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Тільки факти 

В ОТГ об’єдналася третина 
сільських населених пунктів
Протягом 2015 – 2017 років до складу об’єднаних тери-

торіальних громад увійшло 8049 сільських населених пунк-
тів. Це третина від їх загальної кількості в Україні.

Станом на 1 січня 2018 року в Україні створено 665 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), тобто майже 56% 
від запланованих 1200 ОТГ. З них — 377 сільських, 199 се-
лищних і 89 міських ОТГ. 29 квітня відбулися вибори в 40 но-
вих ОТГ, і ще 23 ОТГ очікують рішення Центральної виборчої 
комісії про призначення перших виборів.

Якщо 2015 року було створено 159 ОТГ, 2016 року — 
207, то 2017 року — 299.
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Передплачуйте  
нашу газету  

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.
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!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити. 

Оголошена передплата 
на нашу газету на II півріччя

Так уже склалося, що більшість читачів оформляє перед-
плату на газети по півріччях, хоч можна оформити її і на весь 
рік. Це їхнє право, врешті читач може оформити передплату 
хоч і на місяць, з наступним продовженням. 

Ось і зараз починається передплатна кампанія на друге 
півріччя. Ті наші читачі, в яких передплата оформлена лише 
на перше півріччя, можуть продовжити її на липень і наступні 
місяці 2018 року. Як і раніше, передплату ведуть усі поштові 
відділення й листоноші області. 

Два останні роки наша газета не змінювала своєї перед-
платної ціни, вона становила 8 гривень на місяць. А чи бага-
то ви назвете товарів і послуг, які б не подорожчали за два 
роки? Таке важко пригадати. 

Нині змушені піднімати ціну й газети. Основна причина: 
«Укрпошта» посеред року, починаючи від 1 липня, збільшить 
тариф, тобто вартість поширення преси за передплатою, на 
25%. І це ще не все. Через півроку, тобто від 1 січня, цей та-
риф пошта підніме ще на 25%, рахуючи від нинішнього. Су-
марно — 50%. У зв’язку з цим наша газета «Світ-інфо» зму-
шена підняти передплатну ціну на ІІ півріччя — на ті самі 25%. 
Тобто номер газети з доставкою від липня коштуватиме не 4, 
а 5 гривень, а передплатна ціна становитиме не 8, як нині, а 
10 гривень. І ми постараємося втримати цю нову передплат-
ну ціну другого півріччя — 10 гривень на місяць — і під час 
осінньої передплати на 2019 рік.

Це мінімальне підвищення, враховуючи, що, окрім пошто-
вого тарифу, вже двічі від початку цього року дорожчав га-
зетний папір в обласному видавництві «Десна», де друкують 
«Світ-інфо» та інші обласні газети. 

Також повідомляємо, що ті наші читачі, які вже мають пе-
редплату до кінця цього року, нічого не повинні доплачувати 
за місяці другого півріччя. Газету їм доставлятимуть за ста-
рою ціною. 

Битви за слово
Куди водять людей засоби інформації, 

тобто ті, хто ними володіє?
У радянські часи був пошире-

ний і такий антирадянський анекдот. 
Олімпійські ігри. У фіналі біжать два 
спортсмени — зі США й СРСР. Переміг 
американець, радянський спортсмен 
прибіг другим. Американські газети 
так і написали. А ось що написали га-
зети Радянського Союзу: «Наш радян-
ський спортсмен посів почесне при-
зове друге місце, американець прибіг 
передостаннім». Правда? Правда. От 
тільки дуже хитра і кривобока, адже 
не написано, хто переміг у забігу і хто 
прийшов останнім. 

Здавалося б, такі примітивні про-
пагандистські прийоми залишилися в 
минулому. Де там! Читаємо в популяр-
ній Інтернет-газеті черговий блог дово-
лі плодючого на сайті автора. Цікаво, як 
він підписується: «Політолог, колишній 
журналіст, екс-народний депутат, спів-
працює з Адміністрацією Президента». 
Не зовсім зрозуміло, чому «колишній 
журналіст», якщо так активно пише в 
Інтернеті. Та принаймні сказано чесно, 
адже не личить справжньому журналіс-
тові отак відверто холопствувати перед 
владою навіть у своєму підписі. 

Пропагандистські чудеса вине-
сено вже в заголовок публікації, в 
якому сказано, що «8,8% підтримки» 
такого-то політика — «це справжні-
сінький провал». Це коментар черго-
вого так званого «соціологічного опи-
тування» виборців, тобто так званих 
«рейтингів» політиків. 

Отже, «справжній провал» — це 
про лідера рейтингу. А чудеса про-
паганди в тому, що хазяїн цього «ко-
лишнього журналіста», глава держа-
ви, в цьому самому рейтингу, як пише 
і автор публікації, відстає від лідера 
«всього на 3,3%». Це при тому, що в ін-
ших публікаціях «колишній журналіст» 
захоплено коментує інші «рейтинги», 
де лідирує його хазяїн. А от про цей 
рейтинг доводиться писати за радян-
ським рецептом: хазяїн посів «почес-
не друге місце», а в лідера рейтингу — 
«передостаннє місце». Чим не колиш-
ній радянський анекдот? 

Цей простий приклад показує, на-
скільки цинічно використовуються 
нині засоби масової інформації в за-
туркуванні людей, тому наші ЗМІ дав-
но вже можна називати «засоби ма-
сової дезінформації». Це стосується 
і «рейтингів», наскрізь фальшивих і 
оплачених.

Не випадково вирують баталії, в 
чиїх руках будуть ці засоби. Адже є ре-
зон у твердженні, що на виборах люди 
голосують так, як їм надрукує преса, 
розкаже радіо й покаже телебачення. 

Щодо телебачення. Постійно ба-
чимо баталії довкола тих чи інших те-
леканалів, рейдерські їх захоплення, 

оплачені пікети на захист чи проти 
таких-то каналів. Бачимо, скільки пе-
ресмикування, напівправди ллється з 
екрана з численних, начебто дуже де-
мократичних, політичних ток-шоу. 

У друкованих ЗМІ, тобто пресі, екс-
перти старанно вираховують кількість 
«джинси» — так стали називати замов-
лені й нелегально оплачені політич-
ні публікації. Причому обох видів — з 
прославлянням платника або з поли-
ванням брудом його опонентів. Але 
таке друкують і цілком офіційно — як 
платну рекламу. Просто читачі не за-
вжди це розуміють. Прийом простий 

і хитрий: оплачені публікації друку-
ють під різними нейтральними ру-
бриками, причому в деяких газетах, 
в тому числі в нашій області, кількість 
цих рубрик — по півдесятка й більше. 
І рубрики — звичайнісінькі, під якими 
можна друкувати що завгодно: «Імідж», 
«Позиція», «Актуальне» і т.д. А за ними 
— оплачена політреклама.

За друковані ЗМІ, особливо місце-
ві, нині розгорнулися справжні баталії. 
Річ у тім, що, по-перше, масив їх вели-
чезний, а по-друге, зараз у розпалі їх 
роздержавлення. Зовсім помилково 
вважати, що пресу витісняє телеба-
чення, а особливо Інтернет. Люди чита-
ють, і доволі активно. Ось статистика 
по Чернігівщині. Сумарний передплат-
ний тираж лише місцевих (обласних і 
районних) газет — 220 тисяч. І це пе-
редплата, тобто гарантована читацька 
аудиторія. Додамо сюди понад 200 ти-
сяч в області передплатних всеукраїн-
ських видань. Сумарно — мало не пів-
мільйона примірників менш як на пів-
мільйона сімей області. Отже, читають!

Щодо роздержавлення. Як і все 
інше наше «реформування», рефор-
ма преси розтяглася на десятиліття. 
Нарешті наприкінці 2015 року парла-

мент ухвалив закон про роздержав-
лення преси, отого найбільшого за ти-
ражем її масиву — друкованих орга-
нів влади. Останні мали вийти зі спів-
засновників видань, тобто фактично 
їхніх хазяїв. Газети стають повністю 
незалежними, в ідеалі — виданнями 
самих редакційних колективів, при-
наймні юридично. А вже під чий вплив 
вони потраплять, політичний чи еко-
номічний, — то наступне питання. 

До речі, щодо самостійного існу-
вання. Воно цілком можливе. Бачу це 
на прикладі районної газети «Полісь-
ка правда» свого Куликівського райо-

ну — виданні, де я пропрацював по-
над 20 років. Від кінця минулого року 
газета  повністю незалежна. І повніс-
тю виживає, навіть маючи тираж трохи 
більше як 2 тисячі в цьому невеликому 
районі. Бо досить висока передплат-
на ціна — по 100 гривень на півріччя, 
і люди передплачують, адже вільна га-
зета стала набагато цікавішою, пише 
про те, що дійсно цікавить і хвилює 
людей. Плюс дохід від приблизно двох 
сторінок на номер оплачених публіка-
цій, цілком офіційних: вітання, поми-
нання, комерційна реклама про про-
даж товарів і надання послуг. 

Але до роздержавлення такої міс-
цевої преси ще далеко, хоч воно, згід-
но із законом, має повністю закінчити-
ся до кінця цього року. Станом на 16 
квітня реформовано лише 187 видань 
з більш як півтисячі. Основна причина 
— протидія деяких місцевих органів 
влади, які ніяк не хочуть «розлучитися» 
зі своїми кишеньковими газетами. Лу-
нають пропозиції новим законом про-
довжити термін роздержавлення. Але 
чи не краще б центральній владі зму-
сити деяких місцевих чиновників вико-
нати існуючий закон?

Петро АНТОНЕНКО
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Бліц-інформ

Літературно-мистецька панорама

Міжнародні контакти

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

на підтримку діяльності Чернігівського  благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Анатолій Гриценко 
в Чернігові вшанував героїв 
Чорнобиля та зустрівся 
зі студентами 
У день 32-ї річниці трагедії на ЧАЕС Чернігів з ро-

бочим візитом відвідав відомий політик, лідер партії 
«Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Разом з 
представниками громадськості та заступником місь-
кого голови Олександром Ломаком до пам’ятного 
знака Героям Чорнобиля поклали квіти.

У Чернігові Анатолій Гриценко також зустрівся зі 
студентами й викладачами Національного техноло-
гічного університету. Вони обговорили загрози наці-
ональній безпеці України та шляхи їх подолання. Го-
ворили і про міграцію українців за кордон. Зупинити 
її можна, створивши всі умови безпеки в рідній краї-
ні, вважає політик. Також тут потрібно створення но-
вих робочих місць із залученням як вітчизняних, так і 
іноземних інвестицій. Ризиком національної безпеки 
є і війна, що триває на Сході держави. Анатолій Гри-
ценко вважає можливим зупинити війну на Донбасі 
лише за новим сценарієм, оскільки Мінські домов-
леності себе не виправдали. Над розробкою такого 
плану вже працює його команда разом з іноземни-
ми фахівцями.

Відзначили 4-ту річницю 
13-го батальйону 
На Красній площі Чернігова ветерани батальйо-

ну відзначили четверту річницю його створення.
Коли почалася війна на Донбасі, батальйон по-

трапив у зону бойових дій одним з перших у травні 
2014 року — 425 осіб з мінімальним забезпеченням. 
Пройшов найзапекліші точки на Сході: Станицю Лу-
ганську, Дебальцево, Вуглегірськ. До сьогодні втра-
тив 52-х бійців, 24 з них — з Чернігівщини.

Колишній 13-й батальйон територіальної оборо-
ни — тепер окремий мотопіхотний батальйон. Нині 
він на ротації в Сумській області — після чергового 
річного перебування в АТО відновлюються і бійці, і 
техніка.

Унікальна виставка 
дореволюційного фотомайстра 
з Донецька
У Чернігів привезли «Миттєвості нашого життя» 

— виставку фотографій Марка Залізняка. 125 років 
тому він народився на Донеччині, у 12 років узяв до 
рук фотоапарат. На світлинах — старі вітряки, облич-
чя селян, перший трактор в українському полі. Марко 
Залізняк фотографував Голодомор, колективізацію 
— те, про що не можна було говорити тоді.

Виставка приїхала в рамках обміну культурними 
цінностями з Покровського історичного музею Доне-
цької області. У музеї збереглися щоденники фото-
аматора. У них він говорить, що коментарі до світлин 
зміг дати лише 1953 року, після смерті Сталіна. Ви-
ставка експонуватиметься в музеї Коцюбинського 
до середини травня.

«Мінувальник» попався, а 
за фальшиве «мінування» 
можна й сісти у в’язницю
Невідомий телефонував з кількох телефонів і по-

відомляв ніжинській поліції, що в певний час будуть 
підірвані дамби, починаючи з Чернігівської до Дні-
пропетровської області. Оперативним шляхом полі-
ція вирахувала «мінера» й затримала його. Відкрито 
кримінальне провадження, зловмиснику загрожує 
термін ув’язнення строком від 2 до 6 років.

Поповнення 
Менського зоопарку
Уперше за більш як 20 років тут народилося мав-

пеня. Зелені мавпи Мальвіна та Стьопа стали бать-
ками. Також малеча з’явилася в сімейства ведмедів 
  і лам. 

Чернігівщина – Італія
Налагоджується співпраця
До Чернігова завітав Надзвичайний та 

Повноважний Посол Італії в Україні Давіде 
Ла Чечілія. Разом з керівництвом облдерж-
адміністрації та міста він обговорив на-
прямки подальшої економічної співпраці. 
Гості з Італії ознайомилися з роботою систе-
ми охорони здоров’я на Чернігівщині, про-
цесом модернізації обласної лікарні. 

Голова обласної державної адміністра-
ції Валерій Куліч запросив представників 
дипломатичної місії та, за їхнього посеред-
ництва, зацікавлених осіб до участі в щоріч-
ному «Форумі інвестицій та експорту Черні-
гівщини», який 16 травня відбудеться вже 
втретє.

А днями до Італії з бізнес-місією виру-
шила делегація з Чернігова, у складі якої — 
14 представників регіональних приватних 
підприємств.

Наші діти оздоровлюються в Італії 
У складі італійської делегації був і пре-

зидент благодійної італійської асоціації 
«Кассаго кличе Чорнобиль» Армандо Кріп-
па. Протягом 30 років обласне відділення 
Дитячого фонду України за підтримки асоці-
ації відправляє дітей з багатодітних родин, 
сиріт, напівсиріт та з інвалідністю на оздо-
ровлення до Італії. Цій добрій справі спри-
яють також комітет «Діти Чорнобиля», Все-
українська громадська організація інвалі-
дів «Союз Чорнобиль України».

За цей час за програмою оздоровило-
ся в Італії 2,5 тисячі дітей з Чернігівщини. 
Близько 300 поїдуть до Італії цього літа.

Італійська організація «Діти, побачені з 
Місяця» також активно допомагає чернігів-
цям. Громадська організація «Друга сім’я» 
(з провінції Наварра) теж запропонувала 
співпрацю. 

Діє і проект «Допомога на відстані»: 
майже 400 дітей області, які з різних при-
чин не можуть поїхати до італійських родин, 
раз на три місяці отримують від них грошо-
ву допомогу.

Виставка «Італія очима 
дітей Чернігівщини»
Посол Давіде Ла Чечіліа завітав до об-

ласної бібліотеки імені В. Короленка на від-
криття виставки «Італія очима дітей Черні-
гівщини». Автори робіт — діти з інвалідніс-

тю, діти-сироти та діти з найбідніших верств 
населення. Вони відпочивали в Італії, а свої 
емоції, враження передали через живопис.

Ця виставка вже була презентована в 
Італії. Організатори планують представити 
виставку в Брюсселі, у штаб-квартирі Євро-
союзу, доповнивши її іншими матеріалами. 
Таким чином хочуть нагадати, що в Україні 
тривають воєнні дії.

На церемонії відкриття начальник від-
ділу міжнародних відносин міської ради Бо-
рис Атрощенко зазначив: «Багато наших ді-
тей отримують допомогу з Італії тут, в Украї-
ні. Одним з учасників проекту «Допомога на 
відстані» був Дмитро Митрофанов — нині 
відомий український боксер, майстер спор-
ту міжнародного класу, бронзовий при-
зер чемпіонату Європи. Дмитро навчався 
в школі-інтернаті, й, можливо, саме завдя-
ки цій допомозі він став видатним спорт-
сменом».

Ділове партнерство  
з Індією

До Чернігова 27 квітня завітав Надзви-
чайний та Повноважний Посол Республіки 
Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті. Разом 
з ним був голова ради директорів компанії 
«Дельта Вілмар» Дхрув Панда.

Індія зацікавлена в налагодженні кон-
тактів з Чернігівщиною у сфері економіки, 
має ідеї стосовно реалізації спільних про-
ектів.

Під час робочої зустрічі з першим за-
ступником голови Чернігівської ОДА Юлі-
єю Свириденко йшлося про зацікавленість 
у співпраці обох сторін.

У 2017 році зовнішній товарообіг Чер-
нігівської області з Республікою Індія склав 

20 мільйонів доларів США. Дещо збільшив-
ся обсяг експорту (9,7 млн дол.). Переважно 
це експортування пристроїв моторних тран-
спортних засобів, зернових культур, жирів 
та олії тваринного або рослинного похо-
дження, овочів. Індія поставляла на Черні-
гівщину, зокрема, котли, запчастини для на-
земного транспорту.

Відзначили 100-річчя 
Естонської Республіки

В обласній  бібліотеці  ім. В.Короленка 
відбувся урочистий захід з нагоди сотої річ-
ниці створення незалежної держави — Ес-
тонської Республіки, незалежність якої 
було проголошено 24 лютого 1918 року.

Захід провели за участю консула Естон-
ської Республіки в Україні Мееліса Оясоо, 
членів правління ГО «Українська ініціатива» 
Юрія Косенка та Ольги Тимчишин. 

Консул Мееліс Оясоо та Юрій Косенко 
ознайомили присутніх з історією проголо-
шення незалежності, становленням Естонії 
як держави. Історія Естонії дуже схожа на іс-
торію України, особливо в часи визвольних 
змагань 1918 – 1920 років. Яскравим під-
твердженням цього став перегляд естон-
ського художнього фільму режисера Елмо 
Нюганена «Імена на мармуровій дошці», що 
був знятий за твором Альберта Ківікаса. 
Фільм про боротьбу естонців за незалеж-
ність у 1918 – 1920 роках. Участь у війні 
естонських школярів проти червоних оку-
пантів нагадує участь українських студен-
тів у бою під Крутами. На жаль, Українська 
Республіка у 1918 – 1920 роках, на відмі-
ну від Естонської Республіки, так і не змогла 
утвердити своєї незалежності. 

Кращому розумінню фільму сприяла 
розповідь Ольги Тимчишин про творчість 
видатного естонського письменника й бор-
ця за незалежність Естонії Альберта Ківіка-
са, а також про творчі здобутки сучасного 
режисера Елмо Нюганена, про те, як він ви-
світлює у своїх фільмах визвольну боротьбу 
естонців.

Приємним сюрпризом для гостей стало 
привітання Чернігівського народного ака-
демічного хору українською піснею та піс-
нею естонських борців за незалежність мо-
вою оригіналу.

Із квітами, але без пам’ятника 
вшановували пам’ять Михайла Коцюбинського 

25 квітня, в день 105-ї річниці смерті класика української літера-
тури, громадськість Чернігова вшанувала його пам’ять. Традиційно зі-
бралися біля могили письменника, на Болдиній горі. Ось що сказав пра-
внук письменника Ігор Коцюбинський, директор Чернігівського літера-
турно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського: «На жаль, 
ми вперше за 62 роки існування надгробного пам’ятника на Болдиній 
горі проводимо вшанування без погруддя Коцюбинського. Перед тим, 
як його повернути сюди, треба, щоб воно було на чиємусь балансі, щоб 
могила Коцюбинського і пам’ятник оберігалися значно краще, щоб тут 
були патруль, освітлення». 

Надгробний пам’ятник з могили Михайла Коцюбинського викрали 
в грудні 2017 року. У січні погруддя поліція знайшла, разом з викраде-
ним майже одночасно погруддям Олександра Пушкіна. Однак до дати 
вшанування Коцюбинського поліція не повернула пам’ятника на моги-
лу. Мотивують тим, що він є речовим доказом у кримінальній справі про 
викрадення пам’ятника, а розслідування злочину досі не завершено.

Проблеми Чернігівської ТЕЦ 
та її орендаря — «ТехНови» 

Ситуація на Чернігівській ТЕЦ, майновий комплекс якої довгий час 
орендує в міста компанія «ТехНова», досягла критичного рівня. І без до-
статніх інвестицій стане катастрофічною. На цьому наголошували на за-
сіданні міськвиконкому під час розгляду інвестиційної програми компа-
нії на 2018 рік.

Владислав Атрошенко, міський голова: «Абсолютно недостатньо 
кроків та заходів орендаря щодо технічного переоснащення. Практично 
відсутнє інвестування в котельне обладнання та в заміну тепломереж. 
Колосальні тепловтрати. Надзвичайно низький коефіцієнт корисної дії 
генеруючого центрального котла. Я не проти жити дружньо. Але за нами 
місто, не за «ТехНовою». «ТехНова» зніметься і буде завтра в Іспанії або 
де зараз Оніщенко, в Австрії. Який мотлох у нас залишиться, і що з ним 
робити, і де брати на це кошти, я поки не розумію. Тому не відкидаю пи-
тання дострокового розірвання договору».

Ситуація може призвести до того, що влітку Чернігів залишиться без 
гарячої води.

Депутати міської ради на сесії погодили інвестиційну програму 
щодо транспортування й постачання теплової енергії «ТехНови». Хоч за-
галом вона проблему не розв’язує.

Поки що цьогоріч «ТехНова» взялася замінити кількасот метрів тру-
би по вул. Коцюбинського. Теплотраса прокладена 40 років тому, тут 
часто трапляються аварії. 

Яким бути бібліотекам
В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Королен-

ка 24 квітня за ініціативи громадських організацій «Чернігів-
ське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» та 
«Спілки жінок Чернігівщини» відбувся круглий стіл «Бібліотека 
— шлях у майбутнє!».

Відкрила його директор бібліотеки, голова обласного відді-
лення УБА Інна Аліференко, яка сказала про великий потенці-
ал бібліотек. 

Голова громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини» 
Ірина Дорожкіна зазначила: «Розвиватися можуть тільки ті краї-
ни, які будують бібліотеки».

На заході йшлося і про децентралізацію в області, яка має 
загалом позитивний характер. Скорочення мережі бібліотек є, 
але в області воно мінімальне, порівнюючи з іншими областя-
ми. Бібліотеки розвиваються як просвітницькі центри, однак 
вони мають бути пов’язані з туризмом, організацією фестива-
лів, щоб робити один великий культурний продукт. 

Доктор філософських наук, професор Володимир Личковах 
зауважив, що вирішується не тільки доля бібліотек, а й культу-
ри в цілому: «Ми йдемо до цивілізованого варварства, якщо не 
читаємо книг».

На проблемах, які гальмують розвиток бібліотек і читання, 
акцентував увагу Михайло Ткач, письменник, головний редак-
тор журналу «Літературний Чернігів»: це Інтернет, неувага дер-
жави та невиховання любові до читання у школі.

Музична школа №1 
імені Стефана Вільконського відзначила 110-річчя

Від моменту заснування Чернігівська музична школа №1 
стала початком мистецького життя для сотень обдарованих 
чернігівців, котрі нині добре відомі й за межами області.

Концерти Сергія Сулімовського 
завжди з аншлагом 

У залі філармонійного центру співав соліст, лауреат міжна-
родних конкурсів Сергій Сулімовський. На його сольних концер-
тах завжди аншлаги. Наступний концерт Сергія планується 23 
травня.

Зустріч в обласній бібліотеці. 
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Бліц-інформПанорама Чернігова

Повідомляє Служба безпеки України

Спортивна панорама

Утворено Борзнянську 
міську об’єднану 
територіальну громаду
Голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч 25 

квітня підписав розпорядження щодо відпо-
відності Конституції та законам України проек-
тів рішень Борзнянської міської, Малозагорів-
ської, Миколаївської, Оленівської, Прачівської 
сільських рад Борзнянського району, згідно з 
якими вони об’єднуються в Борзнянську міську 
об’єднану територіальну громаду.

На відродження 
Качанівки вже зібрано 
близько 400 тисяч гривень
Стільки коштів на кінець квітня вдалося зібра-

ти благодійникам на реконструкцію, розвиток і му-
зеєфікацію Національного історико-культурного 
заповідника «Качанівка», що на Ічнянщині. Збором 
коштів займається благодійна організація «Фонд 
відродження Качанівки». Її створили за ініціативи 
аграріїв та керівників області два місяці тому. До 
правління організації увійшли близько трьох десят-
ків відомих промисловців, аграріїв, депутатів обл-
ради. Головою правління обрали відомого на Ічнян-
щині мецената, власника ПАТ «Завод сухого моло-
ка та масла» Віктора Кияновського. Наглядову раду 
очолив голова облдержадміністрації Валерій Куліч.

Стало більше 
«зеленої енергії»
За І квартал Чернігівщина збільшила вироб-

ництво електричної енергії з відновлюваних дже-
рел. Розпочали роботу 7 генеруючих установок, 
які залучають енергію сонця. Загальна потуж-
ність — 92 кВт. Генератори встановлені у приват-
них господарствах у селах Лебедівка та Євминка 
Козелецького району, селищі Хибалівка Куликів-
ського району, селі Талалаївка Ніжинського райо-
ну, селищі Макошине Менського району, селі Бру-
силів Чернігівського району та в Чернігові.

2017 року одна така установка виробила май-
же 6 тисяч кВт/год. Враховуючи, що в середньому 
одне домогосподарство споживає щороку близько 
2 тисяч кВт/год, одного приладу вистачить на за-
безпечення електроенергією трьох господарств.

На сьогодні в області вже виробляється 635 
кВт енергії від сонця.

Загальна потужність об’єктів відновлюва-
ної енергетики області, яка поєднує в собі ви-
робництво електроенергії з біомаси, біогазу, со-
нячної енергії та за допомогою сили води, стано-
вить понад 5 тисяч кВт. Від початку року зазна-
чені об’єкти вже виробили понад 7,5 мільйона 
кВт/год. електроенергії.

Упровадження «зелених» проектів стимулює 
низка законодавчих змін, зокрема укладання 
довгострокових договорів на закупівлю «чистої» 
електроенергії за «зеленим» тарифом.

Відновлювана енергетика України стає все 
більш привабливою сферою для інвестицій. Від 
2015 року в зазначений напрям вкладено понад 
550 мільйонів євро.

Громадою садили ліс
У «Ніжинському лісовому господарстві» до 24 

квітня встигли висадити понад 88 гектарів мо-
лодого лісу, й ця робота тривала до кінця місяця. 
План садіння — 70 гектарів. 

До акції ніжинських лісівників долучилися 
представники громадськості, екологи, журналіс-
ти, адміністрація регіонального ландшафтного 
парку «Ніжинський» та представники Ніжинської 
районної ради. 

Головні породи, що висадили, — сосна й дуб. 
Господарство забезпечує повний цикл — від 
збирання насіння дерев до вирощування сіян-
ців у власних розсадниках. Надлишки сіянців ні-
жинські лісівники продають іншим лісогосподар-
ським підприємствам.

Краща студентка-медсестра 
області — з Ніжина
Щороку у квітні відбувається обласний конкурс 

майстерності медичних сестер серед студентів, які 
навчаються на випускних курсах медичних коле-
джів та училищ Чернігівщини. Програма передбачає 
перевірку теоретичних знань і практичних навичок.

Цього року кращою стала студентка Ніжин-
ського медичного коледжу IV курсу спеціаліза-
ції «сестринська справа» Тетяна Голич. У травні 
вона братиме участь у всеукраїнському конкурсі 
   в Києві.

На Чернігівщині СБУ 
блокувала реалізацію зброї 
та боєприпасів з району АТО

Співробітники Служби безпеки України блокува-
ли на Чернігівщині реалізацію озброєння, завезено-
го з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що налагодив збут 
засобів ураження командир роти однієї з військових 
частин, що дислокується на території Чернігівської 
області. Він підшукував клієнтів, зокрема з кримі-
нальних кіл, через знайомих. Оперативники спец-
служби задокументували реалізацію військовим 
п’яти гранат РГД-5 та Ф-1, а також майже сто соро-
ка патронів калібру 7,62 мм до автоматичної зброї.

Співробітники СБ України затримали зловмис-
ника на території військового містечка під час спро-
би реалізації двох гранатометів РПГ-26 за понад ві-
сімнадцять тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкри-
того за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу Украї-
ни, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для 
встановлення інших причетних до протиправних дій 
осіб. Вирішується питання щодо оголошення вій-
ськовому про підозру в скоєнні злочину.

Операцію з викриття зловмисника проводили 
спільно з Національною поліцією під процесуальним 
керівництвом військової прокуратури.

«Бал чемпіонів»: 
вшанували кращих 

спортсменів і тренерів 
У міському палаці культури Чернігова 25 

квітня відбулася традиційна церемонія нагоро-
дження кращих спортсменів, тренерів і спор-
тивних організацій області за підсумками 2017 
року. Ця яскрава подія щороку збирає чемпіонів 
і призерів Олімпійських і Параолімпійських ігор, 
чемпіонатів світу і Європи, тренерів, меценатів. 

Спортсменів і тренерів вітали голова обл-
держадміністрації Валерій Куліч, заступник го-
лови обласної ради Арсен Дідур, міський голова 
Владислав Атрошенко, президент Федерації бі-
атлону України Володимир Бринзак. 

На церемонії відзначили олімпійців, які 
представляли нашу область на зимових Олім-
пійських іграх у Пхенчхані: Ірину Варвинець, Ар-
тема Приму, Сергія Семенова, Артема Тищен-
ка, а також наших параолімпійців. Жіночу фут-
больну команду «Легенда», якій цього року ви-
повниться 30 років, нагородили бронзовими 
медалями за третє місце в чемпіонаті України. 
Також були відзначені переможці в різних но-
мінаціях. 

Урочисту церемонію супроводжував виступ 
солістів і колективів палацу культури. 

Чернігів відкрив туристичний сезон
На розвиток ту-

ризму в Чернігові 
спрямована значна 
частина робіт з ре-
конструкції міста. 
Фонтани, алеї, цен-
тральні дороги, а те-
пер ще й заплано-
вана реконструкція 
в’їзду до Чернігова з 

боку Києва, реконструкції Валу… 
Chernihiv Fest став 21 – 22 квітня фестивалем, 

який дав старт туристичному сезону. Було багато ло-
кацій з майстер-класами, спортивних змагань і квес-
тів, але найбільше людей зібралося подивитися на дав-
ньоруське воїнство. Від Валу до Красної площі пройшли 
давньоруські воїни в кольчугах зі списами, вершни-
ки — князь з почтом. Поєдинок між воїнами, промови 
давньослов’янською мовою, підписання договору між 
князями Чернігова та Києва — неабиякі подорожі в часі.

У неділю ввечері на Красній площі відбувся кон-
церт. Після зимової перерви знову запрацювали міські 
фонтани.

Співробітники Служби безпеки Укра-
їни викрили спробу вербування мешкан-
ця Чернігівщини спецслужбами Республі-
ки Білорусь.

Правоохоронці встановили, що жи-
тель одного з прикордонних населених 
пунктів Чернігівської області періодично 
виїжджав до Білорусі, щоб відвідати ро-
дичів. Під час чергової поїздки українець 
був затриманий правоохоронними орга-
нами цієї країни за начебто порушення 
правил торгівлі. При цьому представники 
КДБ Білорусі, погрожуючи кримінальним 
переслідуванням, вимагали від чолові-
ка передавати інформацію про військові 
об’єкти, розміщені на прикордонній тери-
торії. Отримані відомості необхідно було 
надавати представнику білоруської спец-
служби під час виїздів до РБ.

Повернувшись додому, чоловік од-
разу звернувся до СБ України і надав усі 
необхідні свідчення щодо обставин його 
вербування та поставлених перед ним 
завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінально-

го кодексу України державна зрада ка-
рається позбавленням волі на строк до 
п’ятнадцяти років. Ураховуючи той факт, 
що громадянин України не виконав зло-
чинного завдання іноземних спецслужб 
і добровільно заявив правоохоронцям 
про свій зв’язок з ними, суд звільнив його 
від кримінальної відповідальності, що пе-
редбачено законодавством. 

Управління СБ України в Чернігівській 
області звертається до громадян, які пере-
тинають кордон з Російською Федерацією 
або Республікою Білорусь, і нагадує про 
необхідність бути пильними. У разі плану-
вання поїздок до зазначених країн спер-
шу оцініть усі ризики і загрози й ретельно 
зважте потребу в таких мандрівках.

У разі контактування з представни-
ками іноземних спецслужб потрібно не-
гайно повідомляти про такі факти до СБУ. 
Номер телефону «гарячої» лінії Управлін-
ня СБ України в Чернігівській області — 
(0462) 676-208.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ викрила чергову спробу вербування 
громадянина України іноземними спецслужбами

Матчі «Десни»
Після несподіваної поразки в гостях від 

аутсайдера турніру «Черкаського Дніпра» 
наша «Десна» значно ускладнила своє за-
вдання в першій лізі чемпіонату України з 
футболу — потрапити до трійки призерів, 
щоб претендувати на вихід у прем’єр-лігу. 
Втрачати очки вже не можна. 

Тож 18 квітня команда на своєму полі 
впевнено перемогла «Нафтовик» з Охтир-
ки — 4:1. Знову відзначився Денис Фаво-
ров, кращий бомбардир команди, забивши 
свій 11-ий м’яч у турнірі. Ще два м’ячі забив 
його брат Артем Фаворов, один — Денис 
Безбородько, вихованець чернігівського 
футболу. 

У наступному турі «Десна» перемогла і в 
гостях — команду «Суми», 2:0. Знову забив 
Денис Фаворов, а також перший гол за ко-
манду провів цьогорічний дебютант Андрій 
Слінкін. 

У суботу «Десна» приймала «Кремінь». 
Рахунок матчу — 4:1 на користь «Десни».

Учора, коли газета вже була підготовле-
на до друку, «Десна» грала в Києві з коман-
дою «Оболонь-Бровар». А наступний матч  на-
шої команди відбудеться вдома — 6 травня, 
з клубом  «Миколаїв».  Уболіваймо за «Десну»!

«Буревісник» має шанс 
залишитися в суперлізі
Чернігівський «Буревісник», який пред-

ставляє національний педуніверситет, дві-
чі переміг «Дніпро» та посів сьому сходинку 
чемпіонату України 2017 – 2018 року з во-
лейболу у вищому дивізіоні. Обидва матчі 
наші виграли з рахунком 3:0. 

Сьоме місце дає змогу поборотися за 
право виступати в суперлізі й у наступно-
му сезоні. За це право «Буревісник» боро-
тиметься зі срібним призером вищої ліги — 
«Фаворитом» з міста Лубни. Ігри відбудуться 
4 і 5 травня в Чернігові.

Ремонт на вулиці 
Рокоссовського: 

зміни руху тролейбусів
У Чернігові з 2 по 8 травня 

для проведення ремонтних ро-
біт на тепловій мережі, що пе-
ретинає проїжджу частину вул. 
Рокоссовського, перекритий 
рух автотранспорту на частині 
цієї вулиці в напрямку до ЧНТУ. 
Йдеться про ділянку від вул. До-
ценка до просп. Перемоги.

На цей час внесено зміни до 
тролейбусних маршрутів. Вони 
їздитимуть у такому напрямку:

№ 8 — ОХВ – вул. Доценка – 
вул. Пухова – лікарня № 2 – вул. 
Молодчого – ОХВ;

№ 9 — замінюється на тро-
лейбус № 2: автозавод — вул. 
Шевченка;

№ 10 — не курсує, маршрут 
обслуговує автобус № 10-а: ав-
тозавод – Бобровиця;

№ 11 — їде за маршрутом: 
вул. Незалежності – школа 
№ 11 – готель «Україна» – вул. 
Молодчого – Бобровиця. У зво-
ротному напрямку — за звич-
ним маршрутом.

Крім того, додатково вве-
дено тимчасовий тролейбусний 
маршрут №7-А: вокзал – лікар-
ня № 2.

Старовинна музика 
у стародавньому місті 

Чернігів приваблює не лише своєю затиш-
ною атмосферою та архітектурними пам’ятками, 
а й подіями, пов’язаними з його історичним мину-
лим. Цьому сприяє мистецький проект «Старовин-
на музика у стародавньому місті», який відтворює 
музичну атмосферу Європи XVI – XVIII століть.

Його проводить управління культури та туриз-
му міської ради.

Упродовж 2016 – 2017 років професійні му-
зиканти Чернігова, Львова та Києва представили 
кращі зразки європейської старовинної музики.

Цьогорічний мистецький проект має відбути-
ся в Чернігові 5 – 6 травня.

Окрім постійних учасників, спеціальним гос-
тем проекту стане Бернгард Гофштьоттер (Відень, 
Австрія) з концертом для барокової гітари. 

5 травня, 15.00 — урочисте відкриття проек-
ту та концертна програма, сквер ім. Б. Хмельниць-
кого;

6 травня, 15.00 — концертна програма, Бори-
соглібський собор.

Вулиця Толстого — з новим 
асфальтовим покриттям

Робітники шляхо-будівельного управління № 
14 уклали суцільний шар асфальту по вулиці Тол-
стого в Чернігові — від Валу до Троїцького собо-
ру. Поруч ведеться і ремонт вулиці Лісковицької, 
де дорожнє покриття не ремонтували кілька де-
сятків років. Нині на більшій частині вулиці вже 
зняли старе дорожнє покриття. Незабаром і тут 
покладуть асфальт. 
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Фотофакти

Бліц-інформ
На державному 
обліку — 
8792 пам’ятки
Історико-культурна спад-

щина Чернігівщини формува-
лася протягом багатьох сто-
літь та зберігає сліди різних 
епох. На кінець 2017 р. в об-
ласті на державному обліку 
перебували 8792 пам’ятки, з 
яких 1775 занесено до Дер-
жавного реєстру нерухомих 
пам’яток України за категорі-
єю національного значення та 
374 — місцевого.

64% об’єктів складають ар-
хеологічні пам’ятки, 35% – іс-
торичні, решта — монумен-
тального мистецтва. Більше 
половини пам’яток входять до 
складу комплексів (ансамблів) 
та заповідників. Серед них — 
Національний архітектурно-іс-
торичний заповідник «Чернігів 
стародавній», національні іс-
торико-культурні заповідники 
«Качанівка» та «Гетьманська 
столиця» (Батурин). 

У 2017 р. на ремонтно-рес-
тавраційні роботи та інші захо-
ди з охорони культурної спад-
щини асигновано та освоєно 
3,5 млн грн. 83% коштів виді-
лено з місцевого бюджету, ре-
шту — з інших джерел.

Піротехніки 
знищили 
250-кілограмову 
авіаційну бомбу часів 
Другої світової війни
26 квітня піротехніки 

Управління Держслужби з над-
звичайних ситуацій у Чернігів-
ській області знищили фугас-
ну авіаційну бомбу часів Другої 
світової війни.

Небезпечний боєприпас 
25 квітня на власному подвір’ї 
виявили жителі с. Високе 
Борзнянського району під час 
проведення земляних робіт. 
Про знахідку господарі термі-
ново повідомили оперативним 
службам. До прибуття ряту-
вальників територію охороня-
ли правоохоронці.

Рятувальники нагадують 
громадянам, що в разі виявлен-
ня вибухонебезпечних та підо-
зрілих предметів необхідно не-
гайно повідомити рятувальни-
кам за номером «101» або пра-
воохоронцям за номером «102».

Проїзд у Ніжині 
подорожчав 
до 5,50 гривні
Таке рішення ухвалив ви-

конком міської ради на пропо-
зицію перевізників, які вічно бід-
каються про «збитковість» пере-
везень. Тому пропозицію вони 
подали «із запасом», для торгів 
з владою, — спершу просили та-
риф 7,50 грн. Після цього затвер-
джений тариф 5,50 грн мє вигляд 
начебто «компромісного». 

Після мітингу протесту 
мешканців міста  введення 
нового тарифу відкладено до 
рішення сесії міськради, яка 
буде 17 травня. 

Про все, що хвилює, що наболіло
Реконструкція Алеї Героїв 

знову дорожчає
Алея Героїв у Чернігові, названа так 

через досі до кінця не демонтовані за-
лишки пам’ятників комуністичним діячам, 
— це бульварна зона, середина проспек-
ту Миру, між його проїжджими частина-
ми, на відрізку від вулиці Преображен-
ської (навпроти Катерининської церкви) 
до Красної площі. 

Торішня затія міської влади щодо рекон-
струкції Алеї викликала різну реакцію лю-
дей, в тому числі критичну. 

Плитка доріжок тут дійсно давно побита. 
Але чи так уже треба було замість ремонту 
чотирьох прямокутних фонтанів демонтува-
ти їх і будувати тут три круглі? Є запитання й 
до інших ідей проекту, який уже почали ре-
алізовувати. Між іншим, днями група моло-
дих архітекторів представила свій альтерна-
тивний проект реконструкції Алеї, доволі ці-
кавий. Може, варто ще раз обговорити різні 
пропозиції? 

Чомусь зростає вартість затіяної рекон-
струкції. Спершу мова йшла про 30 мільйо-
нів гривень. Але  днями в міськраді повідо-
мили, що вартість реконструкції становити-
ме  53 мільйони. Управління житлово-ко-
мунального господарства вже оголосило 
тендер на освоєння отих 53 мільйонів. 

У бюджеті міста на 2018 рік на це перед-
бачена значно менша сума. Значить, депу-
тати мають внести зміни до бюджету й виді-
лити додаткове фінансування? 

Борги бюджетних установ 
за газ зросли в 11 разів

Станом на 1 квітня 2018 року загаль-
на сума заборгованості бюджетних установ 
перед ТОВ «Чернігівгаз Збут» сягнула 26,2 
млн грн. Від початку року рівень неплатежів 
зріс в 11 разів. 

У квітні компанія направила попере-
дження на відключення газопостачання у 
зв’язку із заборгованістю 170 бюджетним 
установам.

Левова частка боргу за газ припадає на 
установи, що фінансуються з місцевих бю-
джетів, — 15,6 млн грн. Організації, що фі-
нансуються з держбюджету, недоплатили 
8,2 млн грн, а з обласного — 2,4 млн грн.

«Чернігівгаз Збут» звернувся до судо-
вих інстанцій — там на розгляді перебу-
ває 8 справ зі стягнення заборгованості 
на користь компанії на загальну суму по-
над 6 млн грн. Серед найбільших боржни-
ків — квартирно-експлуатаційний відділ м. 
Чернігова, що має борг майже 3,2 млн грн, 
управління освіти Ніжинської міської ради 
— понад 885 тис. грн, відділ освіти Ріпкин-
ської РДА — 750,4 тис. грн, відділ освіти, 
молоді та спорту Новгород-Сіверської місь-
кої ради — 676,3 тис. грн.

Бюджетники пояснюють борги пробле-
мами з фінансуванням. Хоч нова система 
розрахунків працює майже 3 роки, проце-
дура оплати й надходжень бюджетних ко-
штів залишається недосконалою. А з де-
якими установами досі не врегульовані до-
говірні відносини.

Час будувати  школу-садочок 
в мікрорайоні Бобровиця

У Чернігові 24 квітня на засіданні міської архітектур-
но-містобудівної ради погодили цей проект. Новий за-
клад будуватимуть на тому місці, де нині розташована 
школа № 23.

Загалом було запропоновано 4 варіанти проектів. 
Перший, який і затвердили, передбачає, що навчальний 
заклад міститиме школу й садок, матиме спільні адміні-
стративну частину, кухню, їдальню та пральню. Корпус 
школи буде чотириповерховим, на 270 місць (6517 кв. м), 
а дитячий садок — триповерховим, матиме 4 групи на 75 
місць (1577 кв. м). На території закладу розмістять спор-

тивні й дитячі майданчики. Центральний в’їзд буде з вул. 
Шевченка, а технічний — з вул. Шкільна.

За словами розробника проекту — керівника архі-
тектурного бюро «Аттік» Сергія Толкунова, перевагою 
цього варіанту є те, що він компактний і оптимальний за 
площею. Орієнтовна вартість будівництва складе близь-
ко 97 млн грн.

Наступним кроком буде доопрацювання проекту з 
урахуванням пропозицій. Потім містобудівний розраху-
нок дозволить зрозуміти, які документи потрібно розроб-
ляти далі.

Нинішня будівля школи № 23 дуже стара, довоєнної по-
будови (1929 р.), потребує приведення до санітарних і про-
типожежних норм. Спортзал розташований окремо, туале-
ти — на вулиці. У школі навчається близько 220 дітей.

Цей старовинний будинок — у самі-
сінькому центрі Чернігова, на розі про-
спекту Перемоги й вулиці Кирпоноса, 
поруч із Центральним ринком. Але буди-
нок украй занедбаний. Реставрувати чи 
бодай хоч якось його відремонтувати, 
схоже, нікому. Тут орендують приміщен-
ня приватні заклади, зокрема юридична 
консультація, нотаріальна контора. На-
вряд чи вони, орендуючи приміщення, 
захочуть і, мабуть, не зобов’язані впо-
рядковувати сам будинок. На відміну від 
перших поверхів будівель на прилеглих 
центральних вулицях, де квартири давно 
викуплені подібними фірмами під закла-

ди торгівлі й сервісу. Фасади цих перших по-
верхів старанно відреставровані, красиві. А 
от згаданий будинок просто муляє очі своїм 
виглядом. 

Між тим, цей будинок, якому вже дру-
ге століття, доволі пам’ятний. Свого часу тут 
мешкав і практикував відомий чернігівський 
лікар Утевський. Той самий, який лікував Ми-
хайла Коцюбинського та його велику сім’ю. 
Варто було б пам’ятати цю стару чернігівську 
інтелігенцію, на будинку можна встановити 
якусь пам’ятну дошку. Але спершу — привес-
ти його до ладу. Сподівання, мабуть, хіба на 
міську владу чи меценатів. 

Текст і фото Петра Антоненка 

Минає три роки, як Верховна 
Рада України ухвалила низку за-
конів про декомунізацію. Однак, 
попри встановлені законом чіткі 
її терміни, декомунізація в облас-
ті, в тому числі в обласному цен-
трі, далеко не завершена. Про це 
свідчать не лише п’єдестали діячів 
комуністичного тоталітарного ре-
жиму, пам’ятники яким були на так 
званій Алеї Героїв. І це під вікнами 
обласної державної адміністрації. 

А ось ще одне свідчення кому-
нізації, що триває. Це пам’ятник 
Миколі Попудренку, в самому цен-
трі Чернігова. Він перед входом до 
обласної бібліотеки ім. Королен-
ка і навпроти Чернігівської облас-
ної ради. До бібліотеки персонаж 
пам’ятника стосунку не має, Попуд-
ренко — не письменник, не діяч бі-
бліотечної справи. Вибір саме цьо-
го місця був, очевидно, продикто-
ваний тим, що в цій старовинній 
будівлі, якій понад сто років, у по-
воєнний час  розміщувався обком 
Компартії. У 1974 році сюди засе-
лилася обласна бібліотека, а об-
ком перебрався в нову будівлю, 
якраз ту, де нині обласна рада.  

Уже понад чверть століття нема 
колишньої Компартії та її обкомів і 
міськкомів. А пам’ятник комуніс-

тичному функціонеру стоїть. Може, 
тому, що він — партизанський ко-
мандир? Але і про радянську пар-
тизанщину нині відкрилося стільки 
замовчуваної і неприємної для то-
талітарного режиму правди. А го-
ловне — Попудренко насамперед 
діяч Компартії, і не рядовий. 

Ось коротка біографічна довід-
ка. Микола Микитович Попудрен-
ко (28.12.1906 – 06.07.1943) на-
родився в селі Миколаївці Харків-
ської області в селянській родині. 
Працював наймитом, робітником. 
Після закінчення навчання трива-
лий час був на партійній і комсо-
мольській роботах в Овручі Жито-
мирської області, Городні, Бахмачі, 
Новій Басані Чернігівської області.

У роки німецько-радянської ві-
йни Попудренко — один з організа-
торів і керівників партизанського 
руху на Чернігівщині, секретар (від 
серпня 1941-го до березня 1943 
року — другий, потім — перший) 
Чернігівського підпільного обко-
му КП(б)У, заступник, згодом ко-
мандир обласного партизансько-
го з’єднання, начальник обласного 
штабу партизанського руху.

Спершу Попудренко був заступ-
ником одіозного Олексія Фодорова 
— і в Компартії, і в партизанському 

з’єднанні, поки Федоров не вирушив 
з частиною з’єднання на Волинь. Фе-
доров до війни — перший секретар 
обкому Компартії, який особисто 
підписував списки на розстріл меш-
канців області. Потім у званні гене-
рал-майора НКВС командував об-
ласним партизанським з’єднанням. 

Недавно ми відзначали 75-
ту річницю Корюківської трагедії, 
найбільшої каральної акції проти 
цивільного населення в Другій сві-
товій війні. Тоді нацистські карателі 
на початку березня 1943 року вби-
ли майже 7 тисяч мешканців міста 
Корюківки, вщент спаливши його. 
Ні в якому разі не виправдовуючи 
жахливого злочину нацистів, слід 
зазначити, що акція ця була відпо-
віддю на провокаційний наліт пар-
тизанів на місто. Натомість парти-
занське з’єднання, яке розташо-
вувалося неподалік і мало велику 
перевагу над карателями, нічого 
не зробило, щоб урятувати місто. 
Справедливу вину за це треба по-
класти на Олексія Федорова як ко-
мандира обласного з’єднання. Але, 
заради істини й не відбілюючи Фе-
дорова, варто зауважити, що він у ті 
дні перебував у Москві, а саме По-
пудренко керував з’єднанням, яке 
здійснило наліт на місто і яке нічого 

не зробило для врятування людей. 
Попудренко загинув у бою з на-

цистами у Злинківських лісах Брян-
ської області, де й був похований. 
Посмертно того року удостоєний 
звання Героя Радянського Союзу.

У 1944 році прах М. Попудрен-
ка перенесли до Чернігова, похо-
вали у сквері просто в центрі міс-
та — цей сквер отримав його ім’я. 
У липні 2017 року Попудренка пе-
репоховали на міському кладови-
щі «Яцево». 

У Чернігові донині не перейме-
нована вулиці імені Попудренка, є 
такі вулиці й у Києві, Ніжині, Ріпках. 

Берегти спадщину

Декомунізація не поспішає
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Пряма мова

ПАРЄ: «Непідконтрольними 
територіями Донбасу 
управляє Росія»
Парламентська асамблея Ради Європи 

змінила формулювання резолюції з фразою 
про окупацію ОРДЛО Російською Федерацією 
та визнала «фактичне управління» цих терито-
рій з боку РФ.

Початково планували ще сильніші зміни: 
запропоновані поправки мали констатува-
ти статус «тимчасово окуповані території, які 
контролюються російською окупаційною адмі-
ністрацією». Однак для досягнення одностай-
ності були запропоновані поправки, в яких 
українські депутати відмовилися від фрази про 
«окупацію». За дві відповідні поправки прого-
лосували 98 – 100 депутатів, проти — 3 – 4 де-
путати.

Також у цій резолюції ПАРЄ підтвердила 
засудження російської агресії проти України, 
яка здійснена в порушення міжнародного гу-
манітарного права та принципів Ради Європи.

Угорщина роздала 
на Закарпатті понад 
100 тисяч паспортів 
За різними даними, в тому числі угорськи-

ми, на Закарпатті видано понад 100 тисяч 
угорських паспортів. Про це заявив заступник 
міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, ці паспорти видавали пе-
реважно до моменту отримання Україною без-
візового режиму, і привабливість цього пас-
порта була практичною.

«Можна було безпроблемно перетинати 
кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині 
або й далі, — зазначив Боднар. — За різними 
оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних 
українських громадян угорського походжен-
ня виїхали в інші держави Європи. Фактично і 
Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, 
де більші зарплати. А нині зарплати в певних 
районах Словаччини, чи в Австрії, чи в Німеч-
чині значно вищі, ніж в Угорщині».

19 квітня Президент України Петро Поро-
шенко вніс до парламенту як невідкладний 
законопроект, яким пропонується припиня-
ти громадянство України тих осіб, які брали 
участь у виборах до державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування іноземних дер-
жав. Указані зміни стосуються не тільки крим-
чан, а й усіх громадян України, які мають пас-
порт іноземної держави.

8 квітня відбулися вибори до парламен-
ту Угорщини. За найскромнішими оцінками, 
в угорських виборах узяли участь до 30 тисяч 
жителів Закарпаття — близько 2,5% всіх за-
карпатців, або 25% місцевих угорців.

У Москві знищили 
Бібліотеку 
української літератури
З будівлі, де раніше була розташована бі-

бліотека, зникла вивіска «Бібліотека україн-
ської літератури». Крім того, заблокований 
сайт бібліотеки. 

Будівлю бібліотеки передано Департамен-
ту спорту російської столиці, де буде розміще-
ний Центр розвитку туризму Москви.

Де-факто бібліотека припинила свою ро-
боту ще рік тому, і залишалася тільки вивіска. 
Частину фондів установи було відправлено до 
Бібліотеки іноземної літератури, частину вики-
нули.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці україн-
ської літератури в Москві провели обшук, по-
ліція підкинула націоналістичну літературу. Та-
кож обшук провели вдома в директорки бібліо-
теки Наталії Шаріної.

5 червня 2017 року Міщанський райсуд 
Москви засудив Шаріну до 4 років ув’язнення 
умовно. Її звинуватили в розповсюдженні екс-
тремістської літератури, «що закликає до нена-
висті й ворожнечі», а також у розтраті бюджет-
них коштів. Захист Шаріної оскаржив вирок. 
Мосміськсуд продовжує розглядати апеляцію 
захисту на вирок.

У міжнародній правозахисній організації 
Amnesty International заявили, що Шаріна ста-
ла жертвою судового свавілля, а винесений 
вирок демонструє повне презирство росій-
ської судової системи до принципу верховен-
ства права.

Зростання грошових активів, нові ква-
дратні метри, люксові автівки й навіть автор-
ські права на книги — 2017 рік видався дово-
лі прибутковим для членів Кабінету Міністрів. 
Про це йдеться в дослідженні проекту Bihus.
Info.

Повідомляється, що дружина прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана Олена купи-
ла 2017 року автомобіль Mercedes-Benz GLE 
350d, а також отримала в спадщину 1,5 тисячі 
квадратних метрів землі й житловий будинок 
у Вінниці площею 26,3 кв. м, а грошові активи 
родини за 2017 рік зросли на 16 млн гривень.

У декларації міністра внутрішніх справ Ар-
сена Авакова з’явилося три авторських права 
на українську, російську та англійську версії 
книги «Ленін з нами?». Також 2017 року гла-
ва МВС ліквідував «Трастову компанію Авако-
ва» і став беззаперечним лідером серед чле-
нів Кабміну зі зростання грошових активів — 
за рік його статки зросли на 105 млн гривень.

Міністр з питань тимчасово окупованих 
територій і внутрішньо переміщених осіб Ва-
дим Черниш гроші, навпаки, витрачав: у 2017 
році він придбав машиномісце і квартиру в 
Києві площею 93 кв. м. Придбання обійшлися 
йому в 2,5 млн гривень.

У декларації міністра енергетики та ву-
гільної промисловості Ігоря Насалика з нової 
нерухомості з’явилися лише два машиноміс-
ця загальною площею 30 кв. м, 288-метро-

ва квартира на Хрещатику в Києві, 561-ме-
тровий будинок у приміському Козині, й 1880 
квадратів землі він переписав на дружину. Та-
кож подружжя продало дві автівки — Mazda 6 
і ВАЗ 21065, а їхні грошові активи збільшили-
ся на 1,5 млн гривень.

Міністр аграрної політики та продоволь-
ства Тарас Кутовий збіднів на 2 млн гривень, 
також з його декларації зникла 223-метрова 
квартира, яку він нібито орендував у рідно-
го батька. Натомість у ній з’явилася плавуча 
дача, на оренду якої міністр витратив 63 ти-
сячі гривень.

До декларації міністра інфраструктури Во-

лодимира Омеляна додалася оренда 270-ме-
трового будинку в селі Іванковичах побли-
зу Києва й 1296 кв. м землі під ним. Орендує 
їх дружина міністра Світлана Бевза у 25-річ-
ної Христини Бевзи, яка, ймовірно, доводить-
ся їй родичкою. Також у декларації Омеляна 
з’явилося право користування BMW Х5 брата 
і Ford Fusion Comfort матері. Свою Volvo S80 
він продав. Окрім цього, в жовтні 2017 року 
дружина міністра заснувала ТОВ «Марк.Ком», 
яке спеціалізується на шитті одягу.

Дружина міністра оборони Степана Полто-
рака 2017 року отримала в подарунок від ма-
тері автомобіль Mini Cooper і продала 40-ме-
тровий будинок та землю під ним. Грошові за-
ощадження подружжя Полтораків зросли на 
1,5 млн гривень, натомість зникло право ко-
ристування автомобілем Mazda 3.

Міністр юстиції Павло Петренко переїхав 
з однієї орендованої квартири площею 109 
кв. м до іншої, на 151 квадрат. Нове помеш-
кання Петренка знаходиться в елітному бу-
динку Pechersk Hills Residence, що у провулку 
Мічуріна, 28. Також Павло Петренко продав 
автомобіль Land Rover і накопичив 2,3 млн 
гривень грошових активів.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у 
2017-му продав Toyota Camry й пересів на 
Volkswagen Passat.

Декларації інших членів Кабміну залиши-
лися без суттєвих змін порівняно  з минулим 
роком.

Мільйони, нерухомість і розкішні авто: 
як за рік збагатіли міністри

Семен ГЛУЗМАН, 
лікар-психіатр 
і правозахисник, 
колишній дисидент та 
політв’язень, президент 
Асоціації психіатрів України 

«Влада навіть не намагається 
обманути українців — 
вона нас зневажає» 

Є категорія людей, які розумово відсталі, але ми 
ж не про них говоримо. Так, цим людям важко, вони 
не розуміють, що відбувається, і частина з них — мої 
клієнти. Але мені здається, я це бачу у своїх поїзд-
ках по Україні, переважна більшість людей почули 
б правду, і вони чують цю правду. Я часто виступаю 
перед молоддю, перед тими, хто ще не виїхав, і бага-
то хто з них про це задумується. Я їх розумію.

Будь-які зміни зупиняє жадібність і сліпота на-
шої влади. І справа не тільки в одному прізвищі, 
тому що це не путінський режим.

Насправді м’яко обманути людей можна, пообі-
цявши щось, виконати не все вдасться, але хоча б 
частково, і для цього не треба ж віддавати свої міль-
йони і мільярди. Мене обурює і дивує те, що вони 
цього не розуміють. Як сказала одна журналістка, 
вони нас просто зневажають. Я зрозумів, що, напев-
но, вона має рацію. Вони навіть не намагаються об-
манути. Їм здається, що вони десь запхають гроші, 
але гроші вже не будуть працювати так, як раніше.

— Як можна апелювати до частини суспіль-
ства, яка розуміє все, що відбувається в країні і 
яка не бачить жодного інструменту долучитися до 
розбудови країни?

— Насправді вони не бачать цього інструменту 
не тому, що сліпі, а тому, що його нема. Влада не дає 
їм цих каналів. Ну ось зараз у моїй команді декіль-
ка молодих людей, які хочуть моєї допомоги й по-
ради. Вони хочуть ввійти в політику, і я намагаюсь 
їм допомогти. Але правда в тому, що я з жалістю до 
них ставлюся, бо їх не підпустять. Але я розумію, що 
зобов’язаний допомагати їм, і коли їх не підпустять, 
я про це також буду говорити. З одного боку, в Украї-
ні є свобода слова, я можу говорити все, що захочу, і 
я говорю, але відчуття, що ніби в нікуди. Це страшно.

Ефір програми «DROZDOV» на телеканалі ZIK 

20 квітня в міністра інфраструктури Володимира Омеляна народи-
лася донька Анна. Його дружина — дизайнерка Світлана Бевза — на-
роджувала в американському Нью-Йорку, де жила до пологів кілька мі-
сяців. Подружжя виховує сина Марка, який також народився у США. 
Дитина, яка з’явилася на світ у Сполучених Штатах, автоматично отри-
мує громадянство цієї країни.

У січні Президент Петро Порошенко з родиною відпочи-

вав на Мальдівах. Витратив щонайменше $500 тис. — це майже 
14 млн грн.

Того  самого місяця Генпрокурор Юрій Луценко із сім’єю провів від-
пустку на Сейшельських островах. Мандрівка коштувала понад $52 
тис. — близько 1,8 млн грн.

Gazeta.ua цікавиться, чому чиновники дозволяють собі відпочива-
ти й лікуватися за кордоном. 

Народжують у Нью-Йорку, відпочивають на Мальдівах. 
Нинішня влада не вірить в Україну

Ігор ЛОСЄВ,
філософ:

«Еліта формується 
у важких історичних 

випробуваннях»
Нормальна еліта всі важкі часи пережи-

ває разом зі своїм народом. Син генерала 
Дудаєва, коли була війна в Чечні, першим пі-
шов воювати. Був важко поранений. І, як ска-
зав сам Дудаєв, «Я лише тому маю моральне 
право вимагати, щоб інші йшли воювати, бо 
мій син був у перших лавах».

А ці ж люди довели нашу медицину до та-
кого стану, що їхні дружини бояться тут на-
роджувати. І це справедливо, бо стан дійсно 
жахливий.

Але замість того, щоб наводити порядок 
у країні, вони намагаються в інших державах 
вирішувати свої приватні проблеми. Не ба-
жаючи переживати все те, що переживають 
мільйони українців. Бо тоді треба самооб-
межуватися. А навіщо переживати труднощі, 
коли можна перебувати у приємних умовах?

Приходять до влади, щоб вирішувати 
свої особисті питання — майнові, фінансові, 
кар’єрні. Які завгодно, тільки не країни.

Ніяка це не еліта. Такі собі нувориші, які 
скористалися моментом і залізли нагору. Ко-
ристуються становищем для власного збага-
чення.

Еліта формується у важких історичних ви-
пробуваннях. Коли жертвуєш собою більше за 
інших і стаєш визнаним представником нації. 
Наприклад, в Ізраїлі верхівка — люди, які бра-
ли участь у численних війнах за свою країну. Їм 
не треба пояснювати, що таке патріотизм, як 
треба служити своїй країні. Там практично всі 
прем’єри, президенти, міністри — колишні офі-
цери, генерали армії оборони Ізраїлю.

А наші лідери що можуть розповісти — як 
один бізнесюк в іншого фабрику вкрав?

Левко 
ЛУК’ЯНЕНКО,
Герой України: 

«Теперішнє керівництво 
не має пошани 

до пересічних людей»
Керівники держави повинні жити 

мріями і мораллю свого народу. Якщо 
цього не роблять — значить, випадко-
во опинилися на посадах. Їх звідти тре-
ба виганяти.

Україна перебуває в перехідній ста-
дії — від колоніального стану до неза-
лежності. 300 років була в російській 
«тюрмі народів». Але комуністи зали-
шилися при владі. Ті, хто раніше гнав у 
тюрму українських націоналістів, тепер 
опинилися на посадах, які зобов’язують 
відстоювати національні інтереси. Такі 
ідеологічні трансформації швидко не 
відбуваються, влада стала злодіями. 
Замість приватизації зробили «прихва-
тизацію», почали збагачуватися. Тому 
досі країна повільно переповзає з ми-
нулого в майбутнє.

Повільно змінюється і свідомість 
людей. Комуністична система привчи-
ла українців до рабства. Мовляв, від них 
нічого не залежить. З такими поняттями 
суспільство живе досі. Коли виборчий 
бюлетень продають за кіло гречки. При-
чому промосковським, непатріотичним 
силам. Далі парламент вибирає таку 
саму виконавчу владу.

Президент, Прем’єр, Генпрокурор, 
чимало народних депутатів ставляться 
до простого народу в дусі зневаги. Як 
до «рабсили», «маси», яка зобов’язана 
виконувати вказівки. Така їхня мораль. 
Думають: піднявшись на висоти вла-
ди, піднялися в небеса. А раби десь там 
повзають нижче, по городах, заводах, 
щось точать, свердлять.
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Пряма мова Історія і сьогодення

27 квітня 2018 року — 
історичний день для жителів 
Північної та Південної Ко-
реї. Очільники обох держав 
проголосили завершення 
Корейської війни, пообіця-
ли позбавитися від ядерної 
зброї та виявляти єдність у 
подальших політичних відно-
синах. 

Президент КНДР Ким 
Чен Ин та його південно-
корейський колега Мун 
Чже Ін виступили зі спіль-
ною заявою, в якій підтвер-
дили свій намір досягнути 
«без’ядерного Корейського 
півострова». 

Кім Чен Ин заявив із три-
буни в Пханмунджомі (ней-
тральна територія, що нале-
жить обом Кореям і є місцем 
проведення переговорів): «Я 
щиро сподіваюся, що Північ і 
Південь можуть вільно пря-
мувати тим шляхом, котрий 
пройшов сьогодні я. І ми зно-
ву будемо єдиними, адже нас 
об’єднують спільна історія, 
спільна мова і спільна кров».

Ця заява ознаменува-
ла кінець Корейської війни, 
яка триває з 1950 року. У 
далекому 1953-му тодішні 
владці держав-сусідок під-
писали Корейську угоду про 
перемир’я, в якій досягнули 
згоди про припинення вог-
ню між їхніми збройними си-
лами, але офіційного мирно-

го договору між урядами тоді 
підписано не було.

Лише 27 квітня 2018 
року оприлюднили доку-
мент під назвою «Деклара-
ція Пханмунджома за мир, 
процвітання і об’єднання на 
Корейському півострові». У 
тексті декларації сказано: 
«Обидва лідери урочисто за-
являють... що на Корейсько-
му півострові більше не буде 
війни, і почалася нова ера 
миру».

Через кілька років після 
Другої світової війни і після 
громадянської війни Корея 
залишилася розділеною, по-
дібно до В’єтнаму, який, що-
правда, об’єднався вже по-
над 40 років тому. Північна 
частина Кореї стала назива-
тися Корейська Народно-Де-
мократична Республіка, і її 
весь цей час вважають дер-
жавою з комуністичною іде-
ологією, як і Китай. Південна 
Корея, яка називається Рес-
публіка Корея, — це, умовно 
кажучи, капіталістична кра-
їна ринкової економіки, до-
сить розвинута, на відміну 
від бідної Півночі. 

А взагалі Корея — 
древня країна багатовіко-
вої культури й державнос-
ті. Можливо, скоро настане 
час, коли вона об’єднається, 
як це зробила Німеччина. 

Кілька засідань президентської War 
Room (кімнати війни) було присвячено — 
ні, не планам відбиття агресії — планам 
недопущення мене до виборів. Причина: 
за даними різних опитувань, різних соці-
ологічних служб, протягом останніх двох 
місяців для Порошенка стало ясно, що 
в рейтингах він стрімко летить донизу і, 
якби вибори відбулися сьогодні, то в дру-
гому турі переміг би я. І Порошенко боїть-
ся, небезпідставно, що віддам його під 
суд. Рейтинги не оприлюднювалися саме 
з цієї причини, фактично з лютого.

Порошенко поставив Генпрокурату-
рі завдання «накопати» на мене що за-
вгодно, але закрити рота й зупинити 
участь у виборах. Прокурори «переко-
пали» все, ще в часи Януковича, багато-
кратно тепер — немає нічого, доповіда-

ють. Порошенко заслуховує прокурора 
з міста Києва, якому доручено «накопа-
ти» — щотижня й особисто. Прокурори 
розуміють, у що їх утягують, але під тис-
ком виконують злочинні вказівки Поро-
шенка.

На засіданнях War Room під голо-
вуванням Гаранта розглянули різні 
варіанти.

Перший: негайне затримання і мій 
арешт, по безпредєлу, за будь-якими 
сфабрикованими звинуваченнями. Поки 
цей варіант відклали. Не тому, що боять-
ся брутально порушити Закон, — бояться 
створити образ «народного мученика», 
який потім не в другому, а ще в першому 
турі переможе. І тоді точно посадить і на-
довше, і більшу кількість.

Поки зійшлися на другому, трохи до-
вшому, поетапному варіанті. Спочатку 
висунути підозри і пригрозити тюрмою 

будь-яким кільком моїм підлеглим 12 – 
13-річної давнини, силовим способом 
змусити їх чим і як завгодно оббрехати 
мене, щоби були хоча б якісь нібито «ле-
гітимні» підстави для наступного етапу. 
А наступний етап — підозра, затриман-
ня, арешт, швидкий закритий суд і вирок 
уже мені.

Паралельно, в обох варіантах, має 
бути скоординована з олігархами/влас-
никами каналів потужна медійна атака 
проти мене, із залученням вищих чинів 
Генпрокуратури, Військової прокурату-
ри, депутатів БПП/НФ і придворних «по-
літологів».

Що робитиму, ви спитаєте? Те, що й 
робив, але ще більш ефективно — пра-
цюватиму на перемогу. Щоби це злочин-
не кубло більше не знущалося над на-
шою країною і не крало наше з вами і 
сьогодення, і майбутнє.

За 4 роки війни житло 
від держави отримали 

лише 63 сім’ї 
переселенців

І це з понад 1 мільйона 
600 тисяч біженців, пересе-
ленців з окупованого Криму й 
Донбасу. Їх же завуальовано 
називають у нас «внутрішньо 
переміщені особи». Ці люди 
втратили домівки, основне 
своє майно — житло. І мали 
б розраховувати хоч на якусь 
допомогу нашої держави. Але 
даремно.

Допомагають 
Європа і Японія 
Німеччина надасть Укра-

їні 9 млн євро на житло для 
переселенців. Про це повідо-
мило Міністерство соціальної 
політики. «Фінансова допомо-
га надається Міністерством 
економічної співпраці та роз-
витку Німеччини (BMZ) через 
німецький державний Банк 
Розвитку KfW. Проект «Спри-
яння розвитку соціальної інф-
раструктури. УФСІ VI» трива-

тиме чотири роки», — йдеться 
в повідомленні.

Грантові кошти спряму-
ють у Дніпропетровську, За-
порізьку, Харківську області 
та підконтрольні уряду Укра-
їни райони Донецької та Лу-
ганської областей. Проект 

допоможе близько 1000 вну-
трішньо переміщеним осо-
бам отримати соціальне жит-
ло. Розпорядником коштів ні-
мецького уряду, які надають 
через Банк Розвитку KfW, ви-
ступає Український фонд со-
ціальних інвестицій.

За 2 роки наш уряд про-
фінансував лише 1% про-
ектів, пов’язаних з пере-
селенцями. Міністерство у 
справах тимчасово окупо-
ваних територій та внутріш-
ньо переміщених осіб від 
2016 року залучило до про-

ектів, пов’язаних з пересе-
ленцями та прифронтовими 
районами, близько 3 мільяр-
дів гривень. Держава профі-
нансувала лише 1% від цієї 
суми.

Більшість проектів реалі-
зували в 5 регіонах, де про-

живає найбільше внутрішніх 
переселенців або є громади, 
які потерпають від воєнного 
конфлікту. Проте є й проекти 
загальнодержавного масш-
табу.

Якби міжнародні партне-
ри не долучилися до реаліза-
ції цих проектів, їх би взагалі 
не реалізували в Україні.

Серед найбільших доно-
рів — американська урядова 
організація USAID, яка нині 
реалізовує 2 масштабних 
проекти загальною вартістю 
87 мільйонів доларів.

2017 року МінТОТ органі-
зувало доставку гуманітарної 
допомоги від Швейцарії, Біло-
русі, Литви на суму 2 мільйони 
доларів.

Сам уряд виділив на реа-
лізацію проектів на потреби 
внутрішньо переміщених осіб 
лише 17 мільйонів гривень, 
що не перевищує 1% від за-
гальної вартості реалізова-
них проектів.

Раніше Японія виділила 
3,6 млн грн на потреби пере-
селенців.

У демократичній країні її громадяни 
мають дізнаватися про рішення влади не 
лише після їх ухвалення, а й на стадії ідей, 
пропозицій, підготовки тих чи інших рі-
шень. Які ж нововведення пропонують у 
нашій країні? Їх ще можна й потрібно об-
говорювати нашим громадянам, адже це 
саме громадян і стосується. 

Новації щодо прописки
Мініcтeрcтвo eкoнoмічнoгo рoзвитку 

та тoргівлі прeзeнтувалo закoнoпрoeкт, 
згідно з яким прoпoнуєтьcя cкаcувати 
oбoв’язкoвий штамп у паcпoрті, щo 
заcвідчує прoпиcку. Інфoрмація прo 
прoпиcку грoмадян будe міcтитиcя в 
oднoму дeржавнoму eлeктрoннoму 
рeєcтрі.

Такoж мініcтeрcтвo oбіцяє пoлeгшити 
рeєcтрацію прoпиcки. Для цьoгo дocтатньo 
будe пoдати oнлайн абo ocoбиcтo тільки 1 
дoкумeнт — дeкларацію (зараз нeoбхідні 
4 – 5 дoкумeнтів і ocoбиcта приcутніcть в 
oргані рeєcтрації).

Такoж закoнoпрoeкт пeрeдбачає низ-
ку штрафів:

за надання нeправдивих відoмocтeй 
для рeєcтрації міcця прoживання — 1700 
грн;

за прoживання грoмадян бeз 
рeєcтрації міcця прoживання більшe 
90 калeндарних днів піcля зняття з 
пoпeрeдньoгo міcця рeєcтрації — 340 – 
850 грн.

Разoм з тим закoн нe пeрeдбачає 
штрафів за прoживання нe за міcцeм 
рeєcтрації.

Для запобігання жорстокому 
поводженню з дітьми

Кабмін схвалив проект закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання жорсто-
кому поводженню з дітьми, виникненню 
безпосередньої загрози їхньому життю 
або здоров’ю та подолання цих явищ».

Законопроект передбачає посилен-
ня адміністративної та кримінальної від-
повідальності батьків шляхом збільшен-
ня штрафних санкцій, запровадження та-
ких санкцій за невиконання батьківських 
обов’язків.

За даними уряду, за період незалеж-
ності України від 1991 року по 2015-ий 
чисельність дітей зменшилась на 4947,6 
тис. осіб, а їх питома вага в загальній чи-
сельності населення скоротилася з 25,6% 
до 17,9%. 

Крім того, значною є смертність дітей. 
Особливе занепокоєння викликає смерт-
ність дітей від зовнішніх причин, тобто від 
причин, які можна усунути за умови якіс-
ного догляду й піклування в сім’ї. 

Із понад 100 тис. дітей, які прожива-
ють у закладах інституційного догляду та 
виховання, лише близько 8% — це діти-си-
роти й діти, позбавлені батьківського пі-
клування, а решта мають батьків. 

Значне підвищення штрафів 
за порушення 

пожежної безпеки
Кабінет Міністрів України підготував 

законопроект про підвищення штрафів за 
порушення вимог пожежної безпеки. 

Згідно з проектом за порушення 
встановлених вимог пожежної безпеки 
для громадян пропонують встановити 
штраф від 30 до 50 неоподатковуваних 
мінімумів (від 510 до 850 гривень), а для 
посадових осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців — від 50 до 100 неоподатковува-
них мінімумів (від 850 до 1700 гривень). 
Нині максимальний штраф становить 170 
гривень.

За даними Державної служби з над-
звичайних ситуацій, протягом останніх 
п’яти років в Україні сталося близько 353 
тисяч пожеж, на яких загинуло понад 11 
тисяч осіб, а прямі збитки від них склали 
майже шість мільярдів гривень.

Нині Держслужба з надзвичайних си-
туацій проводить перевірку закладів ма-
сового скупчення людей на предмет ви-
мог безпеки, передусім пожежної. Пере-
віряють торговельно-розважальні цен-
три, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші 
місця.

Станом на 11 квітня вже виявили по-
над 15 тисяч порушень, з яких більше 5 ти-
сяч не усували протягом тривалого часу.

26 квітня 1988 року на 
Майдані Незалежності (тоді 
площа Жовтневої революції) 
відбулася перша в УРСР не-
санкціонована демонстрація. 
Присвячена вона була Чорно-
бильській катастрофі.

Організатор — Україн-
ський культурологічний клуб 
— підготував транспаран-
ти: екологічні — «Ні майбут-
нім Чорнобилям!», «Геть АЕС з 
України!», «Не хочемо мертвих 
зон», «Промисловість, землю, 
воду — під екологічний конт-
роль» і політичні — «Вся влада 
Радам!», «Гласність в Україну!»

Чоловіків почали затри-
мувати ще на підходах до пло-
щі. Але до тих, хто лишився 
(переважно жінок), почали 
долучатися перехожі. Усього 
зібралося понад 100 людей. 
Вони взяли один одного по-
під руки, утворивши ланцюг. 
Бо кремезні молодики в ци-
вільному почали стягувати 
демонстрантів з помосту, ви-
дирати з рук і шматувати їхні 
плакати.

Більшість затриманих від-

пустили з відділків міліції вже 
ввечері. А одного з лідерів 
УКК — Олеся Шевченка, який 
уголос зачитував статтю Кон-
ституції про право на зібран-
ня та мітинги, затримали на 
15 діб. Його примірник Кон-
ституції вирвали з рук і по-
рвали міліціонери.

Наступного дня в київ-
ських газетах з’явилося неве-
личке повідомлення міського 
управління внутрішніх справ 
про те, що 26 квітня купка ху-
ліганів порушувала громад-
ський порядок на площі Жов-
тневої революції і заважа-
ла підготовці площі «до улю-
бленого всенародного свята 
Першого травня».

Та вже восени 1988 року 
перший легальний мітинг на 
площі перед Республікан-
ським стадіоном у Києві зі-
брав під екологічними гасла-
ми понад 40 тисяч киян. Вони 
дружно скандували: «Хай 
живе КПСС на Чорнобиль-
ській АЕС!»

Марічка НАБОКА
Радіо Свобода

У Запоріжжі осквер-
нили пам’ятник жертвам 
Голодомору. Статуї жінки, 
яка символізує матір-Украї-
ну, що журиться за своїми ді-
тьми, відбили ніс. Скульптур-
на композиція розташована в 
центральному — Вознесенів-
ському — районі міста, у скве-
рі імені Олександра Поляка. 
Пам’ятник являє собою шести-
метровий мармуровий хрест, 
біля якого стоїть скорботна 
жінка. Композиція створена в 
чорно-білих кольорах, а на під-
ніжжі розміщено напис «Жерт-
вам Голодомору 1932 – 1933 
років».

У 2014 р. вже розби-
вали обличчя цій статуї з 
пам’ятного меморіалу.

У Полтаві сплюндру-
вали пам’ятник жертвам 
нацизму. Вандали сплюн-
дрували монумент Скорбот-
ної Матері та пам’ятний знак 
євреям-жертвам нацизму. 
Антисемітські гасла написали 
чорною фарбою прямо під но-
сом у правоохоронців. 

У 2014 році меморіал об-
писали зеленими літерами, 
2016 року — жовтими. Одного 
разу вандалів вдалося затри-
мати — вони заплатили 200 
грн адміністративного штрафу.

30 років від дня першої 
несанкціонованої демонстрації в УРСР

Безпам'ятство

Північна й Південна Корея поклали 
кінець майже 70-літній війні. 

Наступний етап — об’єднання країни?

«Розроблено план  дискредитації 
Анатолія Гриценка» 

Анатолій ГРИЦЕНКО,
колишній міністр 
оборони України та 
голова Комітету 
Верховної Ради з 
національної безпеки і 
оборони, лідер партії «Громадянська позиція» 

Нашим біженцям-переселенцям 
допомагає не держава, а інші країни

Що пропонує влада
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Закордонне українство Панорама

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Олександр Волощук, чернігівський мандрівник, повідомляє з Аргентини

У Верховній Раді  —  постанова про 
повернення Переяславу-Хмельницькому 

його давньої назви — Переяслав
Перейменування ініціювала міська рада з метою повернення міс-

ту його історичної назви. Перша літописна згадка про Переяслав да-
тується 907 роком. Нинішню назву місто отримало 1943 року. Зміну 
назви тоді пояснили метою «вшанування пам’яті великого сина укра-
їнського народу… основоположника союзу російського і українського 
народів Богдана Хмельницького».

В Україні ще є кілька великих міст, у тому числі обласні центри, 
які отримали іншу назву під час радянського режиму. Це, зокре-
ма, Івано-Франківськ, який до 1962 року мав назву Станіславів, та 
Хмельницький, який до 1954 року називався Проскурів.

Померла колишня перша леді США 
Барбара Буш

17 квітня померла колишня перша 
леді США Барбара Буш. Дружині 41-го 
і матері 43-го президента Сполучених 
Штатів було 92 роки.

Дружина президента Джорджа Бу-
ша-старшого Барбара Буш виконувала 
обов’язки першої леді в 1989 – 1993 

роках, займалася гуманітарними питаннями. 
Буші, які одружилися 1945 року, мали найдовший шлюб з 

будь-якої президентської пари США в історії країни.
Джордж Буш-старший, якому в червні має виповнитися 94 

роки, — нині найстаріший з живих  президентів США.
Барбара Буш — лише одна з двох американок, котра була 

дружиною і матір’ю президента. Перша — Ебігейл Адамс.

Найчастіше українці 
подорожують до Польщі

Загалом протягом останніх 4 років кордон перетнули 337,6 
млн осіб і 74,28 млн транспортних засобів. Щороку пасажиропо-
тік зростає приблизно на 10 відсотків.

Збільшення пасажиропотоку пов’язане з уведенням безвізо-
вого режиму з Європейським Союзом.

Від моменту введення безвізу цією можливістю скористало-
ся 483 тисячі громадян України.

Львівський піаніст став заслуженим 
діячем культури Польщі

Музикант Львівського оперного театру Сергій Григоренко отри-
мав польську державну нагороду «Заслужений діяч культури Поль-
щі». Сергій Григоренко майже щороку дає концерти в Польщі. Також 
львівський музикант став першим з українців, що взяв участь у тра-
диційних концертах біля пам’ятника Шопену у Варшаві.

Водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі в Південній 
Африці. Його по праву вважають одним з найбільш вражаючих і кра-
сивих. Мільйони літрів вируючої води зі страшною силою падають у 
вузьку ущелину, утворюючи високу хмару, яку видно навіть на від-
стані 50 кілометрів. Це явище місцеві жителі назвали «Моси оа Ту-
нья», в перекладі на українську воно означає «гуркітливий дим».

В ущелину вода зривається з величезної висоти — 128 метрів, 
а обсяг води становить до 700000 кубометрів (тонн) на хвилину. Вік-
торія — наймасивніший водоспад у світі, бо ширина суцільного па-
діння його води сягає близько 1 800 метрів.

Шотландський мандрівник Девід Лівінгстон вважається пер-
шим європейцем, який побачив водоспад і зумів його докладно опи-
сати. У листопаді 1855 року, пливучи на маленькому човнику вниз 
по бурхливій течії річки Замбезі, він побачив великий острів біля са-
мої межі водоспаду. Наблизившись до нього, мандрівник обімлів від 
тієї неймовірної краси, яка відкрилася перед ним.

А трохи пізніше цей знайдений шматочок суші назвали островом Лі-
вінгстона. Дослідник дав назву водоспаду на честь своєї дочки — Вік-
торії, хоча всі думали, що назвав водоспад на честь королеви Вікторії.

Річка Замбезі — четверта за довжиною в Африці — 2574 кіломе-
три. Ця могутня ріка спокійним перебігом спрямовує свої води  розло-
гими рівнинами Центральної Африки, потім раптово різко обривається 
у вузьку й досить глибоку ущелину на кордоні країн Зімбабве та Замбії.

Коли настає сезон дощів, водоспад досить важко роздивитися 
через густий туман, який насичує повітря настільки, що іноді він пе-
ретворюється на дрібні дощові краплі. І тому навіть у спеку можна 
абсолютно несподівано промокнути наскрізь.

Водоспади — надзвичайно цікаве явище. На думку геологів, це 
найбільш руйнівна сила природи, бо вода здатна розмивати й руйну-
вати навіть найтвердішу породу, створюючи ущелини та каньйони.

Поруч із водоспадом — величезний міст Вікторія Брідж, унікаль-
на ланка залізничної лінії між Зімбабве та Замбією, а також одна з 
трьох автодоріг між цими країнами.

Водоспад належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Чорнобильська виставка 
на Дні Землі 

Члени Громадського Комітету південно-західної Флориди 
(США) взяли участь у відзначенні Дня Землі 21 квітня. Це була 
нагода розказати про Чорнобильську аварію в Україні, яка ста-
лася 26 квітня 1986 року. На столі були розкладені книжки, ле-
тючки та інші матеріали про Чорнобильську авaрію, а також ін-
формація про Україну та сучасну війну з Росією на Донбасі. Ви-

ставку підготува-
ли Неля Лехман 
та Віра Бодна-
рук з поміччю др. 
Богдана Боднару-
ка, які вже понад 
10 років беруть 
участь у Дні Зем-
лі у Флориді. До-
помагали розпо-
відати про Чорно-
бильську аварію, 
сучасну ситуацію 
в Україні членкині 
56-го відділу Со-
юзу українок Аме-

рики Леся Попель (голова), Іванка Олесницька, Оксана Лев, Таня 
Сілецька, Мирося Футей та суддя Богдан Футей.

Крім отримання інформації про довкілля, родини з дітьми 
мали нагоду відчути красу природи в парку, почути фольклор-
ну американську музику. 

Українська громада в Норт-Порті пом’янула жертв Чорноби-
ля в соборній панахиді в неділю, 29 квітня, в церкві св. Андрія 
при Українськім релігійним та культурнім осередку в Норт-Порті.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова Громадського комітету

Буенос-Айрес — місто багатонаціо-
нальне й різноконфесійне. Є тут і чима-
ло православних — нащадків мігрантів 
зі слов’янських та близькосхідних країн: 
українців, росіян і сербів, греків, сирій-
ців, ліванців. З-поміж інших православ-
них храмів аргентинської столиці не загу-
бився й український — це Свято-Покров-
ська церква УАПЦ на вулиці Таріха.

Історія церкви почалася в 1950-х ро-
ках, а її будівничим, першим на-
стоятелем і адміністратором 
був митрофорний протоієрей 
отець Борис Арійчук. Уже біль-
ше 36 років отець Борис пе-
ребуває у засвітах, але добра 
пам’ять про нього живе в сер-
цях і душах багатьох українців 
Аргентини. 

В один із днів свого пере-
бування в Буенос-Айресі я по-
знайомився з донькою першо-
го настоятеля Свято-Покров-
ської церкви Дарією Арійчук 
і завітав до неї в гості. У свої 
74 роки пані Дарія має чудову 
пам’ять, як безцінні родинні ре-
ліквії вона зберігає архів свого батька, в 
якому чимало документів і світлин, деякі 
з них датовані ще 20-ми роками минуло-
го століття. 

Борис Арійчук народився 1900 року 
у священичій родині на Буковині. У січні 
1917 року, не закінчивши гімназії, був по-
кликаний до війська і приділений до від-
ділу Українських Січових Стрільців у Льво-
ві. Брав участь у визвольних змаганнях, 
у березні 1919 року в битві під Город-
ком Ягайловським був поранений і від-
правлений до шпиталю. Після повернен-
ня до цивільного життя навчався на бо-
гословському факультеті Чернівецького 

університету, який закінчив 1925 року зі 
званням магістра богослов’я. Того само-
го року одружився, був рукоположений у 
сан священика і призначений на парафію 
в село Черешенька на Буковині. Під час 
Другої світової війни служив на Холмщи-
ні, звідки переїхав до Горішньої Австрії і 
разом з о. Василем Мельничуком, також 
буковинцем, опікувався біженцями, що 
були розкидані по всій Австрії. 

1948 року о. Борис Арійчук разом 
з родиною емігрував до Аргентини, а в 
жовтні того року Братство Святої Покро-
ви обрало його своїм головою. На цьо-
му посту він залишався до 1979 року, 
коли пішов у стан спочинку. Починаючи 
від 1950 року, отець Борис виконував 
також обов’язки адміністратора Україн-
ської Автокефальної Православної Церк-
ви в Південній Америці, редагував і вида-
вав журнал «Дзвін» — орган Братства Св. 
Покрови. А найбільше праці він доклав до 
видання «Української Малої Енциклопе-
дії» за авторства професора Євгена Она-
цького, яка в часі між 1957 і 1967 рока-

ми вийшла у 16 томах загальним обся-
гом 2147 сторінок. Це був унікальний твір 
україністики в еміграції. Сам Євген Она-
цький у післяслові до УМЕ стверджував, 
що «без нього (отця Арійчука) моя праця, 
певно, в наших емігрантських умовинах 
не побачила б світу».

Чимало зусиль доклав протоієрей 
Борис на спорудження церкви Святої По-
крови в Буенос-Айресі. Він започаткував 

збір коштів на її будівництво, зби-
раючи пожертви від українських 
емігрантів у різних країнах. Упро-
довж кількох років тривало спо-
рудження українського храму, аж 
поки в середині 1960-х під його 
склепінням залунали слова молит-
ви до Господа. 

Пастирська діяльність отця Бо-
риса не обмежувалась Буенос-Ай-
ресом, він їздив православними 
українськими парафіями і до інших 
регіонів Аргентини. А коли 8 жов-
тня 1981 року упокоївся в Бозі, на 
його смерть обізвалися не тільки 
вірні чада в Аргентині, некрологи 
з’явилися і в українських газетах 

інших країн, зокрема в часописі «Букови-
на», що видавали в канадському місті То-
ронто. 

Могила митрофорного протоієрея 
отця Бориса Арійчука знаходиться на 
«британському» секторі цвинтаря Чи-
карита — найбільшого некрополя Буе-
нос-Айреса. Там поховано і його дружи-
ну Євгенію, котра лише на рік пережила 
чоловіка, і їхню старшу доньку Миросла-
ву. Молодша донька Дарія свято береже 
пам’ять про свого батька — першого на-
стоятеля української православної церк-
ви Буенос-Айреса. 

Олександр ВОЛОЩУК

Найбільший водоспад 
світу Вікторія 

Українська
діаспора Словаччини 
вшанувала пам’ять 
видатних українців

Українська громада в Братис-
лаві вшанувала пам’ять україн-
ського письменника Василя Грен-
джа-Донського та режисера і дра-
матурга Юрія Шерегія.

23 квітня співробітники по-
сольства України разом з пред-
ставниками Словацько-україн-
ського товариства Братислави 
та членами музично-драматично-
го ансамблю ім. Т. Шевченка вша-
нували пам’ять видатного україн-
ського письменника, журналіста, 
громадсько-культурного діяча Ва-
силя Гренджа-Донського з нагоди 
річниці його народження.

Присутні на цвинтарі Славіче 
удольє також вклонилися могилі 
видатного українського театраль-
ного драматурга й режисера, дру-
га В.Гренджа-Донського Юрія Ше-
регія. До їхніх могил поклали квіти, 
запалили лампади.

Крім того, активна членкиня 
української громади Словаччини, 
дочка Ю. Шерегія пані Ольга Гри-
цак-Шерегій розповіла присутнім 
про цікаві сторінки з життя вели-
ких синів українського народу.

У США 
престижну 

журналістську 
премію отримав українець 

за матеріали про 
Росію та Путіна

24 квітня оприлюдни-
ли імена переможців однієї 
з найстарших міжнародних 
медіа-премій — Peabody 
Awards. Український журна-
ліст і продюсер Роман Сте-
панович був нагороджений 
за серію репортажів «Inside 
Putin’s Russia» разом з Ні-
ком Шифріним і Заком Фа-
ніним.

На початку квітня Рада 
премії Peabody відібрала 60 
номінантів з 1200 претен-
дентів, які створили найкра-
щі матеріали, опубліковані в 
ЗМІ протягом 2017 року.

Премія Пібоді — що-
річна американська пре-
мія, яку надають за видат-
ний внесок у галузі радіо-, 
теле-,  Інтернет-журналісти-
ки. Вона вважається однією 
з головних премій США в цій 
галузі, а також однією з най-
старших — її вручають від 
1941 року.

Неля Лехман, Оксана Лев, Богдан і Віра 
Боднаруки біля виставки про Чорнобиль.

Четвертий рік поспіль у старовинному 
французькому замку Во-льо-Пеніль, що по-
близу міста Мелан неподалік столиці, відбув-
ся фестиваль «Писанка». Організатори свята 
— громадське об’єднання «Інтеграція та роз-
виток франко-українських відносин».

Захід тривав три дні. Була представлена 
приватна колекція писанок Іванки та Бог-
дана Копчуків, які проводили майстер-кла-
си з писанкарства. Увагу публіки привер-
нула і приватна колекція українського на-
родного вбрання Лесі Микитин. Усі бажаючі 
мали можливість придбати собі українські 
сувеніри, кераміку, вишиванки, скуштувати 

українських страв. 
Гостей свята привітали радник Посольства 

України у Франції, директор Культурно-інфор-
маційного центру Наталія Кочубей, а також 
владика УГКЦ у Франції та країнах Бенілюксу 
Борис Ґудзяк.

У святі взяли участь члени «Пласту», які по-
слухали лекцію про походження й символіку 
писанки.

Перед гостями виступили тріо «Куми», укра-
їнська співачка й композитор Софія Поляк.

Замок Во-льо-Пеніль побудований у ХVII – 
ХVIII ст., нині він слугує для проведення весіль, 
вечірок, ділових зустрічей.

У старовинному французькому замку відбувся фестиваль «Писанка» 

Протоієрей Борис Арійчук: від Буковини до Аргентини
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Цiкавi факти про КанадуЦiкавi факти про Канаду
Наша газета продовжує рубри-

ку цікавих фактів  про країни сві-
ту. Вже були  надруковані розпо-
віді про такі країни: Австралія, Ав-
стрія, Британія, Данія, Єгипет, 
Греція, Індія, Індонезія, Ісландія,                                                                                         
Іспанія, Італія, Китай, Мексика, Ні-
дерланди, Німеччина, Нова Зелан-
дія, Норвегія, Північна Корея, Поль-
ща, Португалія, Румунія, Таїланд, Ту-
реччина,  Швейцарія, Швеція, Фін-
ляндія, Франція, Японія, а також про 
Азію, Африку, Шотландію,  Гренлан-
дію, Сахару. Ви зможете все це про-
читати на сайті газети в Інтернеті. 

                                                                   
Канада займає північну частину 

Північної Америки, майже полови-
ну площі континенту, простягаючись 
від Атлантичного океану на сході до 
Тихого океану на заході. Це друга за 
площею країна світу (9 976 140 км2), 
що поступається лише Російській 
Федерації. Майже така сама площа 
США — 9 826 675 км2. 

9% площі Канади займають вну-
трішні води — ріки й озера. Столиця 
— Оттава. 

Населення країни — 34 млн 800 
тис. осіб. 

Найбільші за населенням міс-
та (кількість мешканців): Торонто 
(5 101 600), Монреаль (3 574 500), 
Ванкувер (2 134 300), Оттава (1 132 
200), Калгарі (1 016 600), Едмонтон 
(990 500), Квебек (705 900), Гаміль-
тон (702 900), Вінніпег (698 200).

Канада межує зі Сполученими 
Штатами Америки на півдні та пів-
нічному заході (Аляска), має морські 
кордони із Францією та Гренландією 
(Королівство Данія).

Починаючи від ХVI століття, бри-
танські та французькі експедиції 
спершу досліджували, а потім од-
ночасно заселяли атлантичне узбе-
режжя країни. Проте 1763 року, піс-
ля семи років англо-французької ві-
йни, Франція позбулася майже всіх 
своїх володінь у Північній Америці, 
включно з Канадою.

Унаслідок об’єднання чотирьох 
британських колоній — Онтаріо, 
Квебек, Нова Шотландія та Новий 
Брансвік — 1 червня 1867 року Ка-

нада сформувалася як федераль-
не утворення у статусі британсько-
го домініону. Після цього відбулося 
територіальне розширення Канади 
і здобуття нею статусу автономії Ве-
ликобританії (1931 р.). Канадським 
актом 1982 року назавжди було ро-
зірвано залишки правової залеж-
ності від Британії. 

Канада є федерацією, що скла-
дається з десяти провінцій і трьох 
територій, за формою правління — 
конституційною (парламентарною) 
монархією, з британською короле-
вою Єлизаветою II як главою дер-
жави. Сама країна — багатокультур-
на й багатомовна. На федерально-
му рівні визнано дві державні мови 
— англійську та французьку. Англій-
ська є рідною для 17,3 млн канадців, 
французька — для 6,7 млн. 

Економічно розвинена краї-
на, має багато природних ресурсів. 
Член ООН, НАТО, Британської Спів-
дружності. 

Більшість мешканців Канади жи-
вуть не далі як за 240 км від кордо-

ну зі США.
Майже половина населення на-

родилася в інших країнах.
Канада — батьківщина багатьох 

винаходів, зокрема це баскетбол, 
електрична плита, електронний мі-
кроскоп, телефон, телебачення.

Країна входить до списку най-
більших світових постачальників зо-
лота, міді, цинку, нікелю, алюмінію, 
природного газу.

Канада має найдовшу берегову 
лінію у світі, протяжність якої стано-
вить більше 200 тис. км.

Транс-Канада є найдовшим на-
ціональним шосе у світі — 7604 км.

2,2% загальної площі країни за-
ймають 43 парки. 

Понад три відсотки жителів Ка-
нади щороку здають кров.

Найвищим піком Канади є Маунт 
Логан (5 959 м).

Баффінова Земля — найбільший 
острів Канади. Його площа стано-

вить 507 451 кв. км. Населення цьо-
го острова — лише 11 тис. осіб.

Делла Фолс — найвищий канад-
ський водоспад, висота якого — 440 м. 

Найбільша провінція Канади 
— Квебек, що займає площу понад 
1,36 млн кв. км (це більше, ніж пло-
ща десятків країн світу). 

Найбільш населеною провінцією 
є Онтаріо — 12,5 млн осіб, на друго-
му місці Квебек — 7,6 млн осіб. 

За даними ООН, Канада посідає 
4-е місце за індексом розвитку, що ро-
бить цю країну ідеальною для життя.

Хокей є національною грою краї-
ни, він і був придуманий у Канаді.

Країна є великим виробником і 
споживачем сиру.

У Канаді розташована тільки 
одна пустеля, в якій існує понад 300 
рідкісних тварин і понад 100 рідкіс-
них видів рослин.

33% канадців сплять голими, а 
перед сном читають книгу.

Теракотова армія є од-
ним з найбільш захопливих 
археологічних відкриттів на-
шого часу. Цю знахідку нази-
вають Восьмим чудом світу, 
вона є об’єктом Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.

Під час сильної посухи 
1974 року, що торкнулася й міс-
та Сіаня (стародавньої столиці 
Китаю), група місцевих селян 
намагалася викопати крини-

цю. Однак замість води селяни 
виявили якісь глиняні уламки. 
Надалі до розкопок залучили 
археологів. Так було здійснено 
одне з найбільших археологіч-
них відкриттів XX століття.

Теракотова армія — леген-
дарна гвардія повнорозмірних 
глиняних воїнів, коней і коліс-
ниць. Теракотові воїни повинні 
були захищати інтереси китай-
ського імператора Цінь Шиху-
анді в потойбічному світі. Їх по-
ховали разом з імператором у 
210 – 209 роках до н.е.

Імператор Цінь Шихуан-
ді, якого в Китаї називають 
імператор-об’єднувач, відо-
мий тим, що зумів об’єднати під 
своєю владою китайські цар-
ства, що ворогували, перетво-
ривши їх на могутню імперію. 
При ньому почали зводити Ве-
лику Китайську стіну.

Будівництво імператор-
ської гробниці почалося 247 

року до н.е., за участю 700 ти-
сяч робітників і ремісників. Бу-
дівництво мавзолею тривало 
38 років. 

Спочатку, згідно з давньою 
китайською традицією, імпе-
ратор хотів поховати із собою 
4000 живих воїнів, але рад-
ники зуміли переконати пра-
вителя не робити цього. Цей 
жорстокий вчинок неминуче 
призвів би до бунту і посла-

бив військову міць імперії. За-
мість цього вирішили поховати 
глиняних воїнів, збільшивши їх 
кількість удвічі. Для надійності. 

Хоча імператор Цінь зна-
чною мірою сприяв розвитку 
імперії, він був сумно відомий 
своєю жорстокістю. У гробниці 
виявили сотні скелетів, багато 
з яких були ремісниками й ро-
бітниками, які допомагали бу-
дувати гробницю. Їх поховали 
для того, щоб зберегти таєм-
ність цього місця та його скар-
бів. Після поховання й опечату-
вання скарбів ворота зачини-
ли, замкнувши всіх робітників,  
ніхто не зміг вийти. Над мавзо-
леєм посадили дерева і траву, 
щоб він зовні мав вигляд зви-
чайного пагорба.

Серед 8000 теракотових 
воїнів неможливо знайти на-
віть двох однакових облич, усі 
особи й зачіски індивідуальні. 

За обличчями воїнів можна на-
віть дізнатися національність 
солдатів Китайської імперії: 
серед воїнів можна спостері-
гати китайців, уйгурів, тибет-
ців, монголів і багатьох інших. 
Обладунки, одяг і взуття від-
творені з ювелірною точністю.

Разом із солдатами стоять 
військові колісниці й запряже-
ні коні. На початку 2000-х ро-
ків археологи знайшли статуї 

чиновників, музикантів, акро-
батів.

Вага кожного воїна скла-
дає приблизно 135 кг, зріст — 
170 – 190 см. Коней, що важать 
приблизно 200 кг, виготовляли 
поряд із мавзолеєм, для більш 
легкого транспортування.

У кожного воїна була при 
собі справжня зброя: списи, 
щити, луки, арбалети й мечі. Про-
те під час народного бунту проти 
Ер Шихуанді (сина Цінь Шихуан-
ді), який, на відміну від великого 
батька, виявився слабким і не-
вмілим правителем, повстанці 
розграбували гробниці.

Усі теракотові воїни були 
яскраво розфарбовані нату-
ральними фарбами, й ці фарби 
не тьмяніли протягом багатьох 
століть, поки воїнів не винесли 
на поверхню. Річ у тому, що при 
контакті з киснем фарби швид-
ко тьмяніють.

Мертве море є однією з найбільш незвичай-
них і унікальних водойм нашої планети. Перш за 
все тому, що насправді це озеро.

Сама назва моря свідчить про те, що вода 
Мертвого моря непридатна для життя, причина 
— великий вміст солі у воді, що робить немож-
ливим життя в ній риб і рослин.

Мертве море — найнижча точка на поверх-
ні Землі, воно знаходиться на 420 метрів нижче 
від рівня Світового океану.

Море розташоване на кордоні Ізраїлю та 
Йорданії.

Найглибше місце моря — 298 м.
Довжина Мертвого моря — 67 км, ширина 

— 18 км.
Вода надходить у Мертве море з потічків і 

річок, але звідти вже нікуди не витікає.
Усупереч переконанням, вода в Мертвому 

морі не найсолоніша у світі. Перше місце — у 
кратерного озера Ассаль (Джибуті).

Вода моря має процентний вміст солі 
33,7%.

Сіль моря дуже гірка на смак, вона сильно 
відрізняється від харчової солі.

Унікальна сіль Мертвого моря допомагає в 
лікуванні вугрів, псоріазу, целюліту, лупи, сухос-
ті шкіри, кропив’янки, болю в м’язах, стресу і ба-
гато чого іншого.

Кажуть, сіль Мертвого моря марно брати 
із собою про запас. Вона втрачає свої чудодій-
ні властивості через 2 години через контакт з 
киснем атмосфери.

Ви можете просто лежати на поверхні води 
без жодних спроб пливти. Щільність води че-
рез сіль дуже велика, і в Мертвому морі пла-
вати може навіть той, хто ніколи не вмів цього 
робити.

Вода Мертвого моря — немов олія. Якщо 
рукою або ногою провести по воді, здається, 

що хлюпаєшся в бензині.
Солону воду Мертвого моря змити без мила 

неможливо.
Вода містить безліч різних мінералів, у тому 

числі йод, кальцій, бромід. 60% мінералів Мерт-
вого моря більше не зустрічаються в жодній во-
доймі планети.

Усі мінерали, які є у воді Мертвого моря, 
містяться в нашому організмі і є для нього не-
обхідними.

Клімат району, в якому розташоване Мерт-
ве море, теплий, сухий, сонячний весь рік.

Мертвому морю — більше 3 мільйонів 
років.

Цариця Єгипту Клеопатра любила Мерт-
ве море настільки, що наказала побудува-
ти на його берегах косметичне виробництво й 
курорти.

Єгиптяни використовували мул Мертвого 
моря для муміфікації тіл померлих.

Аристотель згадував про Мертве море у 
своїх роботах.

50% економіки району Мертвого моря 
складається з рослинництва (найбільш відомі 
культури місцевих садівників — фінікова паль-
ма, площа її посадок перевищує 250 гектарів, 
і базилік, успішно експортується на італійський 
ринок).

80% продукції сільського господарства ре-
гіону Мертвого моря призначені для експорту 
за всіма європейськими й міжнародними стан-
дартами.

У Мертвому морі мулу не знайти, принаймні 
в місцях відпочинку туристів. Тому мул Мертво-
го моря доведеться купувати, якщо є бажання 
стати прекраснішою за Афродиту. 

Непідготовленому туристу перебувати в 
Мертвому морі можна не більше ніж 10 – 15 
хвилин і не більше трьох разів на день.

Теракотова армія Китаю

Це незвичайне Мертве море
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Сьогодні часто цитують 16-
го президента США Авраама 
Лінкольна: «Можна довго обма-
нювати частину народу, можна 
короткий час обманювати увесь 
народ, але нікому ще не вдава-
лося довгий час обманювати 
увесь народ». Ці слова, сказа-
ні в 19-му столітті, спростовані 
в столітті 20-му. Більшовикам 
вдалося створити машину про-
паганди, за допомогою якої 74 
роки виходило обманювати со-
тні мільйонів людей. Цей текст 
— спроба відповісти на два за-
питання: які конструктивні осо-
бливості радянської пропаган-
ди забезпечували її успіх, і чому 
ця машина зламалася? 

Пропаганда, що виникла тися-
чоліття тому, отримала своє ім’я 
близько чотирьохсот років тому, 
коли папа Григорій XV 1622 року 
створив католицьку організацію 
з поширення віри — «Congregatio 
de Propaganda Fide», «Конгрега-
ція пропаганди». Але лише в 20-
му столітті пропаганда досягла 
справжнього розквіту, отрима-
ла розвиток як самостійна сфера 
громадського життя, обросла ін-
ститутами і стала фактично окре-
мою структурою держави й сег-
ментом бізнесу. 

Своїх вершин, з точки зору 
ефективності й масштабу, про-
паганда досягла в сталінському 
СРСР, гітлерівській Німеччині й 
путінській Росії. Конструкції цих 
трьох пропагандистських машин 
мають загальні риси й відмінні 
особливості. Ось на відмінностях 
і зупинимося. 

Радянська пропаганда — як 
старша з вищеназваних паній — 
відрізнялася огрядністю, мону-
ментальністю й фундаментальніс-
тю. Вона єдина мала міцну науко-
ву (нехай навіть іноді навколона-
укову або навіть псевдонаукову) 
основу у вигляді комуністичних 
ідей. Це надавало радянській 
пропаганді деякий флер респек-
табельності. 

Деміург радянської пропа-
ганди — Ленін. На відміну від ін-
ших сфер радянської держави, 
які були ним засновані і де від 
його ідей мало що залишилося, 
тільки в пропаганді ленінські ідеї 
були втілені повністю й точно. Як і 
було заповідано в замітці «Партій-
на організація і партійна літерату-
ра», «літературна робота», тобто 
ЗМІ, книги й кіно стали «коліщат-
ками і гвинтиками» єдиної «за-
гальнопролетарської справи». 

Декрет «Про пресу» ліквідову-
вав колишню систему преси, і на 
рівному місці, з нуля, була побудо-
вана нова, досі не бачена світом 
піраміда пропагандистської по-
тужності, вбудована в партійно-
державну машину й націлена на 
зміну свідомості людей. 

Оскільки догматизм не витри-
мував прямого зіткнення з жи-
вою думкою, Ленін створив інсти-
тут цензури, але спочатку санк-
ціонував безпрецедентний акт 
— депортацію з країни великої 
групи інтелектуалів, які не хотіли 
думати в унісон з більшовиками. 
«Філософський пароплав» з Піти-
римом Сорокіним, Миколою Бер-
дяєвим, Миколою Лосським, Фе-

дором Степуном, Семеном Фран-
ком й іншими російськими мис-
лителями став 1922 року одним з 
перших символів витіснення міз-
ків з Росії. 

Одночасно, того самого 1922 
року, створили Головліт — органі-
зацію, яка впродовж 69 подаль-
ших років здійснювала нагляд за 
ЗМІ, пропускаючи через себе й 
фільтруючи кожне слово, звер-
нене до людей. Створили небува-
лу систему цензури, за якої спів-

робітник Головліту сидів у кожно-
му виданні. Про масштаби цього 
«Міністерства правди» краще го-
ворять цифри. До 1939 року чи-
сельність співробітників Головлі-
ту складала 6027 осіб, 1947 року 
— 6453. На периферії в органах 
цензури працювали 2020 штат-
них цензорів і 3750 районних 
цензорів-сумісників. 

Здійснювати цензуру співро-
бітникам Головліту допомагали 
силові структури, які фактично, 
разом з Головлітом і партійни-
ми комітетами, були кураторами 
преси. Від 1922 року фінансуван-
ня місцевої преси здійснювалося 
через місцеві управління й відді-
ли НКВС. 

Попередня цензура («літуван-
ня») здійснювалася на трьох ста-
діях: рукописів, гранок і сигналь-
ного примірника. На кожній ста-
дії потрібна була своя печатка: на 
рукописі — «Розголошування вій-
ськової і державної таємниці не-
має», на гранках — «Дозволяю в 
друк», на сигнальному примірни-
ку — «Дозволяю у світ». Редакціям 
партійних видань цензори довіря-
ли літування гранок і сигнального 
примірника, залишаючи за собою 
лише охорону державної і вій-
ськової таємниці. 

Окрім попередньої, була ще й 
т.зв. подальша цензура: а раптом 
крамолу пропустили! Цензори Го-
ловліту й тут працювали, не роз-
гинаючи спин: за один лише 1958 
рік вони проштудіювали 1,6 міль-
йона контрольних екземплярів 
видань. І недаремно: в 25 з них 
була виявлена антирадянщина, 
увесь наклад вилучений з обігу, 
відправлений під ніж, а контроль-
ні екземпляри — до спецхрану.

Ленін — кращий 
маркетолог усіх 
часів і народів

Прибрати конкурентів з поля 
ідей було важливим і необхідним, 
але явно недостатнім завдан-

ням для досягнення немислимої, 
здавалося, мети: втулити не най-
більш дикому у світі народу такий 
абсолютно неїстівний товар, як 
радянська влада. Та ще годувати 
цим нелегкотравним продуктом, 
дощенту позбавленим споживчих 
властивостей, цілих 74 роки. Фун-
даментом успіху було насильство. 
Але без видатних ноу-хау в пропа-
ганді Росію було б не втримати. 

Ленін умів одягати брехню в 
просту, містку й таку, що викли-

кає довіру, форму. Слоган «Фа-
брики — робітникам! Землю — 
селянам! Мир — солдатам! Хліб 
— голодним!» можна великими 
літерами вішати як еталон про-
сування товару на стінах на всіх 
кафедрах маркетингу й реклами. 
Ті, хто йшов до влади з цим сло-
ганом, принесли із собою небаче-
ний голод, громадянську війну, ві-
дібрали землю в селян і перетво-
рили їх на рабів. 

Для того, щоб народ не помі-
тив брехні, був потрібний талант 
і блискуча упаковка. «Вікна са-
тири РОСТА», що зіграли видат-
ну роль у становленні радянської 
влади, — один із прикладів та-
ких ноу-хау. Це був фантастичний 
мікс традиційного російського 
«лубка і раєшника» із сучасним 
коміксом. От як писав про цей 
шедевр радянської пропаган-
ди один із творців «Вікон РОСТА» 
Володимир Маяковський: «Це те-
леграфні вісті, що вмить переда-
ються в плакат, це декрети, од-
разу розпубліковані в частівки, 
це нова форма, виведена без-
посередньо життям, це ті плака-
ти, які перед боєм дивилися чер-
воноармійці, що йдуть в атаку, 
йдуть не з молитвою, а з виспіву-
ванням частівок». 

Але без насильства й цензу-
ри навіть найпотужніша пропа-
ганда не досягала результату. 
Свідчення цього — провал одні-
єї з найграндіозніших акцій по-
літичного маркетингу, здійсненої 
радянською зовнішньополітич-
ною пропагандою 1940 року в 
Болгарії. Йдеться про «Соболев-
ську акцію», названу на честь її 
організатора, співробітника МЗС 
Соболєва. 

Її мета — натиск на прем’єра 
Болгарії Богдана Дилова й царя 
Бориса ІІІ, щоб вони пристали на 
пропозицію СРСР про укладення 
пакту про взаємопідтримку, що 
де-факто означало перетворен-
ня Болгарії на сателіта СРСР. Ак-

ція мала безпрецедентний роз-
мах: прем’єрові й цареві спряму-
вали близько 1,5 мільйона під-
писів, Софія була вся заклеєна 
плакатами на підтримку пакту із 
СРСР. Але, незважаючи на масш-
таб пропаганди, Болгарія на пакт 
із Росією не пішла. 

Сталін — цензор 
цензорів, учитель 

письменників, 
учених і журналістів

Радянська влада кремезніша-
ла й збюрокрачувалася, і разом з 
нею кремезнішала і збюрокра-
чувалася пропаганда. Усере дині 
СРСР пропаганда працювала без 
збоїв. Сталін тримав її на ручно-
му управлінні. І вся ця махина слу-
халася щонайменшого натяку, що 
виходить з головного кремлів-
ського кабінету. 

Яскравий приклад — три мит-
тєві повороти на 180 градусів від-
носно гітлерівської Німеччини в 
період з 1933 по 1941: від 1933 
й до серпня 1939 фашизм — лай-
ка, це ворог СРСР і німецького на-
роду, від серпня 1939 по червень 
1941 — заборона на будь-який 
негатив на адресу фашизму й, на-
решті, від червня 1941 фашизм 
— знову ворог. Моменти поворо-
тів можна відстежити з точністю 
до хвилини. 

Під час війни створили ета-
лонну радянську пропагандист-
ську машину — Радінформбюро, 
яке було серцем і мотором радян-
ської пропаганди в 1941 – 1961 
роках, і сьогодні багато принци-
пів цієї машини відтворюються в 
російській пропаганді. Про те, як 
працював цей механізм, згадує 
його співробітник В.С. Кружков: 
«Зведення про бої на фронтах пе-
ред випуском подавали Сталіну. 
Якщо справи йшли погано, зве-
дення поверталися від нього не-
впізнанними. Вождь не шкоду-
вав німців. Якщо за нашими зве-
деннями порахувати всі втрачені 
противником літаки, танки, кора-
блі, обладнання й людські сили, 
то ні в Німеччині, ні в захопленій 
нею Європі не залишилося б ні 
людей, ні техніки вже до середи-
ни війни». 

Наскільки достовірними були 
дані від Радінформбюро, мож-
на судити з повідомлення від 
31.05.1942 року про результати 
Харківської операції, в якій ра-
дянські війська зазнали безпо-
воротних втрат у кількості 171 ти-
сяча вбитими, полоненими й зни-
клими безвісти. Радінформбюро 
повідомило про 5 тисяч убитих і 
70 тисяч зниклих безвісти. 

Сталін прекрасно розумів 
сенс крилатої фрази Натана Рот-
шильда про те, що хто володіє ін-
формацією, той володіє світом. 
Тому контроль над інформаці-
єю не довіряв нікому. Армія цен-
зорів відсікала шкідливу для ра-
дянської влади інформацію пе-
реважно за формальними озна-
ками. Усі головні характеристики 
змісту, форми і стилістики про-
паганди визначав особисто Ста-
лін. Часто через написані їм осо-
бисто постанови й директиви ЦК 
ВКП(б). 

За 30 років одноосібно-
го правління Сталіна ЦК ВКП(б) 
ухвалив 221 документ, спрямо-
ваний на те, щоб указувати жур-
налістам, редакторам, письмен-
никам, режисерам, композито-
рам — як і про що їм писати, що 
і як знімати, яку музику і як ви-
конувати. 

Серед цих документів є 
справжні шедеври. Наприклад, 
постанова ЦК ВКП(б) 1948 р. 
«Про оперу «Велика дружба» 
В. Мураделі». Ось її маленький 
фрагмент: «Основні недоліки 
опери полягають передусім у му-
зиці опери. Музика опери неви-
разна, бідна. У ній немає жодної 
мелодії, яка запам’ятовується, 
або арії. Вона сумбурна і дисгар-
монійна, побудована на суціль-
них дисонансах, на звукосполу-
ченнях, що ріжуть слух. Окремі 
рядки і сцени, які претендують 
на мелодійність, несподівано 
перериваються неструнким шу-
мом, що абсолютно чужий для 
нормального людського слуху і 
діє на слухачів гнітюче. Між му-
зичним супроводом і розвитком 
дії на сцені немає органічного 
зв’язку. Вокальна частина опери 
— хоровий, сольний та ансамб-
левий спів — справляє убоге 
враження. Унаслідок цього мож-
ливості співаків та оркестру за-
лишаються невикористаними». 

До складу Політбюро ЦК 
ВКП(б) тоді входили: Берія, Бул-
ганін, Ворошилов, Жданов, Ка-
ганович, Маленков, Мікоян, Мо-
лотов, Сталін і Хрущов. Двоє з 
них закінчили духовну семіна-
рію, інші — реальні училища. До 
музики мав деякий стосунок Мо-
лотов, який у ранній молодості 
грав на скрипці. Можливо, він 
єдиний із цієї компанії міг зна-
ти ноти. 

Кожен з 221 партійного доку-
мента став могильною плитою, 
що накрила певну частину твор-
чої інтелігенції, яка навіть не з 
ідейних міркувань, а просто за-
вдяки яскравості таланту пере-
шкоджала пропагандистському 
потоку, оскільки на тлі продукту 
вільної творчості продукт пропа-
ганди сірий та убогий.

Постанова ЦК ВКП(б) 1946 
року «Про журнали «Зірка» і «Ле-
нінград» закатала в асфальт Зо-
щенка, назвавши його «покидь-
ком літератури», й Ахматову, по-
ставивши на ній тавро «порож-
ньої безідейної поетеси». Того 
самого 1946 року в постанові 
ЦК ВКП(б) «Про кінофільм «Ве-
лике життя», який, на думку кіно-
критиків з Політбюро, «фальши-
во, спотворено зображує радян-
ських людей», встановили план-
ку радянському кінематографу. 
Ця сталінська планка — фільм 
«Кубанські козаки», зі столами, 
що ломляться від продуктів у го-
лодному 1949 році. 

Сталін сам дав назву цьому 
фільму й кинув після перегляду 
схвальну репліку: «А все-таки не-
погано в нас із сільським госпо-
дарством». 

Ігор ЯКОВЕНКО 
«Русский вопрос», 27.11.2015.

Закінчення — 
в наступному номері

Радянська пропаганда: 
секрети ефективності та смерті 
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Історичне безпам’ятство: чому таке відбувається? 100 років 
Товариства 

Червоного Хреста 
України

Товариство Червоного 
Хреста України виникло в 
період Першої світової ві-
йни за ініціативи Маріїн-
ської громади сестер ми-
лосердя Червоного Хрес-
та, яка вже чотири десяти-
ліття надавала благодійну 
медичну допомогу меш-
канцям Києва.

15 – 18 квітня 1918 
року в українській столи-
ці відбувся з’їзд, на яко-
му й створили Товариство 
Червоного Хреста Укра-
їни. На форум зібралися 
активісти руху, представ-
ники медико-санітарних 
організацій Союзу земств 
і Союзу міст. Коло діяль-
ності організації було до-
волі широким: допомога 
біженцям і військовополо-
неним, турбота про інва-
лідів і дітей-сиріт, бороть-
ба з голодом та масовими 
епідеміями — створювали 
лазарети й госпіталі, пунк-
ти харчування й будинки 
для безпритульних, проти-
туберкульозні та венеро-
логічні диспансери, стан-
ції боротьби з малярією. 
За ініціативи Товариства 
Червоного Хреста Укра-
їни будували громадські 
пральні й лазні, заснову-
вали фельдшерсько-аку-
шерські пункти, аптеки й 
магазини санітарної гігіє-
ни. У роки голоду 1921 – 
1923 рр. організовували 
безкоштовні їдальні, се-
лянам роздавали продо-
вольчі пайки.

Гуманітарним напрям-
ком своєї діяльності ор-
ганізація безперешкодно 
займалася всього 5 ро-
ків. Від 1923-го Товари-
ство почало здійснювати 
військово-санітарну підго-
товку населення до захис-
ту держави. Головним став 
не гуманітарний, а вій-
ськово-оборонний напря-
мок діяльності. А в 1938-
му постановою Ради На-
родних Комісарів у Черво-
ного Хреста України були 
відібрані всі належні йому 
заклади. Самостійність 
організації повністю лік-
відували, і в подальшому 
вона сприймалася як одна 
з ланок державної систе-
ми охорони здоров’я.

Президентським ука-
зом 28 жовтня 1992 року 
Товариство Червоно-
го Хреста України визна-
но єдиним Національним 
Товариством Червоного 
Хреста на території Украї-
ни, уповноваженого спри-
яти органам влади в їхній 
діяльності в гуманітарній 
сфері.

Сьогодні Товариство 
Червоного Хреста України 
є учасником Міжнародно-
го руху Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця.

У Києві зірвали фотовиставку про 
те, як і хто руйнує архітектурну спад-
щину столиці. Перша демонстрація ро-
біт мала відбутися ввечері 19 квітня в 
Національній музичній академії Украї-
ни імені Чайковського. Але, коли гості 
та організатори прийшли, експонатів у 
фойє не було. За годину до початку по-
дії працівники консерваторії прибра-
ли їх без жодних пояснень, хоча ви-
ставку попередньо узгодили.

Про це «Українській правді. Жит-
тя» розповіла Олена Терещенко, голо-
ва Фундації спадщини Терещенків. 

— Ми самі винні, що вирішили роз-
містити виставку в державному на-
вчальному закладі, якою є Національ-
на музична академія. Ми не врахува-
ли, що академія — в підпорядкуван-
ні Мінкульту і що Мінкульт навряд чи 
зрадіє цим фотороботам, — розпові-
ла Терещенко.

Світлини робили фотографи-во-
лонтери. Інформацію про архітектурні 
будівлі-пам’ятки збирали декілька мі-
сяців Фундація та об’єднання громад-
ських організацій «Київське віче».

— Під час багатомісячних розслі-
дувань ми виявляли, хто власник того 

чи іншого будинку, за якою схемою 
його вивели з комунальної власнос-
ті та з яким наміром доводять до руй-
нації.

До кожної світлини на виставці до-
давали пояснення.

— Буквально по три рядки про те, 
хто є недобросовісним власником, які 
державні установи причетні до схем, і 
розписували схему, за якою будинок 
довели до поточного стану, — уточнює 
Терещенко. — Мій чоловік (мер Глухо-
ва Мішель Терещенко — «Українська 
правда») намагався поговорити з рек-
тором і з’ясувати, що насправді відбу-
лося, й попросити, щоб усе-таки ви-
ставка відкрилася, бо були дипломати 
запрошені, багато небайдужих киян.

За словами Олени Терещенко, 
ректор повідомив Мішелю, що «кон-
серваторія займається музикою, це 
концерт Рахманінова, і він не може 
бути пов’язаним з політикою». (Ви-
ставку запланували перед концер-
том-присвятою Сергію Рахманінову 
— УП).

— Ми абсолютно не згодні, жод-
ного політичного підґрунтя немає. Ви-
ставку підготували громадські орга-
нізації, які хочуть врятувати будівлі 

та публічно поставити це питання, — 
каже голова Фундації.

Організація також хотіла провес-
ти благодійний вечір у співпраці з кон-
серваторією.

На ньому планували зібрати ко-
шти на збереження пам’яток Києва.

«Українська правда. Життя» зате-
лефонувала в музакадемію для офі-
ційних пояснень. Ректора на місці не 
було, тому нас скерували до прорек-
тора.

— Я не можу це офіційно комен-
тувати, але, наскільки я знаю, ця ви-
ставка була спрямована проти чинної 
влади. Надсилайте офіційний запит, 
і ми відповімо у встановлений зако-
ном термін, — прокоментував перший 
проректор академії Анатолій Бровій.

Цю фотовиставку не дають про-
вести вже не вперше.

Раніше Фундація планувала ви-
ставити її під час парламентських 
слухань 18 квітня, але і так не вда-
лося.

За словами Олени Терещенко, 
вони заздалегідь сказали про це про-
фільному комітету культури та духо-
вності й попросили їх посприяти.

— Нам усно повідомили, що роз-

міщення цієї виставки неможливе. 
Без пояснення причини. Ми попроси-
ли відповіді комітету письмово, з об-
ґрунтуванням, — зазначила Олена.

За словами Олени Терещенко, на 
цьому вони не здадуться, намагати-
муться-таки розмістити виставку у 
Верховній Раді, а також в інших місцях 
і навіть навчальних закладах столиці.

«Українська правда. Життя».
20.04.2018

«Ага, так ви — проти влади?»
Коментар редактора газети. 

Верхом цинізму й самовикриття є сло-
ва проректора, що виставку не дозво-
лили, бо вона «спрямована проти чин-
ної влади». Виходить, у нашій «демо-
кратичній, правовій» (стаття 1 Консти-
туції України) державі владу не можна 
критикувати? Невже пан проректор 
не бачить тієї лавини критики недолі-
ків нашої дійсності? Критики, яка, зви-
чайно, «спрямована проти чинної вла-
ди». Особливо смішно у проректора 
сприймається слово «чинної», вліпле-
не «для солідності», хоч воно просто 
зайве, тавтологія: раз влада — зна-
чить, уже чинна, діюча. Тобто відпові-
дає за те, що діється, в тому числі руй-
націю наших пам’яток історії. 

Територія Слобідської України зберегла неба-
гато палацово-паркових ансамблів. До 1917 року 
тут знаходилося більше 1500 садиб, з яких уці-
ліло не більше сотні. 16 квітня Україна втратила 
пам’ятку архітектури національного значення — 
палац Шидловських у Старому Мерчику.

Ця унікальна садиба привертала увагу мисте-
цтвознавців і перед революційними збуреннями 
1917 року. Єдина в регіоні споруда, зведена у сти-
лі французького класицизму, або, як його тоді на-
зивали, «Луї XVI».

Палац, служби й парковий ансамбль збуду-
вав слобідсько-український віце-губернатор, дій-
сний статський радник Григорій Шидловський.

Історики архітектури намагалися знайти ав-
тора цього унікального для України архітектурно-
го ансамблю. Одним він нагадував творіння Мер-
ліні, іншим — школи Баженова. Але ніхто так і не 
довів достовірного авторства.

У другій половині ХІХ століття садибою воло-
дів інженер Євген Духовський. У радянські часи в 
колишній садибі розташовувався Харківський ве-
теринарний технікум.

У 1990-ті роки технікум закрили. Палац почав 
руйнуватися. Садово-парковий ансамбль занепав.

Між тим, палац у Старому Мерчику міг би слу-
гувати для харківців чудовим місцем відпочинку. 
Він розташований на відстані, яку автомобіль до-
лає за півгодини, а електричка — за годину.

У палаці можна було організувати картин-
ну галерею, музей, концертний зал. У службових 
прибудовах — готель і ресторан. Парк міг прийня-
ти для відпочинку сотні відвідувачів. Але господа-
ря для цього скарбу не знайшлося.

Спроба законсервувати об’єкт у 2007 році 
провалилася. Грошей не вистачило навіть на те, 
щоб повністю накрити палац новим дахом. Ак-
тивісти дванадцять років — від 2006 року — на-
магалися докричатися до влади. Але палац це не 
врятувало.

Символічна виставка «Похорон Старого Мер-
чика» не викликала інтересу ані у громадськості, 
ані в чиновників.

І ось нещодавно пожежа знищила перлину.
Як свідчать пожежники Валківського район-

ного підрозділу МНС, вони прибули для гасіння 
пожежі до Старого Мерчика о 22.00 15 квітня. За 
іншими джерелами, перші розрахунки пожежни-
ків з’явилися тільки о 5.00 16 квітня.

Пожежа почалася через підпал. Був у цьому 
злий намір чи необережність — сказати складно.

Пожежа почалася у правому крилі палацу, на 
другому поверсі, де не було частини даху. Части-
на балок прогоріла й обвалилася тут швидше. Во-
гонь поширився до інших частин будівлі. До обід-
ньої пори 16 квітня обвалився дах у центральній 
частині палацу, а о 16.00 — і лівого крила.

На 18.30 у центральній частині й лівому кри-
лі догорали перекриття між підвальним і першим 
поверхами. Перекриття у правому крилі інтенсив-
но горіли.

Пожежники гасили пожежу одним розрахун-
ком, час від часу від’їжджаючи за водою. Не по-
спішати — це була така команда?!

Є й інші питання. Чому не залучили пожеж-
них команд Харкова? Чому ніхто не керував гасін-
ням пожежі? Як реагував на пожежу власник — 
Управління архітектури Харківської облдержад-
міністрації?

На ранок 17 квітня нам залишилися обгорілі 
стіни палацу. Говорити про те, як добре вони збе-
реглися, рано. Ми не знаємо, наскільки постраж-
дала від вогню цегляна кладка.

Але вже зараз зрозуміло: у Старому Мерчи-
ку сталася катастрофа. На відновлення палацу в 
бюджеті нема ані копійки. Залучити інвесторів — 
порожня справа. Навколо — огидне запустіння.

Балки палацу були зроблені з 300-літніх дубів, 
яких сьогодні в Україні нема. Палац повністю ви-
горів, осипалася барокова ліпнина кабінету-му-
зею Духовського, постраждали й деталі фасаду.

Це перший крок до того, що місцеві мешкан-
ці розберуть палац у Старому Мерчику на цеглу.

Андрій ПАРАМОНОВ,
краєзнавець, журналіст, директор приватного 

музею міської садиби (Харків)
«Українська правда», «Історична правда», 

17.04.2018 
pravda.com.ua

Найвищий скіфський курган 
України риють «чорні археологи»
«Чорні археологи» спробували пограбувати найбіль-

ший скіфський курган в Україні — Нечаєву могилу в Ніко-
польському районі на півдні Дніпропетровщини.

Шахту на вершині кургану помітили небайдужі грома-
дяни й забили на сполох у соціальних мережах. На місце 
події виїжджала комісія представників органів місцевої 
влади, а поліція склала протокол.

Про це повідомив  «Гал-Інфо».
«Перший сигнал у поліцію й органи влади надійшов від 

«пошуковців», які легально займалися розкопками недале-
ко від Нечаєвої могили. Річ у тім, що під час Другої світо-
вої там були сильні бої. Піднявшись на курган, вони поба-
чили досить глибоку шахту. Її глибина сягала 15 метрів. Су-
дячи з усього, копали дилетанти. Вони не дійшли навіть до 
«підо шви» кургану, а саме поховання, напевно, міститься 
ще глибше під землею.

Скіфи ховали своїх одноплемінників на глибині 4 метри 
від поверхні землі, а якщо це була знатна людина або цар, 
то глибина поховання могла доходити до 15 метрів. Зазви-
чай це була дуже складна за своєю архітектурою споруда, з 
підземними камерами й декількома шарами засипки. Тому 
дістатися до поховання, на щастя, непросто», — розповідає 
директор обласного Центру охорони історико-культурних 
цінностей Лідія Голубчик.

За її словами, спроба пограбування Нечаєвої моги-
ли — далеко не єдина на Дніпропетровщині. У сусідньому 
Апостолівському районі біля с. Слов’янка, каже вона, «чор-
ні археологи» риють великий скіфський курган уже кілька 
років. «Там навіть когось затримали, але потім відпустили, 
оскільки відповідальність за це за чинним законодавством 
— дріб’язкова. З цієї причини посягання на археологічні 
об'єкти тривають», — зазначила директор Центру.

* * *
Нечаєва могила — відомий археологічний пам’ятник, 

один зі скіфських курганів III століття до нашої ери. Це найви-
щий у степовій смузі Євразії скіфський курган. Зараз висо-
та кургану становить понад 15 метрів, але ще на початку XX 
століття, кажуть краєзнавці, він був на 3 – 3,5 метри вище.

Курган залишається не дослідженим досі.

«Чорний археолог» намагався 
вивезти через Чернігівщину 

до Білорусі предмети XIV – XV століть 
16 квітня на пункті пропуску «Славутич» прикордонни-

ки затримали чоловіка, який намагався вивезти предмети 
старовини до Білорусі.

Увагу прикордонного наряду Чернігівського загону 
Держприкордонслужби привернув інструмент, який був 
в автомобілі ВАЗ. Такий інструмент зазвичай використо-
вують для археологічних розкопок. Тому прикордонники 
спільно з митниками провели перевірку речей, які перево-
зив 51-річний водій.

Як показав огляд, у рюкзаку громадянин України пере-
возив предмети старовини: 14 наконечників до стріл і спи-
сів, 12 пряжок, 5 хрестиків, 6 ґудзиків і один елемент перс-
ня. Усі предмети датуються XIV – ХV століттями.

Старожитності були вилучені для встановлення їхньої 
історичної й культурної цінності.

«Українська правда», «Історична правда»

Через політику зірвали виставку фундації 
Терещенка про те, хто і як руйнує Київ

Спалили найстаріший 
бароковий палац Лівобережжя

Палац у Старому Мерчику. 
Фото Георгія Лукомського, 1914 рік. 

Згоріло все, що могло згоріти. 
Фото Андрія Парамонова, 16 квітня 2018 року.
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Убивство Симона Петлюри ви-
кликало занепокоєння й розгу-
бленість української еміграції, пе-
редусім уенерівських діячів, які 
втратили свого лідера. На якусь 
мить чекістам здалося, що їхня ак-
ція увінчалася успіхом — українська 
еміграція деморалізована, роз-
бита, наближається момент, коли 
взагалі припинить своє існування. 
Співробітники радянської закор-
донної розвідки 8 липня 1926 року 
повідомляли з Варшави: «Смерть 
Петлюры произвела ошеломляю-
щее впечатление на украинскую 
эмиграцию. Эмиграция, ненавидя-
щая Петлюру, но всё таки надею-
щаяся на него, как на вождя — на-
ционалиста, совсем растерялась и 
пала духом… Благодаря этому на-
чалась полная агония украинской 
эмиграции в Калише (500 человек 
— кадры украинской армии) раз-
ложение на полном ходу, что мож-
но заключить из того, что самые го-
рячие сторонники Петлюры и то ре-
шили выехать на Украину, а вражда 
среди генералов и УЦК доканчива-
ет её существование. Думают под-
держивать настроение эмиграции 
искуственно, но всё это провали-
вается».

Убивство Симона Петлюри, 
однак, справило ефект абсолют-
но протилежний і неочікуваний 
для радянських спецслужб: укра-
їнська еміграція, навіть ті органі-
зації й особи, що доти були нега-
тивно налаштовані до Петлюри, 
почали об’єднуватися «над його 
домовиною». Це не залишилося не-
поміченим радянськими агента-
ми за кордоном. З Берліна 8 лип-
ня 1926 року повідомляли: «Из-
вестие о смерти Петлюры вызвало 
среди украинской эмиграции боль-
шую тревогу. Покушение счита-
ется делом Москвы. То же дума-
ют и в правительственных кругах. 
В первый момент показалось, что 
эмиграция совершенно разбита и 
близится к полной ликвидации, од-
нако после нескольких дней ока-
залось, что факт потери духовно-
го вождя украинской эмиграции в 
полной мере выяснил положение 
так, что она после тяжёлой потери, 
больше сплотилась…».

Уже 10 червня 1926 року в Пра-
зі відбулися збори представників 
українських політичних партій та 
організацій у справі створення на-
ціонально-політичного об’єднання. 
Також чекісти повідомляли, що 2 
червня того самого року у Льво-
ві минуло засідання Центрально-
го комітету УНДО — Українсько-
го національно-демократичного 
об’єднання, найпопулярнішої по-
літичної сили Галичини. Президент 
УНДО, доктор Дмитро Левицький 
називав Петлюру великим сином 
української нації, мучеником свя-
тої ідеї самостійності рідної землі. 
Того дня газета «Діло», друкований 
орган УНДО, публічно озвучила цю 
позицію. У чекістському донесен-
ні за 12 липня 1926 року інфор-
мували, що відбулося об’єднання 
Українського національного коза-
чого товариства із Союзом бороть-
би за самостійну Україну: «След-
ствием смерти Петлюры явилось 
объединение всех эмигрантских 
украинских организаций за грани-
цей и безусловно УНКТ соединить-
ся с Союзом борьбы за самостийну 
Украину. В этом направлении в Ге-
неральном штабе проводится уси-

ленная подготовка».
Водночас у суспільній свідо-

мості ім’я Симона Петлюри става-
ло символом боротьби за незалеж-
ність України, а він сам — жертвою 
в ім’я незалежності України. Сино-
нім «петлюрівський» на означення 
українського національно-визволь-
ного руху радянські спецслужби 
продовжували використовувати 
фактично до останніх днів існуван-
ня СРСР. У донесенні радянської за-
кордонної розвідки 25 червня 1926 
року під назвою «Петлюра» зазна-
чалося: «Общее же впечатление та-
ково: Петлюра отживший свое — 
герой. Он тихо умирал со своей ка-
рьерой и песня его уже была 
отпета. Это убийство возве-
ло его в мученики за Украин-
скую самостийность…».

Про похорон Симона Пет-
люри та об’єднання україн-
ської еміграції довкола його 
світлої пам’яті нотував у сво-
єму щоденнику Євген Чика-
ленко, відомий громадсько-
політичний діяч: «Вчора О. Я. 
Шульгин, що був в останні 
часи начебто міністром за-
кордонних справ при Петлю-
рі і який їздив до Парижу на 
похорон Петлюри, як делегат 
від української еміграції в че-
хах, зробив перед повнісінь-
кою найбільшою авдіторією 
відчит про свою подорож до 
Парижу. Він оповів в подро-
бицях про похорон Петлюри, 
про будущий процес судовий, 
на якому большевики дума-
ють очернити Петлюру і тим 
убити «Петлюрівщину» і за-
ключив словами: «Але смерть 
Петлюри не уб’є самостійницько-
го руху, на чолі якого стояв Петлю-
ра, а навпаки підогріє його і таким 
чином ім’я мертвого Петлюри стане 
страшнішим для них, як ім’я живого 
і вони не досягнуть тих результатів, 
які думають досягти, організовую-
чи убивство Петлюри, а навпаки по-
глиблять, підсилять укр.[аїнський] 
рух державницький».

Убивство Петлюри виклика-
ло занепокоєння в російсько-єв-
рейських колах. Ті переймалися, 
щоб воно не роздратувало фран-
цузької влади й не позначилося 
на їхньому становищі. Від перших 
днів ішлося, що цей злочин незро-
зумілий як з погляду давності, так і 
тому, що Петлюра особисто не був 
причетний до погромів. Однак зго-
дом з’ясувалося, що Шварцбард — 
французький підданий, і це дещо 
збило напругу.

Для захисту вбивці єврейські 
організації в Лондоні утворили Ко-
мітет допомоги Шварцбарду, що ор-
ганізував цілу низку публічних за-
ходів на його підтримку, у т.ч. із за-
лученням жертв єврейських погро-
мів та відомих єврейських діячів. 
Єврейські організації провадили 
збір коштів, а також ініціювали в 
європейській пресі потужну інфор-
маційну кампанію з «відбілення» 
Шварцбарда, де той подавався як 
месник за кривди свого народу, до-
бропорядний громадянин Франції, 
французький вояк і патріот, зразко-
вий сім’янин, утілення всіляких люд-
ських чеснот. Уже 1 червня 1926 
року авторитетний паризький часо-
пис «Котідьєн» опублікував статтю 
відомого французького романіста 
й члена Ліги прав людини Франсіса 
Карко, наближеного до єврейських 

еміграційних кіл, в якій містили-
ся звинувачення Симона Петлюри 
в єврейських погромах. У чекіст-
ському донесенні повідомляло-
ся: «Группа еврейских волонтёров, 
принимавших участие в войне на 
французском фронте, во главе ко-
торой стоит Крукер, постановила 
добиться привлечения представи-
теля этой группы, как свидетеля 
в деле Шварцборда, чтобы осве-
тить личность Шварцборда с луч-
шей стороны, как честного товари-
ща, хорошего солдата и стойкого 
националиста, которого до болез-
ненности возмущали погромы пет-
люровцев».

Закиди на адресу Шварцбарда 
часто сприймалися єврейською гро-
мадою як спроби заперечення або 
ж виправдання погромів, упередже-
ності щодо нього, тобто антисемітиз-
му. Не було одностайності щодо акту 
Шварцбарда й у самих єврейських 
колах. Приміром, у липні 1926-го га-
зета «Наша речь» повідомляла про 
інцидент, який трапився на зібран-
ні єврейських літераторів, артистів 
і художників у Парижі. Обговорю-
валося питання, як єврейська гро-
мадськість має реагувати на вбив-
ство Петлюри. Один із присутніх на-
важився дорікнути Шварцбарду. У 
відповідь відомий єврейський пись-
менник Шолом Аш заявив: «Я думал, 
что нахожусь среди порядочных лю-
дей, таких же как Шварцборд, но я 
ошибся, дай бог нам побольше таких 
людей как Шварцборд, тогда не бу-
дет места погромам» — і намагався 
залишити залу зібрання.

22 липня 1926 року в Єврей-
ському еміграційному клубі «Шолом 
Алейхем» мав виступити з лекцією 
про Симона Петлюру та єврейські 
погроми Ілля Черіковер, відомий 
єврейський журналіст, один з най-
більш активних членів комітету за-
хисту Шварцбарда. У своєму розпо-
рядженні він мав так зв. «погромний 
архів» — документи громадських та 
урядових організацій щодо єврей-
ських погромів в Україні й Білорусі. 
Публіка очікувала на оприлюднен-
ня сенсаційних фактів. Черіковер 
інтригував, попередивши присутніх, 
у т.ч. журналістів, що все, що він го-
воритиме, — таємниця, і попросив 
зберегти її. Розповів про те, що ще 
до війни Симон Петлюра переклав 
з російської драму Євгена Чіріко-
ва «Євреї», в передмові до якої те-

пло й співчутливо відгукувався про 
трагедію євреїв у Росії. Що Володи-
мир Винниченко в одній зі своїх книг 
звинувачував Петлюру в організації 
єврейських погромів. Що витрати 
на процес з боку прихильників Пет-
люри покриватиме польський уряд. 
Лише останнє, та й то досить умов-
но, могло претендувати на сенсацію.

На хвилю звинувачень на адре-
су українських повстанців відреагу-
вав окремою статтею Нестор Мах-
но. Апелював до єврейської спільно-
ти, доводячи безпідставність заки-
дів щодо власної участі в погромах. 
Стверджував, що тільки «дрібнобур-
жуазна петлюрівщина» могла вчи-

няти погроми, але аж ніяк не він 
сам, і не знайдеться жодного єв-
рея, який би довів з документами 
в руках, що Махно вчиняв погро-
ми, і що безпристрасний суд істо-
рії скаже своє слово. Незабаром 
у газеті, як переповідали чекісти, 
з’явилася відповідь єврейства: 
«Такими мелкотравчатыми «Бать-
ками» история не будет занимать-
ся, а что «батько Нестор» пережи-
вает свою историю. Ему да завид-
но, что о нём «батько» никто не 
говорит и его забыли, а Петлюра 
стал героем дня и в заключении 
было написано «спите спокойно, 
батько Нестор», никто Вас не тро-
нет, на таких батьков не стоит те-
рять пуль таких Шварцбордов».

Під впливом масштабної ан-
типетлюрівської кампанії сус-
пільні настрої у Франції й інших 
європейських країнах стали змі-
нюватися не на користь уене-
рівців: ширилося переконання в 
безкарності Шварцбарда, а та-
кож, що на майбутньому судо-

вому процесі судитимуть не вбив-
цю, а загиблого. «Генеральная Рада 
в Париже и УЦК в Варшаве ужас-
но обеспокоились мнением граж-
дан Парижа, что Шварцбард без 
сомнения будет оправдан и, кро-
ме того, документальные данные, 
собранные следователем не гово-
рят в пользу Петлюры».

Очевидно, під тиск потрапи-
ли й перші особи Франції. Чекісти 
відзначали, що 5 липня 1926 року 
Ольгу Петлюру відвідав Пті, особис-
тий секретар екс-президента Фран-
ції Александра Мільєрана: «Вдову 
Петлюры посетил Пти, личный се-
кретарь Мильерана в понедельник 
5 июля. Интересовался получить 
исчерпывающий ответ по поводу по-
сещения в Киеве Петлюры депутата-
ми евреев, которую Петлюра не при-
нял. Вдова отрицала категоричес-
ки этот факт, заявив, что она была в 
курсе всех дел мужа». В іншому че-
кістському донесенні зазначається, 
що Александр Мільєран наважив-
ся захищати Петлюру, однак під тис-
ком своїх однопартійців відмовився 
від цього наміру. «Со слов Гусареско 
и Глейза я узнал, что в Париже будет 
суд за убийство Петлюры, но он бу-
дет носить характер суда над Петлю-
ровщиной, а не над Шварцбордом. 
По газетным сведениям Мильеран 
взялся было защищать Петлюру, но 
после нападок на него со стороны 
своей партии отказался. Украинские 
студенты в Праге устроили сбор для 
«увековечения» памяти Петлюры».

Абсурдність ситуації, що скла-
лася, досить тонко описана в «Листі 
російського монархіста», який роз-
повсюджувався в Бессарабії сотни-
ком Міткевичем й був перехоплений 
чекістами. Його автор — росіянин-

монархіст, котрий усією душею нена-
видів Петлюру, вважаючи його воро-
гом Росії і бажаючи йому смерті, але 
дивувався позиції єврейських орга-
нізацій і французького суспільства:

«Ювелир Шварцбурд, бывший 
русский еврей, давно уже натура-
лизовавшийся во Франции, среди 
белого дня в Париже уб[ивает] про-
живавшего там в качестве част-
ного лица Симона Петлюру, кото-
рого он до того в глаза не видел. И 
вот уже работает в Париже какой 
то еврейский Комитет, собираю-
щийся доказывать, что Петлюра де-
лал еврейские погромы. Уже нанят 
знаменитый адвокат для защиты 
убийцы, уже летят во все концы 
мира известия о том, что Шварц-
бурд — необыкновенная личность, 
наделённая всеми возможными до-
бродетелями (скромный, добрый, 
честный, храбрый и т.д. и т.д.) и ещё 
горячий французский патриот, герой 
великой войны, чуть ли не спаситель 
Франции в боях на Марне и под Вер-
деном. Французским судьям остаётся 
только встретить его аплодисмен-
тами и выразить ему свою глубокую 
благодарность и уважение...

Но оправданием убийства да-
леко не оправдываются цели и же-
лания еврейского комитета. «Дело 
не Шварцбурда, — это будет суд над 
Петлюрою», — открыто говорят ев-
реи и говорят это во всех концах 
мира и говорят это с первого же дня 
получения известия об убийстве. А у 
Шварцбурда, извольте ль видеть, нет 
сообщников, он действовал один, за 
свой страх… Неужели это не страш-
но. Но это не всё ещё. «Суд над Пет-
люрой». То-есть вот какой суд: кем то 
произнесен приговор смертный над 
Петлюрой, этот приговор приведён 
в исполнение, а теперь будут судить 
не убийцу, а убитого, и эта, только эта 
последняя часть суда «над Петлю-
рой» предоставлена французским 
судьям, — какая честь для них…».

Уся українська еміграція, по-
при ідеологічні розбіжності й бага-
толітні суперечки, що розкладали її 
зсередини, була одностайною, що 
Симон Петлюра був убитий радян-
ськими спецслужбами. За словами 
чекістів, лідери Української партії со-
ціалістів-революціонерів мали відпо-
відні докази й готувалися їх оприлюд-
нити. «В эсеровских парижских кру-
гах получены из Берлина сведения, 
что там имеются документальные 
данные, что убийство Петлюры орга-
низовано Соввластью, — відзнача-
лося в донесенні радянської розвід-
ки від 18 червня 1926 року з Парижа. 
— Последняя будто бы чрезвычайно 
обеспокоена появлением в Поль-
ше у власти Пилсудского — большо-
го личного друга Петлюры. В связи с 
этим Москва ожидала оживления де-
ятельности Петлюры, поддержаного 
Пилсудским, для организации ново-
го восстания против большевиков на 
Украине. Поэтому решено было убить 
Петлюру и одновременно с этим уси-
лить террор на Украине, чем имен-
но и объясняется начавшиеся буд-
то бы там усиленные аресты. Эсэры 
предполагают вышеуказанные 
документы опубликовать во всеоб-
щее сведение».

Ярослав ФАЙЗУЛІН, 
кандидат історичних наук,

співробітник Українського інсти-
туту національної пам’яті

Сайт Gazeta.ua

Продовження. Поч. у № 125.
Далі буде

«НЕ таємно»: розсекречені документи 
про вбивство Симона Петлюри

Вбивство Симона Петлюри: суспільні настрої та очікування
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3 травня 
1900 — у Прилуках на-

родився Микола Яковченко, 
український актор театру й 
кіно.

4 травня 
1881 — народився Олек-

сандр Керенський, росій-
ський політичний і громад-
ський діяч, голова Тимчасо-
вого уряду 1917 р.

5 травня 
Народилися: 1828 —  

Ганна Барвінок (Олександра 
Білозерська-Куліш),  пись-
менниця, дружина Пантелей-
мона Куліша;  1900 —  Юрій 
Липа, письменник,  публі-
цист, один з ідеологів україн-
ського націоналізму.

6 травня 
1889 — у Парижі завер-

шено будівництво Ейфелевої 
вежі.

7 травня 
1840 — народився Мар-

ко Кропивницький,  драма-
тург, актор; 1840 — народив-
ся Петро Чайковський, ком-
позитор.

8 травня 
1945 — у передмісті Бер-

ліна  підписано заключний 
Акт про капітуляцію Німеччи-
ни у Другій світовій війні. 

1989 — у Польщі вийшов 
друком перший номер «Газе-
ти виборчої», видання демо-
кратичних сил, нині найбіль-
шої газети країни. 

9 травня 
1890 — народився Кири-

ло Осьмак. Президент Укра-
їнської головної визволь-
ної ради (1944). Загинув в 
ув’язненні в радянській тюр-
мі в 1960 р.

10 травня 
1933 — спалення кни-

жок нацистськими  студен-
тами й есесівцями в Берліні, 
початок масового знищення 
літератури, неприйнятної для 
нацистів. До цього перелі-
ку потрапили твори багатьох 
видатних  письменників Ні-
меччини і світу. 

11 травня
1905 — народився Ми-

хайло Шолохов, письменник, 
лауреат Нобелівської премії 
з літератури 1965 р., украї-
нець по матері. 

1927 — у Каліфорнії за-
снована Американська ака-
демія кіномистецтв. Через 
два роки вона почала визна-
чати лауреатів кіносезону, а 
выд 1931 р. — вручати пере-
можцям «Оскари».

1928 — у Нью-Йорку впер-
ше у світі почалася регулярна 
трансляція телепередач.

12 травня 
996 — у Києві освячено 

першу на Русі кам’яну церкву 
— Десятинну. 

1364 — у Кракові ство-
рено Ягеллонський універси-
тет, найстаріший у Польщі. 

1935 — помер Юзеф Піл-
судський, перший керівник 
відродженої Польщі. Очіль-
ник держави в 1918 – 1922 
рр., прем’єр-міністр у 1926 – 
1928 і 1930 р. Засновник но-
вої польської армії, маршал.

13 травня 
1849 — народився  пись-

менник Панас Мирний (Руд-
ченко).

1933 — застрелився Ми-
кола Хвильовий (Фітільов), 
український прозаїк, поет, 
публіцист, громадський діяч, 
один з основоположників 
післяреволюційної радян-
ської української прози.  Са-
могубство письменника ста-
ла символом краху ідеології 
українського націонал-кому-
нізму й кінця українського 
національного відродження 
1920 – 1930-х років. 

14 травня 
1783 — імператриця Ка-

терина II видала указ про за-
кріпачення селян України.

1814 — народився пись-
менник  Василь Стефаник.

1975 — футболісти київ-
ського «Динамо» під керівни-
цтвом Валерія Лобановсько-
го вперше серед радянських 
команд  вибороли євротро-
фей —  Кубок кубків. У фіна-
лі в Базелі динамівці пере-
могли будапештський «Фе-
ренцварош» — 3:0. Склад 
команди: Рудаков, Коньков, 
Матвієнко, Фоменко, Реш-
ко, Трошкін, Мунтян, Онищен-
ко, Колотов (капітан), Буряк, 
Блохін. 

15 травня 
1873 — народився Пав-

ло Скоропадський, геть-
ман Української Держави у 
1918 р.

1891 — народився в Ки-
єві Михайло Булгаков, росій-
ський письменник.

1935 — відкрилася 
перша лінія Московського 
метро. 

16 травня 
1817 — народився Ми-

кола Костомаров,  історик, 
етнограф і письменник, гро-
мадський діяч.

17 травня 
1846 — бельгієць 

Адольф Сакс запатентував 
саксофон. 

Закінчилися зйомки 
художнього фільму 

«Таємний щоденник Симона Петлюри» 
На Національній кіностудії ім. Олександра Довженка за-

кінчилися зйомки цього художнього фільму відомого україн-
ського кінорежисера Олеся Янчука. Фільм розповідає про 
події, що відбувалися в Україні під час Української револю-
ції початку ХХ століття, про життя та вбивство чільного діяча 
Української Народної Республіки Симона Петлюри.

Половину коштів на зйомки фільму профінансовано за 
рахунок держави, половину — за рахунок жертводавців та 
діаспори, серед яких значний внесок зробила українська 
громада Сполучених Штатів Америки.

Прем’єрний показ картини заплановано в Києві на 22 
травня — день народження Симона Петлюри, після чого 
фільм надійде в широкий прокат Україною та за кордоном.

Сто років тому, як і нині, Україна зі-
ткнулася з проблемою російської агре-
сії та окупації територій. В обох випадках 
збройна інтервенція доповнювалася ін-
формаційною війною. Пропаганда мала 
приховати справжній характер дій і на-
міри Москви. У березні 2014 року підсту-
пом, за допомогою анонімних «зелених 
чоловічків» та місцевих колаборантів, 
захоплено Крим. У грудні 1917 року так 
само «почервонів» Чорноморський флот, 
який досі здіймав українські синьо-жов-
ті стяги. 

Невдовзі українські прапори повер-
нулися до Криму. У квітні 1918 року їх 
принесли вояки Кримської групи Армії 
УНР під командуванням Петра Болбоча-
на. Замайоріли вони знов і над корабля-
ми Чорноморського флоту в Севастополі.

У ніч з 20 на 21 квітня 1918 року 
Кримська група зосередилася в Ново-
олексіївці, тим часом авангардні частини 
наблизилися до передових ворожих по-
зицій на Чонгарському півострові. Біль-
шовицькі частини відступали з Чонгару 
до Криму через залізничний міст. Уранці 
21 квітня ворожі солдати почали мінува-

ти міст, і щоб завадити цьому, запорожці 
відкрили по червоних артилерійський та 
кулеметний вогонь. Перестрілка трива-
ла весь день. Пізно вночі 20 запорожців, 
озброєних ручними кулеметами, на чолі 
з Петром Зілинським-Содолем на дрези-
ні проскочили замінований міст, відкрив-
ши шлях до Криму двом бронепотягам — 
Семена Лощенка та Павла Шандрука. На 
кримському боці бійці Зелінського зне-
шкодили ворожих артилеристів, а при-
везена на бронепотягах піхота захопила 
більшовицькі окопи, змусивши червоних 
тікати.

Увечері 22 квітня запорожці увійшли 
до Джанкоя, який на той час устигли за-
йняти німці. Союзники намагалися не 
пустити українських військ далі вглиб 
Криму, однак це не зупинило болбочанів-
ців, які вранці 24 квітня після короткого 
бою зайняли Сімферополь. Наступ був 
настільки стрімкий, що в полон потрапив 
цілий штаб оборони міста.

До групи Болбочана почали приєд-
нуватися кримськотатарські повстан-
ці. Вони об’єдналися з передовим заго-
ном гордієнківців, який вирушив далі на 

південь і 25 квітня захопив Бахчисарай. 
Далі українські кіннотники наблизилися 
до Севастополя й Алушти.

Тим часом у Сімферополі, де перебу-
вали основні сили Кримської групи, на-
зрівав конфлікт між українським та ні-
мецьким командуванням. Німці зажада-
ли припинення бойових дій та виведення 
українських військ з півострова. Справа 
ледве не дійшла до збройного зіткнення 
між союзниками. Урешті 27 квітня були 
проведені телефонні переговори з укра-
їнським урядом у Києві. Голова Ради Міні-
стрів Всеволод Голубович та військовий 
міністр Олександр Жуковський віддали 
наказ Кримській групі покинути півост-
рів.

29 квітня війська Болбочана зосе-
редились у Мелітополі. Того дня відбули-
ся ще дві знакові події. За наказом ко-
мандувача адмірала Михайла Сабліна 
над кораблями Чорноморського флоту в 
Севастополі були підняті українські пра-
пори. У Києві до влади прийшов гетьман 
Павло Скоропадський. 

Український інститут 
національної пам’яті

У пізньосталінські часи 
виші були такими собі парадни-
ми вітринами радянської осві-
ти: «кузні радянських кадрів», 
«виховання радянської моло-
ді», «молодим скрізь у нас доро-
га!». У столицях союзних респу-
блік цей пафос відчувався на-
багато більше, ніж у провінції.

Не варто й говорити, що 
навчання в тих вишах було по-
творно заідеологізоване. На-
приклад, на кафедрі біології 
Білоруського державного уні-
верситету 1951 року цілком 
серйозно пропонували таку 
тему для курсової: «Міграція 
лелек у світлі марксистсько-
ленінсько-сталінського вчен-
ня». Але університетський ди-
плом, особливо — столичного 
вишу, відчиняв перед випускни-
ком усі двері. Та й повоєнне по-
коління жадало вчитися.

Щоб та прогресивна мо-
лодь не стала на слизьку стеж-
ку вільнодумства, антирадян-
щини і схиляння перед Захо-
дом, у кожній студентській гру-
пі був, як мінімум, один стукач, 
який регулярно давав звіти 
про настрої передової радян-
ської молоді...

* * *
Нині вже ніхто не може 

сказати, чому Володимир Се-
менович Короткевич вступив 
саме до Київського універси-
тету, а не до Білоруського дер-
жавного університету ім. Ле-
ніна. Але сам Володимир Се-
менович жодного разу про ки-
ївський етап свого життя не 
пошкодував.

Письмових свідчень Ко-
роткевича про Київський «уні-
вер» п’ятдесятих років не збе-
реглося. Архіви колишнього 
КДБ УРСР дають можливість 
не тільки відчути атмосферу 
КДУ початку п’ятдесятих, а й 
простежити долі деяких друзів 
та однокурсників Володимира 
Семеновича по філологічному 
факультету.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
24 января 1953 г. 
ЗАМ МИНИСТРА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СССР Генерал-лейтенанту Об-
ручникову Б. П. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
О вскрываемой антисо-

ветской группе среди студен-
тов Киевского Государствен-
ного госуниверситета им. Т. Г. 
Шевченко.

5 Управлением МГБ Укра-
инской ССР вскрывается ан-
тисоветская националисти-

ческая группа среди студен-
тов 3-го курса филологическо-
го факультета, подозреваемая 
в проведении организован-
ной враждебной деятельности

(…)
В 1951 г. от агентов «МИ-

ЛОССКОГО» и «НЕЛИ» были 
получены данные о том, что 
ВОЛОЩУК, АДАМЕНКО, ДО-
ЦЕНКО и ДЕЙНЕКО, будучи 
враждебно настроенными к 
существующему в СССР строю, 
среди студентов университе-
та высказывают недовольство 
советской действительностью 
и проявляют настроения наци-
оналистического характера. 

(…)
Невелике доповнення. 
Фігуранти чекістської роз-

робки, яких згадують у допо-
відній, 1951 року навчали-
ся на третьому курсі філфаку. 
Це означає, що всі вони зна-
ли Володимира Короткевича, 
який вступив на філфак Ки-
ївського університету 1949 
року. Не виключено, що хтось 
із них міг бути приятелем Ко-
роткевича або навіть другом.

Тепер — більш ґрунтовне 
уточнення.

Яким чином організовува-
ли чекістську роботу в універ-
ситеті? На кожну значну дер-
жавну установу, в тому числі 
виші, заводили так звану «лі-
терну справу» або «справу-
формуляр», в якій регулярно 
систематизовували динаміку 
оперативних ситуацій, а та-
кож давали звіти з контролю й 
розробки фігурантів. Не варто 
й говорити, що основним дже-
релом чекістських знань були 
агентурні повідомлення.

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
Агентура сообщила, что 

указанные лица периодичес-
ки собирались на квартире у 
ДОЦЕНКО, где вели антисо-
ветские националистические 
разговоры, читали литературу 
украинских буржуазных писа-
телей, которую хранил у себя 
ДОЦЕНКО. Антисоветские на-
ционалистические разговоры 
ВОЛОЩУКОМ и АДАМЕНКО ве-
лись также среди студентов, 
проживающих вместе с ними в 
общежитии университета. 

(…)
Доповідна на ім’я заступни-

ка міністра МДБ дозволяє від-
стежити всю механіку розроб-
ки молодих антирадянщиків. 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
Для активизации разра-

ботки ВОЛОЩУКА, АДАМЕН-

КО и других в направлении 
вскрытия проводимой ими 
антисоветской деятельности, 
в разработку были внедрены 
квалифицированные агенты 
«ГАВРИЛОВ» и «ГЛИНКИН», 
которые за короткий срок 
вошли к ним в доверие и 
перекрыли имеющиеся на них 
материалы. 

(…)
В мае 1952 г. агент «ГАВ-

РИЛОВ» сообщил, что ВОЛО-
ЩУК в беседе с ним в при-
сутствии агента «МИЛОССКО-
ГО» о своих антисоветских 
выступлениях на семинар-
ских занятиях заявил, что он 
питает ненависть к существу-
ющему советскому строю и 
его открытые высказывания 
делаются с целью спло-
тить вокруг себя группу 
единомышленников и обра-
тить на себя внимание людей, 
связанных организационно с 
антисоветским подпольем. 

(…)
Это донесение «ГАВРИЛО-

ВА» было подтверждено сооб-
щением «МИЛОССКОГО». 

Стукачі «Неля», «Гаври-
лов», «Глінкін» і «Мілоський» не-
дарма писали доноси на одно-
курсників. Через півроку че-
кістський начальник, котрий 
«курував» ту справу, нарешті 
дав команду: «Фас!»

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
В целях пресечения враж-

дебной деятельности указан-
ной группы лиц, 19 декабря 
1951 г. нами подвергнут арес-
ту ВОЛОЩУК Г. П. 

(…)
18 января 1953 г. на осно-

вании агентурных данных, а 
также показания ВОЛОЩУКА 
и свидетелей нами арестован 
АДАМЕНКО Н. П. 

(…)

Наряду с ведением след-
ствия по делу ВОЛОЩУКА и 
АДАМЕНКО нами продолжа-
ется активная разработка 
оставшихся на свободе ДО-
ЦЕНКО и ДЕЙНЕКО. 

Дальнейшую разработку 
ведём в направлении полно-
го вскрытия преступной дея-
тельности (…)

О результатах будем 
докладывать. 

Зам. министра Государ-
ственной Безопасности УССР

Полковник госбезопас-
ности БРОВКИН

Доля антирадянщика Воло-
щука по архівах не простежу-
ється. А ось Микола Адаменко 
за вироком отримав 10 років, з 
яких три роки, до амністії, відбу-
вав на лісоповалі. Микола Ада-
менко донині живе на Чернігів-
щині й, напевно, може чимало 
розповісти і про атмосферу, яка 
панувала в Київському універси-
теті на початку 1950-х, і про Во-
лодимира Семеновича, з яким у 
тому університеті навчався.

Чи було присутнє в агентур-
них повідомленнях прізвище 
Короткевич? Безумовно, так. 
Але у справі «антирадянських 
філологів» Володимир Семено-
вич, на щастя, не згадується. 
Можливо, Короткевича, який ні-
коли не був відданим прихиль-
ником радянської влади, зааре-
штували б за будь-якою наступ-
ною антирадянською справою, 
придуманою чи справжньою, 
але незабаром помер Сталін, і 
чіпкі обійми Держбезпеки у ви-
шах трохи ослабли. Так що мож-
на вважати, що філологу Корот-
кевичу просто пощастило.

Уладзіслаў АХРОМЕНКО,
Білоруське радіо «Рацыя».

м. Чернігів
За архівними матеріалами 

Служби безпеки України

100-річчя звільнення Криму від більшовиків

Справа 1952 – 1953 років: 
Київський університет часів Володимира Короткевича

Микола Петрович Адаменко, ві-
домий український поет із 

Сосниці, в’язень комуністичного 
режиму, у грудні позаминулого 
року відзначив своє 85-річчя.

Видатний білоруський 
письменник Володимир 

Короткевич (1930 – 1984).
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Батурин — гетьманська столиця Старовинні 
винні погреби 

Ніжина 
можуть стати 
туристичним 

об’єктом 
У центрі Ніжина на те-

риторії Всіхсвятської церк-
ви нині тривають розкоп-
ки підземель, виявлених 
дослідниками 2002 року. 
Археологи та історики при-
пускають, що тут могли 
бути винні погреби. Підзе-
мелля можуть стати новим 
туристичним об’єктом.

«Саме з цього примі-
щення дослідження поча-
лися від 2002 року, коли 
під час асфальтування ді-
лянки зверху провалився 
асфальтоукладач», — по-
відомив Іван Кедун, керів-
ник археологічних робіт. 
Він додав, що через часті 
просідання землі в місті іс-
нує безліч легенд про під-
земні ходи, однак таємни-
ці ніжинського підземел-
ля досі залишалися нероз-
критими.

«Дехто розповідає, що 
вони поєднують між собою 
всі церкви. У декого це та-
ємний хід між чоловічим 
і жіночим монастирями. 
Дехто навіть далі йшов: що 
це підземні ходи на Черні-
гів, Київ або з Києва в Чер-
нігів через Ніжин», — роз-
повів Іван Кедун.

У 2002 році підвали 
на території Всіхсвятської 
церкви виявив місцевий 
спелеолог Михайло Були-
гін, він же став ініціатором 
їх досліджень.

Пізніше за розкопки 
активно взялися архео-
логи та історики. Одні ко-
пали, знімали архітектур-
ні обміри й брали зразки 
для майбутньої реставра-
ції. Інші тим часом шука-
ли історичні витоки підва-
лів. І знайшли: в грецькій 
колонії XVII ст. у Ніжині. 
Вона була чи не найбільша 
в Україні, мала досить ши-
рокі права й окремий магі-
страт.

«З’ясували, що це ма-
гістрат, це підвали магі-
страту. Надалі в місцевому 
архіві наші співробітники 
теж почали досліджувати 
і знайшли, що в XIX ст. під-
вал використовували як 
погреби для збереження 
вина. Потім ці підвали пе-
рейшли у власність євре-
їв. Є документи, де євреї 
орендують ці підвали, які 
знаходяться під грецьким 
магістратом, у 1866 році», 
— зазначив історик.

Здогадки, що в цих під-
валах зберігали вино, під-
твердили численні биті 
старовинні пляшки, які 
знаходили археологи під 
час розкопок. Однак пер-
винне призначення цих 
підземних приміщень істо-
рики поки не встановили.

На сьогодні достемен-
но відомо про існування 
12 підземних приміщень. 
Але їх може бути більше, 
кажуть дослідники.

Археологічний матеріал дає привід говори-
ти про значний розвиток ткацтва на батурин-
ській  території від найдавніших часів. Розвитку 
ткацького ремесла в Батурині в XVII – XVIII сто-
літтях сприяло те, що місто від 1669 року було 
гетьманською резиденцією. Відповідно тут про-
живали урядова старшина й гетьман, що також 
формувало попит на продукцію майстрів-ткачів.

Перші згадки про майстрів ткацького ре-
месла в Батурині були зафіксовані в переписі 
населення Батурина за 1666 рік. Згідно з пе-
реписом серед міських ремісників налічувало-
ся 3 двори ткачів. А за гетьманування І. Мазепи 
кількість майстрів-ткачів помітно збільшилася. 
У переписі населення за 1726 рік ми зустрічає-
мо ткацький цех, що налічував уже 12 дворів. У 
переписі за 1750 рік — 13 дворів із цехмістром 
Іваном Оробеєм. Проте в «Описі Батурина» з пе-
реписом населення за 1760 рік ми дізнаємося 
лише про 4 двори майстрів-ткачів на вулицях 
«Корнеевка» та «Береговая», вказано місце-
знаходження цехового будинку ткачів «на улице 
Корнеевка двор Тимофея Сергиенка».

У Генеральному описі Лівобережної Украї-
ни за 1767 – 1768 рр. подають більш детальні 
відомості про майстрів-ткачів та їхні місця про-
живання. Усього зафіксовано 10 дворів тка-
чів по вулицях Горбанівка, Берегова, Гончарів-
ка, Млинова, всі ремісники були «в цeх ткацкий 
записаны».

На початку XIX століття у зв’язку з відкрит-
тям суконної мануфактури К. Розумовським 
ткацьке ремесло стало заняттям одиничним.

Уявлення про заняття місцевого населен-
ня дає й аналіз походження прізвищ населен-
ня міста. Адже, як зазначає дослідник Ю. Редь-
ко, значна частина прізвищ у зазначений пері-
од була пов’язана саме з родом занять людини 
й походила від назви її професії. У переписах 
населення Батурина за 1666, 1750, 1760 рр. 
та в Генеральному описі Лівобережної України 
1767 – 1768 рр. зустрічаємо такі розповсюдже-
ні прізвища батуринців, як Ткач і Ткаченко, що 
підтверджує зв’язок прізвища людини та рід її 
занять.

Ткацькою справою займалися переважно 
чоловіки, іноді по смерті чоловіка його справою 
продовжувала займатися дружина. Щоб ста-
ти членом ткацького цеху, ремісник мав внести 
до цехової скриньки 3 копи грошей, два фунти 
воску й ладану, 2 гранці горілки, 4 шаги й пів-
діжки пива. Робота цехових майстрів, зайнятих 
у ткацькому виробництві, займала період «от 
Покровы до Троицы», позацехових — «от Рожде-
ства до Пасхи». Робочий день тривав до 12 го-

дин улітку й 8 годин узимку.
Основною сировиною, що використовували 

у ткацькому виробництві, були луб’яні культури 
— коноплі, льон, а також овеча вовна. Сирови-
ну ткачі вирощували і самостійно, і закуповува-
ли в населення.

Час збирання льону й конопель припадав на 
серпень. Після збору ткацька сировина прохо-
дила відповідну первинну обробку у вигляді та-
ких етапів: мочіння, сушіння та м’яття технічної 
культури. Перед прядінням льон чи коноплі об-
дирали та чесали на дерев’яному гребні, отри-
муючи чисте й рівне волокно.

Відповідно обробляли й овечу вовну. Об-
стригання овець проводили майстри двічі на рік 
— навесні й восени. Після обстригання шерсть 
обов’язково мили. Наступним етапом техноло-
гічного процесу було прядіння. Після цього пря-
жу снували, тобто перемотували необхідну для 
основи кількість ниток з котушок на один вели-
кий вал. Далі переходили до ткання полотна на 
ткацькому стані. Після чого полотно відбілюва-
ли, використовуючи курячий послід або попіл 
лози чи берези. Фарбували полотно майстри за 
допомогою природних барвників.

Із заснуванням цехів техніку виробництва 
тканин значно вдосконалили. Сукно виготовля-
ли за допомогою фолюшів — великих ступ для 
збивання сукна, що ставили на водяних млинах.

Вартість інвентарю ткача у другій полови-
ні XVIII століття була така: верстат коштував 
близько 2 руб., а начиння, що містило різнома-
нітні гребені, веретена, м’ялки тощо, — близь-
ко 1 руб. За рік ткач мав прибуток близько 45 
рублів.

Полотно ткач продавав за 10 – 15 коп. за 
аршин. Сукно під верхній одяг збували від 5 руб. 
за аршин (71,12 см), скатертини, вовняні, зде-
більшого узорно-ткані вироби, — від 8 коп., поя-
си — по копійці. Часто майстри використовува-
ли працю учнів, навчання було платним (учень 
розраховувався своєю роботою). Процес на-
вчання тривав близько 4 місяців.

Держава приділяла велику увагу розвитку 
ткацького ремесла. Адже великим замовни-
ком на сукно й полотно було військо. З місцево-
го сукна й полотна шили одяг для компанійців і 
сердюків, кількість яких на початку XVIII століття 
постійно збільшувалася. Кожен городовий ко-
зак також мав самостійно справляти собі барву 
з полотна й сукна місцевого виробництва. Тому 
полотняне виробництво наприкінці XVII – на по-
чатку XVIII ст. зосереджувалося в руках гетьма-
на й козацької старшини.

Марина ХАРМАК

Багато музеїв Росії мають оригінальні речі пред-
ставників знатних родин, пов’язаних з Батурином. 
Одним з них є Музей зарубіжного мистецтва, що на-
лежить до комплексу Ярославського художнього му-
зею. 1920 року до Ярославського музею надійшли 
меблі XVI – XIX століть із зібрання графа Василя Пе-
тровича Кочубея.

Василь Петрович (1868 – 1940) — останній 
власник батуринської садиби Кочубеїв кінця ХІХ – 
початку ХХ століть. 1910 року він став головним це-
ремоніймейстером імператорського двору. Від імпе-
ратора Миколи ІІ отримав «высочайшее разреше-
ние» на будівництво будинку в Царському Селі (нині 
місто Пушкін, яке входить до складу Пушкінського 
району Санкт-Петербурга). У жовтні 1913 року ро-
дина Кочубеїв переїхала до нового помешкання. 
У палаці були влаштовані кімната-фотоательє та 
кімната-сейф, де господар зберігав унікальну колек-
цію мистецьких творів.

З особливо цінних речей, які Василь Петрович 
Кочубей зберігав у броньованій кімнаті-сейфі, — 
скрині «кассоне» ХVI століття. Вони були зроблені, як 
з’ясувалося у ХХ столітті під час експертизи Держав-
ного Ермітажу, за ескізами Бернарда Боунталенті 
(1531 – 1608 рр.) — учня Мікеланджело Буонарот-
ті. Він займався живописом, театральною архітек-
турою, розробляв дизайн меблів. Боунталенті зали-
шив по собі пам’ять і як творець морозива. У Тоскані 
(Флоренція) щороку відбувається фестиваль моро-
зива імені цього майстра.

Скрині — не прості, вони весільні, виготовлені 
спеціально для посагу. У день весілля «кассоне» не-
сли вулицями міста в будинок нареченого, демон-
струючи багатство сім’ї нареченої. На передній пане-

лі «кассоне» зазвичай розміщували герб, складений з 
двох частин — двох міст, що в підсумку символізувало 
з’єднання двох родин (нареченого й нареченої). Ве-
сільні скрині завжди вважалися предметом особли-
вої розкоші. Історія донесла нам оповіді, коли в обо-
зах деяких наречених було до 34 «кассоне» з посагом.

У Музеї зарубіжного мистецтва представлені дві 
скрині «кассоне». Матеріал — дерево, техніка ви-
робництва — різьблення, золочення.

Скриня із зображеннями міфологічних морських 
істот і купідонів датується ХVI століттям. Розміри — 
68 х 164 х 53 см. 

Масив цієї скрині спочиває на «левових лапах». 
Вона має високу кришку, карниз якої декорований 
лускатим орнаментом; фриз несучої частини при-

крашений стрічкою пальметок, а кути оброблені 
скульптурно у вигляді напівфігур, охоплених знизу 
листям аканту. На передній панелі на позолоченому 
тлі розгортається дійство з міфологічними тритона-
ми й путті (образ маленького хлопчика). І все це в 
єдиному пориві звернене до центрального картуша, 
в просторі якого знаходиться смислова й зорова зу-
пинка — герб. Він розділений надвоє: в лівій частині 
на червоному тлі — голова негреняти із зав’язаними 
очима (герб Сардинії чи Корсики?), праворуч на си-
ньому тлі — три позолочених квітки (герб Франції?).

Близька за загальною схемою до описаної скри-
ні інша «кассоне» із зображеннями гротескних фі-
гур і військових трофеїв, яка датується кінцем XVI 
століття. Розміри — 62 х 166 х 58,5 см. На відміну 
від попередньої скрині, її кришка сформована не 
так високо, карниз чітко не виділяється, тому кра-
ще прочитуються кутові фігури. Фасад розділений 
на три частини пілястрами. Герб розділений надвоє: 
в лівій частині на синьому тлі — золота квітка (герб 
Флоренції), праворуч на золотому тлі — половина 
двоголового орла (герб Рима). Амури, що підтриму-
ють герб, виконані у високому рельєфі. 

Таким чином, згадані меблі Василя Петровича 
Кочубея із зібрання Ярославського художнього му-
зею є своєрідним документом свого часу, що несе 
інформацію про відповідну епоху, соціальні умови, 
смаки та вподобання власника. 

Працівники НІКЗ «Гетьманська столиця» щиро 
вдячні колегам Ярославського художнього музею за 
співпрацю.

Оксана ЛОМКО

Матеріали підготували наукові співробітники 
Національного заповідника «Гетьманська столиця»

Скрині «кассоне» Василя Кочубея 

Коротко
Дарунок від нащадка гетьмана

Батурин зустрічав дорого гостя — нащадка гетьма-
на Кирила Розумовського Грегора Розумовського, який 
мешкає у Відні (Австрія). Ознайомившись з музеями та 
пам’ятками, Грегор Розумовський передав Національно-
му заповіднику «Гетьманська столиця» подарунки, які ма-
ють виняткову історичну цінність, — універсал гетьмана 
Кирила Розумовського 1763 року з підписом і печаткою 
гетьмана та указ імператриці Єлизавети 1756 року геть-
ману К. Розумовському. Ці документи впродовж століть 
зберігалися в родинному архіві Розумовських.

У книзі відгуків палацу К. Розумовського Грегор на-
писав: «Це був прекрасний день у місті мого предка. Я 
вдячний працівникам і дирекції Батуринського музею, 
я вдячний тим, хто зробив усе можливе, щоб відродити 
це місто. Місто, що ідентичне з духом та історією самої 
України».

Грегор Розумовський відвідав усипальницю гетьма-
на — Воскресенську церкву в Батурині, Трьохсвятитель-
ську церкву в с.Лемешах, собор Різдва Богородиці в смт 
Козельці.

Подаруй гетьманській 
столиці експонат

18 квітня в Національному заповіднику відбувся 
старт ХV туру щорічної акції «Подаруй гетьманській сто-
лиці експонат». Початок акції ознаменувався подарунка-
ми, що надійшли від жителя Києва Геннадія Крикливого. 
Він передав заповіднику із власної колекції ґудзик XIX 
ст. з гербом Кочубеїв, листівку початку ХХ ст. із зобра-
женням маєтку князя В.С. Кочубея в Диканьці та цегли-
ну з будівлі цього маєтку. Житель Ніжина Сергій Зозуля 
передав три жорна для ручного млина кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст.

Метою проведення акції, яка триватиме до 18 травня 
2018 року, є збір етнографічних матеріалів для форму-
вання й поповнення фондової колекції заповідника, зо-
крема такими експонатами, як побутові речі, твори на-
родно-прикладного мистецтва, меблі, посуд, одяг, доку-
менти, фото. Колектив заповідника запрошує прихиль-
ників збереження історичної спадщини долучитися до 
участі в акції. Контактний тел.: (04635) 4-82-43.

Дітям — про нашу історію
Продовжуючи співпрацю з освітніми закладами міс-

та, старший науковий співробітник заповідника Ната-
лія Дробязко провела виховну годину «Будинок Гене-
рального суду — архітектурна пам’ятка Батурина» для 
учнів молодших класів Батуринської загальноосвітньої 
школи імені Григора Орлика. Школярі ознайомилися з 
пам’яткою архітектури XVІІ століття, а потім виконали 
творчі завдання.

Для вихованців Батуринської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату була проведена лекція «Пала-
цово-парковий ансамбль Кирила Розумовського». 

Ткацьке ремесло Батурина 
XVII – XVIII століть 
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Хроніки часів сталінізму

На смерть Леніна, яка глибоко вразила 
всіх послідовників його ідей, трудящі маси, під-
тримуючи заклики партійних вождів, відпові-
ли обіцянками тісніше єднатися навколо ле-
нінської партії та ударною працею наблизити 
побудову світлого майбутнього. На хвилі поді-
бного ентузіазму розцвіла справжня пошесть 
на так звані «радянські імена» — вже як пори-
вати з минулим, то в усьому. Нове життя мало 
відображатися навіть в іменах та прізвищах. 
Відтоді й пішла мода на Віленів, Владленів, Ен-
гелін тощо. 

12 жовтня 1924 року газета «Червоний 
стяг» радісно повідомляла, що піонери кіль-
кох чернігівських загонів «змінюють свої старі 
імена на нові, революційні». І далі — перелік з 
кількох десятків «новаторів». Найбільш цікави-
ми нам здалися такі:

Загін імені Леніна:
В. Буленок — Владлен Піонерський;
І. Вайнштейн — Віллен Пролетарський;
Г. Тиморево — Енгеліна Лібкнехт; 
М. Лієбрам — Мая Пролетарська;
С. Айзіна — Енгеліна Октябрська; 
Маня Лієбрам — Ера Піонерська; 
Р. Симонтова — Валя Марксистська;
К. Френкель — Зоря Первомайська; 
А. Грінберг — Нінель Комунарська;
С. Рохленський — Пролетар Ленін; 
В. Смайловський — Луч Красномиров; 
П. Симантов — Спартак Бойовий.
Загін друкарів:
К. Шипкін — Ленприз Октябрський; 
Короткін — Спартак Февральський; 
М. Каганова — Нінель Пролетарська; 
В. Шипкін — Владлен Піонерський; 
Писаревська — Марксиза Юлова; 

Ф. Коган — Мая Велоктябрська.
Загін імені Рикова:
Цитленок — Маркс Октябрський; 
Ковальов — Молот Більшовицький;
Шафлін — Лев Інтернаціоналов;
Давидович — Граніт Комінтерн; 
Фрадін — Кім Спартаківський;
Гальперін — Август Бебель;
Фрадін — Гамен Трудоправ; 
Вірзнер — Родін Красномирський; 
Супоницький — Луч Красний; 
Каплан — Слідопит Більшовицький;
Могильнер — Молот Комунарський; 
Хавін — Воля Молотов; 
Марголін — Марс Февральський; 
Єлисавета Іванова — Ера Леніна.
Загін Карла Маркса:
Л. Островський — Піонер Ленінський;
Я. Хананов — Бастілій Лучемир.

Однак є підозра, що насправді все це ви-
явилося звичайною бутафорією. У газеті від-
рапортували, партійні вожді поставили собі 
галочки за проведену ідеологічну роботу, а в 
реальному житті подібні імена-прізвища біль-
ше не зустрічалися — ні в газетах, ні в спис-
ках мешканців Чернігова. Цікавості заради 
спробуйте погортати, наприклад, багатотом-
ну «Книгу пам’яті» й пошукати в ній Молота Ко-
мунарського, Спартака Февральського, Луча 
Красномирова, Маркса Октябрьського чи того 
ж таки Граніта Комінтерна. Або зазирніть в ен-
циклопедії — чи не залишили по собі славної 
пам’яті носії таких унікальних імен? Однак ні, 
не залишили. Вірогідно, коли піонери трішки 
підросли, то швидко відчули всю незручність 
бутафорських імен та прізвищ. І поступово по-

вернулися до більш звичних — тишком-ниш-
ком, без газетних рапортів і транспарантів.

З дітьми зрозуміло. А що ж дорослі? Вони 
теж, бувало, чудили.

Ось, наприклад, у селі Петрушині селянин 
Семен Туренок вирішив «звільнитися від релі-
гії» і в квітні 1924-го на загальних зборах усіх 
організацій села запропонував «охрестити но-
новому» новонароджену дочку. Так і зробили: 
під палкі революційні промови назвали дити-
ну Кларою — на честь «старої революціонер-
ки тов. Клари Цеткін». Про неординарну подію 
партійці написали в газету, ще й підкреслили, 
що батьки Клари — безпартійні. Гаразд, пора-
діємо за «революційну свідомість» Семена Ту-
ренка. А що ж тоді місцеві комуністи, де їхня 
відповідь?

Цілий рік вони збирали докупи думки. На-
решті 2 травня 1925 р. на урочистих зборах 
один із провідних петрушинських революцій-
них діячів Дмитро Сергійович Сериченко за-
явив про негативне ставлення до релігії і по-
просив «здійснити обряд над новонародженим 
по-пролетарськи».

Церкву вже давно відділили від держави, 
та все одно більшість новонароджених хрести-
ли в церкві. Сам Дмитро, хоч і був затятим по-
борником нової влади, однак 1919 року, коли 
засватав Ксенію Мазурову, вінчався з нею 
все-таки в попа. Уже мав двох дітей, а це жін-
ка ще й синочка народила. Однак не личить бу-
дівничому нових порядків знову йти до церкви, 
треба щось нове, «пролетарське».

Екзальтована публіка увійшла в екстаз. 
Батьки запропонували надати дитині ім’я Ві-
талій — на честь «революціонера, красно-
го бійця В. Примакова». Одноголосно! А далі, 

пройнявшись революційним запалом і усві-
домлюючи, які необмежені перспективи від-
криває такий «пролетарський підхід», зібран-
ня вчинило таке: «В пам’ять пролетарського 
свята 1 Травня зібрання знайшло необхідним 
змінити прізвище. Новонароджений буде но-
сити прізвище Первомайський, заперечень 
з боку батьків про зміну прізвища не було». 
Бурхливі овації стали ще більшими, коли 
представник комсомольської організації ви-
голосив, що КСМ «прийме активну участь у 
справі виховання дитини в дусі комунізму і 
зараховує новонародженого в лави юних ле-
нінців». Ще кілька вітальних промов, і наоста-
нок екзальтований натовп натхненно заспі-
вав «Інтернаціонал». 

А коли розвіявся революційний чад, Дми-
тро Сергійович зрозумів, що з прізвищем ви-
йшов «перебор» — славний нащадок давнього 
козацького роду Сериченків (та ще й перших 
революціонерів, відомих на весь повіт) раптом 
став якимось Первомайським, яких тепер роз-
плодилося, немов грибів після дощу. Та й то-
вариші, щиро наляскавшись у долоні, коли по-
вернулися додому й тверезо обміркували по-
бачене, вирішили все-таки обминати подібні 
ініціативи.

Що ж до Сериченків, то давати задній хід 
комуністу не личило, доводилося терпіти. Лише 
в роки Другої світової Віталій Первомайський 
знову став Сериченком, поставивши наре-
шті крапку в цій недолугій та заполітизованій 
історії.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті, 

м. Чернігів

До уваги читачів — спогади вчи-
теля-краєзнавця із села Кладьків-
ки Куликівського району ОВДІЄНКА  
Івана Івановича (1914 р.н.), дитя-
чі роки якого минули на хуторі біля 
Десни.

* * * 
…Моє життя пройшло буденно, 

без героїзму, а центр світу для мене 
— берег річки Десни. Тут, у придесен-
ському селі Кладьківці, минули моє 
дитинство і юність. Найдавніше, що 
згадується, — так це місце, де прожи-
вав. І тепер стоїть хатина на тому міс-
ці, де й стояла. Під соломою, чотирма 
вікнами на схід і дощаними сіньми на 
захід. Двір знаходився на північ, а лі-
воруч були льодник і хлів. Біля хати 
на захід метрів за десять стояла ве-
летенська груша.

На південній стороні, метрів за 
150 від хати, розташувався кругляк 
— маленьке озерце (долина). По-
верхня його майже вся поросла ло-
пухами та білими ліліями. Береги по-
росли лепехою, осокою, ситняком. Це 
озерце також багате на рибу.

Далі на південь простягся луг з 
долинами. А ще далі — озера Вовчик, 
Колодянка, Вільжин. За ними — село 
Кладьківка.

По пагорбу (мабуть, колись наси-

паному Десною) тяглися хатини жи-
телів, більшість яких займалася ри-
бальством або працювали на лісо-
пильному заводі Вольфіна, багатого 
австрійського єврея. 

Настає весна. Десна виходить зі 
своїх берегів, і вода лине зі сходу на 
захід прямо через ліс, лозу, через ху-
тір. Стоять хатини, облиті водою. Біля 
порогів — човен. І коли настає вечір, 
шум і дзюрчання води, спів пташок 
поєднуються в одну мелодію. Напо-
внюють душу невгасимою енергією 
і надлюдською радістю, бажанням 
жити й радіти.

У пам’яті залишилися події ди-
тинства. Ось у 1917 році  —  най-
більша повінь на Десні у ХХ ст.  
Запам’яталося дуже багато води в 
хаті. Цікаво було пробратися до вікна 
й подивитися, що там робиться. Але 
нічого не було видно. Лише верхівки 
хліва, паркана, стовбури дерев. Уно-
чі часто будили шум і тріск. Це хвилі 
водної стихії вдаряли в стіни хати, по-
хитуючи її. Стукотів і човен об лутки 
сінешніх дверей, немовби хотів звіль-
нитися від ланцюга, що тримав його.

Мати заспокоювала мене, вкри-
вала якимось рядном. І ми з дворіч-
ним братиком Миколою знову заси-
нали під страшну мелодію бурі. Піз-

ніше я дізнався, що хата наша була 
прив’язана багатьма дротами до 
стовбурів верб, які стояли біля при-
чілка хати. І тільки тому не понесло її 
за течією.

Бували грізними години, коли по-
чиналася буря під час повені. Але, 
як не бушувала буря, хати стояли 
не ушкоджені. Навколо них був на-
дійний захист — стовбури велетнів-
дерев. Об них розбивалися хвилі й 
лише бризками посвячували стіни 
осель. Кінчалася буря, і знову приро-
да радувала людей. Інколи вода при-
бувала така велика, що затоплювала 
весь хутір. Усі будівлі стояли, до поло-
вини залиті водою. Тоді люди в хлівах 
для худоби робили підвищені настили 
з колодок і дощок. А сіно й дрова за-
тягували на вишки.

 Я добре пам’ятаю, як у хаті води 
було до самих вікон. Ходили по намо-
щених дошках від столу до полу й до 
печі. А я малий теж бігав по настилу. 
Двері в хаті були відчинені, й по хаті 
гуляли хвилі. Біля порога в сінях був 
прив’язаний величезний човен — 
«дуб», на якому плавали до хліва й 
куди треба.

Велику повінь пам’ятаю і 1931 
року. Того року прийшло в нашу роди-
ну велике горе: двоюрідний брат Ми-

тро втопився. Це було весною, десь 
наприкінці квітня. Весняна повінь до-
сягла найвищого рівня.  Біля нашої 
хати вода входила у двір. 

Уже вечоріло, коли до нашого 
двору підплив у човні Митро. Він за-
пропонував мені їхати в село погу-
ляти. Я відмовився гуляти в таку не-
году. Тоді Митро поїхав сам. Уночі 
мене розбудив шум бурі. Хвилі з ре-
вом кидалися через паркан і доко-
чувалися до призьби, вдаряючись у 
стіни хати. Я піднявся й подивився у 
вікно. Здавалося, небо й вода злили-
ся в одну сіру стіну, що гула, тріщала, 
вила різними страшними голосами. 
Ми не спали. Батька не було вдома, 
він був на рибальстві. Мати охала, 
стогнала. Менші брати й сестри про 
щось тихенько шепталися на полу. 
Буря не втихала до ранку. Бушувала 
й наступного дня. Будь-який рух чов-
нами припинили. Люди бродили від 
хати до хати. Тварини стояли на по-
мості, об’їдали стріхи хлівів. На третій 
день, коли буря вщухла, з’ясувалося, 
що Митро не повернувся додому. Не 
повернувся він і на четвертий день. 
Люди, які приїхали із села, повідо-
мили, що на «сазі» біля хибалівсько-
го поля бачили прибитий хвилями чо-
вен. Чомусь не вірилося, що Митро 

втопився. Думали, може, він кудись 
поїхав. Дядько Мусій попросив нас, 
хлопців, щоб ми проїхали по розли-
ву й пошукали його. Я, Гаврило, Ми-
колай, Грицько Тимченко поїхали ри-
бальським «дубом» на пошуки. Були 
біля Хибалівки, по Десні допливли 
майже до Салтикової Дівиці, але ні-
чого не знайшли.

Настали тихі, ясні теплі дні. Вода 
почала збувати. Де-не-де з’являлися 
зелені острівці. Одного такого соняч-
ного теплого ранку до хати на човні 
під’їхав рибалка Дем’ян Литвинець. 
Він повідомив, що у Кривих долинах 
плаває втопленик. Ми з хлопцями по-
їхали «дубом». Ще здалеку я побачив 
тіло Митра. Він був одягнений у під-
жак, на шиї шарф. З однієї ноги зня-
тий чобіт. Мабуть, намагався виплис-
ти. Ми його втягли в човен і привезли 
додому. Того дня й поховали на При-
станському кладовищі…

Записав А. Чумаченко,
с. Кладьківка

* * * 
1972 року в Кладьківці побуду-

вали земляну дамбу місцевої меліо-
ративної системи. Дамба на цей час 
значною мірою захищає село від вес-
няних повеней.

Марксиза, Граніт Комінтерн і Зоря Первомайська 

Весняні повені на Десні в Кладьківці
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Цікаве про 
письменників 

Українські сатира й гумор

Кумові коні
У будь-якому товари-

стві Іван Нечуй-Левиць-
кий поводився невиму-
шено, привітно, з добро-
душною іронією.

Якось, гостюючи вліт-
ку у свого брата у Стебле-
ві, поїхав з одним батюш-
кою на його підводі на 
іменини. У гостях батюш-
ка оповідав якусь неймо-
вірну історію і викликав у 
всіх недовіру, тоді опові-
дач почав звертатися за 
підтвердженням до Івана 
Семеновича. І той щора-
зу ствердно хитав голо-
вою. Коли ж батюшка за-
кінчив, Нечуй мовив до 
гурту:

 — А тепер дозвольте 
розповісти вам про двох 
кумів, які поїхали в гості 
разом на конях одного з 
них. І той кум, що мав ко-
ней, почав плести таку ні-
сенітницю, що ніхто й віри 
не йняв. Тоді брехунець 
сказав кумові: «Правда ж, 
куме, так було, правда?» 
«Правда, кумцю, правда», 
— відповів той, бо побо-
ювався, що назад пішки 
піде.

 — А ви, Іване Семено-
вичу, на чиїх конях приїха-
ли? — спитав хтось.

— Та на кумових же! 
— під загальний регіт по-
казав Левицький на ба-
тюшку.

Контракт
Господар будинку, в 

якому наймав квартиру 
Іван Крилов, склав конт-
ракт і приніс видатному 
байкареві на підпис. Там, 
між іншим, зазначалося: 
якщо з вини квартиран-
та будинок згорить, той 
зобов’язується сплати-
ти шістдесят тисяч карбо-
ванців. Крилов підписав 
папір, тільки додав ще два 
нулі. «Візьміть, — мовив 
він, повертаючи контракт 
господареві. — Я згоден 
з усіма пунктами. Але для 
того, щоб ви були цілком 
забезпечені, я збільшив 
суму до шести мільйо-
нів. Для вас буде добре, а 
мені однаково платити ні-
чим».

Приємна 
мелодія 

Один поет-початкі-
вець надіслав Генріху Гей-
не зошит зі своїми вірша-
ми. У супровідному листі 
він писав:

«Можете відверто ви-
словити свою думку про 
вірші. Навіть найжорсто-
кішу критику я сприйма-
тиму як найчарівнішу ме-
лодію».

Прочитавши вірші, 
Гейне переконався, що 
автор не виявляє жодних 
ознак поетичного хисту, 
й відповів йому: «Можете 
вважати, що почули пре-
красну симфонію».

Тут якось шахтарі збунтували-
ся. З усього видно — нового пре-
зидента скоро доведеться вибира-
ти. Я хоч і не Жириновський з Та-
бурянським, а свою кандидатуру 
спішу вже зараз висунути. Посада 
дуже прибуткова. Щоб не запізни-
тися.

Мені ще в юні літа дідусь го-
ворив: «Ти, внучку, від скромності 
не помреш». І чого б то я мав по-
мирати? Хай це зроблять вороги 
«перестройки» нашої. Я що, прези-
дентських указів хоч і сто на день 
не підпишу? Чи званих обідів для 
маврських гостей за рахунок дер-
жавної скарбниці не влаштую? Чи 
й сам за кордон як не на сніданок, 
то на вечерю не протовплюся? По-
гано ви мене знаєте!

Аби не бути голослівним, я тут 
програмку накинув. Ніяких п’ять 
«ДЕ» не обіцяю, щоб потім вони на 
п’ять «ДУ» не обернулися. Усе кон-
кретно.

У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІ-
ТИКИ. Поїду в ООН. Якщо їм мало 
було черевика Хрущова, то кирзо-
вим чоботом по трибуні погримаю. 
Хай не будуть такі дуже мудрі, не 
блокують наших кораблів ні на Ду-
наї, ні в Японському морі. Ні яких 
кредитів нікому повертати не зби-
раємося. Олігархам давали — в 
них нехай і вимагають. І щоб до на-
шої зброї рук не простягали: захо-
чемо — в землю закопаємо, а ні — 

за неї нафти виміняємо. Не виста-
чало ще, щоб нам з-за океану вка-
зували, як на світі жити!

У ГАЛУЗІ ВНУТРІШНЬОГО 
ЖИТТЯ. Проведу негайну експро-
пріацію. Хоч вождь Ленін, як і ба-
гато наших демократів, також був 
зеком, але з-поміж усіх теорію 
експропріації найкращу висидів. 
Бачили, яких маєтків набудува-
ли, яких заводів нахапали в неза-
лежній неопоганці? Зворотною ре-
формою все відберу. Частину роз-
дам неімущим пенсіонерам, іншу 
— бідним офіцерам. Перші не ві-
чні, можна буде після них ще раз 
комусь дати, а другі нарешті зна-
тимуть, кого й що захищають.

Усім у місті для самозабезпе-
чення молоком дозволю тримати 
кіз на балконі. Бачили, скільки на 
Оболоні у висотних будинках бал-
конів? Поставте там по козі, дай-
те їм трохи висівок — паралельно 
з Дніпром молочна річка потече!

Тіньовиків вимету аж за про-
зорі кордони. Горілку звелю про-
давати від самого ранку й до за-
чинення крамниць. І не підробле-
ну, а справжню. Жувачку припишу 
комерсантам. Народу забезпечу 
для жування все те, від чого тягне 
на вибрики і продовження роду. За 
мого правління бразильську каву 
не маніпуцькими чашечками, а бо-
калами питимуть.

У села навезу гумових чобіт 

і замість совєтських фуфайок — 
курток захисного кольору, бо за 
роки цих прицуцуватих реформ 
люд так обносився, що вже латка 
на латці.

Між райцентрами, доки нала-
годимо автобусне сполучення, ди-
рижаблі літатимуть. Хто дуже спі-
шить, тому видаватимуть козаць-
кі безрозмірні шаровари без під-
кладки й горох. Згадайте: теорію 
реактивного руху в нас уперше 
розроблено.

У ГАЛУЗІ ДЕМОГРАФІЇ ТА МЕ-
ДИЦИНИ. Кожну жінку нашої дер-
жави забезпечу надійним чолові-
ком. Якщо своїх вітчизняних не ви-
стачить, то згідно з договором про 
міжнародний розподіл праці випи-
шу кількасот з Китаю. Котрій захо-
четься зовсім чорного з Африки, то 
також можна. 

Аптеки завалю ліками. Щоб 
оце в ХХІ столітті не наробити пі-
рамідонів? То нащо нам такі міні-
стри?

Маю тут ще чимало пунктів. 
Але головного туза викладу лише 
під час передвиборних зустрічей 
та інавгурації. Золотих гір не обі-
цяю, а порцію морозива навіть 
у Петрівку кожному гарантую. 
Спитайте в моїх довірених осіб, і 
вони підтвердять, що в мене сло-
во — закон. Отже, подумайте і 
зробіть хоч цього разу правиль-
ний вибір!

Повноцінна художня стрічка, вишука-
на історія кохання, творчості й лірики — та-
ким бачать своє кіно про відомого чернігів-
ця й письменника Михайла Коцюбинського 
його автори. У центрі фільму — складні сто-

сунки Михайла Коцюбинського, його дружи-
ни Віри Устимівни та Олександри Аплаксіної, 
вплив цього виру емоцій на видатного пись-
менника. 

Виконавець головної ролі й один з авто-
рів ідеї — актор Чернігівського Молодіжного 
театру Микола Бичук.

Режисер — Євген Сидоренко, також ак-
тор цього театру, як і виконавиця ролі Віри 
Коцюбинської Руслана Остапко. 

Спочатку автори планували зняти до-
кументальний фільм. Але, коли перечитали 
адаптований Євгеном Сидоренком матері-
ал Анатолія Покришня — п’єсу «Беатріче Ко-
цюбинського», то зрозуміли: вийде повноме-
тражний художній фільм. Його тривалість — 
1 година 20 хвилин. 

Фільм повністю знімали в Чернігові. То-
рік проект кінострічки про Михайла Коцю-
бинського виграв міський конкурс ідей «Кре-
ативне місто».

Тривають перемовини про показ фільму 
в Румунії та Німеччині.

«Андрій Карнабед: життя, 
творчість, пам’ятки» 

Під такою назвою в обласній бібліоте-
ці ім. Короленка відбулося засідання клубу 
«Шанувальники старого Чернігова» за учас-
тю читачів. 

Андрій Антонович Карнабед — відомий 
чернігівський архітектор, художник, крає-
знавець, дослідник чернігівських старожит-
ностей. Автор та співавтор близько 300 про-
ектів будівництва й відновлення споруд на-
шого міста, серед яких — будівлі колишньо-
го «Полісся» та ДЮСШ «Юність», пам’ятники 
Богдану Хмельницькому (співавтор) та Ви-

зволителям на площі Перемоги.
Народився він 1927 року в селі Рогізки Щорського (нині Снов-

ського) району. З відзнакою закінчив архітектурний факультет Київ-
ського інженерно-будівельного інституту. Після повернення до Чер-
нігова брав участь у відновленні та реставрації пам’яток архітектури 
післявоєнного міста: П’ятницької церкви, Борисоглібського, Спась-
кого, Троїцького соборів, Колегіуму, будинку Лизогубів та інших.

Працюючи в Національному архітектурно-історичному заповід-
нику «Чернігів стародавній» від часу його заснування (1967 рік), Ан-
дрій Антонович організував постійно діючу виставку іконопису (єди-
ну в області), започаткував унікальну колекцію стародруків та бага-
то іншого.

1974 року захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата ар-
хітектури. У науковому доробку дослідника — понад 400 статей, на-
рисів, книг. До «Зводу пам’яток історії культури України» підготував 
166 статей про пам’ятки історії та культури Чернігівщини й Київщини.

Був членом-кореспондентом Академії архітектури України, по-
чесним членом Національної спілки краєзнавців України, членом На-
ціональної спілки архітекторів України, обирався депутатом обласної 
та міської рад. «Невгамовний Карнабед» — так називали невтомно-
го захисника старовинної забудови Чернігова, дослідника пам’яток.

29 березня 2005 року Андрій Карнабед пішов з життя. Але його 
справу не забули колеги, друзі, дослідники. Зокрема, кілька років 
тому в заповіднику «Чернігів стародавній» започаткована наукова 
конференція «Карнабідівські читання». 2017 року вийшов збірник 
наукових праць, що були представлені на конференції.

В’ячеслав Демиденко, чернігівський краєзнавець, голова клубу 
«Шанувальники старого Чернігова», зазначив, що клуб був створений 
за ініціативи Андрія Карнабеда 1997 року. Гості переглянули доку-
ментальний фільм про А. Карнабеда «Живий зв’язок віків». Костянтин 
Ягодовський, голова обласної організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, зазначив, що Андрій Карнабед 
був фундатором та довгий час незмінним головою міської організа-
ції товариства, показав також плани проектів видатного архітектора.

Кандидат мистецтвознавства Анатолій Адруг запропонував на-
звати одну з вулиць Чернігова іменем відомого земляка.

Добрі слова про А. Карнабеда сказали також голова міської 
організації УТОП Віктор Величко, завідувачка відділу заповідника 
«Чернігів стародавній» Ольга Травкіна, яка нагадала, що завдяки іні-
ціативі Карнабеда зберігся історичний ландшафт центру міста й не 
була забудована заплава Десни поблизу Лісковиці.

Йосип БІЛОСКУРСЬКИЙ

Поради на всі 
випадки життя

Щоб дізнатися, скільки м’яса в ковбасі, тре-
ба ціну поділити на десять. Отримаєте відсоток 
м’яса.

Щоб посуд на кухні був завжди чистий, нама-
гайтеся не користуватися ним.

Щоб сучасна взуванка служила вам довше, 
носіть її в руках або на плечах.

Щоб завжди бути при грошах, не витрачай-
те їх.

Не облизуйте ніж, яким різали сало. Скільки 
там того сала!.. 

Якщо ви за кермом автомобіля, не намагай-
тесь обігнати ним свої думки.

Щоб вас любили жінки, не даруйте їм квітів. 
Норкова шубка краще.

Якщо сержант ДАІ виписує вам штраф, 
зверніться до нього ввічливо «пане підполков-
нику», і сума штрафу зменшиться вдесятеро. 
Перевірено!

Якщо ви повертаєтеся з риболовлі під мухою 
і без улову, рибу краще купити у браконьєрів. Де-
шевше.

Якщо вам подали пиво, розведене водою, 
будьте мудрі: мовчки злийте воду, а пиво випийте.

Не заздріть сусідові, якщо він зірвав багато-
мільйонний джек-пот. Фортуна дуже зрадлива.

Критикуючи владу вголос, міцніше тримайте 
язик за зубами.

Ніколи не думайте погано про начальство, бо 
воно може почути.

Якщо хочете мати міцне здоров’я, лікуйтеся 
вдома.

Якщо у вас немає тещі, то ваше життя нудне, 
сіре й нещасне.

Микола БОСАК 

Моя президентська програма

До Дня матері
До 12 травня «Майстерня гарного настрою» 

музею-заповідника Михайла Коцюбинського 
проводить для школярів майстер-класи з наго-
ди Дня матері. Цього року свято припадає на 13 
травня. Отож музей-заповідник пропонує шко-
лярам власноруч виготовити святкові листівки, 
прикраси, сувеніри для матерів.

Майстер-класи працюють кожного дня, 
окрім вихідних. Заняття проводитимуть для ор-
ганізованих учнівських груп 1 – 7 класів на за-
мовлення шкіл. Можливий виїзд до навчально-
го закладу за попереднім замовленням. Вар-
тість — 15 гривень для учня. Попередній запис 
для участі — обов’язковий.

Довідки та замовлення майстер-класів за 
тел.: (04622) 4-10-03, (063) 065-61-49, (097) 
465-70-91.

Фестиваль «На крилах мрій»
Перший всеукраїнський дитячий театраль-

ний фестиваль «На крилах мрій» три дні демон-
стрував вистави на базі обласного театру ім. 
Т. Шевченка. Виступили, зокрема, актори цьо-
го театру, також обласного театру ляльок ім. 
О. Довженка, вихованці дитячих мистецьких 
студій Чернігова й Прилук, народний дитячий те-
атр «Сорванцы» з Харкова, муніципальний театр 
«Березіль» (Бориспіль, Київська область). 

Фільм «Коцюбинський» 
покажуть уже цієї весни

Виставка до 80-річчя 
від дня народження 
Станіслава Реп’яха
Відкрита ця ви-

ставка в літературно-
меморіальному музеї-
заповіднику Михайла 
Коцюбинського.

Станіслав Панасо-
вич Реп’ях народився 
14 травня 1938 року 
в Глухові Сумської об-
ласті, а дитинство провів у селі Макіївці 
Носівського району Чернігівської області, 
де народилися його батьки. 

Станіслав закінчив філологічний фа-
культет Вінницького педінституту. Працю-
вав у закладах культури, в чернігівській 
пресі. Від заснування й кілька десятиліть 
очолював Чернігівську обласну організа-
цію Спілки письменників України. Автор 
десятків книг поезії, публіцистики. Твори 
Станіслава Реп’яха перекладені дванад-
цятьма мовами. Його письменницька та 
громадська діяльність відзначена багать-
ма преміями й нагородами.

На виставці — видання письменника 
різних років, у тому числі книги, подарова-
ні автором музеєві.
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Як позбутися подряпин на меблях

Риб’ячий жир. Відкрийте одну капсулу з риб’ячим жиром, 
натирайте жиром ушкоджену поверхню й залишіть на кілька 
годин, поки він добре не всотається в дерево. Як тільки жир 
усотався, протріть м’якою ганчіркою, щоб відполірувати меблі. 
Повторіть двічі на тиждень.

Паста з горіхів. Змеліть кілька горіхів, додайте трохи води 
й оливкової олії. Намастіть отриману пасту на поверхню дере-
ва й залиште сохнути. Надлишки видаляються за допомогою 
м’якої тканини. Повторюйте процедуру раз на тиждень.

Віск. Поверхню меблів натирайте необхідною кількістю 
воску або використовуйте твердий віск для заповнення неве-
ликих вм’ятин і отворів. Використовуйте губку або м’яку тка-
нину для полірування.

Кавова гуща. У кавову гущу додайте трохи води або лля-
ної олії, нанесіть на поверхню меблів. Залишки приберіть щі-
точкою.

Оцет та олія. З’єднайте в рівних пропорціях білий оцет та 
оливкову олію, протріть отриманою сумішшю ті поверхні, які 
хочете відполірувати. Залиште на кілька хвилин, щоб суміш 
всоталася в дерево, видаліть надлишки вологою тканиною.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр Перлюк: 
перлюкізми

 Це песиміст бачить 
жінку наскрізь, а оптиміст 
знає, куди дивитися. 

 Людині для щастя тре-
ба стільки грошей, щоб їх 
вистачило на пошуки щастя.

 Від долі не втечеш, тим 
більше, що вона в спідниці!

 Якщо щось погано 
лежить, значить, воно ко-
мусь потрібне.

 Довести можна будь-
яку дурницю, вистачило б 
розуму.

Було колись...
Дід приніс 

оповідання
До редакції журналу 

«Русская мисль» прийшов 
дід у кожусі й приніс руко-
пис. Це було оповідання се-
лянина Семенова. Секретар 
попросив зайти через два 
тижні. 

Коли дід знову прийшов, 
його довго не приймали: ре-
дактор розмовляв з пись-
менниками й забув про ста-
рого. Нарешті він вийшов 
до приймальні: «Це ви Се-
менов? Ми прочитали ваше 
оповідання».

Редактор придивився й 
остовпів: перед ним стояв 
Лев Толстой! Великий пись-
менник дуже хотів, щоб опо-
відання нікому не відомого 
селянина було надруковане.

Живий Хлєстаков
Газета «Харьковские гу-

бернские ведомости» за 
1895 рік повідомляла про та-
кий випадок.

«Персонаж гоголівського 
«Ревізора» Хлєстаков живий. 
Нещодавно він був у Дергачах 
під Харковом. Приїхав сюди й 
назвався податковим інспек-
тором — поручиком Подоль-
ським. У волосному правлін-
ні ревізував податкові книги і 
знайшов хиби. Складав акти, 
брав штрафи. У чайній Голен-
кова ревізор обідав і теж на-
клав штраф, але із сімнадця-
ти карбованців забрав лише 
три. Решту наказав привез-
ти до Харкова разом з торго-
вельними документами. На-
ступного дня Голенков при-
їхав у Харків, та ніякого по-
ручика Подольського не 
знайшов. У Дергачах справді 
був сам Хлєстаков».

Куточок 
гумору

Що робити, аби голова не 
боліла вранці після свята: 

Не бери до голови 
зайвого.

Змішувати треба закус-
ки, а не напої.

Надавай голові підтрим-
ку обома руками.

Зберігай голову у прохо-
лодному місці.

Одна голова — добре, а 
без такої — ще краще.

Можна втекти від усього, 
навіть від себе, але від ура-
нішньої голови не втечеш.

Аби вранці тобі не зда-
валося, що в тебе три голо-
ви, напередодні не знайом-
ся із зеленим змієм. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Дещо про людське тіло
Кількість волосся. На тілі середньостатистичної дорослої лю-

дини така сама кількість волосся (відомого як пух), як у шимпанзе, 
тільки воно набагато тонше. У нас волосся втратило свою захисну 
функцію через еволюцію та носіння одягу для захисту від холоду.

Кліпання. Це дуже важливо для очей, адже захищає та догля-
дає їх, зволожує очі та дає їм відпочити, вони ж не можуть постійно 
залишатися розплющеними. Це також і захисний імпульс, адже ви 
кліпаєте тоді, коли щось наближається до вашого обличчя.

Бактерії. Організм людини — величезне скупчення бактерій. 
Не всі бактерії шкідливі, є й корисні, які допомагають підтримува-
ти організм у хорошому стані.

Подрімати корисно. Подрімати вдень протягом 20 хвилин ко-
рисно. Це покращує концентрацію, настрій та продуктивність пра-
ці. Але довший сон може мати негативні наслідки. Ви можете по-
чуватися більш втомленими й дратівливими.

Чутливість. У тілі людини — дуже велика кількість нервових 
закінчень, які дають нам змогу відчувати навколишнє середови-
ще. Найбільш чутливі знаходяться на губах і пальцях, а найменш 
чутливі — на середині спини.чутливі — н

Сузір’я: Андроме-
да, Близнята, Ве-
лика Ведмеди-

ця, Візник, Водо-
лій, Волопас, Гідра, 

Діва, Дракон, Ерідан, 
Кассіопея, Кит, Лебідь, Лев, Ліра, Мала Вед-
медиця, Овен, Орел, Оріон, Пегас, Персей, 
Скорпіон, Стрілець, Тілець, Хрест, Центавр. 

Небесні тіла: болід, зірка, комета, мете-
ор, планета, супутник, астероїд, метеорит.

Нафтопродукти: бензин, солярка, бі-
тум, мазут, сажа, асідол, гудрон, асфальт, 
газойль, гас, лігроїн, парафін, церезин, ан-
тифриз.

Примати: лемур, ревун, макака, бабуїн, 
гібон, павіан, горила, гамадрил, мартишка, 
шимпанзе, орангутанг. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Політично-сатиричне
Найкращі книги — в культурно-

мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Вітчизняна художня література, світова класика україн-

ською мовою, дитячі книжки, історія, краєзнавство, туристич-
на, довідкова література.

Адреса: Чернігів, вул. Шевченка, 9.

Неправильно Правильно
Виступаючі зазначили Промовці зазначили

Ви того вартуєте Ви того варті

Відволікати увагу Відвертати увагу

Відкласти в сторону Відкласти вбік

Відкривати воду Пускати воду

Відкривати книжку Розгортати книжку

Що саме не варто робити
Ось кілька поганих звичок, які драту-

ють ваших колег. Причому ви можете цьо-
го не помічати.

Запізнення на роботу. Якщо ви регу-
лярно спізнюєтеся на роботу, ваш керівник 
думатиме, що ви ставитеся до праці халат-
но й байдуже. А колеги сприйматимуть це як 
зарозумілість і неповагу до них.

Обід за робочим столом. Особливо 
якщо їжа специфічно пахне. Найбільше лю-
дей дратує, коли поруч їдять жирну їжу або 
таку, що тхне, шарудять пакетами, стукають 
по тарілці ложкою. Намагайтеся не їсти на 
робочому столі рибу, варені яйця, цибулю, 
часник, страви з гострими спеціями і смер-
дючий сир. Та й узагалі нащо їсти на робо-
чому місці? 

Неохайність. Незалежно від того, пере-
буваєте ви в робочому кабінеті, в кімнаті 
відпочинку або на кухні, важливо залишати-
ся акуратним. Колег сильно дратує, якщо ви 
забиваєте раковину чайною заваркою, не 
прибираєте за собою, розкидаєте свої речі. 
Дотримуйтеся порядку навколо себе.

Відволікання. Якщо перебуваєте на 
важливій робочій зустрічі або просто роз-
мовляєте з колегою, не відволікайтеся на 
телефон, не пишіть комусь повідомлення. 
Цим ви проявляєте неповагу до колег, з яки-
ми почали розмову.

Перебивання. Ніколи не переривайте 
чужої розмови й не перебивайте свого спів-
розмовника, поки він не закінчив своєї ре-
пліки. Дослухайте колегу й тільки тоді спо-
кійно і конструктивно відповідайте.

Зарозумілість. Навіть якщо ви ідеально 
розбираєтеся в робочому питанні, не поспі-
шайте мудрувати. На зборах не намагайте-

ся перевершити попереднього оратора, ви-
правляти колег або, перефразовуючи їхні 
думки, стверджувати, що це ваша унікаль-
на ідея. 

Хвастощі. Коли ми пишаємося своїми 
досягненнями або в нашому житті відбува-
ється щось хороше, нам хочеться поділитися 
цим з навколишніми людьми. І це нормаль-
но. Але, коли проста розповідь про своє 
життя перетворюється на нав’язливі похва-
ляння, людей це дратує.

Ось декілька ознак хвастощів.
Ви безупинно розповідаєте свою істо-

рію, причому всім, кого зустрічаєте в офісі.
Ви розповідаєте про це так голосно, що 

чутно навіть за вікном.
У вашому тоні звучать нотки зверхності.
Ви відчуваєте бажання тиснути на інших 

і вказувати на їхні недоліки.
Ви починаєте прикрашати розповідь.
Догляд за собою за робочим столом. 

Дуже часто колег дратує те, що ви розчісу-
єтеся, фарбуєтеся, сякаєтеся або чистите 
вуха в кабінеті. Краще робити це в туалеті.

Обговорення особистих проблем. 
Звичайно, іноді хочеться поділитися свої-
ми проблемами з колегами й почути їхню 
пораду. Але краще це обговорити в неро-
бочий час. Коли занадто відверто розпові-
даєте про особисте колегам, вони можуть 
подумати, що ви безвідповідально ставите-
ся до своєї роботи. Зрештою ваші особис-
ті питання можуть заважати людям зосере-
дитися.

Безтактність. Між простою цікавістю і 
безтактністю є тонка межа,  яку не слід пе-
ретинати. Намагайтеся стежити за собою і 
своєю роботою, не дошкуляйте колегам за-
йвими запитаннями.

Правила для опозиції
У будь-якій незрозумілій революції — йди 

у відпустку.
Переконайся, чи революція розгорілася не 

проти тебе.
На всяк випадок знайди в шухляді свій 

угорський паспорт.
Першим ділом займи Майдан, якщо нема 

людей — просто припаркуй там своє авто.
У перерві між революцією і перемогою по-

обіцяй прем’єрство всім соратникам.
Перевір, від чого влада відволікає увагу 

революцією.

Гола правда
Прийди голим на співбесіду — й отримай 

роботу.
Прийди голим у ЖЕК — і отримай субсидію 

на комунальні послуги.
Приходь голим фотографуватися на пас-

порт — усе одно фото на паспорт зроблять.
Прийди голим на зйомки музичного клі-

пу — і почуєш докір, що на тобі забагато 
одежі.

Знімайся голим для обкладинки журналу 
— і займеш прохідне місце у списку політичної 
партії.

Як спілкуватися з колегами


