від пропозиції ко-
мандувача червоних військ 
Михайла Муравйова перейти 
на службу до більшовиків і був 
розстріляний.

За спогадами Олександра 
Гаєвського, який був поране-
ний і зміг врятуватися, «…гене-
рал Гандзюк звернувся до сво-
їх товаришів: «Благати про по-
щаду цих мерзотників приниз-
ливо для нас. Єдине побажання 
усім нам — помремо героями!» 
Генерал попрощався з кожним, 
розцілувався: «Як командувач 
українського корпусу, виходжу 
на розстріл першим!»

«І стали вони на роз-
стріл поруч так спокійно, 
ніби приймали парад від сво-
їх козаків», — писав Микола 

Капустянський.
Тіло генерала розшукали 

тільки влітку 1918 року в од-
ній із братських могил (на ньо-
му нарахували 12 ран від баг-
нетів) і перепоховали на тери-
торії Видубицького монастиря. 
За радянської влади могилу 
знищили, а відновили вже в не-
залежній Україні.

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

Командувач 1-го Українського корпусу Яків Гандзюк

Пам’ятні дати і ювілеї року
8 лютого Верховна Рада України ухвалила постанову «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році».
Постановою визначено перелік найважливіших подій у суспільно-

політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2018 році по-
винні відзначатися на загальнодержавному рівні, створюються належ-
ні правові підстави для їх відзначення.

Згідно з постановою, 2018 року, зокрема, відзначаються:
400 років від часу походу гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачно-

го на Москву (1618 року);
100 років від дня затвердження Тризуба державним гербом Укра-

їнської Народної Республіки (25.02.1918);
100 років від дня ухвалення закону Української Народної Респу-

бліки про гривню — грошову одиницю Української Народної Республі-
ки (01.03.1918);

100 років від дня звільнення Криму від більшовиків (22.04.1918).
Український інститут національної пам’яті надавав пропозиції щодо 

розробки закону.
Безпосередньо Чернігівщини стосуються такі події, що відзнача-

ються на державному рівні: 
75 років від часу Корюківської трагедії (01 – 02.03.1943, день 

пам’яті — 01.03.2018); 
310 років від дня Батуринської трагедії (02.11.1708).
 

Український інститут національної пам’яті

Виставка «Слово, обірване у Биківні»
У Києві відкрилася виставка про знищених радянською 

владою українських письменників.
Виставка розповідає про долі 28 представників поколін-

ня «Розстріляного Відродження», знищених упродовж 1937 – 
1940 років у в’язницях НКВС УРСР у Києві та похованих на 
території таємної спецділянки у Биківнянському лісі на око-
лиці міста.

У Биківні знайшли свій останній спочинок письменники 
Михайль Семенко, Майк Йогансен, Володимир Ярошенко, 
Андрій Михайлюк, Микола Борисов, Вероніка Черняхівська, 
Іван Маловічко, Мирослава Сопілка, Яків Водяний та інші.

Використані у виставці матеріали з архівно-криміналь-
них справ та інші документи особистого характеру відтворю-
ють біографії митців, а також інформують про те, яким чином 
комуністична тоталітарна система репресувала жертв.

«Слово, обірване у Биківні» — це спільний проект Націо-
нального історико-меморіального заповідника «Биківнянські 
могили» та Українського незалежного видавництва «Смоло-
скип».

Місце виставки: Музей книги і друкарства України, Київ, 
вул. Лаврська, 9, корпус 9 (на території Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника).

Виставка експонується до 22 квітня 2018 року щодня, 
крім вівторка, з 10.00 до 17.00.

Невідомий Антон Макаренко

Антон Макаренко (стоїть другий зліва) і Максим Горький з ко-
лишніми вихованцями колонії імені Горького.

У школі вчився на відмін-
но, мав феноменальну пам’ять 
і майже ніколи не розлучався з 
книжками. Особливо любив іс-
торичну літературу.

Мав вроджену ваду серця, 
короткозорість, через що був 
повністю звільнений від вій-
ськової служби. При цьому лю-
бив військову форму, дисциплі-
ну, армійський порядок.

Його нестандартні, нова-
торські педагогічні методи не 
раз зазнавали критики. Їх нази-
вали антирадянськими. Серед 
головних опонентів — Анато-
лій Луначарський і Надія Круп-
ська. Після критичного висту-
пу останньої на VІІІ з’їзді ком-
сомолу 1928 року в колонію ім. 
Горького одна за одною посуну-
ли перевірки, й невдовзі Мака-
ренка відсторонили від роботи.

Антон Макаренко мав мо-
лодшого брата Віталія — офіце-
ра царської армії, який у 1920-
му емігрував за кордон, помер у 
Франції 1983 року.

Антон Семенович любив ді-
тей, але у шлюбі не мав влас-
них. Виховував як рідних дочку 
брата Олімпіаду (мати актриси 
Катерини Васильєвої) та сина 
дружини Льва Салька.

Від літа 1935-го півтора 
року працював у центральному 
апараті НКВС УРСР помічником 
начальника відділу трудових ко-
лоній. За деякими свідчення-
ми, такий кар’єрний злет (попри 

брата-білоемігранта й цивільну 
дружину, незадовго до того ви-
ключену з Комуністичної партії 
під час чистки), став можливим 
через протекцію Максима Горь-
кого або ж сестри українського 
наркома внутрішніх справ Все-
волода Балицького Раїси. Сво-
го часу Антон Семенович був 
закоханий у неї і навіть пропо-
нував руку й серце. 

Праця в НКВС розчарувала 
Макаренка. Стоси паперів за-
бирали весь вільний час. А сам 
він писав у листі: «Я зробився 
бюрократом.  Кожної години 
сповнююся дедалі більшої не-
нависті до цієї спеціальності».

На нього писали доноси, й 
лише високе заступництво ря-
тувало від неминучих репресій.

За однією з версій, у Мо-
скві, куди їхав Макаренко 1 
квітня 1939 року, його мали 
арештувати. У потязі він помер 
від розриву серця. 

На його похорон з’їхалися 
вихованці з усього СРСР.

Сьогодні виховні технології 
Антона Семеновича популярні 
в Ізраїлі, Франції, США, Японії. 
А в Німеччині (місто Марбург) 
розташована єдина у світі ла-
бораторія педагогічного спадку 
Макаренка.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Цікаві факти про Антона Макаренка
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Колекцію 
Тарновського 
представили 

в музеї його імені 
Виставка до 180-річчя 

від дня народження гро-
мадського діяча Васи-
ля Тарновського від-
крилася в обласному 
історичному музеї, 
названому на його 
честь. Представлено 
експонати, зібрані 
меценатом. Це іменні 
шаблі, прикраси, одяг 
та інше — загалом 110 
експонатів. Виставка дія-
тиме до кінця року.

Перлина колекції Тарновського — ко-
зацькі старожитності. Порахувати всі її екс-
понати важко. Були видані каталоги, але зде-
більшого речі записували сумарно, точна їх 
кількість невідома, приблизно їх налічувало-
ся близько 10 тисяч.

На схилі років Тарновський замислився 
щодо власної колекції. 1896 року в Чернігові 
відкрили перший музей.

Тарновський заповів, щоб колекція зали-
шалася в Чернігові без права вивезення. На 
жаль, ці умови не були виконані. У місті збері-
галася найбільша колекція Шевченкіани, потім 
її перевезли до інституту Шевченка. Добре, що 
в нашому місті збереглися кілька надзвичайно 
цінних екземплярів.

Призабута історія — 
сільським громадам 

У рік 95-річчя створення Чернігівського 
району, за сприяння Національної бібліоте-
ки України ім. В.І. Вернадського (м. Київ) ре-
алізую краєзнавчий проект — цифрую статті 
та фото з чернігівських газет за 1918 – 1941 
рр.

У сільських громадах мало що знають 
про життя в селах у довоєнний період. Але 
ж саме в той час поступово змінювався ви-
гляд наших сіл, у побут людей входило багато 
чого нового. Саме це і фіксувалося на шпаль-
тах газет. 

З довоєнними газетами я почав працю-
вати при підготовці до друку книг з історії 
Седнева, Шестовиці, Дніпровського, Пакуля. 
Також ці матеріали зібрані про Старий Біло-
ус і Ведильці. 

Цікавими є матеріали про перші демон-
страції фільмів у селах Піски (1919 р.) і Руд-
ка (1929 р.). Світлини із зображенням наших 
земляків почали розміщувати в газетах від 
1926 року — спочатку у вигляді малюнка, а 
вже з початком 1930-х років друкували фото.

Протягом останніх місяців напрацьовані 
фотокопії газетних статей презентував і пе-
редав сільським громадам під час зустрічей у 
селах Анисів, Кувечичі, Шестовиця, смт Сед-
нів. Також ці матеріали передані місцевим 
краєзнавцям: Юрію Дахну із с. Москалі, Сер-
гію Горобцю із с. Петрушин, Івану Кирієнку із 
с. Черниш, Віктору Єремі із с. Андріївка.

Процес вивчення старих газет триває. 
Маю домовленості з іншими сільськими гро-
мадами щодо проведення презентації мате-
ріалів.

Андрій КУРДАНОВ

26 березня 2018 року ви-
повнилося 185 років від дня 
народження нашого земля-
ка, видатного українського 
вченого, юриста, історика, 
археографа і громадського 
діяча Олександра Федоро-
вича Кістяківського (1833 – 
1885).

Працівники Центру право-
вої інформації обласної бібліо-
теки ім. В. Короленка підготува-
ли книжкову виставку про ви-
датного юриста. 

Народився він у селі Горо-
дище Сосницького повіту Чер-
нігівської губернії (тепер село 
Менського району) в родині 
священика.

У 1852 році закінчив Черні-
гівську духовну семінарію, а в 
1857-му — юридичний факуль-
тет Київського університету. 
Після навчання кілька років пе-
ребував на службі в державних 
установах Санкт-Петербурга.

У 1861 – 1862 роках Олек-
сандр Кістяківський — поміч-

ник редактора першого україн-
ського журналу «Основа», який 
видавали в Санкт-Петербурзі в 
ті самі роки. У журналі опубліку-
вали працю Олександра Федо-
ровича «Характеристика росій-
ського і польського законодав-
ства про кріпосне право щодо 
Малоросії», якою він привернув 
до себе увагу наукових кіл як 
талановитий дослідник.

Від 1864 року — приват-до-
цент Київського університету. 
На початку 1869 року був об-
раний професором кафедри 
кримінального права і судочин-
ства. На цій посаді працював 
до останніх днів життя. Згодом 
Олександра Кістяківського об-
рали почесним членом Санкт-
Петербурзького й Московсько-
го університетів, Московсько-
го юридичного товариства, 
дійсним членом Товариства лю-
бителів природознавства, ан-
тропології і етнографії при Мос-
ковському університеті, чле-
ном-кореспондентом відділу 
Імператорського Російського 
географічного товариства.

Поряд з професійною, 
О.Ф. Кістяківський займався та-
кож громадською діяльністю, 
яка часто спричиняла неприєм-
ності на службі. Був активним 
членом «Старої громади» та іс-
торичного товариства Нестора 
Літописця. Зблизився з багать-
ма відомими громадськими ді-

ячами, зокрема О. Русовим, 
П. Чубинським, В. Антонови-
чем. З двома останніми Олек-
сандр Федорович мав і родин-
ні зв’язки: дружина Олександра 
(Леся) — рідна сестра дружини 
В. Антоновича та двоюрідна се-
стра П. Чубинського. Крім того, 
В. Антонович був хрещеним 
батьком його другого сина Бог-
дана Кістяківського. 

Свою відданість служінню 
правопорядку та юридичній на-
уці Олександр Федорович Кістя-
ківський передав синам — Бог-
дану, Володимиру та Ігорю, які 
також стали відомими юриста-
ми.

Досліджував О. Кістяків-
ський українське звичаєве пра-
во, історію права та судовий 
устрій Гетьманщини. Олександр 
Федорович залишив по собі ве-
ликий творчий спадок: понад 
70 наукових статей у журналах 
«Киевская старина» й «Киев-
ские университетские извес-
тия», збірник законів «Права, за 
якими судиться малоросійський 
народ» (1879), «Дослідження 
про смертну кару» (1867), «Еле-
ментарний підручник загально-
го кримінального права» (1875) 
та інші. У більшості статей Олек-
сандр Кістяківський керувався 
ідеями народного начала.

У творчому доробку вчено-
го особливе місце посідає що-
денник, який він вів упродовж 

1874 – 1885 років, та епісто-
лярна спадщина. Ідея щоденни-
ка з’явилася в О. Кістяківського 
після розмови з колишнім ди-
ректором Чернігівської гімна-
зії Я. М. Невєровим, котрий у 
яскравій і переконливій формі 
охарактеризував цей жанр. 

На жаль, 13 (25) січня 1885 
року важка хвороба обірвала 
життя Олександра Федоровича.

У 1919 році було вшанова-
но і відроджено славу династії 
Кістяківських: Українська ака-
демія наук запровадила премію 
імені Олександра Федоровича 
Кістяківського для відзначен-
ня праць зі звичаєвого права та 
чинного законодавства.

Олександр Федорович усе 
життя дотримувався помірко-
ваних поглядів і сприяв їх по-
ширенню серед української ін-
телігенції. Думав про створення 
практичного українофільства 
як національної свідомості. 

Неодноразово зазнавав 
критики з боку революційних 
громадівців. Але, хоч Олек-
сандр Федорович не завжди 
діяльно належав до київських 
українофілів та й не міг належа-
ти через вороже оточення, гро-
мадську діяльність він не поли-
шав ніколи. Усе життя О. Ф. Кіс-
тяківський залишався вірним 
народові.

Обласна бібліотека
 ім. Короленка

Перше травня — особливе свято для ко-
муністичного режиму, який усіляко вистав-
ляв себе головним і єдиним оборонцем 
прав усіх трудящих країни.

1 травня 1934 року чернігівська облас-
на газета «Більшовик» надрукувала мате-
ріал, розділений на дві частини, з красно-
мовними заголовками: «У нас» та «У них». З 
«ними», тобто «загниваючим капіталізмом», 
усе зрозуміло: в них — найглибша еконо-
мічна криза («Велика депресія» 1929 – 
1933 років). Натомість «у нас» — суцільне 
щастя: утворено понад 224 тисячі колгос-
пів і 5 тисяч радгоспів; 65% усіх сільських 
господарств СРСР у колгоспах; зникають 
відмінності між містом і селом; зникли кур-
кульське ярмо, зубожіння на селі.

Щоправда, примусова колективіза-
ція призвела до справжньої війни з влас-
ним селянством, яке своє щастя уявляло 
в дещо інших формах. Усе це завершилося 
страшним Голодомором-геноцидом 1932 – 
1933 років з мільйонними жертвами. А на 
початку 1934-го десятки мільйонів селян, 
що пройшли через страшне голодування і 
змогли вижити в тих нелюдських умовах, з 
острахом вдивлялися в майбутнє: чи не по-
вториться жахлива катастрофа і в новому 
році? 

Однак того святкового дня, коли тисячі 
людей у Чернігові та інших районних цен-
трах радісно крокували в лавах демон-
странтів, палко вітаючи «вождя народів» 
Сталіна, радянський уряд та Комуністичну 
партію, в обласному центрі сталися дві жах-
ливі автомобільні аварії. 

У першому випадку бортова машина 
об’єднаних цегелень (водій — комсомолець 
Шакуненко) на заводі № 3 набрала жінок та 
дітей для участі в першотравневій демон-
страції і поверталася на завод № 2. Жінки 
й діти стояли пліч-о-пліч, деякі взагалі без-
печно сиділи на бортах. Водій розігнався, 
на крутому повороті біля лікарні (перетин 
тодішніх вулиць Вокзальної і Шевченка) не 

зменшив швидкості, тож людей кинуло на 
правий борт. Гачок відщебнувся, борт від 
ваги зламався, і 24 особи (в тому числі 12 
дітей) випали на бруківку. Багато хто отри-
мав важкі травми.

Інша аварія була ще більш кричущою. 
Колишній водій заводу «Жовтневий молот», 
а тоді начальник дослідної станції заводу 
Аркадій Леонтьєв підібрав ключ до гаража, 
викрав вантажний автомобіль «Форд» та 
«запросив на прогулянку» приятелів і дру-
жину. Далі заїхали на квартиру робітника 
Велігоренка, пообідали й добряче випили 
на честь свята. Після чого вп’ятьох поїхали 
«кататися» на київське шосе. Леонтьєв за-
бажав проїхатися «з вітерцем», набрав чи-
малу швидкість і наїхав на людей, що йшли 
по краю дороги. Одного збито на смерть, 
ще кількох (у тому числі пасажирів машини) 
травмовано.

Зрозуміло, журналісти «Більшовика» за 
плакатами і транспарантами «не розгледі-
ли» кривавих драм. Однак події мали чима-
лий розголос, тож 3 травня Чернігівський 
міськпартком видав постанову з красно-
мовною назвою «Про автомобільні ката-
строфи, що сталися 1 травня». 5 травня по-
станову надрукували в газеті, а далі опе-
ративно повідомляли про хід справи. Тим 
більше, що в прогресивному радянському 
суспільстві справедливість торжествувала 
ледь не з космічною швидкістю. Леонтьєва 
миттєво виключили з партії. Обласна проку-
ратура завершила слідство ще до 9 травня, 
обох звинувачених відразу арештували, а 
вже 11 і 13 травня відбулися суди.

З’ясувалося, що в Шакуненка машина 
справна, однак за півтора місяця до тра-
гедії вже була ситуація, коли відщебнувся 
бортовий гачок. Водій не визнавав себе 
вин ним, вважав, що аварія — нещасний ви-
падок. Суд із цим не погодився і винним в 
аварії визнав водія, що не забезпечив умов 
перевезення жінок і дітей. Вочевидь, пока-
рання було «скромне» або й узагалі симво-

лічне, бо в газетному репортажі про суд від-
сутня будь-яка конкретика з цього приводу.

Леонтьєву присудили 2 роки позбавлен-
ня волі. Нагадаємо: за незаконне викра-
дення машини з гаража заводу, управління 
машиною у стані сп’яніння і перевищення 
швидкості, що призвело до вбивства пішо-
хода й каліцтва кількох людей.

Аби краще зрозуміти поблажливість ви-
року колишньому комуністу, звернемо ува-
гу на замітку в «Більшовику» від 21 вересня 
1934 року, де повідомлялося про виїзну се-
сію обласного суду на чолі з суддею Крим-
ською, яка заслухала ряд справ «про зліс-
них саботажників, відвертих ворогів радян-
ської влади, зривачів державних завдань» 
у деяких сільрадах Чернігівської приміської 
смуги.

З «відвертими ворогами» радян-
ської влади суд не церемонився. «За зрив 
м’ясопоставки, відмову сплатити сільсько-
господарський податок одноосібника Пля-
суна Івана (с. Роїще) засуджено на 5 років 
позбавлення волі з конфіскацією всього 
належного йому майна.

На 6 років засуджено Сковородька Іва-
на (с. Петрушин) за приховування врожаю і 
злісне невиконання зобов’язань перед дер-
жавою. Сковородько не сплачував також 
грошових зобов’язань».

Як бачимо, за «економічні» статті давали 
куди більші терміни (та ще й з конфіскацією 
майна), аніж за вбивство людини з обтяж-
ливими обставинами. Здається, і Плясун, 
і Сковородько геть не поділяли газетних 
фанфар про те, що «у нас» «зникло зубожін-
ня на селі» й відмовлялися сплачувати по-
датки та «зобов’язання», намагаючись хоч 
якось підстрахуватися на випадок чергово-
го Голодомору.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів

Кривавий першотравень 1934-го в Чернігові
Хроніки області часів сталінізму

Видатний правознавець, історик 
Олександр Кістяківський 
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Батурин — гетьманська столиця «Україна 
буде вільна, 

самостійна…»

Бовда Митрофан Михайло-
вич, 1905 р.н., с. Шибиринівка 
Чернігівського району. Селянин, 
освіта — 1,5 року сільської шко-
ли, кравець. У грудні 1939 року 
призваний до лав Червоної Армії, 
службу проходив на території За-
хідної України до 01.01.1940 р. у 
358-му стрілецькому полку. Був 
направлений на фінський фронт, 
де в бою в районі станції Лапма-
ла отримав осколкове поранення 
лівої ноги. Лікувався в госпіталі 
до 05.07.1940 р. 

1941 року на фронт не взя-
ли через інвалідність. Під час ні-
мецької окупації працював у 
сільськогосподарській артілі. 
Призваний на фронт після визво-
лення села у вересні 1943 року, 
червоноармієць. Заарештований 
11.12.1944 р. за доносом това-
ришів по службі за те, що, звер-
таючись до бійців російської на-
ціональності, вів розмови про 
відмежування України від СРСР: 
«Україна буде вільна, самостійна, 
вона буде мати свою національ-
ну армію. Україна веде боротьбу 
уже багато років за свою само-
стійність, і близький той час, коли 
вона буде вільною і незалежною 
від Росії. Ви знаєте, росіяни, хто 
ваш цар Сталін? Він жид і зрад-
ник. Казав Йоська, що маємо на 
десять років запасу, а два роки 
повоювали, та й нічого ні вдягти, 
ні поїсти. Позаганяли в мішок — 
лишилось тільки зав’язати». 

Справою заарештованого 
займався відділ контррозвідки 
«Смерш». 27.12.1944 р. військо-
вий трибунал м. Львова засудив 
заарештованого за статтею 54-
10 ч.2 на 10 років позбавлення 
волі, з відправленням до виправ-
ного трудового табору, з пораз-
кою у правах на три роки та кон-
фіскацією майна. Покарання від-
бував у м. Маріїнську Кемеров-
ської області.

У березні 1945 року судо-
вий виконавець Михайло-Коцю-
бинського районного суду в при-
сутності свідків з числа сусідів 
зробив опис майна родини засу-
дженого. Оціночна вартість ста-
новила 17 500 крб. Оскільки ро-
дина складалася з чотирьох осіб 
(батька — Бовди Михайла Сте-
пановича, 1877 р.н., дружини — 
Єфросинії Павлівни, дітей — Гри-
горія, 1927 р.н., Марії, 1931 р.н., 
та Олександри, 1942 р.н.), кон-
фіскації підлягала п’ята частина 
загального майна. Дружина за-
арештованого, продавши частину 
речей, а саме — телицю, швейну 
машинку, декілька пудів картоплі, 
виплатила борг. 

Протест про скасування ви-
року підписаний генерал-ма-
йором юстиції Л. Крючковим 
08.07.1966 р. Реабілітований 
Бовда 12.07.1966 р. Після двох 
років спроб повернути вартість 
конфіскованого майна Бов-
да М. М. за рішенням суду від 
28.05.1968 р. отримав 204 крб. 
78 коп.

З матеріалів краєзнавця 
Юрія Дахна, 

с. Москалі 
Чернігівського району

«Круглий стіл» під назвою «Стародубщина — 
втрачена українська земля» відбувся в Чернігові 
за ініціативи громадського об’єднання «Справед-
лива історія Чернігівщини».

Захід було приурочено до 100-річчя ухвален-
ня урядом Української Народної Республіки Закону 
про адміністративно-територіальний устрій, згідно 
з яким Стародубщину визнавали частиною УНР під 
назвою Сіверщина, а Стародуб — її земським цен-
тром.

Учасниками заходу були історики, громадські 
діячі, журналісти, представники чернігівських гро-
мадських організацій «Правий сектор», «Самообо-
рона Майдану», «СіЧ», «Вільні люди», Українського 
інституту національної пам’яті.

— Це наш перший захід, — зазначив голова 
ГО «СіЧ» Сергій Кропива. — Наше завдання — при-
вернути увагу громадськості до проблеми втра-
ченої української землі Стародубщини, яка нині 
перебуває у складі Російської Федерації. Чи має 
хтось інформацію про те, як там живеться україн-
цям в умовах того, що нині на Стародубщині роз-

гортаються російські військові бази? Як там з до-
триманням прав людини? Чи захищені українські 
активісти? Скільки з них було затримано? Наразі 
ці питання без відповідей.

— Стародубщина віддавна тісно пов’язана з 
Україною. Тільки невеличкий проміжок часу в ХVI 
столітті вона перебувала у складі Московії і по-
рівняно недавно — 1919 року — перейшла до 
складу Росії, — розповів представник УІНП Сер-
гій Горобець. — Історія втрати Стародубщини — 
дуже вагомий аргумент у спілкуванні Києва та 
Москви. Якщо Росія говорить про «справедли-
вість» у контексті Криму, то повернення Старо-
дубщини до України було б дуже справедливим 
кроком.

— Українська громадськість не забуває про 
Стародуб як про старовинне місто з традиціями 
самоуправління та осередок козацтва, — наголо-
сив представник мережі «Вільні люди» Юніс Аске-
ров. — У світлі останніх подій, як-то зміна геополі-
тичної ситуації, порушення міжнародних домовле-
ностей, які, на мою думку, збільшують ймовірність 

розпаду Російської Федерації, Україна повинна не 
забувати про долю своїх синів на Стародубщині, й 
уже від самого початку нестабільності взяти їх під 
свою опіку.

— Нам варто уточнити, що ж ми розуміємо під 
поняттям Стародубщина, — роз’яснив представ-
ник «СіЧ» Олександр Максимець. — Сьогодні тери-
торія української Стародубщини поширюється на 
частину Брянської області Російської Федерації: 
Гордіївський, Злинківський, Климівський, Клинців-
ський, Красногорський, Мглинський, Новозибків-
ський, Погарський, Почепський, Стародубський, 
Суразький та Унецький райони. За різними оцінка-
ми, площа відкраяної від України 1919 року зем-
лі становить від 14 до 19 тисяч квадратних кіломе-
трів, це як половина Чернігівської області, з насе-
ленням близько 500 000 осіб. Нині за офіційним 
переписом українців тут налічується до 4%. Україн-
ська влада не повинна забувати про українців Ста-
родубщини.

Обговорювали також ідею та видання книги 
«Історія Стародубщини».

Якихось 100 – 150 років тому, коли ще не 
було телеграфу, телефону, на теренах України 
і всієї Російської імперії найбільш поширеним 
видом зв’язку був поштовий.

Окремим видом листування були пошто-
ві листівки, що мали назву «открытое письмо» 
або «открытка». Вони поділялися на звичайні, 
які мали місце для адреси й короткого листа, та 
художні, видові, фотографічні, що мали на од-
ному боці певне зображення або текст приві-
тання, а на звороті — місце для адреси.

1874 року Російська імперія разом з інши-
ми 22 державами увійшла до Всесвітнього по-
штового союзу. До початку друкування власних 
листівок їх завозили з Австрії, Німеччини та ін-
ших західноєвро-
пейських країн.

1878 року за-
твердили стандарт 
розміру листівки — 
9,14 см (змінено у 
1925 р. на 10,5) на 
14,8 см, на зворот-
ньому боці зали-
шено місце для за-
значення адреса-
та, проте для тек-
сту листа місця не 
передбачалося, що 
виправили 1904 
року.

Поштові лис-
тівки з краєвида-
ми міст переважно 
видавали місцеві й 
інші типолітографії, 
а розповсюджува-
ли поштові й торго-
ві заклади — мага-
зини. Частина листі-
вок, що потрапила в 
поштовий обіг, була 
виготовлена без 
вихідних даних про 
видавця.

1907 року дали 
дозвіл на друк фото-
листівок приватним 
підприємцям, а фо-
тографи отримали 
право використову-
вати свої світлини 
як поштові листів-
ки, для чого налаго-
дили продаж фото-
паперу з поштовою 
сіткою на звороті. Так сталося і в Батурині.

На початку ХХ століття в Батурині місцевий 
фотограф Микола Бокань відкрив свою фото-
майстерню і видавав відкриті листівки: із зо-
браженнями вулиць Батурина, будинку В. Ко-
чубея, палацу К. Розумовського, водяних мли-
нів, військової санітарної станції, Покровської 
та Воскресенської церков, ярмарок, акторів 
драмтеатру або просто краєвидів Батурина. 
На звороті цих листівок був штемпель з напи-

сом: «Фотограф Н.Ф. Бокань. Виды Батурина».
У фондовій колекції заповідника «Гетьман-

ська столиця» зберігається декілька таких ви-
дових листівок. Найбільше зустрічається листі-
вок із зображенням перлини архітектури — па-
лацу К. Розумовського. На початку ХХ ст. палац 
перебував у запустінні. Аби привернути увагу 
суспільства до пам’ятки, що руйнувалася, і збе-
регти її, було випущено ряд фотолистівок з па-
лацом.

1911 року видавництво при громаді Св. 
Євгенії, яке спеціалізувалося на випуску ху-
дожніх, видових і репродукційних листівок, ви-
дало художню листівку із зображенням палацу, 
автором якої був Г. К. Лукомський. На титуль-

ному боці листівки 
зображений палац 
К. Розумовського, 
а на звороті — на-
пис російською та 
французькою мова-
ми «Г. К. Лукомский. 
Батурин. (Черн. губ.) 
Дворец, построен. 
(1800 – 1802 г.) арх. 
Кваренги для гетма-
на гр. Кирилла Разу-
мовского».

Також листів-
ки видавав Всесвіт-
ній поштовий союз у 
Росії, який викорис-
товував фото з кра-
євидами Батурина 
авторства М. Ушако-
ва та П. Павлова.

Листівки з ба-
туринськими крає-
видами, видані на 
основі фотознімків 
М. Боканя, М. Уша-
кова, П. Павлова, є 
елементом культур-
ного життя та побу-
ту Батурина кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. 
Вони дозволяють не 
лише вивчати істо-
рико-архітектурний 
розвиток Батурина, 
а й з документаль-
ною точністю від-
творити плануваль-
ну структуру міста. 
Адже фотографи під-
бирали для виконан-

ня фотографій позиції, з яких вдало фіксували 
міську забудову, трасування вулиць, розташу-
вання храмів, майданів, адміністративних спо-
руд тощо.

Любов КІЯШКО

Матеріали підготували наукові співробітники  
Національного історико-культурного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Покровський храм 
у Митченках

Батуринщина з давніх часів славилась осередками 
духовного життя — православними монастирями й церк-
вами. Церкви були центрами духовного, культурного та 
освітнього життя села чи міста. 

Зокрема, у селі Митченки (нині Бахмацького району), 
яке через географічну близькість тісно пов’язане з історі-
єю Батурина, протягом ХVІІ – ХІХ ст. існувало три право-
славні храми. Найстарішим з них була Покровська церк-
ва. В «Історико-статистичному описі Чернігівської єпархії» 
Філарета Гумілевського йдеться, що цей храм збудовано 
ще до 1606 року, бо на час створення опису (середина ХІХ 
ст.) у Покровській церкві зберігали рукописне Євангеліє з 
надписом, що книгу цю купив у білоцерківського протопо-
па Стефана Домбровського «обыватель Мытченский» Ге-
расим Федорович Іващенко. І «за отпущение грехов сво-
их» у березні 1606 року передав до «храма Покрова Девы 
Богородицы в селе Митченках».

Церква розміщувалася поряд з «великою дорогою», 
тобто ґрунтовим шляхом Батурин – Конотоп, у кінці села з 
боку Батурина, на підвищенні. 

Покровську церкву кілька разів перебудовували. Після 
пожежі 1746 року, яка знищила храм, священик Яків Рома-
нов побудував на його місці комірчину, куди переніс іконо-
стас. Але зробив це без благословення архіпастора, тому 
за «самоволие» був підданий суду і позбавлений приходу. 

1800 року коштом намісника Іоанна Прокоповича 
(батька відомого бджоляра Петра Прокоповича) та за до-
помогою парафіян у с.Митченки перевезли храм із Рувим-
ського Сосницького монастиря й освятили в ім’я Покрови 
Пресвятої Богородиці. У цій церкві знаходилася шанова-
на ікона Успіння Божої Матері з дерев’яною скринькою, де 
зберігалися частинки мощей єпископа Нифонта, святого 
Євгенія, преподобних Євстафія та Антонія. 

Щедрим благодійником Покровського храму був Ни-
кифор Антонович Котляров — колезький реєстратор, май-
стер ливарної справи, який жив у с. Митченки і мав там 
майстерню. 1859 року він пожертвував 1000 крб. на «бла-
голепие храма».

Наступної перебудови церква зазнала 1880 року. 
Тоді на кошти парафіян звели новий храм, дерев’яний 
на кам’яному фундаменті, який освятили 17 грудня 1880 
року. Він мав три престоли: головний був освячений в ім’я 
Покрови Пресвятої Богородиці, два інших — в ім’я Преоб-
раження Господнього та Святої Трійці. Біля храму споруди-
ли дерев’яну дзвіницю. Із західного боку церква була об-
несена кам’яною огорожею, з інших боків — дощатою. У 
церковному дворі знаходилася кам’яна сторожка.

При церкві числилося 600 квадратних сажнів землі. 
На цій ділянці 1897 року звели будинок для священика, що 
мав п’ять кімнат і кухню. З прибудов існували сарай, по-
гріб, клуня, комора. Зі сходу й півдня до церковної землі 
прилягав цвинтар.

За штатним розписом у церкві були священик, псалом-
ник і диякон. Псаломник Прокіп Васильович Пучковський, 
який служив у церкві з 1843 по 1894 роки, за 50-річну 
службу був нагороджений золотою медаллю «на аннин-
ской ленте для ношения на шее».

Доля Митченківської церкви, як і більшості культових 
споруд у ХХ ст., виявилася трагічною. У 1930-х роках По-
кровська церква була пограбована і знищена пожежею. 
Але жителі села зберігають пам’ять про цей Божий дім. 
Нащадки колишніх парафіян і нині відзначають храмове 
свято в день Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня), 
а відкриту 2004 року в колишньому будинку побуту церкву 
в селі теж освятили в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці. 

Зоя СНІЖОК

У Чернігові говорили про втрачену 
українську землю — Стародубщину

Батурин на поштових листівках 
початку ХХ століття 

Центральна частина Батурина.

Палац К. Розумовського. Листівка видавництва 
товариства Св. Євгенії, 1911 р.

Водяні млини на р. Сейм.
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Українські сатира й гуморПанорама

Інфція прзвчла на првах буль-буль-

буль. 

... помірний. У Карпатах...

Газ у шлунку прибуває, вас, мов 
кульку, надуває, угамує цей вулкан пре-
парат новий «Капкан»! 

... сильний. Температура повітря...

Карієс з’їдає зуби, не туліть же їх до 
груби, чур йому та ще й і пак, купіть щіт-
ку ви «Драпак»!

... п’ятнадцять-двадцять...
Ти не виходиш із запою, лиш подзво-

ни, і «Ми — з тобою!» 
... градусів тепла. 
Жде Микола під вербою, не ходи 

туди з лупою, бо побачить і втече, а лю-
бов, мов жар, пече. Сполоснись шампу-
нем «Змій», і Микола буде твій! 

Інфція прзвчла на првах буль-буль-
буль.

Вахтанг Кікабідзе 
в Чернігові 

Знаменитий гру-
зинський співак і кі-
ноактор нині здій-
снює гастрольний тур 
Україною. В 11 містах 
проходять концерти, 
присвячені 80-річчю 
митця. 

У Чернігові Вах-
танг Кікабідзе висту-

пив з концертом на сцені академічного театру 
ім.Т. Шевченка.

Театральне життя області 
На Чернігівщині діють 4 професійні театри. 

У 2017 році глядачам представлено 1279 теа-
тральних вистав.

Театри показали 298 гастрольних вистав 
для жителів області та 211 — за її межами. Три 
вистави — в Польщі, одну — в Білорусі. Було 28 
прем’єр.

Упродовж року наші театри відвідали 220 
тис. глядачів — на 8 тис. більше, ніж попередньо-
го року. 

Андрію Бакірову — 
премія імені Леся Курбаса

Художній керівник і режисер обласного ака-
демічного театру ім. Т. Шевченка, заслужений 
артист України  Андрій Бакіров відзначений пре-
мією імені Леся Курбаса. Цю щорічну премію Мі-
ністерство культури присудило йому за поста-
новку в нашому театрі вистави «Вій. Докудрама» 
Наталії Ворожбит за мотивами повісті М. Гоголя. 

В р у ч е н -
ня премії від-
булося нещо-
давно в сто-
лиці, на сцені 
Національно-
го академіч-
ного драма-
тичного теа-
тру імені Іва-
на Франка. 

П р е м і ю 
вручив мі-

ністр культури України Євген Ніщук — до речі, 
давній товариш Бакірова ще по спільному на-
вчанню в одному виші.

А потім шевченківці показали цю виставу на 
сцені столичного театру. Кияни щиро вітали ре-
жисера з отриманням премії, дякували акторам 
за виставу. 

У квітні «Вій. Докудрама» побачать глядачі 
Полтави й Харкова.

Олексій Биш: 
25 років на сцені 

Один з провідних ак-
торів Чернігівського Мо-
лодіжного театру, заслу-
жений артист України 
Олексій Биш відзначив 
ювілей творчої діяльнос-
ті виконанням ролі Гам-
лета у виставі Гайнера 
Мюллера «Гамлет-маши-
на» — на сцені облас-
ного театру ляльок ім. 
О. Довженка. Віднедав-
на театр ляльок почав створювати не лише ляль-
кові, а й звичайні вистави, і це одна з них (ре-
жисер — художній керівник театру Геннадій Ка-
сьянов). 

У своєму Молодіжному театрі Олексій Биш і 
далі грає в багатьох виставах. Остання робота 
— одна з головних ролей у прем’єрній виставі 
театру «Собаче серце» за М. Булгаковим. 

2 500 000 грн. Ви чесно зароби-
ли, чи родичі скинулися?

Заробив — 1 бал. Скинулися — 
0.

Ви живете із сім’єю в комуналці 
чи в котеджі в Кончі-Заспі?

У комуналці — 0. У Кончі — 1.

Члени вашої родини мають пер-
сональні віп-авто чи користуються 
міськими видами транспорту?

Мають — 1. Користуються — 0.

Чи маєте мужність сказати на-
роду, що ви знову вішаєте локшину у 
своїй програмі ще до виборів, чи хай 
народ сам у цьому пізніше перекона-
ється?

Вішаю — 0. Самі переконають-
ся — 1.

«Великому кораблю — велике 
плавання». А ким ви себе уявляєте на 
кораблі — капітаном чи матросом?

Капітаном — 1. Матросом — 0.

Вам вистачає зарплати чи дово-
диться брати хабарі?

Вистачає — 0. Беру — 1.

Сучасний світ — мобільний. Не в тому 
сенсі, що сконденсований до якогось ста-
ну (радість, лихо, щастя, біль), а в тому, 
що перенасичений засобами мобільного 
зв’язку. Одна авторка зіронізувала щодо 
цього навіть: «Дебілки з мобілками, дебі-
ли з мобілами». Отже, мова про мобільні 
телефони.

Простуєш великим містом, спогляда-
єш людський натовп. А довкола — «пі-пі-
пі», «пі-пі-пі-пі-пі!» — різноманіття музич-
них сигналів, ба навіть співів. Не занудьгу-
єш. Приміром, в одного чолов’яги поруч мо-
більний телефон озвався так: 

«Таганка, я твой навеки арестант. 
Погибли юность и талант
В твоих стенах!»
З другого боку лунає мелодія «Влади-

мирский централ», де «...не очко обычно 
губит, а к одиннадцати туз». Одне слово, 
суцільна зона...

Заходиш в електричку — попереду роз-
мальована краля, тільки-но сівши, дістає із 
сумочки телефон: «Алло, я вже тронулась». 
«Відверни й заступи», — благаєш подумки.

А то зібрався якось на риболовлю, 
один-єдиний разочок за літо. Закинув вуд-
ки, почало клювати. Дрібнота ловиться, аж 
ось пішли більшенькі карасики. Дзвінок. 
Телефонує мати:

— Ну, що, ловиться?
— Ловиться.
— Гляди ж, довго не сиди там.
Через п’ять хвилин:
— Я зі стільця впала, не підведуся. Їдь 

уже.
Ну що ж, прощай, рибко, велика й ма-

ленька.
Приїхав. Мати вже підвелася сама, за-

мішує свиням. Мобільник у мене в кишені 
сорочки, ґудзик незастебнутий. Поніс ро-
хам їсти і не помітив, як мобільник у хліві ви-
пав. Схаменувся через деякий час: нема те-
лефончика! Прожогом у хлів — півкорпусу 
свині згризли! Влетів у хату з покаліченою 
мобілою — хрясь нею об стінку зі злості. 
Пропало півтисячі. Добре, хоч дорожчого не 
купив. Ну, нічого — не перший і не останній. 
Виручив племінник. Йому лише десять ро-
ків, а телефонів перевів штук п’ять.

— На, дядю, мій старенький мобільник. 
Я новіший забрав у сестри, а вона купила 
зовсім новий.

Що ж, старенький, то й старенький. Не 
так шкода буде втрачати.

— Оленко! Це Сашко телефонує. У вас 
світло в хаті є? А то в нас нема. І у вас нема? 
Значить, усюди нема. А я думав, знову щось 
із лічильником...

Отака розмова. А до тієї Оленки десять 
метрів пройти — дім неподалік. Либонь, 
скоро в одній квартирі говоритимемо по 
мобільному.

Телефонує молодий поет літературно-
му метрові:

— Станіславе Панкратовичу! Я стою 
біля ваших дверей. Відчиніть, будь ласка.

А натиснути на дзвінок ліньки. Та що по-
робиш — сучасний світ... ну, дуже мобільний!

Йосип БІЛОСКУРСЬКИЙ
Тест для кандидатів на посаду глави держави

На вашу думку, кому сьогодні краще живеться 
— олігархові чи пенсіонерові?

Олігархові — 0. Пенсіонерові — 1.

Якій з іноземних валют ви віддаєте перева-
гу?

Євро/долар — 0. Рублі — 1.

Чи можна буде у вашій присутності розмовля-
ти вголос, чи не дозволите?

Можна — 0. Забороню — 1.

Перебуваючи за кермом, кого ви більше бо-
їтеся — живого автоінспектора чи лежачого по-
ліцейського?

Автоінспектора — 0. Лежачого — 1.

Чи вважаєте ви, що майбутньому президен-
тові потрібно мати світлий розум, незаплямовану 
честь та невтрачену совість?

Потрібно — 0. Необов’язково — 1.

Ви впевнені, що народові потрібні саме ви, а 
не опонент?

Саме я — 1. Опонент — 0.

Підрахуйте свої бали: якщо їх набралося 
один або більше, то ви з тієї команди, про яку ка-
жуть: «Яке їхало, таке й здибало!» Якщо набрали 
нуль, то вам до президентства — як «від Москви 
й аж до околиць».

Олексій КРАЧИЛО

Мобільний світ

Борис ПОЛІЩУК
Жде Микола під вербою, не ходи туди з лупою

Ніжинський коледж культури 
і мистецтв запрошує 

Комунальний вищий навчальний заклад «Ніжин-
ський коледж культури і мистецтв імені Марії Зань-
ковецької» оголосив набір студентів на новий на-
вчальний рік на основі базової загальної середньої 
освіти (9 класів) на денну форму навчання та заочну 
форму на базі загальної середньої освіти (11 класів).

Готує фахівців за багатьма спеціальностями, 
зокрема: хореографія, образотворче, декоративне 
мистецтво, народні, естрадні інструменти, пісенне 
мистецтво (академічний, народний, естрадний спів), 
архівна, бібліотечна справи. 

Студентів забезпечують стипендією, гуртожит-
ком. 

Докладніше — за тел.: 096-704-35-58, (046-31) 
2-33-67. Сайт:  nukim.org.ua

Виставка фотоклубу 
«Чернігів»

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбуло-
ся відкриття звітної виставки обласного народного 
аматорського фотоклубу «Чернігів» (голова — Мико-
ла Дульцев). Організований понад 30 років тому, фо-
токлуб займається пропагандою фотомистецтва, на-
вчанням аматорів міста й області.

На виставці представлено близько 50 різножан-
рових робіт: портрети, натюрморти, пейзажі, історич-
ні місця Чернігівщини.

Концерт Івана Круша 
«І ще раз про любов» — таку назву мала концертна 

програма заслуженого артиста України, соліста облас-
ного філармонійного центру Івана Круша. Артист вико-
нував романтичні українські та італійські пісні. Своїми 
виступами колегу привітали народний хор «Десна», сту-
дентський хор Національного педуніверситету, де сво-
го часу навчався співак. Іван Круш заспівав і дуетом — 
зі своїм товаришем, також відомим співаком Семеном 
Рудницьким.

Коцюбинський і Хоткевич
Другий рік поспіль проект «Михайло Коцюбин-

ський. У колі друзів» збирає в музеї поціновувачів 
творчості письменника. На черговій зустрічі присутні 
змогли дізнатися про західноукраїнського письмен-
ника Гната Хоткевича.

Він був також і публіцистом, кіносценаристом, 
перекладачем, літературним і театральним крити-
ком, мистецтвознавцем, драматургом, режисером, 
артистом, музикантом, композитором, етнографом, 
фольклористом. Це справжнє уособлення україн-
ської культури. Уродженець Слобожанщини відро-
джував традиції кобзарського мистецтва Наддні-
прянщини, надихався творчістю Карпатського краю 
та Буковини. І його доля, на жаль, типова для укра-
їнського інтелігента доби «Розстріляного Відроджен-
ня».

У якій родині народився Гнат Хоткевич? Як пере-
тнулася його доля з долею Михайла Коцюбинського? 
На ці та багато інших питань дала вичерпну відповідь 
ведуча проекту Наталія Коцюбинська.

Свято національних меншин 
«Новруз Байрам»

У міському палаці культури вперше в Чернігові 
відбулося свято оновлення та початку нового життя 
«Новруз Байрам».

Організатори розповіли про символи, традиції 
свята.

У зустрічі взяли участь голова Об’єднаного кон-
гресу азербайджанців України Ровшан Тагієв, голо-
ва обласного відділення Конгресу Іскандер Велієв, 
народний артист України, голова Азербайджансько-
го культурного центру імені Мусліма Магомаєва Гур-
бан Аббасов.

«Новруз Байрам» у перекладі означає «новий 
день». Це свято весни й настання Нового року за со-
нячним літочисленням в іранських і тюркських наро-
дів, який збігається з днем весняного рівнодення. 
Воно символізує оновлення, народження природи й 
нового життя, духовного й фізичного очищення.

Дев’ять років тому ЮНЕСКО внесла це свято до 
списку культурної спадщини людства. Нині воно нази-
вається «Міжнародний день Новруз». Відзначають це 
традиційне свято на територіях сучасного Ірану, Се-
редньої і Малої Азії, Кавказу й Казахстану. Головною 
ідеєю його проведення в Чернігові стало об’єднання 
людей різних національностей.

На сцені міського палацу культури виступали на-
родний ансамбль «Азербайджан», а також Гурбан 
Аббасов, співачка, телеведуча Наталія Кудряшова, 
учасник програми «Голос. Діти» Гідаят Сеїдов, твор-
чі колективи різних національностей, що живуть 
у Чернігові.

Сцена з вистави.

Євген Ніщук  
та Андрій Бакіров.

Пародія
Говорить Київ. Спонсор сьогоднішньої про-

грами — торгова марка «Біла гарячка». Пере-
даємо...

Смішні ціни — третій тур, спішіть у маркет 
«Дев’ять шкур»!

...Прогноз погоди. 
Вам не мила рідна хата, мов сказилася про-

стата, сеча не йде, в очах темніє, побороть це 
все зуміє рідина «Ізквасуймила», ще й верне вам 
мужську силу! Ліцензія номер буль-буль-буль.

Сьогодні буде...
«В кукурудзі» — нова паста, діареї скаже: 

баста!
... хмарно, з деякими проясненнями.
Педикульоз — погана штука, бо рука по-

стійно чуха, у аптеках там і тут мило є «Блохам 
— капут!»

Вітер східний...
Тільки політична сила «Самісобінедамора-

ди» здатна побороти економічну кризу і навес-
ти порядок у державі!



№124   5 квітня 2018 року№124   5 квітня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо1616 Світ домашнього читання

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 1000.

Чернігівська 
обласна інформаційно-
аналітична газета.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції 

Чернігівської області. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ЧГ № 501-150 Р  від 26 жовтня 2011 року. 

Засновник і редактор — Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів, 
вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». Ел адреса: 
antonpetro@meta.ua і antonpetro@ukr.net
Сайт газети: http://svit11.wordpress.com

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 353586, № 26001051412408

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Вінегрет набуде тонкого і приємного 

смаку, якщо влити в нього 1 столову ложку 
молока й додати 1 чайну ложку цукру.

 Щоб рис вийшов білим і розсипчастим, сипте його в 
киплячу підсолену воду, додавши кілька крапель лимонно-
го соку або розчиненої у воді лимонної кислоти. Не закри-
вайте посуд, в якому вариться рис.

 Ви зможете легко і просто замінити майонез сме-
таною, додавши в неї розтертий жовток круто звареного 
яйця і чайну ложку гірчиці.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр Перлюк: 
перлюкізми

 Якщо кохання нема, 
це ще не означає, що його 
не буває.

 У простоті — вся 
складність.

 Якщо ти все ще жи-
вий, це не означає, що ти 
ще живеш.

 Ніколи не знаєш, де 
зустрінеш своє кохання, — 
будь пильним!

 Є поети від Бога, а є 
— від Івана Івановича.

Було колись...
Краще, ніж в оригіналі
Михайло Павлик дав-

но мріяв перекласти укра-
їнською мовою роман поль-
ського письменника В. Рей-
монта «Селяни». Йому вдало-
ся домовитися з редакцією 
часопису «Діло», що вони на-
друкують переклад у газеті.

Великою несподіванкою 
було зізнання самого Рей-
монта: «Щойно прочитавши 
свій роман українською мо-
вою, я побачив, що він наби-
рає кращого звучання, ніж в 
оригіналі».

Спалили сміх
1863 рік був для Глібо-

ва сумним, бо його звільни-
ли з посади вчителя як не-
благонадійного. Та влітку того 
самого року в серії книжок 
для народного читання київ-
ський навчальний округ ви-
дав окремою книжкою «Бай-
ки Леоніда Глібова», до якої 
увійшло майже все, що публі-
кувалося на сторінках періо-
дики. Ця перша збірка сприя-
ла популярності українського 
байкаря. Але наступного року 
новий попечитель навчально-
го корпусу Ширинський-Шах-
матов, керуючись горезвіс-
ним валуєвським циркуляром 
про заборону українського 
друкованого слова, наказав 
спалити майже п’ятсот кни-
жок байок Глібова, призна-
чених для шкіл, як «шкідливе 
видання, яке не повинне мати 
місце в народному училищі». 
Наказ виконали.

Куточок 
гумору

Хірург після операції зі-
знався пацієнту:

— У вашому животі за-
були ножиці, доведеться 
оперувати знову.

— Якщо треба — ріжте, 
тільки зробіть цього разу 
живіт на ґудзиках.

Одеські жарти
— Фанєчко, ви що, йде-

те на море? Там сьогодні 
таке пекло! 

— Пекло в мене вдома з 
моїм охломоном-чоловіком. 

☺ ☺ ☺
— Шо сьогодні за день? 

Середа?
— Трошки так. 

☺ ☺ ☺
— Абраме Мойсейови-

чу, ви випадково не шахтар?
— Я спецiально не 

шахтар.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 В Індії росте рослина, що 
має місцеву назву «обман шлун-
ка». З’ївши 1 – 2 листочки, лю-
дина відчуває ситість протягом 
цілого тижня, хоча листя не міс-
тить цінних поживних речовин. 
Люди, що страждають від над-

мірної ваги, вживають таблетки і настої з листя цієї рос-
лини, яка здатна створювати ілюзію ситості. 

Найбільш поживний у світі плід — авокадо: він міс-
тить на фунт (400 г) їстівної маси 741 калорію. А найменш 
поживний овоч — огірок: на фунт їстівної маси всього 73 
калорії. калорії. 

 Знаменитий укра-
їнський танець 
гопак у старо-

вину виконували 
лише чоловіки. Це 

був досить войов-
ничий танець, існує навіть так зва-

ний бойовий гопак. З часом танець стали 
виконувати змішано — чоловіки й жінки, 
хоча в ньому й досі збережено високий 
темп і прискорення. Є кілька різновидів 
гопака щодо хореографії, музики. Мело-

дії і ритми гопака часто використовува-
ли в класичній музиці. Зокрема, вони зву-
чать в операх «Мазепа» П. Чайковського, 
«Майська ніч» М. Римського-Корсакова, 
«Сорочинський ярмарок» М. Мусоргсько-
го, «Енеїда» М. Лисенка, в балетах «Гая-
не» А. Хачатуряна, «Маруся Богуславка» 
О. Свєшнікова.

 Першу в Україні консерваторію від-
крили у Львові 1880 року. А  1903 року тут 
було відкрито Вищий музичний інститут. 

Ось уже понад 2 роки, як створено в Інтернеті сайт на-
шої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.
com

За цей час кількість його відвідувачів склала майже 
16000. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки захо-
дили на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Брази-
лія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, 
Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, 
Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, 
Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казах-
стан, Монголія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська 
Республіка. 

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

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Неправильно Правильно
Вести себе впевнено Поводитися впевнено

Вживати міри Вживати заходів

Взяти себе в руки Опанувати себе

Вибачте мене Вибачте мені

Вибраний на посаду Обраний на посаду

Вибути зі строю Вийти з ладу

З репертуару тріо Мареничів

Тиша навкруги
Музика та вірші: Олександр Богачук

Тиша навкруги,
Сплять в росі луги.
Тільки ти і я,
І ясна зоря.

Приспів: 
Розкажи мені,
Любиш ти чи ні?
І в очах сія:
«Я — навік твоя!»

Скільки я пройшов,
А тебе знайшов
У своїх краях,
Ластівко моя!

Приспів.

Згасла вже зоря,
Пісня солов’я,
Лиш любов сія —
І твоя, й моя.

Приспів.

Просвітницький проект під такою назвою наша газета почала понад 2 роки тому. За цей 
час ми представили читачам десятки композиторів, поетів, співаків, ансамблів, а також тек-
сти десятків пісень, у тому числі народних. Уся ця багатюща інформація зібрана на сайті «Укра-
їнська естрада» (uaestrada. org), який радимо подивитися нашим читачам. Адже там — не 
лише розповіді про українську пісенну естраду, а й десятки відеозаписів за участю популяр-
них співаків та ансамблів.

Маренич Валерій Петро-
вич народився 1 січня 1946 
року в м. Кривий Ріг Дніпро-
петровської області. З дитин-
ства виховувався в пісенно-
му середовищі. Мати, Тамара 
Олександрівна, працювала 
солісткою місцевого драмте-
атру. У роки Другої світової ві-
йни у складі театральної тру-
пи виступала з концертами в 
госпіталях і лазаретах, згодом 
стала солісткою Дніпропе-
тровської філармонії. Батько, 
Петро Григорович, усе життя 
працював на Криворізькому 
машинобудівному заводі, де 
був незмінним учасником ду-
хового оркестру.

Батьки потурбувалися, 
щоб кожен із синів, яких у сім’ї 
було троє, отримав музичну 
освіту. Валерій навчився грі на 
кларнеті, Ігор — на баяні, Віта-
лій — на тромбоні. У них ціл-
ком могло б скластися чолові-
че тріо Мареничів, та доля роз-
порядилася інакше. Завадила 
армія, яка закинула Валерія 
до Східної Німеччини, Ігоря — 
на Кубу, Віталія — до Угорщи-
ни. З музикою пов’язав своє 
життя лише Валерій.

Щодо гри на гітарі й піс-
нетворчості, то Валерій тут, 
як не дивно, — самоук. Перші 
акорди показала йому мама, 
вона ж допомогла придбати 
навчальну гітару. 

Світ захоплень Валерія 

Маренича надзвичайно широ-
кий. Він грає на багатьох му-
зичних інструментах: кларнет, 
гітара, ударні, губна гармошка, 
органка (духовий акордеон), 
сопілка, най (паралельні сопіл-
ки). Свого часу малював карти-
ни, займався столярством.

Музичну освіту Валерій 
Маренич отримав у Луцькому 
культурно-освітньому училищі.

1971 року разом з май-
бутньою дружиною Антоніною 
Сухоруковою організували 
співочий дует, який посів пер-
ше місце на огляді вокально-
інструментальних ансамблів 

у Харкові. 1973 року до дуету 
долучилася сестра Антоніни 
— Світлана, так з’явилося тріо 
Мареничів. У репертуарі були 
як народні пісні, так і автор-
ські, переважно українською 
мовою. Серед них — «Сиджу 
я край віконечка», «Посила-
ла мене мати», «Ой у гаю, при 
Дунаю», «Несе Галя воду», «Ой 
під вишнею», «Тиша навкруги», 
«Чом ти не прийшов», «Маки 
червоні» та інші. 

У 1979 році фірма «Мело-
дія» записала першу платівку 
Мареничів, а «Укртелефільм» 
зробив її відеоверсію. Того 
року учасникам групи було 
присвоєно звання заслуже-
них артистів Української РСР.

Альбоми в складі тріо: «Спі-
ває тріо Мареничів» (1979 р.), 
«Три тополі» (1998 р.), «Ой під 
вишнею» (2000 р.), «Мареничі» 
(2003 р.), «Краще» (2004 р.).

8 лютого 2003 р. за ваго-
мий особистий внесок у розви-
ток української пісенної спад-
щини, багаторічну плідну твор-
чу діяльність указом Президен-
та України Валерію Петровичу 
Мареничу присвоєне звання 
народного артиста України.

Від 2005 р. Валерій Маре-
нич виступає самостійно. За 
час сольної кар’єри він запи-
сав 5 альбомів. 

Нині Валерій Маренич 
мешкає в Луцьку, продовжує 
творчу діяльність. 

Золотий фонд української естради

Валерій 
Маренич

Ой у гаю, при Дунаю
Українська народна пісня
Ой у гаю, при Дунаю
Соловей щебече.
Він же свою всю пташину
До гніздечка кличе.
Ох-тьох-тьох і тьох-тьох-тьох
Соловей щебече.
Він свою всю пташину
До гніздечка кличе. 

Ой у гаю, при Дунаю
Там музика грає.
Бас гуде, скрипка плаче,
Милий мій гуляє.
Ох-тьох-тьох і тьох-тьох-тьох
Там музика грає.
Бас гуде, скрипка плаче,
Милий мий гуляє.

Ой у гаю, при Дунаю
Стою самотою.
Плачу, тужу, ще й ридаю,
Милий, за тобою.
Ох-тьох-тьох і тьох-тьох-тьох
Соловей щебече.
Він свою всю пташину
До гніздечка кличе.


