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Тільки факти 

Що змінилося для українців 
з 1 червня

В Україні з 1 червня посвідку на постійне проживання ви-
даватимуть у формі ID-картки. Уряд затвердив новий зра-
зок бланка посвідки на постійне проживання та порядок її 
оформлення й видачі. Посвідка на постійне проживання, що 
не містить безконтактного електронного носія, оформлена 
та видана на підставі документів, поданих до 1 червня 2018 
року, є чинною протягом строку, на який її було видано. Як ві-
домо, Кабінет Міністрів заборонив оформляти паспорт гро-
мадянина України у формі книжки.

10 червня 2018 року набуває чинності Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги», згідно з яким посилиться відпо-
відальність споживача за непогашену заборгованість. За-
кон передбачає нарахування пені за кожний день її простро-
чення, обмеження та припинення надання послуги в цілому.

У червні зросла вартість залізничних квитків. «Укрза-
лізниця» підвищила тарифи на залізничні пасажирські пе-
ревезення на 12% на всі напрямки. Другий етап підвищення 
має відбутися з 1 жовтня.
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Триває передплата
на нашу газету
на ІІ півріччя

Ті читачі, в яких передплата оформлена лише на 
перше півріччя, можуть продовжити її на липень і 
наступні місяці 2018 року. 

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. 

Подих  нових виборів

Заява політичної сили 
«Альтернатива» 
щодо підтримки 

Анатолія Гриценка 
як кандидата на посаду 

Президента України
Політики, що були обрані на ке-

рівні посади після повалення корум-
пованого режиму Януковича, вияви-
лися нездатними поставити націо-
нальний інтерес вище за особистий та 
провести справжні реформи. Замість 
реформ вони організували їх імітацію.

Ми не бачимо жодних ознак про-
ведення справжніх реформ з боку ді-
ючої влади. Проведення економічних, 
політичних та соціальних реформ було 
провалено. Корумпована система ви-
стояла, змінилися лише обличчя клеп-
тократів і популістів.

Попереду вибори Президента та 
Верховної Ради, це шанс змінити вла-
ду мирним шляхом. Україні потрібен 
новий Президент і новий дієздатний 
парламент. Ми маємо шанс оновити 
владу й обрати тих, хто буде втілюва-
ти складні реформи і разом з народом 
рухати країну вперед.

Політична сила «Альтернатива» ви-
рішила підтримати Анатолія Гриценка, 
лідера партії «Громадянська позиція», 
як єдиного кандидата в Президенти 
України від демократичної опозиції. 
Ми бачимо його найбільш гідним пре-
тендентом на президентську посаду. 
Гриценко є реальною альтернативою 
як нинішнім владним клептократам, 
так і опозиційним популістам.

Ми закликаємо інші політичні сили 
об’єднатися задля перемоги. Остан-
ні соціологічні дослідження доводять, 
що разом ми зможемо перемогти 
будь-якого популіста чи то з влади, чи 
то з опозиції.

На наш погляд, кандидатура Ана-
толія Гриценка максимально відпові-
дає критеріям патріотичності, профе-
сіоналізму й порядності. У нього немає 
бізнес-інтересів, він не пов’язаний з 
олігархічним капіталом, має успішний 
досвід державного керування. Гри-
ценко має найвищий відсоток довіри 
людей серед діючих політиків. Серед 
усіх кандидатів, які мають шанси на 
перемогу, Анатолій Гриценко — єди-
ний, хто точно піде до кінця і не всту-
пить у переговори з Порошенком та 
його оточенням.

Політична сила «Альтернатива» 
стає частиною «Громадянської пози-
ції». Ми власним прикладом демон-
струємо пріоритет об’єднання зусиль 
перед політичними амбіціями. Ми 
впевнені, що разом будемо сильніши-
ми й зможемо зробити набагато біль-
ше. Країні потрібні якісні зміни та від-
повідальні політики. Стаємо сильніши-
ми разом!

Єгор ФІРСОВ, 
народний депутат України VII – VIII 

скликань, координатор 
у політичній силі «Альтернатива»

Українська правда, 10.05.2018

Партії Гриценка
і Добродомова оголосили 

про створення єдиної 
політичної платформи 

На основі партій «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка та «Народ-
ний контроль» Дмитра Добродомова 
створять спільну політичну платформу 
демократичної опозиції з метою «по-
вного перезавантаження влади». Про 
це 21 травня у Львові заявили лідери 
політсил Дмитро Добродомов і Анато-
лій Гриценко. 

«Жодна з партій демократичної 
опозиції не готова самостійно повніс-
тю перезавантажити владу. Саме тому 
ми створюємо єдину платформу, яка 
приведе у владу порядних та профе-
сійних людей. Лише разом ми зможе-
мо подолати олігархів та сформувати 
справжню патріотичну владу», — за-
явив лідер «Народного контролю» До-
бродомов.

Під час зустрічі наголошували, що 
йдеться не про вливання однієї політ-
сили в іншу, а про формування плат-
форми «народної довіри», що поклика-
на зібрати разом «професійних, ефек-
тивних і порядних людей».

«Ми відкриті до єднання з іншими 
партіями, політичними силами, гро-
мадськими організаціями, які поділя-
ють наші цінності та принципи», — на-
писав Гриценко у своєму Facebook. 

Zik, 22.05.2018

Гриценко: 
«Порошенко готує 

проти мене спецоперацію»
Лідер партії «Громадянська по-

зиція» Анатолій Гриценко заявив, що 
Президент Петро Порошенко сплану-
вав і дав команду розпочати проти 
нього спецоперацію. 

За словами А.Гриценка, генерал 
Служби безпеки Віктор Трепак публічно 
попередив його про чергову «спецопера-
цію Банкової», яка нібито готується з ме-
тою дискредитації і недопущення Грицен-
ка до участі у президентських виборах.

«Це дійсно правда, таку операцію По-
рошенко спланував і дав команду розпо-
чати ближчим часом, можливо, вже цьо-
го тижня. Склад організованого злочин-
ного угруповання мені відомий (зали-
шилися ще чесні люди і в АП, і в 
РНБО, і в ГПУ, і в СБУ). 

Почалося літо — чудова пора. Хочеться відпо-
чити, відволіктися від суспільно-політичних пери-
петій. Але десь «за кадром» присутнє відчуття, що 
менше ніж за рік ми будемо в епіцентрі чергової і 
дуже важливої виборчої кампанії — обрання Пре-
зидента України. Уже навіть не за рік — через 10 
місяців, на початку квітня 2019-го, позаду зали-

шиться перший тур виборів, на якому навряд чи 
буде одразу обраний глава держави, і ми йтимемо 
на другий тур.

Офіційна виборча кампанія триває всього три мі-
сяці. Але в агітаційному, пропагандистському плані 
вона вже почалася. Ось деякі повідомлення україн-
ського Інтернету останніх тижнів. 

Опозиція об’єднується довкола Анатолія Гриценка

Донбас: 
годі стріляти!

«Забезпечити негайне двостороннє припи-
нення застосування зброї».

Це пункт № 1 Мінських угод.
Підписані в Мінську 5 вересня 2014 року сторона-

ми, що воюють на Донбасі. 
Затверджені 12 лютого 2015 року на саміті в Мін-

ську главами найбільших держав Європи. Цей Комп-
лекс заходів щодо виконання Мінських угод підписа-
ли президенти: Франції — Франсуа Олланд, України — 
Петро Порошенко, Росії — Володимир Путін, канцлер 
Німеччини Ангела Меркель. 

Комплекс заходів схвалений Резолюцією Ради 
Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року.

Чому ж  на Донбасі щодня лунають постріли?
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Бліц-інформ
Чернігівські підприємства 
виготовили обладнання 
для космічної ракети США
З Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, 

США) проведено успішний запуск модернізованої ракети-носія «Ан-
тарес». Ракета, розробником якої є американська корпорація Orbital 
АТК, вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, щоб доставити на 
Міжнародну космічну станцію 3,3 тонни вантажу — провізію та речі 
для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, устаткування для 
станції та виходу у відкритий космос, комп’ютери й комплектуючі. 

Основну конструкцію першого ступеня «Антарес» розробило 
конструкторське бюро «Південне», виготовив Південний машино-
будівний завод у кооперації з українськими підприємствами, серед 
яких — чернігівські «ЧеЗаРа» та «РАПІД».

Підготовка «Антаресу», її випробування й запуск виконані за 
участі українських фахівців.

За словами генерального директора ПАТ «ЧеЗаРа» Анатолія 
Свириденка, підприємство виготовило високотехнологічне облад-
нання для першого ступеня ракети-носія. Зокрема, це радіотелеме-
трична система «Сіріус-М» — власна розробка ПАТ «ЧеЗаРа», датчи-
ки температури, руху, тиску. 

Тисячу тонн пластівців робитиме 
завод поблизу Чернігова
16 травня відбулося відкриття заводу з виготовлення пластів-

ців ТМ «Добродія». Він випускатиме 1 млн кг пластівців на місяць. 
Завод розташований у смт Михайло-Коцюбинське. Технологія не 
допускає штучних наповнювачів, до рецептури входять лише висо-
коякісні злаки, льон, насіння, горіхи, сушені фрукти.

Для реалізації проекту від ідеї до завершення будівництва знадо-
билося більше ніж три роки. Вартість проекту склала 10,5 млн доларів.

Надсучасне виробництво повністю автоматизоване, кількість 
робочих місць становить близько 100 осіб. Завод побудований з 
використанням найновіших екологічних вимог: окрім безвідходно-
го виробництва, застосована система очищення повітря.

Підприємство входить до Agricom Group — це українська ком-
панія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції 
продуктів харчування із зернових культур та об’єднує сільськогос-
подарські, переробні й торгові підприємства.

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

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

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

Чернігівському медичному
коледжу — 150 років
Понад 700 студентів навчається в коледжі за спеціальностями: 

лікувальна, сестринська, акушерська та стоматологічно-ортопе-
дична справа. Тут працюють 89 викладачів, з яких 70% мають вищу 
першу категорію, 5 — кандидатів наук.

За час існування заклад підготував більше 20 тисяч медсестер, 
фельдшерів, акушерів, зубних техніків.

60 років відзначив факультет 
початкового навчання педуніверситету
За цей час підготували близько 10 тисяч учителів і вихователів. 

На факультеті навчається 570 студентів, більше половини — на ден-
ній формі навчання. 

Рятувальники проводять для 
учнів акцію «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти» 
Вони відбулися, зокрема, на території Корюківської в рай-

центрі та Любецької школи Ріпкинського району. До акцій разом 
з рятувальниками долучилися фахівці екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф, а також газової служби.

Рятувальники розповіли школярам про причини виникнення 
пожеж, вимоги безпеки в побуті, дії в разі виникнення надзвичай-
них ситуацій, продемонстрували обладнання пожежного автомобі-
ля, засоби індивідуального захисту. Також фахівці показали прийо-
ми рятування постраждалих, порядок використання вогнегасника. 

Медики розповіли про правила надання першої медичної до-
помоги, а також продемонстрували техніку й спецзасоби. Газів-
ники ознайомили з вимогами безпеки при користуванні газови-
ми приладами.

Міжнародний форум 
інвестицій та експорту

Що цікавить іноземних партне-
рів, і що пропонують їм чернігівські 
виробники? Понад 130 країн світу 
— партнери Чернігівщини в торгівлі. 
Майже 40 вкладають в область гро-
ші, серед них Великобританія, Поль-
ща, Нідерланди. 

Утретє на Чернігівщині відбув-
ся форум інвестицій та експорту. 
Підприємці, науковці, політики та 
дипломати з Білорусі, Польщі, Лит-
ви й Китаю приїхали на Чернігівщи-
ну для участі у форумі. Йшлося про 
перспективні напрямки виробни-
цтва та проекти, в які на Чернігів-
щині можна вкладати гроші. Один з 
них — виробництво обладнання для 
переробки й сама переробка олій-
них культур: соняшнику, сої, ріпаку. 
У сільське господарство 2017 року 
вклали майже половину всіх інвес-
тицій області. Загалом надійшло по-
над сім мільярдів гривень.

Одним із провідних торговельно-еко-
номічних партнерів Чернігівщини є Респу-
бліка Білорусь, яка входить до першої трій-
ки країн за обсягами зовнішньої торгівлі 
товарами області.

Є домовленості про економічну спів-
працю з Могильовською, Вітебською, Мін-
ською, Брестською та Гродненською об-
ластями Білорусі. Днями аналогічна угода 
підписана і з сусідньою Гомельською об-
ластю під час XV Гомельського економічно-
го форуму. У ньому взяла участь і делегація 
з Чернігівщини. Цьогоріч свій інвестицій-
ний потенціал Гомельщина презентувала 
для 32 країн світу. 

Чернігівська та Гомельська області є 
учасниками Програми територіального спів-
робітництва країн Східного партнерства 
EaPTC Білорусь – Україна за фінансової під-
тримки Європейського Союзу. Отже, спільно 
реалізовуватимуться три масштабні проек-
ти. Один з них стосується активізації малого 
та середнього бізнесу в прикордонних райо-

нах, другий — моніторингу параметрів води 
у Дніпрі. Третій передбачає транскордонне 
культурно-туристичне співробітництво. 

Учасники форуму ознайомилися з осо-
бливостями економічних процесів у Біло-
русі та інвестиційними пропозиціями, від-
відали XІХ міжнародну виставку «Весна в 
Гомелі-2018».

Делегати працювали і за тематичними 
секціями: агропромисловий комплекс, ма-
лий і середній бізнес, будівельний та житло-
во-комунальний комплекс, логістика й тор-
гівля, туризм та перспективи його розвитку.

За підсумками 2017 року зовнішній то-
варообіг з білоруськими партнерами фор-
мував десяту частину обласного показни-
ка і збільшився порівняно з 2016 роком 
на 11,5% (до 114,2 мільйона доларів США). 
Експорт при цьому збільшився на 21,1% і 
склав 33,2 мільйона доларів. Чернігівщи-
на продає переважно жири та олії, овочі, 
папір і картон, продукцію машинобудуван-
ня. На 8% зріс й імпорт.

Це сталося вперше в історії ко-
манди, створеної 1960 року. У чем-
піонаті СРСР команда грала в кла-
сі «Б» — третьому дивізіоні радян-
ського футболу. У чемпіонаті Украї-
ни виступала в другій і першій лігах. 
І ось еліта, на яку Чернігів і область 
так давно чекали.

Підсумки чемпіонату 
в першій лізі

«Десна» ще торік виборола путівку до 
прем’єр-ліги, посівши друге місце в першій 
лізі, адже торік до еліти виходили перші дві 
команди турніру. Але через якісь довко-
ласпортивні оборудки Федерація футболу 
України не допустила «Десну» до прем’єр-
ліги. Довелося й у новому чемпіонаті гра-
ти в першій лізі, здобувати путівку в еліту у 
виснажливому турнірі з 18 команд, а це аж 
34 тури. До того ж ФФУ ускладнила потра-
пляння команд першої ліги до прем’єр-ліги: 
туди напряму потрапляв лише перемо-
жець турніру, а дві наступні команди мали 
грати перехідні матчі з невдахами еліти. 
Це замість того, щоб збільшити прем’єр-
лігу з ганебної цифри у 12 команд хоча б до 
14-ти, й тоді б туди напряму виходили три 
кращі команди першої ліги. А так потрібно 
було «зачепитися» мінімум за третє місце.

Вирішальним став матч передостан-
нього туру «Десни» на виїзді з командою 
«Інгулець», що була на третьому місці й ви-
переджала наших на одне очко. Тож чер-
нігівським футболістам потрібна була 
лише перемога, і «Десна» здобула її з ра-
хунком 3:1.

В останньому турі нашу команду вдо-
ма влаштовувала навіть нічия, але «Дес-
на» розгромила гостей — «Геліос» з Хар-
кова — 5:0. Три м’ячі забив молодий фор-
вард, вихованець чернігівського футболу 
Денис Безбородько.

Ось перші 4 команди за підсумками 
чемпіонату першої ліги (вказано число пе-
ремог, нічиїх, поразок, різниця забитих і 
пропущених м’ячів, набрані очки). 

«Арсенал»    23   6   5  59 — 23  75
«Полтава»    23   3   8  56 — 26  72
«Десна»        22   5   7  71 — 25  71
«Інгулець»    21  6   7  46 — 20  69

Усього 4 очки відділили «Десну» від 
першого місця й лише одне від другого. 
Наші вибороли перше місце за забитими 
м’ячами — 71. Кращим бомбардиром ко-
манди став Денис Фаворов — 13 м’ячів, 
чудовий результат як для захисника, до 
того ж він четвертий у чемпіонаті. 11 
м’ячів забив Олександр Філіпов, 9 — Де-
нис Безбородько, по 8 — Олександр Вол-
ков і Артем Фаворов, брат Дениса, він по-
повнив команду взимку. 

Отже, столичний «Арсенал» напря-
му вийшов у прем’єр-лігу, замінивши там 
останню команду чемпіонату — «Сталь» з 
Кам’янського Дніпропетровської області.

«Полтава» грала перехідні матчі з 
одеським «Чорноморцем», що посів 11 міс-

це в прем’єр-лізі, а «Десна» — із «Зіркою» 
з Кропивницького, 10-ю командою еліти. 

«Полтава» перший перехідний матч в 
Одесі програла — 0:1, а вдома впевнено 
перемогла 3:0, відтак одесити опускають-
ся в першу лігу.

Ще переконливіше зіграла «Десна». У 
гостях зіграли внічию — 1:1, м’яч у наших 
забив Волков. Небувалий ажіотаж викли-
кав матч у відповідь. У неділю, 27 травня, 
на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові зібрали-
ся майже 11 тисяч уболівальників. За такої 
підтримки «Десна» розгромила «Зірку» — 
4:0. Рахунок відкрив Денис Фаворов, два 
м’ячі забив Леван Арвеладзе, ще один м'яч 
— Олександр Волков. Глядачі висипали на 
поле, аби привітати своїх улюбленців. Тут 
відбулося й нагородження «Десни» брон-
зовими медалями чемпіонату першої ліги. 

Зірковий склад команди
Саме так їх можна назвати, адже вони 

вперше в історії команди здобули їй міс-
це в елітному дивізіоні футболу. Ось хто 
виступав за команду в чемпіонаті. Воро-
тарі: Костянтин Махновський, Ігор Литов-
ка, Сергій Мелашенко. Захисники: Олек-
сандр Головко, Вадим Мельник, Денис 
Фаворов, Віталій Єрмаков, Андрій Слін-
кін, Кирило Сидоренко, Гіоргі Гадрані. Пів-
захисники: Андрій Мостовий, Єгор Карту-
шов, Олександр Волков, Максим Банасе-
вич, Леван Арвеладзе, Лука Коберідзе, 
Артем Фаворов, Євген Чумак, Владислав 
Огіря. Форварди: Денис Безбородько, 
Олександр Філіпов.

Кілька цих гравців прийшли в команду 
під час зимової перерви в чемпіонаті й гід-
но влилися в неї. Більшість гравців висту-
пає в команді не так давно. Ветеран «Дес-
ни» — її капітан Вадим Мельник. У травні 
йому виповнилося 38 років. Грав у кількох 
клубах прем’єр-ліги. У «Десні» вже 6 років, 
пройшов з нею від другої ліги до прем’єр-
ліги, зіграв за команду 167 матчів, забив 
14 м’ячів.

Головний тренер команди — 54-річ-
ний Олександр Рябоконь, якого назива-

ють одним з кращих тренерів України. Ці-
каво, що кар’єру футболіста починав саме 
в «Десні». Потім пограв у багатьох клубах 
вищого дивізіону в Україні та за кордоном. 
Як тренер Олександр Дмитрович очолю-
вав ряд клубів еліти в Україні та за кордо-
ном. У «Десні» — від 2012 року, вивів ко-
манду з другої ліги до першої і ось тепер 
— в еліту.

Отже — прем’єр-ліга
Під час святкування по стадіону було 

оголошено, що «Десна» отримує ліцензію 
на виступи у прем’єр-лізі. Дійсно, поле до-
машнього стадіону ім. Гагаріна після три-
валої реконструкції нині одне з кращих в 
Україні. Західна трибуна вміщує майже 6 
тисяч глядачів, при мінімумі для елітного 
дивізіону  5 тисяч. Майже на 6 тисяч — і 
східна трибуна. Вона зовсім не аварій-
на, як дехто торочить. Була ж заповнена 
вщерть і на осінньому матчі Кубка Украї-
ни з «Динамо», і ось на матчі із «Зіркою». 
Просто там треба, як зробили на західній 
трибуні, замінити дерев’яні лави на плас-
тикові сидіння. І це незабаром буде зро-
блено, як і замінено табло на нове. У цьо-
му запевнив під час свята міський голова 
Чернігова Владислав Атрошенко, котрий, 
як і голова обласної держадміністрації Ва-
лерій Куліч, був присутній на матчі й вітав 
з перемогою команду та її вболівальників. 

Нині міська рада просить Міністер-
ство молоді і спорту, якому належить ста-
діон, передати його з державної власності 
в комунальну міську. Тоді міська рада до-
мовиться з клубом «Десна» щодо подаль-
ших робіт на стадіоні, де клуб і так уже чи-
мало зробив.

…Зараз у «Десни» невеликі канікули. 
Але вже невдовзі почнеться підготовка до 
нового сезону в еліті українського футбо-
лу. І новий чемпіонат не за горами. Уболі-
ваймо за «Десну»!

Петро АНТОНЕНКО

Область зміцнює співпрацю з Білоруссю

«Десна» вийшла до прем’єр-ліги

Олександр Рябоконь
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Бліц-інформ
«Талант року» в Ніжині 
Нагородження переможців IV міського конкурсу «Талант 

року» відбулося 18 травня в Ніжинському міському будинку 
культури. Мета конкурсу — підтримка обдарованих дітей і 
підлітків. Незмінний організатор та меценат свята — благо-
дійний фонд «Копиця», засновниками якого є родина підпри-
ємців — Анатолій і Наталія Копиці. 

За час існування конкурсу нагороди отримали вже понад 
200 школярів, які продовжують навчання у вишах, досягають 
успіхів у науковій діяльності, творчості, спорті, та близько 100 
педагогів, котрі виховують таких обдарованих учнів. 

В організації конкурсу беруть участь відділи освіти й 
культури міської ради.

Цього разу були відзначені лауреати й переможці 18 но-
мінацій, загалом — майже 100 дітей і близько 40 педагогів.

Сергій Лисюк — тепер 
11-разовий чемпіон світу
У Києві відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу. Брали 

участь більш ніж 500 спортсменів з 34 країн. Україна ви-
борола перше командне місце: 47 золотих, 32 срібних і 22 
бронзові медалі. 

У складі збірної України змагалися 22 представники 
Чернігова. Вони здобули 12 золотих, 9 срібних і 8 бронзових 
нагород. Чемпіонами світу стали Роман Власенко і Микита 
Кривоус (серед юнаків). 

Два «золота» здобув наш Сергій Лисюк. 33-річний спорт-
смен уперше чемпіонат світу виграв ще 2006 року й відтоді 
виграє майже щороку. Тепер у його активі — 11 чемпіонських 
титулів. Сергій народився в Коропі, закінчив з відзнакою фа-
культет фізвиховання Чернігівського педуніверситету.

Олена Костевич виграла 
дві золоті медалі
Олімпійська чемпіонка Афін-2004, чернігівка Олена Кос-

тевич виборола золото на етапі Кубка світу в Мюнхені у вправі 
ПП-3 (10 метрів). Друге золото Олені принесла стрільба в ко-
манді — в парі з Олегом Омельчуком чернігівка стала чемпі-
онкою міксу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. 

Турнір «Перлина Полісся» 
У Чернігові п’ятий рік поспіль проходить цей всеукра-

їнський турнір з художньої гімнастики. Цього разу виступи-
ли близько 300 учасниць з 20 регіонів України. Змагалися 
в таких категоріях: вільні вправи, з обручем, зі скакалкою, 
м’ячем, булавами та стрічкою.

Міжнародний турнір 
з важкої атлетики
1 червня у спортзалі стадіону імені Ю. Гагаріна відбувся 

турнір на честь заслужених майстрів спорту Чернігівщини з 
важкої атлетики. Це олімпійська чемпіонка 2004 року Наталія 
Скакун, срібна призерка Олімпіади 2008 року Ольга Короб-
ка, бронзова призерка цієї Олімпіади Наталія Давидова. Вони 
були присутніми на змаганні, вручали призи переможцям. 

Окрім чернігівських спортсменів, у турнірі брали участь 
важкоатлети зі Славутича й Білорусі.

Серед жінок перше і друге місця посіли Валерія Шкуто-
ва й Катерина Андрейковець (Білорусь), третє місце — На-
талія Гойса (Чернігів). Серед чоловіків перші три місця вибо-
роли чернігівці, відповідно — Євген Наливайко, Олександр 
Софронов, Богдан Миненко. 

В історичному музеї відзначили 
175-річчя Дмитра Самоквасова 
Англійська монета ХІ сторіччя, ґудзики та жіночі прикра-

си — те, що отримав Чернігівський обласний історичний му-
зей після розкопок місцевих курганів, дістали зі сховища. 
Проводив розкопки археолог Дмитро Самоквасов 110 ро-
ків тому. Тоді за показовим процесом спостерігали жителі 
міста й науковці з усієї Російської імперії.

Саме професор Варшавського і Московського універ-
ситетів, уродженець Новгород-Сіверщини Дмитро Самоква-
сов наполіг, аби науковці зібралися у древньому Чернігові, 
який того року відзначав 1000-ліття. Учений провів показо-
ві розкопки курганів на Болдиній горі та в урочищі Берізки й 
на практиці показав, як треба досліджувати поховання.

Під час археологічного з’їзду в Чернігові працювала ви-
ставка археологічних знахідок. Тоді, 1908 року, її подивило-
ся 11000 відвідувачів. Через 110 років у Чернігівському іс-
торичному музеї відкрилася подібна виставка, де представ-
лено знахідки Дмитра Самоквасова.

Діти в тролейбусах 
їздитимуть дешевше
Виконком Чернігівської міської ради зменшив вартість 

проїзду в міських тролейбусах для школярів. Відтепер вони пла-
титимуть не 3, а 2 гривні й протягом усього року. Вартість про-
їзного квитка для дітей не змінилася — 45 гривень на місяць. 

У маршрутках проїзд для учнів уже давно по 2 гривні, а 
 в тролейбусах досі був однаковим з квитками для дорослих.

Про все, що хвилює, що наболіло

Нове місце й новий формат 
фестивалю «Зелена сцена» 

У Чернігові відкрили щорічний фестиваль мистецтв «Зелена сцена». 
Раніше захід відбувався на Алеї Героїв. Цього року, через реконструк-
цію скверу, перемістився на Вал, на подвір’я художнього музею імені 
Галагана.

На фестивалі можна подивитися й картини та фото місцевих художни-
ків і фотомайстрів. Тут також можна придбати диски. Різножанрово буде 
представлена музика — джаз, блюз, рок.

Перша «Зелена сцена» тривала три дні: перші два — концертні, остан-
ній — літературний.

Заплановані ще три акції — в червні, липні й серпні.

І знову пожежі 
на природі

Через необережність громадян лише 
за один день 31 травня зафіксовано 6 
пожеж на територіях Чернігівського, Со-
сницького районів та в Чернігові.

За квітень – травень в області через 
людську недбалість в екосистемах ви-
никла 331 пожежа. Ще 55 зареєстро-
вано в житловому секторі, де загинула 
одна людина.

Рятувальники вкотре звертаються 
до громадян з проханням дотримувати-
ся правил пожежної безпеки.

Алкоголь з гаража
Горілку в гаражі розливали у фір-

мові упаковки й продавали як еліт-
ні напої. Таким бізнесом займалися 
чернігівці в одному з гаражних коопе-
ративів міста. Ділків викрили право-
охоронці. У підпільному цеху вилуче-
но незаконно виготовлену підакцизну 
продукцію — близько 3600 літрів при-
близною вартістю 800 тисяч гривень. 
Перетворювали спирт в елітну горілку 
за простим рецептом — шляхом змішу-
вання етилового спирту з водою з до-
даванням домішок. Ця продукція при 
вживанні становить шкоду для людини. 
Сурогатну горілку збували в торговель-
них мережах області та на точках реа-
лізації на ринках.

Відкрито кримінальне провадження, 
триває розслідування. 

На Чернігівщині СБУ 
затримала на хабарі 

трьох посадовців поліції
Співробітники Служби безпеки України 

викрили на хабарі керівників слідчого відді-
лу, сектора превентивної діяльності та стар-
шого дільничного одного з районних відділів 
поліції у Чернігівській області.

Правоохоронці встановили, що посадов-
ці організували механізм систематичного 
вимагання неправомірної вигоди від місце-
вих жителів за уникнення кримінальної від-
повідальності за скоєні правопорушення.

Оперативники спецслужби задокументу-
вали факт вимагання зловмисниками п’яти 
з половиною тисяч гривень від мешканця 
райцентру. За вказану суму поліцейські обі-
цяли не притягати підозрюваного у скоєнні 
крадіжки чужого майна до кримінальної від-
повідальності.

Співробітники СБУ затримали посадов-
ців поблизу районного центру після одер-
жання всієї суми хабара. Під час затриман-
ня зловмисники чинили опір та намагалися 
втекти на автомобілі з місця події.

У рамках відкритого кримінального про-
вадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального ко-
дексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операцію з викриття протиправних дій 
посадовців проводили спільно з підрозді-
лом внутрішньої безпеки Національної полі-
ції під процесуальним керівництвом проку-
ратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Активісти 
замальовують 

написи з рекламою 
наркотиків

Виявляється, торгівці 
наркотичною отрутою вже 
не бояться писати свою 
рекламу відкрито, на місь-
ких вулицях — на будин-
ках і парканах. З цим по-
чали боротися громадські 
активісти. Фарбою, у тон 
будинків, вони замальо-
вують координати поста-
чальників наркотичних 
речовин — номери теле-
фонів та адреси сайтів. 
Волонтери пояснюють: об-
мальовані такими написа-
ми будівлі — це не просто 
вандалізм, а залучення ді-
тей та підлітків до нарко-
тиків.

До акції долучилися і 
патрульні. Поліція переві-
ряє кожен такий номер те-
лефону.

Побачивши подібний 
напис, варто звернутися 
до ЖЕКу та ОСББ, також 
слід повідомити в поліцію 
— рекомендують чернігів-
цям волонтери.

Мистецька панорама

«Червона рута» визначила 
переможців 

У 2018 – 2019 роках відбувається юві-
лейний ХVI Всеукраїнський фестиваль су-
часної пісні та популярної музики «Черво-
на рута». 

19 – 20 травня в театрі ім. Т. Шевченка 
в рамках обласного відбіркового конкурсу 
фестивалю виступили солісти й гурти.

Чернігівський рок-гурт «Лєна Іванова» 
став переможцем у цьому жанрі.

Популярна музика: дипломи перемож-
ців отримали чернігівець Максим Пузан та 
Іван Кошовий з Корюківки.

Приємним відкриттям став гурт «Стейк» 
з міста Мени. Заснували гурт донеччани — 
брати Артем та Ілля Тихонови. Після почат-
ку війни на Сході брати з родиною пере-
їхали до Мени, де швидко потоваришували 
з активною молоддю міста і продовжили 
творчий шлях. Суддівська рада відзначи-
ла хлопців дипломом переможця в жанрі 
акустичної музики й теж надала перепуст-
ку до фіналу.

Академічний ансамбль пісні і танцю 
«Сіверські клейноди» обласного філармо-
нійного центру отримав два дипломи пе-
реможців — у жанрах акустичної музики 
та українського автентичного фольклору.

VІІІ обласний фольклорний 
фестиваль-конкурс 

імені Василя Полевика
Чернігівській край споконвіку славить-

ся пісенним розмаїттям.
27 травня у м. Сновську та в с. Займи-

ще Сновського району відбувся VІІІ облас-
ний фольклорний фестиваль-конкурс іме-
ні Василя Полевика. Метою його є відро-
дження і збереження пісенної та музичної 
спадщини Чернігівщини, а також вшану-
вання пам’яті видатного фольклориста, 
заслуженого працівника культури Украї-
ни, уродженця села Займище Василя Іва-
новича Полевика.

Участь у фестивалі взяли 36 творчих 
колективів (560 учасників) з усіх куточків 
Чернігівщини.

Виставка в музеї історії 
Лісковиці 

На ній представлені твори подруж-
жя Олени Вербицької та Василя Дубо-
вого: 34 живописні й 9 скульптурних 
робіт. Виставка діятиме ще протягом 
півмісяця. 

Багатодітні родини — 
на фестивалі-конкурсі

Піснями, танцями, музикою, 
картинами, скульптурами диву-
вали журі учасники обласного 
фестивалю «Таланти багатодіт-
ної родини». Захід відбувся в об-
ласному молодіжному центрі.

Конкурс має кілька номіна-
цій: вокальний жанр, патріотич-
на пісня, авторське виконання 
(вірш, пісня), хореографія, обра-
зотворче та декоративно-при-
кладне мистецтво, оригіналь-
ний жанр. До обласного етапу 
дійшло близько сотні учасників.
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Пряма мова

Бліц-інформ
Букерівську премію 
отримала польська 
письменниця з українським 
корінням Ольга Токарчук
Престижну Букерівську премію вручають неангло-

мовному письменнику і пере-
кладачу його твору на англій-
ську мову.

Лауреаткою Міжнародної 
Букерівської премії 2018 року 
стала відома польська пись-
менниця Ольга Токарчук. Вона 
отримала нагороду за роман 
«Flights». 

Ольга виросла в Сулехові в родині вихідців з 
України. До війни її тато жив з батьками біля Золоче-
ва на Львівщині. Потім вони виїхали до Польщі. Тато 
був двомовний: його мати — українка, а батько — по-
ляк.

«Flights» — роман зі сполучених фрагментів, по-
чинаючи від XVII століття й донині.

Книжку переклали на українську у видавництві 
«Фоліо», українською вона називається «Бігуни».

Відкрито 
Бескидський тунель
24 травня на межі Львівської та Закарпатської 

областей відбулося урочисте відкриття двоколійного 
Бескидського тунелю завдовжки 1764 метри. Його 
будівництво підрядник розпочав у листопаді 2013 
року, а в жовтні 2017-го компанія «Інтербудмонтаж» 
завершила будівництво та оздоблення.

Вартість проекту становить понад 2,9 мільярда 
гривень.

Пропускна спроможність тунелю збільшиться із 
47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість руху зрос-
те із 40 до 60 км/год., що дозволить Україні збільши-
ти потужності вантажних перевезень залізницею.

До цього єдиний діючий одноколійний Бескид-
ський тунель майже безперебійно діяв від 1886 року, 
коли його збудували австрійські фахівці гірської 
справи. Однак зі збільшенням товарообігу за часів 
незалежності він уже не справлявся із сучасними ви-
могами, адже був одноколійним. Також об’єкт через 
вік перебував в аварійному стані.

За чотири роки Україна має 
повернути 27 мільярдів 
доларів боргів
Про це заявив Прем’єр-міністр України Володи-

мир Гройсман. «Щоб нам обслуговувати борги, тре-
ба, щоб наша економіка більше росла, нам потрібні 
інвестиції, щоб ми більше отримували надходжень до 
бюджетів. А з іншого боку, ми повинні чітко управля-
ти державним боргом, його обслуговувати, виконую-
чи свої зобов’язання, і тут нам потрібна зовнішня під-
тримка».

Він нагадав, що за 2007 – 2014 роки Україна взя-
ла 47 млрд доларів кредитів, які сьогодні обслуговує.

«Арсенію Яценюку (Прем’єр-міністру України в 
2014 – 2016 роках — ред.) вдалося 2015 року про-
вести реструктуризацію (відтермінування виплати 
боргів — ред). Але навантаження залишається вели-
ким».

Сукупний державний і гарантований держа-
вою борг України 2017 року в доларовому виражен-
ні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів, — 
до 76,31 млрд доларів, а в гривні — на 11%, або на 
211,9 млрд грн, — до 2,142 трлн грн.

В Україні розшукують тисячі 
неплатників аліментів
За перші чотири місяці року з неплатників алі-

ментів державні виконавці стягнули 1,1 млрд гри-
вень аліментів.

Про це повідомила заступник міністра юстиції 
України Світлана Глущенко. «З них 355 млн гривень 
стягнуто завдяки застосуванню встановлених зако-
ном обмежень», — заявила Глущенко. 

Крім того, через несплату аліментів у розшук ого-
лосили 8778 українців.

Нині на виконанні перебуває 497,1 тис. виконав-
чих документів про стягнення аліментів. 

6 лютого набрав чинності закон щодо посилен-
ня відповідальності за несплату аліментів, який Вер-
ховна Рада ухвалила торік у грудні. Законом зокре-
ма визначені нові способи покарання боржників, 
які мають заборгованість зі сплати аліментів у роз-
мірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 
6 місяців. Наприклад, встановлюється тимчасове 
обмеження таких осіб у праві виїзду за межі Украї-
ни, у праві керування авто, користуванні вогнепаль-
ною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на 
   полювання. 

Як добре бути депутатом…
Кожна депутатська родина 

в середньому володіє 6 компаніями 
З 423 народними депутатами та їхніми родинами пов’язано 2423 

юридичні особи. Про це йдеться в дослідженні ГО «Антикорупційний 
штаб».

Тобто в середньому одна депутатська родина володіє чи співволо-
діє шістьма компаніями.

На думку експертів, депутати інвестують у вибори, щоб після об-
рання не лише «відбити» витрачені гроші, а й заробити в рази більше.

Один з найпоширеніших способів відпрацювати інвестовані у 
виборчу кампанію кошти — перемоги на публічних закупівлях. «За 
останній рік депутатські родини виграли 12,5 тисячі тендерів на за-
гальну суму понад 4 мільярди гривень», — йдеться в дослідженні.

Також повідомляється, що три чверті публічних закупівель вигра-
ють компанії, що належать екс-регіоналам.

«Серед топ-10 нардепів, які заробляють на закупівлях найбільше: 
Степан Івахів — 1,6 млрд грн, Олексій Білий, В’ячеслав Богуслаєв та 
Юлія Льовочкіна — близько 450 млн кожен, також по 200 млн заро-
били Олександр Герега, Максим Єфімов та Сергій Льовочкін», — дода-
ють в «Антикорупційному штабі».

Там сподіваються, що результати їхніх досліджень стануть у нагоді 
працівникам Генпрокуратури та НАБУ.

У ГО уточнюють, що в дослідженні йдеться не про прямі заробіт-
ки депутатів, а про суми тендерів, виграних компаніями, які депутати 
вказали у своїх деклараціях. Ці суми можуть не бути безпосереднім 
заробітком самих народних депутатів. Крім того, частка власності де-
путатів у компаніях, зокрема акціонерних, може бути частковою.

УП, 31.05.2018

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, 
колишній віце-прем'єр 
і посол України в Білорусі:

 «Потрібен новий формат 
Гадяцької угоди»

Україна, Білорусь, Литва й Польща повинні об’єднатися в 
протистоянні Росії. Про це написав колишній Надзвичайний і По-
вноважний посол України в Білорусі Роман Безсмертний: «Біло-
русь — держава, до якої я ніколи не буду байдужим. Перекона-
ний: допоки Білорусь перебуватиме під прямим впливом Росії, а 
Україна блукатиме у своїх зовнішніх позиціях, Європа ніколи не 
почуватиме себе в безпеці. 

Історія припустилася великої помилки, коли дозволила чоти-
рьом країнам — Україні, Білорусі, Литві й Польщі — рухатися до 
європейської спільноти з різною швидкістю. Пам’ятайте з історії 
Гадяцьку угоду 1658 року? Тоді об’єдналися Руське князівство, 
Князівство Литовське й Польська Корона. Поки ми не зрозуміє-
мо глибину помилки відходу від принципів Гадяцької угоди, так і 
блукатимемо в пошуках себе в цьому бурхливому світі. 

Я вважаю, що сучасні Україна, Білорусь, Литва й Польща по-
винні об’єднатися в протистоянні агресії Росії. Це може бути но-
вий формат Гадяцької угоди. Наприклад, я б пропонував створи-
ти Союз країн «Трьох морів». Чи Союз Міжмор’я. 

Як показує історія, держави цього регіону завжди досягали 
успіху тільки тоді, коли стояли на загальних позиціях. Переконаний, 
що в результаті ми до цього знову дійдемо. Тому й закликаю пред-
ставників демократичного суспільства Білорусі не опускати рук». 

Глава ОЗУ, він же за-
мовник — Порошенко. Ор-

ганізатор — Турчинов. Головний 
виконавець — Пашинський», — на-
писав Гриценко у своєму Facebook. 
«Виконавці в медійному просторі 
— депутати Вінник (БПП) і Береза 
(НФ)», — додав він.

У свою чергу раніше Трепак на-
писав у Facebook, що в Україні де-
факто вже розпочалася президент-
ська виборча кампанія, яка плавно 
переходить у «гарячу» фазу. За його 
словами, нинішня влада держави 
«нищитиме реальних опонентів» на 
посаду Президента.

Він зазначив, що нині основна 
увага Банкової прикута до іншого 
можливого кандидата в Президенти 
— лідера партії «Громадянська по-
зиція» Анатолія Гриценка.

Трепак заявив, що владу нібито 
стурбували останні результати со-
ціологічних досліджень, які фіксують 
досить «високий особистий рейтинг 
цього політика» та «зростання його 
електоральних симпатій».

«Провладні політтехнологи до-
бре розуміють, що, якщо так буде 
продовжуватися, то Гриценко ціл-
ком може вийти на перші позиції 
президентських перегонів», — напи-
сав екс-співробітник СБУ. «В основу 
дискредитації Гриценка буде покла-
дено кримінальне провадження сто-
совно нього з повідомленням підо-
зри у вчиненні корисливих посадо-
вих зловживань на посаді міністра 
оборони (2005 – 2007 рр.)», — роз-
повів він.

Трепак пояснив, що за планом 
першим має «включитися» профіль-
ний комітет ВР, який опікується пи-
таннями оборони й безпеки, який 
має ініціювати відповідні перевір-
ки «за зверненнями» з використан-
ням депутатських та парламентських 
можливостей. А далі, за словами Тре-
пака, за роботу мають узятися конт-
рольовані правоохоронні органи.

«Уся ця діяльність супроводжува-
тиметься широким інформаційним 
висвітленням з потрібними акцента-
ми, які розставлятимуть відомі про-
владні спікери (наразі вони визна-
чені)», — додав він.

Раніше повідомлялося, що, згід-
но з опитуванням Київського між-
народного інституту соціології, якби 
вибори Президента України відбу-
валися в середині квітня 2018 року, 
то в першому турі найбільше голосів 
отримала б Юлія Тимошенко. За Тим-
ошенко проголосували б 16,1% се-
ред тих, хто збирається голосувати 
і визначився. Далі йдуть — Анатолій 
Гриценко (12,7%), Олег Ляшко та Пе-
тро Порошенко (по 12,2%), Володи-
мир Зеленський (10,8%) і Свято слав 
Вакарчук (9,6%).

Українська правда, 
21.05.2018

Коментар редактора 
«Світ-інфо»

Можна, звісно, досить скептично 
ставитися до так званих «рейтингів» 
політиків і політсил, так званих «со-
ціологічних опитувань» та інших «до-
сліджень». Можна і треба, особливо 
якщо йдеться про «рейтинги» на ко-
ристь тих, хто має владу або гроші (в 
нас часто це одне й те саме). Але в 
суспільстві все чіткіше вимальову-
ється перша трійка лідерів наступ-
них виборчих перегонів: Порошен-
ко, Тимошенко, Гриценко. Прізвища, 
звісно, подані не за рейтингами, мо-
жете переставляти їх, як завгодно. І 
все чіткіше, попри «рейтинги», на 
першу позицію виходить саме Ана-
толій Гриценко. До речі, дехто забу-
ває, що на попередніх виборах 2014 
року він посів 4 місце, після двох 
згаданих політиків і третього Ляшка, 
котрий, можливо, взагалі не піде на 
ці вибори. 

На чому базується дуже висока 
ймовірність потрапляння Грицен-
ка в другий тур виборів, а в такому 
разі — ще більша ймовірність пере-
моги в другому турі? На давній тра-
диції численних українських вибо-
рів часу незалежності — голосуван-
ні не тільки й, може, не стільки «за», 
як «проти». 

Проти Порошенка бажаючих 
проголосувати достатньо. Причина 
не лише в тім, що саме на очільника 
держави падає весь негатив, який 
громадяни бачать у країні. Пробле-

ма й біда кандидата в Президенти 
Порошенка є і буде в тому, що гро-
мадяни, виборці порівнюють реа-
лії в країні з ідеями, сподіваннями, 
проголошеними на другому Майда-
ні, гаслами Революції гідності. А як 
інакше, коли нова влада, яка була 
новою після Майдану і якій вже йде 
п’ятий рік, прийшла у владу саме з 
Майдану. 

Інші мотивації голосування «про-
ти» — стосовно Юлії Тимошенко. 
Можна просто сказати, що вона 
вже «досить надокучила» вибор-
цям. Можна згадати, що вже двічі 
обіймала високу, співмірну з пре-
зидентською, посаду голови уряду, 
прем’єр-міністра. А можна і прості-
ше міркування: рейтинг Юлії Тимо-
шенко значною мірою є результатом 
антирейтингу Петра Порошенка. 
Але громадянам, виборцям почи-
нає набридати виборча метода об-
рання «меншого з двох зол», а нато-
мість з’являється просте міркуван-
ня: може, досить уже таких обрань? 

Звичайно, хтось може зауважи-
ти, що і голосування за Гриценка 
стане вибором «проти» таких-то кан-
дидатів. І все ж, навіть голосуючи 
«проти», виборець потроху вже по-
чинає думати, «за» кого й за що го-
лосує.

А взагалі важливіше від персо-
налій інше: щоб ми нарешті цивілі-
зовано, демократично пройшли на-
ступні виборчі кампанії, в тому числі 
парламентську. Вона, схоже, буде-
таки пізніше, наступної осені, піс-
ля президентської. А щодо цієї, то 
сподіваймося на розум і цивілізо-
ваність виборців і загалом суспіль-
ства. На втримання від радикалізму, 
примітивного негативу, до того ж у 
країні, що воює. Тому, якщо комусь 
видаються надто категоричними ви-
ступи Гриценка, вважаймо це про-
явом виборчої боротьби. І так само 
сподіваймося, що озвучені  вище на-
міри з Банкової щодо майбутніх опо-
нентів Президента в дійсності не є 
такими вже «страшилками». 

Словом, думаймо, аналізуймо, 
обираймо.

Петро АНТОНЕНКО 

Подих  нових виборів
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Бліц-інформ
У Німеччині почалося 
будівництво об’єктів 
для «Північного потоку-2» — 
газопроводу в обхід України
У німецькому Лубміні почалося бу-

дівництво газової приймальної станції в 
рамках проекту газопроводу «Північний 
потік-2».

Від кінця 2019 року газотранспорт-
ний коридор має транспортувати близько 
55 млрд кубометрів російського природ-
ного газу щороку з Росії через Балтійське 
море до Німеччини.

Противники проекту, в тому числі 
Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, 
США та Данія, стверджують, що «Північ-
ний потік-2» збільшить залежність Євро-
союзу від «Газпрому», який уже постачає 
близько третини об’єму газу до ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія схвалила 
будівництво газопроводу, довжина якого 
складе 1200 кілометрів. Проте канцлер 
Німеччини Ангела Меркель заявила, що 
проект «Північний потік-2» не може бути 
реалізований без збереження України як 
держави-транзитера.

Росія переселила 
до Криму майже 
мільйон осіб
Масове заселення окупаційною вла-

дою українського Криму російськомов-
ними громадянами з інших регіонів — це 
примусова зміна демографії півострова. 
Її прирівнюють до воєнних злочинів. На 
цьому наголосив уповноважений Прези-
дента України з питань кримськотатар-
ського народу, лідер кримськотатарсько-
го народу Мустафа Джемілєв. Він пояс-
нив: «Примусова зміна демографічного 
складу на окупованій території відповід-
но до Женевської конвенції 1949 року 
належить до розряду воєнних злочинів. 
Тому дані, скільки вони (окупаційна вла-
да — ред.) завезли, ретельно прихову-
ються».

Водночас, спираючись на дані крим-
ців, які не залишили півострова після 
анексії і досі там мешкають, нині мова 
йде про переселення від 850 тисяч до 1 
мільйона осіб.

«Росія зараз повторює приблизно ту 
саму стратегію, яку застосовували за ча-
сів першої окупації, за Катерини ІІ. Тоді 
не було можливості депортувати людей, 
не було залізниці, вагонів. Вони просто 
створювали нестерпні умови для життя 
людей, змушуючи їх мігрувати, і в резуль-
таті кримські татари за короткий час ста-
ли національною меншиною», — заявив 
Джемілєв.

Також російська ФСБ нині прово-
дить цілий комплекс заходів, аби вижити 
кримських татар з рідної землі. 

Російська купюра з 
окупованим Кримом 
заборонена
Національний банк України заборо-

нив приймати й обмінювати російську 
купюру номіналом 100 рублів. НБУ ро-
зіслав про це телеграму всім банкам, 
«Укрпошті» й небанківським фінансовим 
установам. 

У Росії випуск купюри номіналом 100 
рублів присвятили чемпіонату світу з фут-
болу, який відбудеться в 11 містах країни. 
На зворотному боці купюри у формі м’яча 
зеленим кольором зобразили територію 
Росії разом з окупованим Кримом.

Ще раніше, 17 жовтня 2017-го, на-
брала чинності постанова НБУ про забо-
рону банкам України приймати нові ку-
пюри номіналом 200 російських рублів у 
зв’язку із зображенням на них символіки 
  окупованого Криму.

Що б путінська Росія не роби-
ла — вона всюди приносить із со-
бою хаос та розруху.

Міжнародна спільна слідча 
група навела докази того, що таки 
Росія збила літак рейсу MH17 у по-
вітряному просторі України. Уре-
шті й цивілізованому світові стає 
зрозуміло, що 298 жертв тієї тра-
гедії — це справа рук Путіна.

Наступним має стати висно-
вок, що нічого б такого не відбу-
лося, якби Росія не почала своєї 
агресії щодо України. Що справж-
ньою точкою нестабільності в ре-
гіоні та світі є саме путінська Ро-
сія, а не її сусіди, як це намагаєть-
ся зобразити Кремль. Адже один 
із ключових «аргументів» РФ сто-
совно так званих «зон впливу» цієї 
країни на пострадянському про-
сторі — лише Росія може не до-
пустити хаосу на цій території. Але 
сама вона і є цим хаосом.

Саме Росія створила довко-
ла себе пояс нестабільностей, ко-
трим стримує Україну, Молдову, 
Грузію та інші держави від посту-
пу та зближення з Європейським 
Союзом і НАТО. Саме вона постій-
но розпочинає нові війни в регіо-
ні, бо інакше не здатна впливати 
на політику сусідів. Намагається 
розсварити Європу та США, посія-

ти розбрат між країнами ЄС, роз-
хитати спокій на Балканах.

А що ж світ?
Чи є на все це належна відпо-

відь? Які країни готові нині дава-
ти відсіч російській агресивній зо-
внішній політиці? Їх два типи. Пер-
ший — це ті, котрі відчули на собі 
всі «переваги» радянської оку-
пації. Другий — ті, котрі самі по-
страждали нещодавно від росій-
ського хаосу. Іще невелика група 
тих, котрим пощастило з розум-
ним керівництвом, як-от Данія та 
Канада.

Що стосується інших, то, зда-
ється, кожна держава чекає, поки 
Росія сягне своїми щупальцями 
безпосередньо до неї. Лише тоді 
почнуть відповідати на її атаки. 
Причому для того має трапитися 
щось дуже серйозне. Перші ластів-
ки агресії зазвичай пропускають 
повз вуха. Всесвітнє «якось воно 
буде» замість того, аби працювати 
на випередження.

Так було зі Сполученими Шта-
тами Америки, котрі вирішили ре-
агувати аж після втручання РФ в 
американські президентські ви-
бори.

Так трапилося і з Британією, 
яка мобілізувала зусилля з проти-

дії Росії після отруєння Скрипалів.
Тепер своє слово належить 

сказати Нідерландам та Австралії.
Тим часом деякі держави, а 

точніше — їхні політики, які пере-
бувають при владі, продовжують 
торочити про необхідність йти на 
поступки Росії. З якою міною те-
пер, після висновків спільної слід-
чої групи щодо збиття російським 
«Буком» літака рейсу MH17, італій-
ська коаліція популістів збираєть-
ся пропагувати задекларовану в 
угоді ідею зняття з Росії євросою-
зівських санкцій?

Що має зробити РФ з Німеч-
чиною, аби Ангела Меркель уре-
шті зрозуміла: не буває з Росією 
«просто бізнесу»? Тому «Північний 
потік-2» неодмінно стане не лише 
підніжкою Україні, а й усьому Єв-
росоюзу.

Будь-яка афера Росії завше 
спрямована на те, аби обдурити 
інших. Не можна говорити ні про 
який «бізнес» із Кремлем, тому що 
це не бізнес у класичному розу-
мінні, а спроба обвести довкола 
пальця, адже в Росії довірливість 
і партнерські відносини сприйма-
ються за слабкість, а слабаків тре-
ба «розводити».

Що б путінська Росія не роби-
ла — вона всюди приносить із со-

бою хаос та розруху. Вона сіє брех-
ню та смерть. Втручається у вибо-
ри та збиває пасажирські літаки, 
нападає на незалежні країни та 
знищує власне населення, отруює 
громадян за кордоном та підкупо-
вує іноземних політиків. І чинити-
ме так далі, поки врешті не отри-
має по руках з усієї сили.

Як діяти?
Росія — це хаос, який потріб-

но впорядкувати. Не варто чека-
ти, коли він сягне своїми довгими 
руками смерті нової країни. Діяти 
слід на випередження: посилюва-
ти санкції; послаблювати росій-
ську економіку, передовсім коруп-
ціонерів та оточення Путіна; про-
тидіяти на всіх можливих фронтах 
— від віртуальних та судових до 
військових; посилювати Україну; 
зменшувати залежність від Росії 
в усіх сферах економіки; робити 
все можливе для звільнення не-
законних заручників, котрих утри-
мує Кремль. Заганяти РФ у цивілі-
зовані рамки, привчати, аби діяла 
за правилами й нормами. Упоко-
рювати хаос, аби він не знищив і 
себе, і весь світ.

Назарій ЗАНОЗ,
політичний оглядач, публіцист

Радіо Свобода, 27.05.2018

Міжнародна слідча група (Joint Investigation 
Team — JIT), в основі якої — фахівці з Нідерлан-
дів, тепер уже офіційно пред’явила Росії зви-
нувачення в трагедії Boeing-777 рейсу MH17 
авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого 17 лип-
ня 2014 року над окупованим російськими вій-
ськами українським Донбасом.

Висновки слідчих ґрунтуються на неспрос-
товних доказах, а матеріал практично повніс-
тю готовий до розгляду Гаазьким міжнародним 
трибуналом з воєнних злочинів.

Усі докази, зібрані за майже чотири 
роки, були 24 травня представлені на прес-
конференції в Нідерландах.

Офіційне слідство практично повністю під-
твердило висновки неофіційного, проведеного 
активістами британської групи Bellingcat рані-
ше. Однак фахівці під час роботи здобули й нові 
докази.

Зенітно-ракетний комплекс «Бук-1М», з яко-
го була випущена ракета, що вразила пасажир-

ський Boeing, дійсно належав 53-ій бригаді 
Протиповітряної оборони Збройних Сил Росій-
ської Федерації, постійно розквартированої в 
Курську. Це доводять не тільки численні фото- 
та відеоматеріали, ретельно зібрані слідчими і 
добровольцями в Інтернеті, а й, зокрема, від-
битки пальців, які фахівцям вдалося зняти із 
залишків снаряда ЗРК «Бук».

Відомі й конкретні імена винних. Як було за-
явлено на прес-конференції, список з приблиз-
но 100 підозрюваних, про який говорилося ра-
ніше, скоротився до «кількох десятків конкрет-
них осіб».

Називати їх офіційний представник слід-
чої групи поки не став, посилаючись на те, що 
робота ще триває. Однак, користуючись наго-
дою, він звернувся до родичів і знайомих вій-
ськовослужбовців 53-ї бригади ППО РФ з про-
ханням за можливістю надавати слідству на-
явну в них інформацію. До речі, за це перед-
бачено солідну винагороду, що, з огляду на 

тотальну бідність мешканців російської про-
вінції, практично гарантує, що «здадуть» усіх, 
якщо вони вже не відправлені на довічну від-
пустку на той світ.

Природно, що відповідати перед міжнарод-
ним трибуналом будуть не тільки військово-
службовці 53-ї бригади ППО РФ, які безпосе-
редньо тиснули на кнопку пуску, а й ті, хто від-
правив на окуповану територію України таку 
могутню зброю і віддав військовим явно зло-
чинний наказ.

Вирок за смерть 298 невинних людей на 
борту малазійського Boeing може бути тільки 
один — довічне ув’язнення. Президенту РФ Во-
лодимиру Путіну воно поки не загрожує, оскіль-
ки на нього як чинного главу держави поши-
рюється дипломатична недоторканність від-
повідно до Віденської конвенції. Однак після 
закінчення президентських повноважень пер-
спектива провести залишок життя в одиночній 
камері в’язниці для нього стає реальною.

Співпраця з «Просвітами»
2018-ий — рік «Просвіти». На пропозицію 

голови Львівської обласної «Просвіти» Яро-
слава Пітка, на багатолюдному віче у Львові 1 
січня ц. р., присвяченому дню народження Сте-
пана Бандери, нинішній рік проголошено на 
Львівщині роком «Просвіти», на честь 150-річ-
чя її утворення. Товариство «Просвіта» органі-
зовує у Львові, містах і селах області різнома-
нітні заходи, спрямовані на утвердження укра-
їнської державності, української мови, істо-
ричної пам’яті та культури, історії товариства. 

Планується міжнародна науково-практич-
на конференція «Просвіта — основа україн-
ської державності» та видання збірника кон-

ференції. Урочиста академія з нагоди 150-річ-
чя «Просвіти» відбудеться 8 грудня 2018 року 
у Львівській Національній опері. До ювілею 
Товариства готують до друку «Історію «Про-
світи», виготовлення ювілейних відзнак, пога-
шення ювілейної марки, пересувні виставки.

До участі у святкуванні запрошують чле-
нів Товариства української мови (США), яке 
вже 27 років співпрацює зі Львівською та всі-
ма обласними «Просвітами» України. 

У просвітян Самбірщини
Голова «Просвіти» в Самборі Олексан-

дра Сумарук повідомляє, що в лютому ство-
рили оргкомітет проведення року «Просві-
ти» на Самбірщині. Вирішено 8 грудня поїхати 

до Львова на обласне святкування 150-річчя 
«Просвіти» в оперному театрі. На Самбірщи-
ні додатково до традиційних щорічних заходів 
буде відзначено 80-річчя Василя Стуса, 80-річ-
чя Мирослава Скорика та проведено ювілей-
ний просвітянський вечір. 

«Просвіта» в Самборі має свою домівку, де 
працює вокальна дитяча студія. Найближчим 
часом заплановано обладнання музею «Про-
світи» Самбірщини та бібліотеки. У рамках року 
«Просвіти» планується творча зустріч поетів, 
прозаїків, драматургів та публіцистів Самбір-
щини. А в кінці вересня — традиційні щорічні 
франківські читання коло погруддя Івана Фран-
ка, встановленого «Просвітою» в селі Ралівка.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ (США)

Допомога Українській армії
Товариство української мови (США) до-

помагає українським воїнам, які захищають 
незалежність нашої держави у війні на Схо-
ді України. Нещодавно ТУМ надало фінансо-
ву допомогу нашим воїнам. За сприяння Чер-
нігівського благодійного фонду «Захистимо 
Україну!» на ці кошти було придбано споря-
дження для українських військових і переда-
но його в зону бойових дій на Донбас. 

Наші військові висловлюють щиру подяку 
українцям діаспори за підтримку.

298 жертв трагедії лайнера MH17 
над Донбасом — це справа рук Путіна

Росія офіційно звинувачена в знищенні 
пасажирського літака над Донбасом у 2014 році

Товариство української мови (США) допомагає Україні

Зустріч у Львові з представниками 
«Просвіт» західних областей. У центрі — 

Віра і Богдан Боднаруки.

Зустріч просвітян Самбора з українськими 
воїнами біля пам’ятника С. Бандері.
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Українці та поляки про співробітництво
Голови об’єднаних територіальних громад Чернігівщини вивчали досвід польських гмін

«То ви до Польщі приїхали поди-
витися на місцеве самоврядування 
чи прагнете нав’язати контакти й на-
далі працювати з фондами Європей-
ського Союзу — разом з польськи-
ми гмінами?» Таке питання поставив 
кореспондент радіо Жешув учасни-
кам освітньо-інформаційного візи-
ту голів об’єднаних територіальних 
громад Чернігівщини до нашої захід-
ної сусідки. 

У перший день українські та 
польські самоврядовці (войти, бур-
містри) взяли участь у конференції 
«Польсько-українська співпраця для 
будівництва самоуправління та інте-
грації Східної Європи». 

Йшлося про двадцятирічний до-
свід міжмуніципального співробіт-
ництва Асоціації гмін басейну річки 
Віслока (ZGDW) з реалізації проек-
тів регіонального й міжрегіонально-
го рівнів. Асоціація була створена як 
відповідь на екологічний виклик на 
межі Підкарпатського та Малополь-
ського воєводств — забруднення 
річок та повітря. Власними силами 
гміни впоратися з тим не могли, тож 
вирішили співробітничати. Перший 
масштабний проект дозволив кар-
динально змінити ситуацію з водо-
постачанням та водовідведенням. 

Далі більше — Асоціація ви-
грала проект, працюючи зі швей-
царськими фондами та фондами 
ЄС, реалізувала амбітний проект 
зі встановленням у громадському 
секторі (спортивно-розважальний 
комплекс) та приватному сонячних 
елементів, що генерують електро-
енергію (солари). Гасло проекту — 
«Для середовища та майбутнього 
наших дітей». У результаті вдалося 
суттєво зменшити викиди в атмо-
сферу. Асоціація змогла розв’язати 
проблему, що здавалася нездолан-
ною, — розчистити русла річок ба-
сейну річки Віслока. За період сво-
єї роботи таким чином було виграно 
понад двадцять проектів, або май-
же 95 мільйонів євро, що вони поба-
жали й українським колегам.

Друга половина дня — знайом-
ство з Карпатською Троєю. Таку на-
зву має історичний комплекс з від-
творення найдавнішого укріпленого 
поселення, знайденого на території 
Польщі. Це гміна Ясло, але власність 
— воєводська, комунальна. Йдеть-
ся про проект іншого ґатунку, але 
так само спрямований на розвиток 
території, — використання істори-
ко-культурної спадщини. За допо-
могою норвезького фонду та ЄС біля 
Тршциниці здійснили широкомасш-
табну реконструкцію — старовинні 
будівлі, укріплення, оглядову вежу. 
Це сучасна експозиція, що поєднує 
реальні історичні знахідки та візу-
ально й акустично відтворює минуле 
— аби краще собі уявити, своєрідні 
атракції. Тепер гміну, населення якої 
становить 17 тисяч мешканців, що-
року відвідують 40 тисяч туристів. 
Показово, що витрати на утриман-
ня комплексу повністю не забезпе-
чуються коштами за квитки — існує 
дотація. Але підхід тут такий: культу-
ру треба підтримувати, що ж до за-
робітків — навколо об’єкта працює 
сфера сервісу, яка позитивно впли-
ває на обсяг надходжень до бюдже-

ту гміни. Чернігівці висловили своє 
захоплення й зазначили, що це пре-
красний приклад для реалізації по-
дібних проектних ідей.

Пільзно, Чарна, 
Дебіце, Жираков — 

що побачили українці
Кожна польська гміна має свої 

особливості й цікавинки. Це конвер-
тується в розвиток територіальних 
спільнот. У тому мала можливість пе-
реконатися делегація в Підкарпат-
ському воєводстві. За другий день 
українські самоврядовці відвідали 
чотири гміни: Пільзно, Чарна, Дебі-
це, Жираков. 

У Пільзно оглянули муніципаль-
ний музей, розташований у невелич-
кому старовинному будинку поблизу 
костьолу 750-річної давнини. Є ще 
одне призначення музею: тут по-
стійно проводять уроки з історії для 
учнів шкіл. 

Бурмістр Пільзно показала ро-
дзинки гміни — надсучасний дитя-
чий садок та гімназію. Дитсадок ре-
конструйований за кошти ЄС, тоб-
то це проект, спрямований на роз-
виток соціальної інфраструктури. 
Школа побудована й оснащена за 
власні кошти зовсім нещодавно. 
З’ясувалося, що садочок і школа 
отримують державну субвенцію на 
освіту. Для садочка вона незначна 
— близько 15% на утримання, а от 
викладачів школи цілком забезпе-
чує, бо наповнюваність класів до-
бра. Утім, так є не скрізь, у сільській 
місцевості гміна доплачує. Освіта — 
це найбільша стаття витрат гміни — 
близько 40% її бюджету. Ніяких по-
борів з батьків немає, щоправда, іс-
нують невеликі офіційні внески для 
дитячого садочка. Показово, що 
для утримання шкіл наймають при-
ватні підприємства, бо їхні послуги 
дешевші для бюджету, ніж тримати 
штатні одиниці. 

У школі заборонено продава-
ти дітям чипси, горішки й навіть мі-
неральну воду — бо шкідливо. Діти 
мають вести здоровий спосіб жит-
тя. Для цього батьки їм побудували 
спортзал, гідний міжнародних зма-
гань. Він, власне, вразив найбільше. 
І, звичайно, скрізь — згадка про різ-
номанітні проекти, в яких брали чи 
беруть участь навчальні заклади. 

Потім настала черга познайо-
митися з основою такого добробу-
ту Пільзно — підприємствами. Хоча 

йдеться про невелику гміну (19 ти-
сяч населення, з них в адміністра-
тивному центрі — 5 тисяч), підпри-
ємства доволі розвинуті: тут вироб-
ляють сільськогосподарське облад-
нання, дуже смачні ковбаси та інші 
м’ясні вироби, монтують обладнан-
ня на шасі автомобілів. Перше під-
приємство — старе, існує ще з доре-
формених часів, змогло адаптувати-
ся до ринкових умов і тепер успіш-
но працює, поставляючи реманент 
у тому числі в Україну. Друге й третє 
— це вже витвір сучасної Польщі та 
засновників, звичайних польських 
громадян, що зуміли розвинути свої 
ідеї та вдало вкладали наявні кошти. 
Тепер ковбаси з Пільзно знають по 
всій Польщі.

Гміна Чарна трохи менша, але 
також цікава. Як з’ясувалося, саме 
вона постачає воду для своєї сусідки 
Пільзно, адже остання, порахував-
ши гроші, дійшла висновку, що влас-
не джерело води утримувати нерен-
табельно. У цілому підхід до надання 
комунальних послуг тут дещо дивний 
для українців: комунальні підприєм-
ства — рідкість, переважну біль-
шість таких послуг надають приват-
ні підприємства на умовах конкурсу.

 Потяг до раціонального вико-
ристання коштів помітний скрізь. У 
гміні Чарна діє приватна лікарня, бо 
комунальну утримувати виявилося 
недоцільно. Але вона теж отримує 
доплати з бюджету. Уряд гміни, по-
жежна частина, центр культури та 
ресторан — це один комплекс. Бо 
так зручніше й дешевше, ніж утри-
мувати відразу кілька приміщень. У 
Чарні українські самоврядовці огля-
нули спортивні споруди — критий 
плавальний басейн, тренажерний 
зал, вуличні тренажери, поява яких 
стала можливою завдяки активно-
му та вмілому написанню проек-
тів місцевого розвитку. Переважно 
це кошти ЄС, але дофінансування з 
власного боку — обов’язкове. При-
чому останнім часом спостерігаєть-
ся зростання своєї долі до 25% і на-
віть більше відсотків. 

Увага до масового спорту, ство-
рення умов для його розвитку — 
одна із засад діяльності гміни. Ска-
жімо, вона дотує ціну за викорис-
тання мешканцями басейну, а діти 
тут займаються безкоштовно. Аби 
розвивалося здорове соціальне 
середо вище.

Гміна Дебіце вразила найвідомі-
шим в Україні підприємством з виго-
товлення фарб, шпаклівки та інших 
будівельних екоматеріалів. Як наго-
лосили господарі — це 100% поль-
ський капітал. Сучасне підприєм-
ство з високим ступенем автомати-
зації виробництва. Поява його саме 
в цій гміні невипадкова: колись тут 
існувало надзвичайно потужне ви-
робниче об’єднання «Іглополь» (10 
тисяч працівників). Але реформи 
початку 1990-х років гігант не пе-

режив. Тож під загрозою опинило-
ся майбутнє Дебіце. Виходом стало 
створення подібних, відносно неве-
ликих, але сучасно обладнаних, зо-
рієнтованих на потреби ринку під-
приємств. І таких прикладів у Поль-
щі безліч. На подібні бізнес-ініціати-
ви нині спирається розвиток країни.

Завершився день поїздкою до 
гміни Жираков. Вона відома по всій 
Польщі як реабілітаційний центр для 
людей з обмеженими можливостя-
ми. А починалося все з того, що в од-
ному із сіл гміни закрили школу, бо 
було мало дітей, а тих, що залишили-
ся, вирішили підвозити до більшого 
навчального закладу. У будинку, що 
міг стати пусткою, ініціативна група 
створила центр реабілітації — за ко-
шти відразу кількох проектів як за-
кордонних джерел, так і польських. 

Власне, тема проектного ме-
неджменту стала наскрізною під 
час численних зустрічей. Побачили 
українські голови територіальних 
громад й ще не завершений проект 
— у Жиракові триває реконструкція 
садиби ХІХ ст. Прибирати її та зводи-
ти прибуткові будинки в центрі міс-
течка ніхто не збирається, бо люди-
ні потрібен простір для комфортно-
го проживання з парком навколо. 
А ще, як наголосив бурмістр Жира-
кова, це історія, без якої ми — ні-
хто. Тож пам’ятки минулого треба 
оберігати й відновлювати. Проте це 
не означає, що у старовинній сади-
бі відкриють музей. Виявляється, 
що буде створений центр культури 
з глядацькою залою, приміщеннями 
для прийомів, творчими майстерня-
ми та іншими складовими життя су-
часної європейської територіальної 
громади.

Навіщо громаді 
Біг-Бен

«Зустрінемося біля малого Біг-
Бену», — таке можна почути від мо-
лодих людей гміни Йодлово, які при-
значають побачення. Йдеться про 
годинник, встановлений місцевим 
самоврядуванням на площі Ринок, 
що став органічною частиною життя 
територіальної спільноти. За останні 
дванадцять років це польське село, 
що колись було містом та мало Маг-
дебурзьке право, змінило свій ви-
гляд і нині є цілком урбаністичним. 

Позитивні зміни стали можливи-
ми завдяки тривалій цілеспрямова-
ній роботі. Гміна Йодлово — це чем-
піон повіту Дебіце з вигравання най-
різноманітніших грантів і реалізації 
проектів, насамперед — місцевого 
розвитку. Та одна з найкращих у цьо-
му сенсі в Польщі. Войт Йодлово на-
голосив, що попри малу чисельність 
уряду (виконкому) вдалося налаго-
дити ефективну роботу з написан-
ня проектів, їх реалізації та звітнос-
ті. У результаті до реконструкції чи 
будівництва ледь не всіх ключових 
об’єктів інфраструктури вдалося за-
лучити кошти Євросоюзу: до закла-

ду охорони здоров’я, центру куль-
тури, впорядкування центральної 
частини міста, поширення сонячних 
батарей, термосанації школи, вста-
новлення там економної газової 
котельні, закупівлі сучасної техніки 
для добровільної пожежної команди 
та багато чого іншого. 

В основі успіху — професійний 
підхід до справи проектного ме-
неджменту. Один з наслідків — дуже 
чисте повітря, адже усунуто всі його 
забруднювачі, зокрема вугіллям тут 
уже ніхто будинки не опалює. Інша 
особливість Йодлово: комуналь-
не підприємство ради надає пере-
важну більшість відповідних послуг, 
що нетипово для Польщі. На думку 
войта, так місцеве самоврядування 
краще контролює використання ко-
штів. Утім, найкращий контролер — 
самі мешканці гміни, які виявляють 
неабияку активність у справах гро-
мади. Зазначимо, що Йодлово та-
кож вкладає й чималі власні ресур-
си: побудували новий величний кос-
тел і модерновий дитячий садочок.

Гміна Бржостек вразила україн-
ських самоврядовців своїми місце-
вими ініціативами щодо професій-
ної терапії осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями — тут працює 
такий реабілітаційний центр, ство-
рений католицькою громадою міста 
за підтримки ради гміни на базі ко-
лишнього будинку ксьондза. Він до-
бре поєднується з іншим подібним 
закладом, розташованим поруч, 
але вже державної форми власнос-
ті, що спеціалізується на соціальній 
реабілітації. 

У всьому іншому — то звичай-
на польська територіальна спільно-
та, що турбується про свій розвиток, 
комфортні умови проживання та 
привабливий вигляд. Працює раціо-
нально: новий спортивний комплекс 
побудований стіна в стіну з місце-
вою гімназією — таким чином ним 
користуються як учні, так і мешкан-
ці всієї гміни. Заборон щодо тако-
го поєднання немає. У найближчих 
планах Бржостека — реконструкція 
площі Ринок, тобто її відновлення у 
вигляді, близькому до історичного.

У другій половині дня україн-
ців чекала ще одна невелика гмі-
на — Шержини (Малопольське воє-
водство), не менш чиста, охайна та 
впорядкована, ніж попередні, до 
того ж розташована в дуже мальов-
ничій місцевості на межі Карпат. 
Увага до зовнішнього вигляду, до 
благоустрою, планування сприятли-
вого простору невипадкова. Осно-
вні транспортні магістралі проходять 
осторонь Шержини, тут немає круп-
ного чи навіть середнього виробни-
цтва, лише аграрне, тож гміна стика-
ється зі знайомими для України про-
блемами: значна частина мешканців 
виїжджає на заробітки. Аби протиді-
яти цій тенденції, місцеве самовря-
дування намагається створювати 
привабливі умови проживання 
та чимало зусиль докладає 
для інтеграції мешканців. 

Цей освітньо-інформаційний візит українців став  результа-
том тривалої співпраці між Підкарпатським осередком Фундації 
розвитку місцевої демократії (POST FRDL) і Чернігівським цен-
тром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування (Сі-
верський центр післядипломної освіти). Безпосередній його іні-
ціатор та організатор — Асоціація гмін басейну річки Віслока 
(ZGDW), а з українського боку допомагає Сіверський інститут ре-
гіональних досліджень. Польська гміна — це адміністративний 
аналог наших українських ОТГ.

Зелений ринок у гміні Пільзно, на даху встановлені сонячні батареї, 
від яких він освітлюється.

Зустріч польських бурмістрів та войтів з українськими головами 
ОТГ у гміні Йодлова. 
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Закордонне українство

Найкоротша авіалінія 
світу: політ — 8 хвилин
Лінія, яку запустила компанія «Ару-

ба ейрлайнз», пов’язує Арубу, карибське 
острівне володіння Нідерландів, і міс-
то Пунто-Фіхо на півночі Венесуели. Від-
стань між двома аеродромами стано-
вить усього 80 кілометрів. Цю авіалінію 
обслуговує літак «Бомбардьє 200», один 
з найшвидших у своєму класі. Рейси від-
буваються двічі на тиждень, у понеділок 
та п’ятницю. Найдешевший квиток ко-
штує близько 200 доларів.

Раніше найкоротшою міжнародною 
авіалінією вважався маршрут австрій-
ської «Піплз Віеннлайн» між Алтергайном 
у Швейцарії і Фрідріхсгафеном у Німеччи-
ні. На цьому маршруті політ тривав теж 
вісім хвилин, але через слабку заванта-
женість рейс закрили близько року тому.

«Реал» — переможець 
Ліги чемпіонів
Такий підсумок головного клубного 

футбольного турніру Європи сезону 2017 
– 2018 років. Фінал турніру вперше від-
бувся в Україні, на столичному Національ-
ному спорткомплексі «Олімпійський». У 
ньому зустрілися «Реал» зі столиці Іспа-
нії Мадрида й «Ліверпуль» з цього англій-
ського міста. Іспанці 12 разів вигравали 
Кубок чемпіонів, англійці — 5 разів.

Цього разу перемогли іспанці — 3:1. 
У переможців голи забили французький 
легіонер Карім Бензема та двічі — вал-
лієць Гаррет Бейл, у переможених — се-
негалець Мане. 

Головний тренер мадридців — ви-
датний у минулому французький футбо-
ліст Зінедін Зідан. Він уже втретє поспіль 
привів до перемоги в турнірі свою ко-
манду, і це є рекорд Ліги чемпіонів. Як і 
13 перемог загалом, починаючи з Кубка 
чемпіонів, як раніше називався турнір.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відвідали 
53,5 тисячі уболівальників.

Київ блискуче організував фінал 
Ліги чемпіонів 
Президент УЄФА Александер Чефе-

рін висловив вдячність українській сто-
лиці за чудову організацію фіналу Ліги 
чемпіонів: «Хотів би подякувати Києву і 
меру Віталію Кличку за відмінну органі-
зацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. 
Не варто забувати, що це — найбільша 
спортивна подія світового рівня, яку не-
легко організувати. Спасибі за все. Дя-
кую за гостинність».

Чеферін вважає, що після фіналу ЛЧ 
Київ зможе провести будь-яку подію та-
кого масштабу. 

На фінал Ліги чемпіонів до Києва 
приїхало 25 тисяч уболівальників
Про це повідомив голова Нацполіції 

Сергій Князєв. За його словами, іноземці 
почали прибувати 21 травня. «Основний 
потік традиційно припадав на столич-
ні аеропорти. Однак непоодиноке при-
буття громадян також фіксували в аеро-
портах Львова, Одеси, Харкова та Івано-
Франківська й через пункти пропуску на 
кордоні з країнами ЄС».

Лігу Європи виграв 
«Атлетіко»
Фінал другого за рангом клубного 

турніру континенту відбувся 16 травня у 
французькому Ліоні. «Атлетіко» зі столиці 
Іспанії Мадрида впевнено переміг у фіна-
лі французький клуб «Марсель» — 3:0. 

Можна додати, що мадридці у 2014 і 
2016 роках грали й у фіналі Ліги чемпіо-
нів, проте обидва рази програли земля-
кам — «Реалу». А загалом іспанські клу-
би останніми роками постійно грають у 
 фіналах і перемагають у єврокубках. 

Один із таких за-
собів — діяльність до-

бровільних пожежних ко-
манд. Власне, на рівні гмін вони 

лише добровільні. Існують про-
фесійні державні в більших цен-
трах — повітових. Щодо терито-
ріальних громад тут підхід такий: 
немає сенсу тримати штатні оди-
ниці й платити зарплату за умов 
відносно незначної кількості над-
звичайних ситуацій. Краще моти-
вувати добровольців, оснастив-
ши їх першокласною технікою та 
приміщеннями, забезпечивши 
управління. Причому самі добро-
вільні пожежні команди існують 
як громадські організації. Водно-
час такі дружини стають центром 
суспільної уваги — вони форму-
ють молодіжні об’єднання, що 
дуже схожі на скаутів чи пласту-
нів, зокрема мають власну фор-
му, оркестри, проводять конкур-
си й фестивалі. Як зазначив войт 
Шержини, особливо це важливо 
для молоді, схильної жити у вір-
туальному світі, а це один із засо-
бів, що навчає базових навичок 
колективної роботи. Якихось зна-
чних матеріальних преференцій 
для пожежників-добровольців 
немає — це не питання коштів, 
а честі, поваги, спорідненості зі 
справами своєї громади. 

 * * *  
Візит організували для укра-

їнців їхні колеги — войти та бур-
містри малих і середніх за розмі-
рами гмін. Теоретично-презен-
таційна частина була зведена до 
мінімуму: першого дня ми послу-

хали вступну інформацію про ді-
яльність місцевої асоціації орга-
нів місцевого самоврядування 
двох зазначених воєводств, про 
виникнення й побудову сучасно-
го місцевого самоврядування в 
Польщі, а надалі поїхали дивити-
ся гміни, за два з половиною дні 
— вісім. Хто бував у таких поїзд-
ках, може гідно оцінити інтен-
сивність: кожного дня виїжджа-
ли о 7.30 – 8.00, а поверталися о 
20.30 – 21.00. 

Бурмістри та войти з непри-
хованою гордістю особисто пока-
зували результати своєї роботи 
та пояснювали, як вдалося їх до-
сягти, не приховуючи проблемних 
питань. Відвертість вражала, на-
віть у питаннях історії, що сприя-

ло виникненню відчуття довіри й 
солідарності. Польські колеги не 
шкодували особистого часу — 
кожного дня приходили, аби по-
спілкуватися з українськими ко-
легами для кращого розуміння 
один одного та можливих напря-
мів співпраці. Програму підготу-
вали й реалізували прекрасно, 
крім того, польські самоврядов-
ці дуже старалися, значно пере-
вищуючи рамки подібних візитів, 
додаючи емоційності. У резуль-
таті останнього вечора під час 
найбільшої зустрічі українських 
та польських керівників громад і 
гмін зник мовний бар’єр, виникли 
пропозиції, їхня експрес-оцінка, 
навіть прозвучали дати. Власне, 
заради цього їхали: не лише поди-

витися, а й спробувати працюва-
ти у форматі гміни — громади або 
ж їхніх об’єднань безпосередньо. 
Найцікавіша складова — спільні 
проекти, але не лише.

Про конкретику: пролунали 
запрошення на приїзд футболь-
них команд із кількох українських 
громад, згода на молодіжні об-
міни, бажання побачити вже в 
серпні цього року знаменитий сі-
верський творчий колектив, праг-
нення налагодити контакти під-
приємців з деревообробки, пи-
сати разом проекти місцевого та 
регіонального розвитку до ЄС, а 
також здійснити візит-відповідь 
на Чернігівщину. 

Начебто непогано як для 
освітньо-інформаційного візи-
ту. Він був організований та про-
фінансований Асоціацією гмін 
басейну річки Віслока (ZGDW 
Andrzej Czernecki Zwiazek Gmin 
Dorzecza Wisloki) та підтриманий 
Підкарпатськом осередком Фун-
дації розвитку місцевої демо-
кратії (POST FRDL Anna Jagietto 
Podkarpacki Osrodek Samorzadu 
Terytorialnego).

Щиро дякуємо польським ко-
легам за чудову організацію, масу 
корисної інформації та щирість 
спілкування! За нашу й вашу сво-
боду!

Володимир БОЙКО, 
директор Чернігівського 

центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 
влади, органів місцевого 

самоврядування

Виставка до 100-річчя 
Української 
революції 

У залі виставок Консисторії Української 
православної церкви США 20 травня від-
крили виставку «Від культурної ідентичнос-
ти до державности. Україна, 1917 – 1921», 
яку підготував Український історично-освіт-
ній центр УПЦ.

Документи та світлини зберегли учас-
ники Української революції, які не зазна-
ли жахіть більшовицького режиму, що зни-
щував в Україні всю духовну та матеріальну 
пам’ять про 1917 – 1921 рр. Унікальним є 
привітальний лист до Симона Петлюри, який 
вручну написав власним шрифтом Георгій 
Нарбут. Лист підписали 169 діячів того часу, 
а зберіг його патріарх Мстислав. 

Для становлення української держав-
ності малювали поштові марки Василь Кри-
чевський і Антін Середа, а гроші — Георгій 
Нарбут та Іван Мозалевський. Є на вистав-
ці герб-тризуб В. Кричевського. Показа-
но аркуш марок Російської імперії, на яких 
надруковано український тризуб. А на ав-
стрійських марках, якими оплачено лист від 
1921 року, зроблено наддрук Західно-Укра-
їнської Народної Республіки (ЗУНР). Філате-
лістичні пам’ятки походять із колекції Петра 
Сильчака.

Виставка розповідає про зародження 
української дипломатії та про роль у поши-
ренні в Європі інформації про молоду Украї-
ну Української республіканської капели, яку 
створили Олександр Кошиць і Кирило Сте-
ценко. Також є розповіді про діячів культури 
й літератури того часу: Василя Ємця, Мико-
лу Біляшівського, Федора Ернста, Володи-
мира Міяковського, Петра Холодного, Со-
фію Русову, Олександра Дорошкевича. Сот-
ник Антін Пахолок зберіг чотири нагороди 
УНР, а хорунжий Андрій Ваган — представ-
лення його до нагородження Хрестом Симо-
на Петлюри.

Краків — давня, протягом століть, столиця Польщі. 
Королівський замок Вавель. 

Українці відзначили наше свято — День вишиванки.

Українці та поляки про співробітництво
Голови об’єднаних територіальних громад Чернігівщини вивчали досвід польських гмін

70-річчя відзначив 
Український інститут 

Америки 
У приміщенні УІА в Нью-Йорку відбулися 

урочистості з нагоди 70-ї річниці від засну-
вання цієї інституції.

До установи завітали представники діло-
вих, наукових, мистецьких кіл США, здебіль-
шого українського походження, представни-
ки нью-йоркського дипломатичного корпусу 
й інші численні гості.

Український інститут Америки — куль-
турна установа українців у США, заснована 
1948 року українським винахідником, біз-
несменом і філантропом Володимиром Джу-
сом. Від 1955 року інститут розташувався в 
придбаному ним у Нью-Йорку палаці Августа 
й Анни ван Горн Стайвезент, який належить 
до національних історичних пам’яток США.

УІА є осередком збереження творів укра-
їнської культури (мистецтва, літератури, му-
зики, народної творчості), допомоги студію-
ючій молоді й українцям, котрі оселяються у 
США, зокрема винахідникам. Інститут розбу-
довує зв’язки з культурними колами амери-
канського світу, влаштовує мистецькі вистав-
ки, наукові з’їзди, концерти, літературні вечо-
ри, доповіді, товариські зустрічі.

Злучений український американський 
допомоговий комітет оздоровлює дітей України

ЗУАДК організовує літні табори для ді-
тей зі Сходу України, які проживають на 
лінії зіткнення з московськими окупан-
тами. Завдяки цьому торік відпочивали 
220 осіб з малозабезпечених, багатодіт-
них сімей, із сімей вимушено переселених 
осіб, із сімей, які постраждали під час об-
стрілів, діти учасників бойових дій. Відпо-
чинок тривав 14 днів у мальовничих міс-
цевостях Прикарпаття, що на Івано-Фран-
ківщині.

Також там відпочивали 25 дітей з ро-
дин учасників антитерористичної операції 
з Дніпра, Львова, Миколаєва, Рівненської 
та Київської областей. 

Мета, якою керується ЗУАДК, — оздо-
ровлення дітей, виховання національної 
свідомості молоді, вивчення історії та тра-
дицій України, гуртування дітей з різних 
теренів країни. Екскурсії до Києва, Льво-
ва, Коломиї, Рогатина, Івано-Франківська 
розширили кругозір дітей.

Звітує Конгрес 
українців Канади

Нещодавно в будинку Україн-
ського національного об’єднання 
відбулися дворічні звітно-вибор-
чі збори Конгресу українців Канади 
(відділ Торонто). 

Тарас Багрій, голова КУК-
Торонто, поінформував, що Конгрес 
працює над чотирма великими про-
ектами: будівництво меморіалу Го-
лодомору, відзначення 100-річчя 
визвольної боротьби, продовження 
праці над проектом Link, допомога 
в реалізації велопробігу «Чумацький 
шлях у Північну Америку», ініційова-
ного учасниками антитерористичної 
операції та спортсменами в Україні.

Головні напрямки в роботі КУК 
на наступних два роки: розбудова 
української громади в Торонто; пред-
ставлення української громади пе-
ред урядом Канади; допомога Укра-
їні. Вісім нових організацій увійшли 
до складу КУК-Торонто за останні 
два роки.

11 квітня цього року вже розпо-
чалося будівництво меморіалу, про-
ект є національним і громадським.
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Данія та Швеція 
планують будівництво 
першого міжнародного 
метро
Столиця Данії Копенгаген і швед-

ське місто Мальме планують будівни-
цтво лінії метро, яка з’єднає два міста 
через протоку Ересунн.

«Метро має стратегічне значення 
для ділового ринку Північної Європи. 
Країни Північної Європи мають мож-
ливість стати більш важливою точкою 
на європейській карті», — сказала мер 
Мальме Катрін Джаммех.

Метро може бути збудоване до 
2035 року. Потяг метро відходитиме 
кожні півтори хвилини, час подорожі 
між містами триватиме 23 хвилини — 
вдвічі менше, ніж нині через міст.

Метро протягнуть по діючому мос-
ту-тунелю через протоку Ересунн. Тут 
уже існують автомобільне та залізнич-
не сполучення, які мають загальну про-
пускну здатність в 1,3 млн осіб. Перетин 
протоки триває близько години.

Очікується, що з будівництвом ме-
тро пасажиропотік збільшиться до при-
близно 2,3 мільйона осіб. За оцінками  
експертів, проект коштуватиме 30 мі-
льярдів данських крон (4 мільярди євро).

Протока Ересунн, яка відокрем-
лює данський острів Зеландія від пів-
дня Швеції, — завширшки 4 км у най-
вужчому місці. Ересунн є однією з трьох 
проток, які з’єднують Балтійське море з 
Атлантичним океаном, і є однією з най-
більш зайнятих водних артерій у світі.

Азербайджан 
запустив Південний 
газовий коридор 
для поставок газу 
до Європи в обхід Росії 
Очікується, що поставки азербай-

джанського газу до Європи почнуться 
2020 року обсягом 10 млрд куб. м, ще 6 
млрд куб. м  постачатимуть у західні ре-
гіони Туреччини.

Вартість проекту оцінюється більш 
ніж у $40 млрд.

Церемонія запуску Південного га-
зового коридора (ПГК) відбулася на 
Сангачальському терміналі, таким чи-
ном, почалося заповнення Трансана-
толійського газопроводу (TANAP) у ПГК.

Основні компоненти проекту — це 
стадія-2 проекту Шах-Деніз, розширен-
ня Південно-Кавказької трубопровідної 
магістралі Баку – Грузія – кордон з Ту-
реччиною, будівництво Трансанатолій-
ського газопроводу (TANAP) від східного 
до західного кордону Туреччини, а також 
будівництво Трансадріатичного газо-
проводу (TAP), який з’єднує Грецію, Алба-
нію та Адріатичне море на півдні Італії.

У Білорусі на хабарі 
впіймався помічник 
Лукашенка
Співробітники Комітету державної 

безпеки Білорусі затримали на хаба-
рі в 200 тис. дол. помічника президен-
та республіки Олександра Лукпашенка 
— інспектора по Гродненській області 
Сергія Ровнейка.

Правоохоронці почали слідкува-
ти за зловмисником більше року тому. 
Силовики зацікавилися Ровнейком піс-
ля інформації про хабарництво — чи-
новник систематично вимагав гроші за 
вирішення питань, що входять до його 
компетенції.

У білоруській спецслужбі розпові-
ли, що Лукашенко надав дозвіл на про-
ведення оперативно-розшукових захо-
дів щодо документування протиправної 
діяльності посадовця.

Зловмисника затримали під час 
одержання чергової неправомірної ви-
годи. Щодо корупціонера порушено 
кримінальну справу за ч. 3 ст. 430 КК Бі-
лорусі. Горе-чиновнику загрожує до 15 
  років позбавлення волі.

Острів Кіпр, розташований у Се-
редземному морі, — не тільки по-
пулярний туристичний напрям, а й 
справжня скарбниця пам’яток ста-
родавньої культури. Тут є і допотоп-
ні катакомби, і руїни римських пала-
ців, і багатюща спадщина античної 
Греції... 

Республіка Кіпр — острівна дер-
жава на сході Середземного моря, 
113 кілометрів на південь від Туреч-
чини і приблизно 120 кілометрів на 
захід від узбережжя Сирії та Ліва-
ну. Член Європейського Союзу від 
1 травня 2004 року. Один з найпо-
пулярніших туристичних напрямків 
Середземномор’я.

Офіційно територія Республіки 
Кіпр містить 98% території острова 
Кіпр, решту 2% займають британ-
ські військові бази. Площа країни — 
9248 квадратних кілометрів (у три 
з лишком рази менше від Чернігів-
ської області).

Після воєнного конфлікту 1974 
року між Грецією і Туреччиною ост-
рів розділено на дві частини: 60% 
конт ролює влада Республіки Кіпр 
(переважно населена греками), 
іншу частину — Турецька Республі-
ка Північного Кіпру (населена тур-
ками). Турецька  Республіка Північ-
ного Кипру визнана тільки Туреччи-
ною, ООН вважає цю територію оку-
пованою Туреччиною.

Чисельність населення країни 
становить близько 1,2 млн осіб. 77% 
населення — греки, 18% — турки.

Кожна п’ята людина, що мешкає 
на Кіпрі, — іноземець. 

Столиця Кіпру — місто Нікосія, 
розділене надвоє між Кіпром і неви-
знаною республікою Північний Кіпр. 
Обидві половинки Нікосії виконують 
роль столиці для своїх держав.

Будучи на Кіпрі, не варто роз-
мовляти з греками-кіпріотами на 
тему поділу острова, оскільки ця 
тема для них надзвичайно болюча.

Крадіжок на Кіпрі практично не-
має.

Багато людей цієї країни, осо-
бливо зайняті у сфері туризму, гово-
рять російською. Це пов’язано з ве-
личезним потоком російськомовних 
туристів.

На Кіпрі — лівосторонній рух.
У більшості будинків (за винят-

ком житлових багатоповерхівок у 
великих містах) відсутній підігрів 
води. Замість цього кіпріоти вста-
новлюють на дахах резервуари з 
водою, які нагріває сонце.

Перші люди з’явилися на Кіпрі, 
судячи з археологічних знахідок, 
приблизно 12 тисяч років тому.

У цій державі немає залізниць. 
Точніше, одна є, але вона була за-
крита у зв’язку з нерентабельністю 
ще в середині минулого століття.

У розташованому на Кіпрі місті 

Пафосі так багато різних археоло-
гічних об’єктів, які мають величез-
ну цінність, що все місто цілком було 
внесено до списку світової культур-
ної спадщини ЮНЕСКО.

Кіпріоти люблять відпочивати. 
Наприклад, у неділю зачинено вза-
галі все, а банки й аптеки працю-
ють лише по буднях і тільки до обіду. 
Більшість магазинів зачиняють о 5 
– 6 годині вечора.

Від початку 2008 року на Кіпрі 
введено в експлуатацію євро, який 
замінив кіпрський фунт.

На Кіпрі розташоване місто-
привид Вароша, покинуте після во-
єнного конфлікту з Туреччиною в се-
редині 1970-х. Відтоді місто порож-
нє й повільно руйнується. Де-юре 
Вароша є кварталом більшого міста 
— Фамагусти.

Незважаючи на те, що на Кіпрі 
розвинене виноробство, більшість 
кіпріотів дуже прохолодно ставить-
ся до алкоголю, віддаючи перевагу 
безалкогольним коктейлям.

Фільми в кіпрських кінотеатрах 
демонструють без перекладу, ори-
гінальною мовою, з грецькими суб-
титрами.

Ця держава посідає перше міс-
це у світі за кількістю автомобілів на 
людину.

Кіпр — одна з найменш густона-
селених країн Євросоюзу.

На Кіпрі немає платних пляжів 
— усі вони належать державі, тому 
безкоштовні.

Вважається, що грецька богиня 
Афродіта народилася з морської піни 
саме тут, на Кіпрі, в бухті Афродіти.

Найпопулярніша їжа на Кіпрі — 
звичайний шашлик.

У середземноморському регіо-
ні це країна з найбільшою кількістю 
сонячних днів у році. 

З північного берега острова за 
гарної погоди можна побачити Ту-
реччину.

Собак на Кіпрі чомусь мало, а кі-
шок, у тому числі «на вільному вигу-
лі», — надзвичайно багато.

На Кіпрі немає платних доріг.
Кіпріоти дуже люблять весілля, 

тому, коли одружуються, запрошують 
на торжество багато сотень гостей.

Якщо ви вчинили на Кіпрі пра-
вопорушення, не варто намагатися 
дати хабар місцевим правоохорон-
цям — це погано закінчиться.

Найпопулярніший на Кіпрі вид 
спорту — футбол.

Кіпріоти дуже теплолюбні. Якщо 
взимку температура опускається до 
13 – 15 градусів тепла, вони кута-
ються в теплий одяг, тоді як інозем-
ці продовжують розгулювати у фут-
болках і шортах.

Найпівденніша точка Євросою-
зу розташована саме на Кіпрі. 

14 червня в Росії стартує 21-ий 
чемпіонат світу з футболу. Узагалі 
чемпіонатом вважається весь дво-
річний цикл, починаючи з відбірно-
го турніру. Але для зручності давно 
вже узвичаєно називати чемпіонатом 
його фінальну частину. Головну світо-
ву футбольну подію чотириріччя про-
водить ФІФА — Всесвітня федера-
ція футболу, керівна громадська фут-
больна організація на планеті. 

Нижче наведено роки, місце про-
ведення всіх чемпіонатів та їх пере-
можці. Як бачимо, вони проходили пе-
реважно у відомих футбольних дер-
жавах, а останнім часом ФІФА займа-
ється ще й популяризацією футболу 
на різних континентах. 

Але надання права Росії на про-
ведення цього чемпіонату викликало 
величезний скандал у світі аж до за-
кликів бойкоту турніру саме в Росії та 
перенесення його до іншої країни.

Рішення про місце проведення 
цього чемпіонату ФІФА ухвалила 2010 
року. Одразу з’явилися повідомлення 
про корупцію у ФІФА та підкуп її чинов-
ників Росією з метою отримати право 
на турнір. Це підсилилося ще й тим, що 
ФІФА доволі незвично затвердила ще 
й місце наступного чемпіонату 2022 
року — ним було обрано Катар, абсо-
лютно маловідому у футбольному світі 
невелику арабську країну, проте дуже 
багату завдяки нафті. Країну зі спекот-
ним кліматом, де влітку (традиційний 
час проведення чемпіонатів) просто 
неможливо грати через спеку. Підозри 
щодо обох країн тільки наростали. 

ФІФА сяк-так вдалося пригасити 
скандал, однак підозри світової спор-
тивної спільноти це не розвіяло. Ряд 
країн Європи — насамперед Франція, 
яка чудово організувала Євро-2016, 
Англія, Італія — висловили готовність 
швидко організувати і провести цей 
мундіаль. 

Негативне ставлення до Росії 
посилилося після загарбання нею 

Криму та розв’язання війни проти 
України на Донбасі. Утім, до бойко-
ту турніру і його перенесення так і 
не дійшло. А питання Катару поки що 
залишається «підвішеним» і може 
виплисти в будь-який момент.

Уперше чемпіонат проводять 
на двох континентах, адже Росій-
ська Федерація розташована в Єв-
ропі та Азії. Матчі відбудуться в таких 
містах: Москва, Калінінград, Санкт-
Петербург, Волгоград, Казань, Сама-
ра, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, 
Єкатеринбург. Матч відкриття — 14 
червня — в Москві, на стадіоні в Луж-
никах, де зустрінуться Росія та Саудів-
ська Аравія. На тому самому стадіо-
ні 15 липня — фінальний матч. У від-
бірному турнірі до фіналу чемпіонату, 
що тривав понад два роки, починали 
змагатися близько двохсот країн-чле-
нів ФІФА. Вони боролися за 31 путівку 
на турнір, а ще одну традиційно відда-
вали без відбору господарям.

32 учасники розбиті жеребкуван-
ням на 8 груп. Змагання в них про-
йдуть в одне коло, кожна команда зі-
грає з кожною. По дві кращі з групи 
проходять у наступний етап — одну 
восьму фіналу. Ось склади груп.
Група A: Росія, Саудівська Аравія, 
Єгипет, Уругвай.
Група B: Португалія, Іспанія, 
Марокко, Іран.
Група C: Франція, Австралія, Перу, 
Данія. 

Група D: Аргентина, Ісландія, 
Хорватія, Нігерія.
Група E: Бразилія, Швейцарія, 
Коста-Ріка, Сербія.
Група F: Німеччина, Мексика, 
Швеція, Південна Корея. 
Група G: Бельгія, Панама, Туніс, 
Англія.
Група Н: Польща, Сенегал, Колумбія, 
Японія. 

З восьми країн, що мають звання 
чемпіонів світу, на турнір не пробила-
ся лише Італія. У відбірній групі вона 
опинилася з дуже сильною командою 
Іспанії, яка перемогла й напряму здо-
була путівку на турнір. Італійці посіли 
друге місце, грали два стикові матчі зі 
Швецією та несподівано програли. Це 
трагедія для постійних учасників тур-
нірів, 4-разових чемпіонів світу. І осо-
биста — для капітана збірної Італії та 
«Ювентуса», легендарного воротаря 
Джанлуїджі Буффона. Він один з трьох 
футболістів в історії, що виступав на 
п’яти чемпіонатах, а шостий зробив 
би його рекордсменом. Не судилося…

Збірна України не пробилася на 
чемпіонат. У своїй відбірній групі посі-
ла лише третє місце, що не дало пра-
ва й на стикові матчі. Перемогла Іс-
ландія — невелика острівна держава 
з населенням, що дорівнює Чернігову. 
Ця команда стала сенсацією на Євро-
2016. Друге місце виборола Хорватія, 
яка у стикових матчах обійшла Грецію. 

Цікаво, що ісландці й хорвати знову 
потрапили до однієї групи. 

На чемпіонаті виступлять багато 
зірок світового футболу. У тому чис-
лі обидва кращі футболісти планети 
останнього десятиліття, 5-разові во-
лодарі «Золотого м’яча», капітани сво-
їх збірних: Ліонель Мессі — Аргенти-
на, Кріштіану Роналду — Португалія, 
між іншим, діючий чемпіон Європи. 

Нагадаємо статистику 
чемпіона тів світу.

Перемога Німеччини, яка наздо-
гнала за титулами Італію, дозволила 
Європі відірватися в одвічному супер-
ництві з Південною Америкою: тепер 
у Європи — 11 чемпіонських титулів, у 
Латинської Америки — 9.

Підготував Петро Антоненко 

Рік і місце прове ден ня, 
чемпіон світу. 

1930  Уругвай  УРУГВАЙ

1934  Італія  ІТАЛІЯ

1938  Франція  ІТАЛІЯ

1950  Бразилія  УРУГВАЙ

1954  Швейцарія  НІМЕЧЧИНА

1958  Швеція  БРАЗИЛІЯ

1962  Чилі  БРАЗИЛІЯ

1966  Англія  АНГЛІЯ

1970  Мексика  БРАЗИЛІЯ

1974  Німеччина  НІМЕЧЧИНА

1978  Аргентина  АРГЕНТИНА

1982  Іспанія  ІТАЛІЯ

1986  Мексика  АРГЕНТИНА

1990  Італія  НІМЕЧЧИНА

1994  США  БРАЗИЛІЯ

1998  Франція  ФРАНЦІЯ

2002 Японія, Корея  БРАЗИЛІЯ

2006  Німеччина  ІТАЛІЯ

2010  ПАР  ІСПАНІЯ

2014  Бразилія  НІМЕЧЧИНА

Починається чемпіонат світу з футболу 

Кращі  футболісти світу виступлять на чемпіонаті. Андрес Іньєста (Іспанія), 
Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина).
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Великий терор у СРСР: УкраїнаВеликий терор у СРСР: Україна

Великий терор — масштаб-
на кампанія масових репресій 
громадян, що була розгорнута в 
СРСР у 1937 – 1938 рр. з ініці-
ативи керівництва СРСР й осо-
бисто Йосипа Сталіна для лік-
відації реальних і потенційних 
політичних опонентів, заляку-
вання населення, зміни націо-
нальної та соціальної структури 
суспільства. 

Наслідками комуністичного те-
рору в Україні стало знищення полі-
тичної, мистецької та наукової еліти, 
деформація суспільних зв’язків, руй-
нування традиційних ціннісних орі-
єнтирів, поширення суспільної де-
пресії й денаціоналізація.

За період Великого терору на те-
риторії УРСР, за оцінками істориків, 
було засуджено 198918 осіб, з яких 
близько двох третин — до розстрі-
лу. Решту відправили до в’язниць і 
таборів.

Офіційно початком Великого те-
рору став оперативний наказ НКВС 
СРСР № 00447 «Про репресування 
колишніх куркулів, карних злочинців 
та інших антирадянських елементів» 
від 30 липня 1937 р., затверджений 
Політбюро ЦК ВКП(б) 31 липня 1937 
р. Проте наявні документи НКВС (на-
кази, листування, телеграфи) свід-
чать, що масові репресії готували 
заздалегідь, а наказом їх лише фор-
малізували.

Наказом № 00447 запрова-
джували ліміти (плани) на покаран-
ня громадян. Вироки за І категорі-
єю означали розстріл, за ІІ катего-
рією — ув’язнення в таборах ГУЛАГ 
(рос. — Главное управление лаге-
рей) НКВС СРСР. Якщо первинний 
ліміт для УРСР за І категорією ста-
новив 26150 осіб, то в січні 1938 р. 
він був збільшений до 83122 осіб. 
Із проханням про додаткові ліміти 
в Москву неодноразово звертали-
ся наркоми внутрішніх справ УРСР 
Ізраїль Леплевський та Олександр 
Успенський.

Ще до початку дії наказу № 
00447 особливу увагу було зверне-
но на «чистку» партійних лав та ор-
ганів безпеки, що мало забезпечи-
ти надалі беззастережне виконан-
ня репресивних директив центру. А 
вже в червні 1937 р. почалися ма-
сові арешти. 10 липня 1937 р. Політ-
бюро ЦК КП(б)У розіслало по облас-
тях УРСР вказівку про формування 
позасудового репресивного органу 
— обласних «трійок», створених для 
спрощення процедури засудження. 
До складу трійки зазвичай входили 
начальник обласного НКВС (голова), 
обласний прокурор та перший се-
кретар обласного або республікан-
ського комітету ВКП(б). Існування 

«трійок» та інших позасудових репре-
сивних органів повністю суперечило 
радянському законодавству, в тому 
числі Конституції 1936 р.

Заарештованих фактично позба-
вили права на захист (на адвоката) 
чи оскарження вироку. Слідчі психо-
логічним знущанням і нелюдськими 
тортурами «вибивали» з арештованих 
потрібні зізнання. У 1937 р. дозвіл 
на застосування методів «фізичного 
впливу на підозрюваних» (тобто тор-
тур) було дано на найвищому рівні ЦК 
ВКП (б). Випадки неправомірного за-
судження вважали цілком прийнят-
ними й виправдовували прислів’ям 
«ліс рубають — тріски летять».

Часи Великого терору в масо-
вій свідомості населення СРСР по-
значені тотальним страхом і недо-
вірою. Нічні арешти сусідів, підозри 
колег на роботі, друзів, родичів, по-
шук шпигунів і шкідників, острах до-
носів та обов’язок публічно таврува-
ти ворогів народу були повсякденни-
ми. Особа могла написати донос на 
колег, остерігаючись, що ті донесуть 
на неї першими. Це стало типовим 
засобом розв’язання особистих кон-
фліктів з керівництвом, викладача-
ми, родичами тощо.

Розіграні за сценарієм показо-
ві процеси проти керівників партій-
них та державних осередків у 1937 
– 1938 рр. передбачали не лише усу-
нення чи маргіналізацію решток ста-
рої еліти, а й також здійснення впли-
ву на нових висуванців і суспільство 
загалом. Участь у цих показових 
процесах мала засвідчити політичну 
й ідеологічну лояльність, послух волі 
вождя, визнання терористичних ме-
тодів державного керівництва.

Великий терор згорнули за вка-
зівкою вищого партійно-радянсько-
го керівництва. 17 листопада 1938 
р. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухва-
лили постанову «Про арешти, про-
курорський нагляд і провадження 
слідства», якою «орієнтували право-
охоронні органи на припинення «ве-
ликої чистки» та відновлення еле-
ментарної законності. Наступним 
кроком стала фізична ліквідація без-
посередніх організаторів і виконав-
ців Великого терору.

Реабілітація жертв
Незаконність Великого теро-

ру визнали ще за часів СРСР після 
смерті Й.Сталіна, коли в роки «від-
лиги» провели часткову реабілітацію 
репресованих. Реабілітаційні про-
цеси другої половини 1950-х – по-
чатку 1960-х років мали обмежений 
характер. Більшість громадян, засу-
джених за політичними звинувачен-
нями, не отримала повної реабіліта-
ції, а їхні права не були повністю від-
новлені.

1991 року, в останні місяці іс-
нування УРСР, ухвалили Закон «Про 
реабілітацію жертв політичних ре-
пресій на Україні». У ньому вперше в 
Україні законодавчо засудили й від-
межувалися від політичних репресій 
як методу керування суспільством. 
Але, оскільки цей закон ухвалювали 
ще в УРСР, то певну частину цих ре-
пресій, навіть вчинених позасудови-
ми органами, все ще визначали «об-
ґрунтованими». Відповідно до вимог 
Закону органи прокуратури й суди 
впродовж 1991 – 2001 років реа-
білітували 248 тисяч 810 громадян, 
відмовили в реабілітації — 117 тися-
чам 243 особам.

2015 року Україна засудила зло-
чини комуністичного тоталітарного 
режиму Законом «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону про-
паганд їхньої символіки». Законопро-
ект було розроблено Українським ін-
ститутом національної пам’яті.

Наступний крок — удосконален-
ня законодавства про реабілітацію. 
Цього року у Верховній Раді України 
схвалено в першому читанні розро-
блений Українським інститутом наці-
ональної пам’яті спільно з народни-
ми депутатами проект Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
удосконалення процедури реабілі-
тації жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 – 1991 
років» (№ 6574 від 09.06.2017). За-
конопроект суттєво розширює коло 
осіб, які підпадають під реабілітацію. 
Зокрема, в ньому прописана авто-
матична реабілітація осіб, які були 
покарані позасудовими органами. 
Право на реабілітацію отримають ті, 
хто зі зброєю в руках боровся за не-
залежність України, був ув’язнений, 
примусово поміщений у психіатрич-
ний заклад, трудову армію, позбав-
лений майна через «експропріацію» 
чи «розкуркулення» або ж депорто-
ваний за національною ознакою.

Факти про Великий 
терор, що вражають
1. Биківнянське поховання 

жертв сталінських репресій, що на 
околиці Києва, є одним з найбільших 
на території України. Вже встановле-
но імена понад 19 тисяч розстріля-
них громадян.

2. Інші місця масових поховань 
жертв Великого терору політичних 
репресій 1937 – 1938 рр.: Рутчен-
кове поле (Донецьк), район пар-
ку культури та відпочинку (Вінниця), 
П’ятихатки (Харків), Католицьке кла-
довище (Умань), Єврейський цвин-
тар (Черкаси), село Халявин (Чер-

нігівщина), Другий християнський 
цвинтар (Одеса), 9-й км Запорізько-
го шосе (Дніпро). У Західній Україні 
після 1939 р. також з’явилися місця 
масових поховань, зокрема урочи-
ще Дем’янів лаз (Івано-Франківськ), 
урочище Саліна (Львівська область), 
тюрма на Лонцького (Львів).

3. Найкривавіша ніч у Києві — 19 
травня 1938 року, коли у в’язницях 
НКВС розстріляли 563 людини. Роз-
стріли, як правило, проводили на 
подвір’ях в’язниць, у підвалах НКВС 
або безпосередньо перед похован-
ням. Спочатку для масових поховань 
відводили спецділянки цвинтарів. 
У пік репресій з метою приховати 
масштаби злочину енкавидисти змі-
нили цю практику. У фруктових са-
дах, парках, приміських лісах вико-
пували траншеї для поховань, часто 
трупи засипали негашеним вапном.

4. 27 жовтня – 4 листопада 1937 
року в урочищі Сандармох поблизу 
міста Медвеж’єгорськ у Карелії з на-
годи наближення 20-річчя Жовтне-
вої революції було розстріляно 1111 
осіб, з них 287 українців та осіб, долі 
яких пов’язані з Україною.

5. НКВС УРСР розташовувався 
в Києві в 1934 – 1938 рр. у будів-
лях колишнього Київського інституту 
шляхетних дівчат (згодом — Жовтне-
вий палац), у 1938 – 1941 рр. — на 
вул. Короленка (нині – Володимир-
ська), 33. Київський міський відділ та 
управління НКВС по Київській облас-
ті розміщувалися на вул. Рози Люк-
сембург (нині — Липська), 16.

6. У 1955 р. КДБ при РМ СРСР на-
правив в обласні управління держ-
безпеки директиву №108 сс, в якій 
дав вказівку повідомляти родичам 
розстріляних, що їхні рідні «померли 
в місцях позбавлення волі, а в необ-
хідних випадках, при рішенні майно-
вих або інших правових питань, реє-
струвати в ЗАГСах смерть розстріля-
них із видачею заявникам свідоцтв, 
в яких дати смерті вказувати у ме-
жах 10 років з дня арешту, а причини 
смерті – вигадані».

7. У рамках Великого терору 
НКВС організував і здійснив серію 
масових національних операцій. Це 
т.зв. «німецька операція» (25 липня 
1937 року), «польська» (11 серпня 
1937 року), «румунська», «латиська», 
«грецька», «іранська», «харбінська», 
«афганська», «проти болгар і маке-
донців».

8. Улітку 1937 року введено ряд 
нормативних документів, які поси-
лили відповідальність членів ро-
дин репресованих. Дружини й чо-
ловіки «ворогів народу» підлягали 
обов’язковому арешту, дітей до 15 
років передавали у спеціальні дитя-
чі будинки. Члени сімей «ворогів на-
роду», засуджених до розстрілу, під-
лягали примусовому переселенню 
до внутрішніх областей СРСР. Пока-
зовою є доля колишнього Генераль-
ного секретаря харчових справ УНР 
Миколи Стасюка, який 1931 року 
був засуджений на 10 років, а потім 
дізнався, що 1937 року його дружи-
ну Марію стратили «як дружину пет-
люрівського міністра».

10. Термін «ворог народу» (латин-
ське hostis publicus) має давньорим-
ське походження. Він застосовував-
ся до ворогів республіки, яких при-
рівнювали до солдатів ворожої сто-
рони, й вони підлягали фізичному 
винищенню. Удруге цей термін став 
загальновживаним у часи Велико-
го терору якобинців у Франції в 1793 
– 1794 рр. У СРСР цей термін був не 
лише розповсюдженим кліше по-
літичної риторики, а й вписаним до 
Конституції 1936 року, згідно зі 131 
статтею якої «ворогами народу» ого-
лошували осіб, які вчиняли замах на 
громадську, соціалістичну власність.

Як знайти 
інформацію про 
репресовану особу
Допомогти в пошуку інформації 

про репресованих може відеолекція 
«Репресовані родичі» проекту «Сус-
пільний університет» на UA:Перший 
(https://youtu.be/6aKNQ6-6orw). Та-
кож корисною буде книга «Право на 
правду. Практичний порадник із до-
ступу до архівів» (http://www.cdvr.
org.ua/node/3185). Ці матеріали міс-
тять перелік установ та ресурсів, до 
яких варто звертатися, їхні контакти, 
зразки заяв, алгоритм дій; знайом-
лять з відповідним законодавством; 
описують практику доступу до архівів 
комуністичних спецслужб в Україні та 
за кордоном, а також надають відпо-
віді на найпоширеніші запитання.

Порядок пошуку 
інформації про 
репресованих родичів
1. Збір якнайбільшої кількос-

ті даних (прізвище, ім’я, по батькові, 
дата й місце народження розшуку-
ваної особи, важливі факти біогра-
фії тощо).

2. Пошук інформації на сайтах:
Національний банк репресова-

них (http://www.reabit.org.ua/nbr/);
Жертви політичного терору в 

СРСР (http://lists.memo.ru/);
Сталінські розстрільні списки 

(http://stalin.memo.ru);
Єдина система пошуку репресо-

ваних (https://bydc.info/search.php);
Список репресованих осіб, ар-

хівні кримінальні справи яких збе-
рігаються в Комітеті національ-
ної безпеки Республіки Казахстан 
(http://e-history.kz/ru/repression/
list/440#scontent).

3. Звернення в довільній формі 
(вказується назва та адреса устано-
ви, прізвище, ім’я, по батькові заяв-
ника, місце його проживання, суть 
питання) в такі установи:

Галузевий державний архів 
Служби безпеки України;

Галузевий державний архів Мі-
ністерства внутрішніх справ України;

Державний архів області за міс-
цем народження, проживання, аре-
шту, відбування покарань;

Головний інформаційно-аналі-
тичний центр Міністерства внутріш-
ніх справ РФ.

4. Відповідно до Закону Украї-
ни «Про доступ до архівів репресив-
них органів комуністичного тоталі-
тарного режиму 1917 – 1991 років» 
громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства можуть без-
коштовно переглядати та копіювати 
власним фотоапаратом усі докумен-
ти, що пов’язані з комуністичним то-
талітарним режимом.

5. У випадку додаткових запи-
тань звертайтеся до Facebook-групи 
«Доступ до архівів» (www.facebook.
com/groups/dostup.do.arhiviv).

Корисні ресурси:
www.reabit.org.ua — головна ре-

дакційна колегія науково-докумен-
тальної серії книг «Реабілітовані іс-
торією».

http://memorial.kiev.ua — Укра-
їнське добровільне культурно-про-
світницьке правозахисне благодій-
не товариство «Меморіал» імені Ва-
силя Стуса.

http://ua.bykivnya.org — Націо-
нальний історико-меморіальний за-
повідник «Биківнянські могили».

http://www.s-bilokin.name/ — 
персональний сайт Сергія Білоконя.

https://www.memo.ru/ru-ru/ — 
сайт Міжнародного історико-про-
світницького, правозахисного та до-
брочинного товариства «Меморіал».

Український інститут 
національної пам’яті
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«НЕ таємно»: розсекречені документи 
про вбивство Симона Петлюри

Донесення радянської закор-
донної розвідки того часу «рясні-
ють» десятками повідомлень про 
підготовку українськими емігран-
тами «терактів» і «замахів» на ра-
дянських високопосадовців: у 
Франції «терористична» праця 
уене рівців покладена на підпол-
ковника Закулісо, який працює на 
одному з металургійних заводів в 
околицях Парижа; у Празі підпол-
ковники Ліницький і Сурканов (або 
Цурканов) готують «велику непри-
ємність» для радянського посла 
Володимира Антонова-Овсієнка; 
уенерівці Пивоваренко та Коло-
мійцев у Варшаві крутяться біля 
радянського консульства, ймовір-
но плануючи підкинути вибухівку; 
в Україну переправилися 7 агентів 
із завданнями вбити більшовиць-
ких «вождів» Петровського, Чуба-
ря, Скрипника. Такі повідомлення 
чекістів свідчать, що серед україн-
ців справді могли кружляти відпо-
відні чутки, хоч не виключено теж, 
що це міг бути блеф радянських 
спецслужб для підкреслення ваго-
мості своєї роботи.

За кулісами 
судового процесу: 
протистояння 
спецслужб
Після похорону Симона Пет-

люри в Парижі відбулася нара-
да чільних діячів УНР, участь у 
якій узяли представники укра-
їнських громад Франції, Поль-
щі, Чехословаччини та Румунії. 
На ній ухвалено створити Міжор-
ганізаційний комітет для вшану-
вання пам’яті Головного отамана. 
Невдовзі такий постав у Празі на 
чолі з дипломатом Олександром 
Шульгиним, а до його складу уві-
йшли 103 українські організації. 
А вже 27 серпня 1926 року ра-
дянська закордонна розвідка по-
відомляла: «17-го июля состоя-
лось собрание представителей 
украинских организаций, на ко-
тором Шульман (очевидно, йдеть-
ся про Олександра Шульгина — 
Я.Ф.) сделал доклад о своей по-
ездке в Париж. Из его доклада 
отмечаем наиболее интересные 
места: в Париже существует пол-
ная уверенность, что Петлюру 
убил агент большевиков. Суд над 
ним превратится в суд над целой 
украинской нацией, обвинённой 
в погромах. Необходимо подго-
товиться к этому. Сорганизовать 
специальную комиссию, кото-
рая бы уже занялась составле-
нием оправдательного матери-
ала. Решено обложить каждого 
эмигранта в 5 крон ежемесячно 
для необходимых средств, а каж-
дая организация должна отчис-
лить 5% своего дохода. В Париже 
усиленно подыскивают адвоката, 
который бы выступал на процессе 
со стороны украинцев».

Товариства із вшанування 
пам’яті Симона Петлюри поста-
ли в більшості місць компактного 
проживання українців у Європі, й 
навіть, як стверджується в чекіст-
ських документах, на території ра-
дянської України. Чекістські аген-
ти за кордоном, як свідчать до-
кументи, ретельно відстежували 
діяльність цих комітетів у різних 
містах. «На Украине организован 
нелегально Комитет увековече-

ния памяти Петлюры, 
который производит 
сбор денег на процесс 
в Париже. Деньги че-
рез Германию идут в 
Париж, в Главный ко-
митет, в распоряже-
ние генерала О. Удо-
виченко. Местонахож-
дение Комитета уста-
новить не удалось», 
— ідеться в одному з 
донесень радянської 
закордонної розвідки 
від 7 грудня 1926 року. 
«В Тарнополе органи-
зовалось Товарище-
ство «Имени Симона 
Петлюры, — повідом-
лялося в іншому до-
несенні, за 28 грудня 
1926-го. — Централь-
ное правление Това-
рищества находится 
в Варшаве. В повитах 
орг ани зовыв ают ся 
ячейки указанного об-
щества. Тарнополь-
ское отделение назна-
чило на 15/XII съезд в 
гор. Тарнополе в свя-
зи с тем, что польские 
власти съезд не раз-
решили, таковой отложили на ян-
варь месяц».

Чекістів цікавило, як уенерівці 
ведуть підготовку до судового про-
цесу над Шварцбардом: кого пла-
нують залучити як свідків, зміст 
документів-доказів, що їм вдалося 
зібрати, які настрої панують серед 
української еміграції і т.ін. 

Між радянськими спецслуж-
бами й українською контррозвід-
кою розпочалася справжня ві-
йна за матеріали, що могли б мати 
значення під час судового проце-
су над Шварцбардом. У листопаді 
1926 року радянські розвідники 
повідомляли: «Чеботарёв служит 
фактически связующим звеном 
между Парижскими и Варшавски-
ми украинскими терористами… 
По точно проверенным сведени-
ям — месяц тому назад Чеботарёв 
организовал террористическую 
группу, которая ставила себе це-
лью захватить материалы о петлю-
ровских погромах, пересланных 
венским полпредством париж-
скому. В это дело должен был втя-
нут наш курьер, но дело это не 
удалось, так как надежды на ку-
рьера не оправдались».

«Полковник Чеботарёв выслал 
в Камянец-Подольск двух бывших 
чиновников военного ведомства 
за доставлением ему некоторых 
документов из архива, находяще-
гося там в «надёжных руках», — 
зазначалося в одному з наступних 
донесень. — Эти документы, каса-
ющиеся распоряжений Петлюры 
против еврейских погромов, 
необходимых для процесса в Па-
риже. Что в Каменце спрятана 
часть документов В.-М. и Канце-
лярии Петлюры — это факт, но где 
именно, выяснить не удалось, так 
как и лиц, отправленных туда».

До одного з донесень додава-
ли анкету, підготовлену Міжорга-
нізаційним комітетом спеціально 
для судового процесу над Шварц-
бардом, і яку поширювали се-
ред української еміграції: «Анкета 
имеет своей целью собирать све-

дения о том, что погромы совер-
шались на Украине самими боль-
шевиками и провоцировались са-
мими евреями, чтобы скомпроме-
тировать национальную политику 
Петлюры». 

Насправді метою цієї анке-
ти був збір загальної інформації 
про єврейські погроми в Україні. 
Окрім обов’язкових у таких випад-
ках анкетних даних — прізвище, 
ім’я, по батькові, рік народжен-
ня, вона містила низку запитань 
про погроми: «Чи був свідком, або 
що чув про єврейські погроми? 
Де саме були погроми і коли, хто 
їх організовував, з якого приво-
ду виникали погроми? Погроми 
відбувалися до заняття місцевос-
ті армією УНР чи здійснювалися в 
тилу уряду УНР? Чи покарали кого 
з військових очільників армії УНР 
за погроми або грабунки, за що 
саме, де і коли?» і т.ін.

Радянські спецслужби були 
в деталях обізнані зі змістом до-
кументів, зібраних уенерівцями 
для процесу над Шварцбардом (в 
окремих випадках могли скопію-
вати або знищити їх), а тому розу-
міли, якими аргументами адвока-
ти родини Петлюри оперуватимуть 
у суді. Це дозволяло наперед готу-
вати контраргументи й маніпуля-
ції, вправним майстром яких був 
адвокат Шварцбарда Анрі Торрес. 
«Все собранные документы в об-
щей сложности не дают серьёзного 
материала, который бы мог осве-
тить погромные события на Укра-
ине в желательном для УНР на-
правлении, — зазначалося в до-
несенні Іноземного відділу ДПУ 
УСРР за 4 грудня 1926 року, скла-
деному на основі матеріалів Іно-
земного відділу ОДПУ — загально-
союзної закордонної розвідки. — 
Документы эти скорее послужили 
бы на защиту Шварцбарда, чем на 
его обвинение».

Усі зібрані уенерівцями до-
кументи чекісти поділяли на три 
групи: протоколи єврейських об-
щин, подані міністром у єврей-
ських справах до Міністерства 
внутрішніх справ і юстиції УНР; за-

конодавчі акти часів УНР 
щодо єврейського насе-
лення в Україні; матеріа-
ли адміністрацій та судів, 
що розглядали «погромні 
справи» й судили винуват-
ців. Чекістські донесення 
свідчать про наміри зни-
щити частину документів, 
що могли б пролити світло 
на єврейські погроми, як-
от Проскурівський, згада-
ний в одному з донесень: 
«Из документов этих необ-
ходимо было уничтожить 
доставленные одним из 
судебных следователей по 
делу погрома в Проскуро-
ве материалы (показания 
разных лиц и организа-
ций), старающихся пред-
ставить погром в Проску-
рове как печальное, но 
всё же неизбежное по-
давление бунта и прово-
кации со стороны еврей-
ского населения. Изьять 
этих материалов не уда-
лось, но зато они были 
засунуты среди дел совер-
шенно иного характера, 

почивающих в архиве».
Так само радянська роз-

відка вбачала «певні незручнос-
ті» для себе в документах про по-
гром у Китайгороді: «В этой группе 
в деле о погроме в Китайгороде 
есть копии документов (показания 
войта, гмины и крестьян в форме 
протокола и милиционера в Ки-
тайгороде), утверждающие, что 
еврейское население того же го-
рода без всякого повода первое 
обстреляло ночью квартиру укра-
инского коменданта, тем спрово-
цировало выступление украин-
цев. Копий этих взять не удалось 
(подшиты и нумерованы), но ха-
рактер их искусственный и ничего 
не дающий по существу, ибо отку-
да же войт, гмины, находясь у себя 
дома, мог знать, что обстреляны 
именно евреями, чего он, впро-
чем не утверждает и сам».

Як аргумент на користь при-
четності Симона Петлюри до орга-
нізації єврейських погромів чекіс-
ти планували використати запис-
ник українського старшини Середи 
(ймовірно, підполковника Михай-
ла Середи), який опинився в їхніх 
руках. Там ідеться про єврейський 
погром у Житомирі в січні 1919 
року, до якого нібито був причетний 
повстанський отаман Палієнко. Од-
нак для процесу над Шварцбардом 
той не годився, бо про Петлюру там 
навіть не згадано, а сам Палієнко 
невдовзі після Житомирського по-
грому був за арештований україн-
ською владою.

Багато уваги в чекістських до-
кументах приділяється джерелам 
фінансування української сторо-
ни. За їхніми даними, окрім збірок 
серед української еміграції, зна-
чну фінансову допомогу уенерів-
цям надавав польський уряд. Зо-
крема, в донесенні ІНО ДПУ УСРР 
за 8 жовтня 1926 року стверджу-
ється: «В распоряжение Генераль-
ной Укр. Рады в Париже отвёз 
член У.Ц.К. в Варшаве полк. При-
ходько 6.000 зл. на расходы по 
процессу, которые были получены 
из Военного министерства Поль-
ши. Кроме этих денег переслано 

туда же до 3.000 зл., собранных 
среди эмигрантов на ту же цель». 
В іншому вказується, що 24 серп-
ня 1926-го Головна управа това-
риства зі вшанування пам’яті Си-
мона Петлюри оголосила збір ко-
штів для судового процесу над 
Шварцбардом, розіслала 67 
адресних листів до українських 
установ і окремих діячів. Таким 
чином, за один тиждень вдалося 
зібрати 1092 злотих.

У грудні 1926 року голова 
ДПУ Української СРР Всеволод 
Балицький підготував доповід-
ну записку про вбивство Симо-
на Петлюри для Генерального 
секретаря ЦК КП(б)У Лазаря Ка-
гановича. На трьох аркушах ма-
шинопису була узагальнена вся 
інформація, зібрана чекістами 
за попередній рік. На відміну від 
абсолютної більшості «внутріш-
ніх» документів, які писали ро-
сійською, цю доповідну виклали 
українською — ймовірно, давала-
ся взнаки «українізація». Балиць-
кий розпочав із суспільних на-
строїв — як українська та росій-
ська еміграція, єврейська спіль-
нота відреагували на вбивство 
Симона Петлюри: «Смерть Петлю-
ри викликала серед української 
еміграції великий неспокій. Всі 
вважали — це справа Москви. Те 
ж саме думали й в урядових ко-
лах, особливо в Польщі. В перший 
момент здавалось, що еміграція 
розбита і наближається момент, 
коли вона буде зовсім зліквідова-
на. Але надалі виявилось, що вона 
ще більше об’єдналася…».

Балицький згадав про ство-
рення українцями Міжорганіза-
ційного комітету для вшанування 
пам’яті Симона Петлюри. «Після по-
хорон Петлюри в Парижі відбулась 
нарада української еміграції, на 
якій були представники багатьох 
держав, як-то Румунії, Чехо-Сло-
вакії та інших. Було зорганізовано 
Міжорганізаційний комітет по уві-
ковічуванню пам’яті Петлюри, який 
для поповнення фонду на вихован-
ня дочки Петлюри, ведення проце-
су та задля потреб самого Коміте-
ту вирішив вишукати засіб шляхом 
самообкладення української емі-
грації та щомісячних підрахунків», 
— зазначено в доповідній.

Щодо підготовки українців до 
майбутнього процесу над убив-
цею Петлюри: «17 липня відбулось 
в Празі зібрання представників 
українських організацій, на якому 
було зроблено доклад про майбут-
ній процес над убивцею Петлюри. 
З докладу було винесено думку, що 
суд над убивцею виллється в суд 
над всією українською нацією, яку 
будуть обвинувачувати в погромах 
і що до цього слід підготуватись. 
Вирішено було організувати спеці-
альну Комісію, яка б почала робо-
ту по складенню виправдовуючих 
матеріалів. На загальному зібран-
ні (таємному) вищого командую-
чого складу в Каліші ухвалено всю 
увагу звернути на зібрання доку-
ментів, які б говорили на користь 
Петлюри, та на збір грошей на про-
ведення процесу. Для збору доку-
ментів було організовано «Товари-
ство захисту імені С.В. Петлю-
ри» під головуванням ген. 
Сальського».

Артур Орльонов. Портрет Симона Петлюри.
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«НЕ таємно»: 
розсекречені документи 

про вбивство Симона Петлюри
Одним з цен-

тральних сюжетів до-
повідної Балицького була 

«страшна помста», яку уенерів-
ці готували за смерть Петлюри: 
«Після вбивства відбулася нара-
да Вищого командуючого складу 
Армії УНР під головуванням ге-
нерала Сальського — військово-
го міністра УНР, який закликав 
до єдности та кривавої помсти за 
смерть Петлюри. Полковник Че-
ботарів в Варшаві (був. началь-
ник охорони Петлюри) готував 
«страшну помсту» більшовикам. 
Гадали, що буде замах на одного 
з послів за кордоном, але згодом 
відмовились від цього боючись 
скомпрометувати себе як теро-
ристи».

Балицький застерігав, що 
в разі виправдання або зама-
лої кари для Шварцбарда він 
може бути вбитий в приміщен-
ні суду українцем, який на місці 
здасться поліції. Щодо особи са-
мого вбивці відзначав: «Відомос-
ти, що ми маємо говорять про те, 
що Шварцбард бувший анархіст і 
нібито переписується з деякими 
анархістами, які знаходяться на 
Україні». Із цього випливає, що 
Самуїл Шварцбард не був аген-
том ДПУ — української радян-
ської спецслужби, однак міг бути 
агентом ОДПУ або ж НКВС, адже 
кожна з агентур існувала цілком 
автономно. Також чекісти могли 
використати його просто «втем-
ну» для ліквідації лідера УНР.

У січні 1927-го уповнова-
жений Наркомату закордон-
них справ СРСР при Раднаркомі 
Української РСР Олександр Шліх-
тер направив лист до Генераль-
ного секретаря ЦК КП(б)У Лаза-
ря Кагановича. Там були чіткі 
директиви, як слід спрямовувати 
«паризький процес»: які ідеологіч-
ні «кліше» щодо Петлюри та укра-
їнського руху використовувати; 
які документи надати в розпоря-
дження адвокатам Шварцбарда; 
яких свідків залучити до проце-
су, а яких не допустити як неба-
жаних; як висвітлювати судовий 
процес у СРСР.

Лист виявив серед партій-
них документів, що зберігалися 
під грифом «совершенно секрет-
но», ще 1994 року історик Юрій 
Шаповал, але й дотепер цей лист 
є одним з найважливіших доку-
ментів, що свідчать про участь ра-
дянських спецслужб у судовому 
процесі над Шварцбардом. Тому 
заслуговує на розлоге цитування:

«У недалекому майбутньо-
му — наприкінці лютого ц.р. має 
бути в Парижі процес Шварцбар-
та, вбивці Петлюри. Петлюрівська 
еміграція веде широкі приготу-
вання до процесу, добирає різні 
матеріали, свідків для того, щоб 
надати цьому процесові політич-
ного значення, зобразити Петлю-
ру національним героєм й муче-
ником за ідею визволення укра-
їнського народу, причому без-
сумнівно будуть здійснюватись 
спроби представити Шварцбарта 
сліпим знаряддям в руках радян-
ських агентів.

Для того, щоб відвернути та-
кий наслідок процесу, необхід-
но здійснити всі заходи для того, 
щоб розбити побудови еміграції. 
Управління Упов. НКЗС (Нарко-
мат закордонних справ — Я.Ф.) 
вважає, що шляхом надання у 
розпорядження захисту відповід-

них документів і свідків це зроби-
ти можливо.

Наші директиви по веденню 
процесу повинні бути такі:

1. Петлюрівський рух не був 
національним революційним ру-
хом широких українських мас і ні-
чого спільного з революцією на 
Україні не має. Навпаки, це був 
авантюристичний рух, що неми-
нуче перетворився в отаманщину, 
з усіма проявами, які випливають 
звідси, — погромів, пограбувань, 
насильства над мирним населен-
ням тощо.

2. Цілком неправильна й не-
припустима підміна провини Пет-
люри і петлюрівщини в організа-
ції погромів — провиною всього 
українського революційного руху, 
спрямованого до повалення наці-
онально-соціального гніту росій-
ського царизму.

3. Виправдання або обвину-
вачення Шварцбарта за здійснен-
ня терористичного акту ні в яко-
му разі не може зняти з Петлюри 
і всього очолюваного ним руху, ві-
домого під іменем петлюрівщини, 
відповідальності за погроми та 
інші завдані ним нещастя.

4. Для обгрунтування й доказу 
вищенаведених положень, Упов. 
НКЗС та ДПУ повинні прийняти всі 
заходи до постачання українсько-
го представника в Парижі усіма 
необхідними матеріалами й до-
кументами, а також зізнаннями 
свідків.

5. Вважати недоцільним ви-
ступ як свідків членів Головної 
Управи Українського Товариства 
Червоного Хреста т.т. Златков-
ського та Лінниченка.

6. Особливо важливим вва-
жати виступ на процесі свідком 
колишнього старшого ад’ютанта 
Петлюри — Лисенка, которий до-
бре знає як особисте життя Пет-
люри, так і всю його політичну і 
військову діяльність на Україні піс-
ля революції. У разі потреби до-
зволити Упов. НКЗС взяти на себе 
витрати по поїздці Лисенка в Па-
риж. (Лисенко сам висловлює по-
бажання виступити на процесі, 
при чому органи ДПУ впевнені у 
його повній благонадійності).

7. Не заперечувати проти ви-
клику захистом як свідка Винни-
ченка, котрий неодноразово в 
своїх друкованих творах харак-
теризував петлюрівський рух як 
авантюристичний, що не має нічо-
го спільного з революційним ру-
хом українських трудящих мас; він 
цілком покладає провину за ор-
ганізацію єврейських погромів на 
Петлюру. (Управління Упов. НКЗС 
не має підстав боятися, що виступ 
Винниченка може перетвори-
тись у демонстрацію проти УСРР 
і таким чином побічно допомог-
ти петлюрівським організаторам 

процесу, оскільки останнім часом 
Винниченко відійшов від еміграції 
і, як видно з його останньої бро-
шури «Поворот на Україну», шукає 
шляхів зближення з Українською 
радянською владою).

8. Рішуче заперечувати про-
ти пропозиції захисту виклика-
ти свідком Мілюкова, запропону-
вавши українському представни-
кові в Парижі здійснити всі відпо-
відні заходи.

9. Запропонувати українській 
радянській пресі не роздмухувати 
значення процесу і вміщати тіль-
ки повідомлення й матеріали про 
процес, що надходять від ТАРС, 
або від Упов. НКЗС, але ні в яко-
му разі не від власних кореспон-
дентів.

10. Відповідальність за вті-
лення в життя даних директив по-
класти на тов. Полоцького, надалі 
до призначення офіційного укра-
їнського представника в Парижі».

А вже 21 січня 1927 року пи-
тання «Про процес Шварцбарда» 
розглядалося на таємному засі-
данні Політбюро ЦК КП(б)У. Ухва-
лено відрядити до Парижа на 
процес відомого партійного ді-
яча Миколу Попова. На одному 
з наступних засідань Політбюро 
спеціальним рішенням виділено 
йому на відрядження чималу суму 
— 2500 карбованців. (Середня 
зарплата в СРСР на той час стано-
вила 63 карбованці).

Оприлюднені вище докумен-
ти свідчать, що радянські спец-
служби безупинно стежили за 
Симоном Петлюрою, збирали 
будь-яку інформацію про його 
вбивство, стежили за підготов-
кою уенерівців до судового про-
цесу над Шварцбардом, надава-
ли всіляку підтримку його адво-
катам, чим суттєво вплинули на 
перебіг суду та його вердикт. Це 
була одна з чи не найуспішніших 
таємних операцій радянських 
спецслужб: убивцю Самуїла 
Шварцбарда  виправдали, заги-
блий же Симон Петлюра, а з ним 
і весь український національно-
визвольний рух, отримали тав-
ро «антисемітського» та «погром-
ницького». І хоч відтоді минуло 
дев’ять десятиліть, ці кліше зали-
шаються живучими, в тому числі 
серед європейців. Активно їх ви-
користовує й сучасна російська 
пропаганда, ведучи гібридну ві-
йну проти України.

Ярослав ФАЙЗУЛІН, 
кандидат історичних наук,
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті
Сайт Gazeta.ua

Закінчення. 
Поч. у №№ 125 – 127. 

Фото надані 
Ярославом Файзуліним.

8 лютого Верховна Рада Укра-
їни ухвалила постанову «Про від-
значення пам’ятних дат і ювілеїв у 
2018 році». Ось деякі дати, які від-
значатимуть на державному рівні.

1030 років від часу хрещення Ки-
ївської Русі (988);

400 років від часу походу гетьма-
на Петра Конашевича-Сагайдачного 
на Москву (1618);

250 років від часу початку Колі-
ївщини – повстання на Правобереж-
ній Україні (травень 1768); 

150 років від дня заснування 
у Львові культурно-освітньої гро-
мадської організації «Просвіта» 
(20.12.1868); 

100 років від дня проголошен-
ня незалежності Української На-
родної Республіки IV Універса-
лом Української Центральної Ради 
(22.01.1918); 

100 років від дня Листопадово-
го чину — повстання в місті Львові 
та проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки (01.11.1918);

100 років завершення Першої 
світової війни (11.11.1918).

Річниці народження 
видатних особистостей
2 червня — Леопольд Ящен-

ко (1928 – 2016), музикознавець, 
фольклорист, композитор, керівник 
хору «Гомін»; 

3 червня — Костянтин Степан-
ков (справжнє прізвище — Волощук) 
(1928 – 2004), актор театру і кіно, 
педагог;

18 червня — Сергій Плачинда 
(1928 – 2013), письменник, публі-
цист;

8 липня — Лесь (Леонід) Танюк 
(1938 – 2016), режисер, письмен-
ник, перекладач, мистецтвозна-
вець, народний артист України, на-
родний депутат України І – V скли-
кань, голова Всеукраїнського то-
вариства «Меморіал» імені Василя 
Стуса, голова Національної спілки 
театральних діячів України;

16 липня — Василь Барка (1908 
– 2003), письменник, літературо-
знавець;

4 серпня — Антін Крушельниць-
кий (1878 – 1937), письменник, літе-

ратурознавець, міністр освіти УНР; 
29 серпня — Людмила Стариць-

ка-Черняхівська (1868 – 1941), 
письменниця, громадська діячка;

29 серпня — Олександр Петлюра 
(1888 – 1951), полковник Армії УНР; 

1 вересня — Ігор Качуровський 
(1918 – 2013), письменник, пере-
кладач, літературознавець; 

8 вересня — Наталія Ужвій (1898 
– 1986), актриса; 

30 вересня — Давид Ойстрах 
(1908 – 1974), скрипаль, диригент;

18 жовтня – Євгенія Ярошинська 
(1868 – 1904), письменниця, етно-
граф; 

12 листопада — Осип Бодян-
ський (1808 – 1877), філолог, істо-
рик, фольклорист;

17 листопада — Григорій Кочур 
(1908 – 1994), поет, перекладач; 

24 листопада — Микола Кричев-
ський (1898 – 1961), художник, гра-
фік;

29 листопада — Григорій Квітка-
Основ’яненко (1778 – 1843), пись-
менник;

1 грудня — Платон Майборода 
(1918 – 1989), композитор;

5 грудня — Олександр Олесь 
(справжнє ім’я — Олександр Канди-
ба) (1878 –1944), поет, драматург;

8 грудня — Михайло Омеляно-
вич-Павленко (1878 – 1952), гене-
рал-поручник Армії УНР;

12 грудня — Леонід Биков (1928 
– 1979), актор, режисер, сценарист, 
народний артист УРСР;

13 грудня — Євген Сверстюк 
(1928 – 2014), критик, публіцист, фі-
лософ, в’язень комуністичного режи-
му, громадський і релігійний діяч;

17 грудня — Юрій Шевельов 
(1908 – 2002), мовознавець, літера-
турознавець;

26 грудня — Євген Плужник 
(1898 – 1936), поет, перекладач, 
драматург, репресований комуніс-
тичним режимом.

Дні пам’яті
310 років Батуринської трагедії 

(02.11.1708);
85-ті роковини Голодомору 1932 

– 1933 років в Україні (день пам’яті 
– 25.11.2018).

Тут, за адресою м.Чернігів, вул. Шевченка, 9, ви знайдете вели-
кий вибір книг українською мовою: художню, дитячу, краєзнавчу лі-
тературу, книги з історії. Ось одна  з них. 

Донька Симона 
й Ольги Петлюри Леся. 

Дружина Симона Петлюри 
Ольга.

Пам’ятні дати 2018 року

Найцікавіші книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо»

Українська Автокефальна Пра-
вославна Церква (1919 – 1937) — 
церковна організація, що виникла під 
час національно-визвольних змагань 
1917 – 1921 рр. Призупинила своє іс-
нування наприкінці 1930-х років уна-
слідок терору й репресій влади СРСР. 
У жовтні 1921 року на свято Покро-
ви скликали Перший Всеукраїнський 
Церковний Собор — у Софії Київській. 
На ньому проголосили три основні за-
сади УАПЦ — автокефалію, соборно-
правність, українізацію.

Автокефалія — це не-
залежність Української 
Церкви від будь-якої чу-
жої церковної влади. 

С о б о р н о п р а в -
ність (участь усіх вір-
них у розв’язуванні справ 
Церкви через своїх пред-
ставників на Соборах — па-
рафіяльних, єпархіяльних і 
всеукраїнському) імпонува-

ла всім, хто стояв на засадах боротьби 
з більшовицько-комуністичною дикта-
турою.

Українізація сприймалася всіма, 
хто визнавав право на життя україн-
ської культури, рідної мови, пісні, зви-
чаїв і обрядів.

Тривалий час на чолі церкви стояв 
митрополит Василь Липківський. Усе 
священство та активні вірні УАПЦ були 
заарештовані, заслані та розстріляні 
НКВС протягом 1930 – 1937 рр.

Напрошуються порівняння 
між життям УАПЦ і діяльніс-

тю УПЦ Київського па-
тріархату. 

Вартість — 
128,00 грн.

Книгу можна 
придбати в КМЦ 

«Інтермеццо», e-mail: kmc.
intermezzo@gmail.com; тел. 

(063) 236-18-03.
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28 квітня 2018 року  математики цілого світу вшановували 150-літній ювілей свого геніального колеги — українця Георгія Вороного. В Укра-
їні Рік Вороного розпочали земляки: напередодні ювілею Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушин-
ського провів всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми сучасної природничо-математичної освіти». На конференції висвітлюва-
ли питання вивчення феномена Г. Вороного, обговорювали проблеми й перспективи розвитку математичної та природничої освіти, підвищення 
кваліфікації педагогів. Публікуємо виступ на конференції дослідника феномена Георгія Вороного — культурософа Олександра Шокала з Києва. 

Довідка про автора. Шокало Олександр Андрійович (народився 13 січня 1949 р., с. Гнідинці Варвинського району Чернігівської області) — есеїст, 
культурософ, сходознавець, член Національної спілки письменників України. Засновник і головний редактор науково-популярного журналу універсаль-
ного змісту «Український Світ» (з 1991).

Георгій Вороний — всесвіт-
ньо відомий український мате-
матик і педагог — залишаєть-
ся в історії української й світо-
вої науки та освіти як геніальний 
вчений і рідкісного благород-
ства особистість, один з найвід-
даніших визнавців Істини — ду-
ховних, культурних подвижників. 
Г. Сковорода назвав подвижни-
ків «синами віку», які знають Іс-
тину й бачать далі за «синів дня». 
Колеги згадували про Георгія 
Феодосійовича як про надзви-
чайно самовідданого науці й 
працьовитого вченого. Профе-
сор Г.Ф. Вороний мав у послуж-
ному списку понад 18 років дер-
жавної служби в чині статського 
радника (V клас), був кавалером 
орденів Святого Володимира ІV 
ступеня, Святої Анни ІІ ступеня і 
Святого Станіслава ІІ ступеня… 
При тих чинах і регаліях усі зна-
ли Вороного як «правдиву, чуйну 
і сердечну людину»...

Родове коріння
Народився Георгій Феодо-

сійович Вороний 16 (28) квітня 
1868 р. у містечку Журавка Пи-
рятинського повіту Полтавської 
губернії (нині село Варвинсько-
го району Чернігівської облас-
ті) над річкою Удай в Сіверщи-
ні (прадавня Сіверія). Середню 
освіту Георгій здобував у Бер-
дянській (до 5-го класу) й При-
луцькій гімназіях, де працював 
батько. Закінчив математичне 
відділення Петербурзького уні-
верситету (1889), де захистив 
магістерську дисертацію (1894), 
і того року був призначений про-
фесором Варшавського універ-
ситету, а після захисту доктор-
ської дисертації (1897) працю-
вав також першим виборним 
деканом механічного факульте-
ту Варшавського політехнічно-
го інституту. 1907 р. Г. Вороного 
обрали членом-кореспондентом 
Петербурзької академії наук. 
Помер 7 (20) листопада 1908 р. 
у Варшаві й згідно з його запові-
том похований у рідній Журавці. 

Георгіїв батько — Феодосій 
Якович (1837 – 1910) — відомий 
педагог, просвітник: ще навчаю-
чись у Київському університеті, 
став ініціатором та організато-
ром безплатних недільних шкіл 
для робітничої молоді. У 1859 р. 
Феодосій Вороний зустрічався в 
Києві з Тарасом Шевченком для 
обговорення питань освіти на-
роду, й через нього поет пере-
дав школам 50 примірників сво-
го «Кобзаря». Працював профе-
сором словесності в Ніжинсько-
му ліцеї, директором гімназій у 
Кишиневі, Бердянську, Прилу-
ках. Після виходу на пенсію по-
вернувся в рідну Журавку. Його 

дружина — Клеопатра Михай-
лівна — була шанованою в селі 
акушеркою. Феодосій Якович за 
власні кошти збудував у рідній 
Журавці школу для сільських ді-
тей, заснував народну бібліоте-
ку, разом зі старшим сином Ми-
хайлом заклав основи сортово-
го садівництва й вирощування 
м’яти. Стараннями Вороних у Жу-
равці збудовано один з перших у 
Російській імперії заводів з пе-
реробки лікарських трав (пра-
цював ще донедавна). Михай-
лів син Андрій — геолог, відкрив  
1927 р. у Журавці над Удаєм па-
леолітичне поселення, вік якого 
налічує 12 тисячоліть. 

Георгій одружився з Ольгою 
Крицькою із сусідніх Богданів, 
яка народила йому шестеро ді-
тей — чотирьох доньок і двох 
синів (крім своїх дітей, на його 
утриманні було семеро сестри-
них, яка рано овдовіла). Старший 
син Олександр — лікар-новатор 
і санскритолог, репресований, 
загинув на засланні, як і Андрій 
Вороний. Менший Юрій — учас-
ник бою під Крутами, хірург, пер-
ший у світі зробив пересадку 
нирки (1933). Одна з доньок — 
Марія Ворона-Василенко, від-
бувши десятирічне ув’язнення й 
заслання на Сахаліні (судимість 
знято 1960 р.), згадувала перед 
смертю (1984): «Мій дід, батько, 
його брати й діти — вони були 
справжні, бо нас у родині вчили 
ніколи не думати про багатство, 
— та багатими ми ніколи й не 
були, — і навіть не про свою сла-
ву, а тільки про славу України». 

Уся родина Вороних по-
страждала від репресій, і навіть 
сліди їхньої культурної праці сти-
рали з лиця землі ще донедав-
на… Під час колективізації ви-
рубали розкішний сад, посадже-
ний руками Вороних, зруйнували 
склеп, де був похований забаль-
замований Георгій (перепохова-
ли в одній могилі з батьком). Уці-
ліли тільки будинок Вороних, де 
розмістили початкові класи Жу-
равської школи, дуб біля нього, 
що його посадив Георгій 1900 
року на честь народження донь-
ки Марії, та липа — залишок ко-
лишньої алеї понад Удаєм. З 
1989 року, після переведення 
з будинку Вороного початкових 
класів у новозбудоване примі-
щення школи, меморіальний бу-
динок заходилися нищити сусіди, 
доки не розтягли все, що можна 
було потягти. А наприкінці жов-
тня 1993 року цю унікальну істо-
рико-культурну пам’ятку, яка по-
над 20 років була під охороною 
держави, остаточно зруйнува-
ли, прикрившись фіктивним «рі-
шенням сходу села Журавки» від 

14 лютого 1993 р.: «Знести при-
міщення школи (бувший будинок 
Г. Ф. Вороного), залишки підлоги 
зняти і використати для ремонту 
підлоги в церкві». Так меморіаль-
ну садибу світового генія Г. Во-
роного «освятили» під сусідський 
город… Лишилися тільки дуб та 
липа — жива пам’ять про слав-
ний рід. 

Рід Вороних походить із сі-
верських козаків-селян — воїнів 
і хліборобів, суворих і справед-
ливих, справжніх людей. Як пи-
сав мислитель-історіософ Пан-
телеймон Олександрович Ку-
ліш (1819 – 1897) у «Повісті про 
Український народ»: «Козаки-се-
ляни утворюють численний стан 
і відрізняються од інших Україн-
ців чистотою народного типу, що 
його у вищих станах стерла чужа 
цивілізація, а в селянах приду-
шило безперестанне гноблен-
ня». Козаки-селяни становили 
основну верству традиційного 
українського суспільства: вони 
зберігали давню традицію са-
моврядування, вічової волі, свої 
верствові права (вольності), мо-
ральні звичаї, чистоту етнічно-
го типу й традицію культури та 
господарювання на своїй землі. 
А козацькі діти, здобуваючи се-
редню й вищу освіту, становили 
провідну духовно-інтелектуаль-
ну суспільну силу. Козаки-селяни 
трималися в Лівобережній Укра-
їні, в основному в Сіверщині, аж 
до початку ХХ століття — до руй-
нівних революції, громадянської 
війни, колективізації й голодо-
морів. 

Працьовитість, совісність, 
сердечність — характерні мо-
ральні ознаки козаків-селян, які 
не визнавали й не терпіли пан-
ського зверхництва, а шанували 
добродійність, звідси традиційне 
козацьке звертання до людини 
— добродій.

Ці моральні українські риси 
стали визначальними й для ко-
зацько-селянського роду Во-
роних. «Вороні були сердечні й 
трудолюбиві люди», — згадува-
ли знаючі старожили в Журав-
ці. Весь рід працював не покла-
даючи рук і для себе, й для всьо-
го села. Саме в Журавці під час 
щолітньої відпустки Георгій Во-
роний здійснював свої геніальні 
відкриття вселюдського масш-
табу. 

Первинність серця 
й моральний 
закон волі
Джерело геніальних осяг-

нень світового розуму Вороного 
— в чистому українському сер-
ці, яке єднало його з життєрод-
ною силою рідної землі, зі сво-

їм козацьким родом і народом. 
Духовний орієнтир серця був за-
вжди визначальний для Георгія, 
що він ствердив сам: «До всього 
стараюсь дійти серцем, а не ро-
зумом». 

За прадавнім знанням, сер-
це є первинною, пізнавальною 
частиною душі, а розум є вторин-
ною, владуючою частиною душі; 
серце є містище морального за-
кону й волі духу, осердя цілісно-
го людського єства в триєднос-
ті духу, душі й тіла. В цьому суть 
української філософії серця або 
кордоцентризму — вчення про 
цілісність людини. Морально-
світоглядні засади української 
філософії серця сформулював 
мислитель-мудрець, педагог і 
митець Григорій Савович Сково-
рода (1722 – 1794), визначив-
ши головну мету морально-ду-
ховної практики — «друге, духо-
вне, народження» та культурний 
саморозвиток людини й наро-
ду. За Сковородою, культура — 
це «друге, духовне, народжен-
ня» людини з духовного зарод-
ку в серці через осягнення «за-
повітного, священного» в собі. 
Звідси глибинний смисл прак-
тичної, дієвої філософії культури 
або культурософії — методоло-
гії мудрості, морально-світогляд-
ної системи духовної орієнтації 
для самопізнання й саморозвит-
ку людини, для осягнення й здій-
снення духовної суті людини й 
збірної цілісності народу. Україн-
ська культурософія — морально-
духовна практика, де провідним 
чинником культурного самороз-
витку людини є моральна воля 
її духу.

Культурософський принцип 
мудрості став морально-світо-
глядною основою філософсько-
освітньої системи Г. Сковороди. 
У XVIII ст. Григорій Сковорода 
власною духовно-філософською 
практикою й життєвим прикла-
дом звільнив українську філо-
софію од церковної догматики 
й відкрив людям дієве знання, 
як кожна людина може пізна-
ти свою духовну сутність і здій-
снити її в культурному самороз-
витку. Як істинний учитель він 
запропонував просте й мудре 
розв’язання проблеми само-
здійснення людини й досягнення 
нею щастя, зокрема через реа-
лізацію природної обдарованос-
ті в «спорідненій праці», тобто в 
улюбленій праці, яка є засобом 
самопізнання й самоздійснення 
людини. За Сковородою, саме 
вроджена здібність людини до 
певної справи спонукає її до 
системної «спорідненої праці», 
до набуття в самопізнанні й улю-
бленій праці особистого досві-

ду, що є основою істинного, ді-
євого знання. Нині всім відомо, 
що обдарованість од природи 
становить тільки до 10% у само-
здійсненні людини, а понад 90% 
людина повинна забезпечити 
самостійно осягнутим знан ням 
і наполегливою «спорідненою 
працею». Але якщо немає спо-
рідненості, любові до справи, 
то ніяка праця, навіть найпре-
стижніша, не матиме духовного 
сенсу — не стане істинною. Як 
ствердив Г. Сковорода: «Мисте-
цтво в усіх священних таїнах ін-
струментів не варте півшага без 
любові».

Внутрішній вимір життя в 
кордоцентризмі — вибір мо-
рально-духовних цінностей. 
Отже, як філософія серця є фі-
лософією моралі, так і педагогі-
ка серця є педагогікою моралі, 
вона виховує людину в любові до 
рідного й до Істини та пробуджує 
в ній моральну волю й спонукає 
до здійснення життєвої програ-
ми своєї душі.

У вихованні моральної волі 
надзвичайно важлива психо-
енергетична взаємодія батька, 
матері й дітей. Енергія любові 
йде від серця до серця, і бать-
ко, мати й діти своїми почуття-
ми й думками створюють навко-
ло себе позитивне енергетич-
не поле. Енергетичний зв’язок 
батька й матері з дітьми дуже 
потужний. Коли батько й мати 
дають дитині життя, вони мають 
закласти в неї енергію любові. 
Взірцем такої взаємної любові 
батька, матері й дітей була роди-
на Вороних. Подальше завдання 
батьків і педагогів — допомог-
ти розкрити це джерело енергії 
всередині дитини, створити умо-
ви для пробудження позитивної 
енергії в моральній зрілості й 
«другому, духовному, народжен-
ні» людини. У вихованні гідного 
покоління народу педагог Ско-
ворода наголошує на двох ро-
динних чеснотах батька й ма-
тері: «Два є головні обов’язки 
батька-матері: «Благо народити 
й благо навчити». Навчити озна-
чає підготувати дитину до «друго-
го, духовного, народження», яке 
Григорій Сковорода назвав осо-
бистою культурою людини. 

Згідно з кордоцентричною 
морально-світоглядною тради-
цією української філософії, осві-
ти й культури в цілому, внутріш-
ньою суттю, духовним осердям 
людини є серце. Серце містить у 
собі найтонші й найглибші чуття, 
що ними людина пов’язана з ро-
диною, родом, народом і рідною 
землею. 

Далі буде.

Олександер ШОКАЛО

Геній математики з українським серцем
Фундаментальна математична теорія Георгія Вороного 
в контексті української морально-світоглядної традиції 
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Батурин — гетьманська столиця Меморіальна дошка 
воїнам Армії УНР
Зусиллями громадської орга-

нізації «Українська ініціатива» 18 
травня в селі Бережівка Ічнянсько-
го району відкрито меморіальну до-
шку на честь рідних братів — підпол-
ковника армії Української Народної 
Республіки Семена Скрипки та хо-
рунжого армії УНР Івана Скрипки.

Голова правління організації 
Юрій Косенко розповів присутнім 
про життєвий шлях Семена Скрипки 
та про його творчий спадок — статті, 
присвячені проблемам національ-
но-визвольної боротьби.

Заступник голови правління Оль-
га Тимчишин розповіла про життя й 
діяльність Івана Скрипки та ще одно-
го вояка армії УНР — О. Корбелець-
кого.

У заході взяли участь представ-
ники сільської та районної влади, 
громадськості.

Семен Скрипка в одній зі своїх 
статей писав: «Ворог наш — лютий, 
спритний і лукавий, свою розкладо-
ву працю проводить обережно, так 
що не кожен і зрозуміє, чия то праця. 
Треба бути і нам обережним і не да-
вати жодної віри яким би то не було 
чинам чи провокаціям, що прямують 
до нашого роз’єднання чи мають на 
меті обезчестити наш рух і змагання 
перед світом.

Пам’ятаймо, що ми українці, й що 
Україна кличе нас до єдності, до пра-
ці... ».

Музеї області
На Чернігівщині 2017 року діяли 

35 самостійних музеїв, більше поло-
вини з них — історичні, 6 — комп-
лексні, решта — літературні, мис-
тецькі, художні та інші. Розміщені 
вони в 132 будівлях.

На початок 2018 року в музе-
ях зберігалося понад 474 тис. пред-
метів основного фонду та 297 тис. 
— науково-допоміжного. Упродовж 
року експоновано 62 тис. предметів 
(13% від їх загальної кількості), про-
ведено 26 тис. екскурсій, побачило 
світ 565 наукових видань і публіка-
цій.

Музеї відвідало за рік 920,8 тис. 
осіб. Найпопулярнішими були ар-
хітектурно-історичний заповідник 
«Чернігів стародавній» та історико-
культурний заповідник «Гетьманська 
столиця» (м. Батурин), що мають ста-
тус національних, а також Чернігів-
ський історичний музей ім. В. Тар-
новського.

Крім того, в області діють 22 му-
зеї, створені в складі підприємств, 
установ, організацій та навчальних 
закладів.

Швейна машинка 
й патефон — 

на виставці 
в Новгороді-Сіверському 

Самовар на півтора відра, швей-
на машинка, патефон. Як жили та 
чим користувалися жителі Новго-
род-Сіверщини в ХІХ – на початку 
ХХ століття — це можна побачити 
на виставці побуту в музеї-заповід-
нику «Слово о полку Ігоревім». Також 
представлені вишиті картини, руш-
ники, світлини. 

Перший батуринський гетьман 
Дем’ян Ігнатович, що з підручників 
більше відомий як Многогрішний, 
— одна із загадкових постатей 
української історії. Але навіть з не-
численних відомостей про цю осо-
бу виявляється, що серед них вели-
ка частина є міфом. 

Навколо самого прізвища геть-
мана за минулі століття склався 
міцний стереотип. Наcправді геть-
ман Дем’ян — зовсім не Много-
грішний. Як мінімум, він сам щодо 
себе ніколи не використовував 
цього прізвиська. Походячи, швид-
ше за все, з простої селянської ро-
дини, він, як і всі селяни того часу, 
взагалі не мав прізвища. А після 
переходу до привілейованого ко-
зацького стану вивів собі прізви-
ще від по батькові, що також у ті 
часи було звичною справою. Упро-
довж служби на полковницькій і 
на гетьманській посаді Дем’ян під-
писував державні документи як 
Ігнатович, рідше — як Ігнатенко 
або Ігнатов. Прізвище Многогріш-
ний щодо гетьмана почали вжи-
вати московські урядовці вже піс-
ля того, як його внаслідок заколо-
ту було усунуто з гетьманства. Для 
нащадків прізвище з подвійним 
сенсом за гетьманом закріпив ав-
тор літопису Самовидця, особис-
тий його ворог — Роман Ракуш-
ка, так би мовити, за допомогою 
пера помстившись Дем’яну наві-
ки. Некритично сприйнявши вка-
зівку цього джерела, історики XIX 
століття утвердили за гетьманом 
таке прізвище. Щоправда, рідний 
брат гетьмана Василь завжди ви-
користовував прізвище Много-
грішний, і це, мабуть, вказує на 
те, що їхня сім’я мала його за щось 
на кшталт вуличного прізвиська. 
Але ж не кожне вуличне прізвись-
ко стає прізвищем, і з нашого боку 

буде справедливим поважати ви-
бір самого гетьмана, повернувши 
йому на сторінках історичних роз-
відок прізвище Ігнатович.

Зазвичай ми можемо не знати 
дату народження правителів дав-
ніх часів, але дату початку правлін-
ня все-таки знаємо точно. На пер-
ший погляд, це стосується і нашо-
го героя. Підручник історії України 
для 8 класу дає нам чітку дату об-
рання його гетьманом — 16 берез-
ня 1669 року (за новим стилем) і 
вказує, що це сталося на козаць-
кій раді в м. Глухові.

Авторам підручників дещо про-
стіше — їм можна не вдаватися в 
деталі. Дослідникам історії в цьому 
питанні складніше — без перед-
історії не обійтися. І ось тут ми вже 
маємо протиріччя. Усі дослідники 
погоджуються з підручником щодо 
дати обрання — 16 березня 1669 
року, але додають, що перед цим 
17 грудня 1668 року на козаць-
кій раді в Новгороді-Сіверсько-
му Дем’яна обрали гетьманом Сі-
верським. Тобто гетьманом тільки 
частини українського Лівобереж-
жя. Насправді вже після «першо-
го» обрання Дем’ян дуже часто в 
документах називає себе повним 
гетьманом, без ніяких уточнень. А 
коли й вносить таке уточнення, то 
це сприймається тільки як поступ-
ка московським царям з мірку-
вань етикету. Бо царі завжди чо-
мусь уявляли собі, що вибори геть-
мана не можуть відбутися без їх-
ньої ласки. 

Яка ж різниця між першою та 
другою радами? Може, на другій 
було більш широке представни-
цтво від українських земель? Ні, 
представництво змінилося несут-
тєво. То чому ж ми маємо вважа-
ти легітимним тільки «друге» об-
рання? Тільки тому, що на другій 
раді були представники москов-
ського царя? Гетьман під тиском 
військової сили північного сусіда 
мусив приймати їхні правила гри, 
але чому ж ми й тепер, через 350 
років, приймаємо їх? Хіба не пра-
вильніше вважати датою обран-
ня гетьманом Дем’яна Ігнатовича 
дату проведення Новгород-Сівер-
ської ради, де вільними козаць-
кими голосами його й затвердили 
на цій посаді. Приймаючи проти-
лежне, ми фактично визнаємо, що 
наш керманич не міг бути законно 
обраним без затвердження цього 
факту московським царем.

Із книжки в книжку кочує кра-

сивий, але злий пасаж, яскраво зо-
бражений тим самим Романом Ра-
кушкою в його літописі щодо історії 
про обрання на Новгород-Сівер-
ській раді гетьмана: «Просили його 
Многогрішного, щоб він над ними 
гетьманом був. Від чого він від-
мовлявся, як стара дівка хорошого 
жениха». Красиво, але несправед-
ливо. Представник козацької елі-
ти Р. Ракушка добре знав козаць-
кі традиції. Він прекрасно знав, що 
на виборних радах і майбутні геть-
мани, і майбутні кошові отамани 
мали декілька разів відмовитися 
від пропонованої їм честі. Слідом 
за автором літопису й сучасні істо-
рики створюють навколо цієї істо-
рії якісь припущення щодо рис ха-
рактеру Дем’яна, бачать у цьому 
доказ лицемірності, хитрості або 
чогось  подібного. Але ця історія 
якщо і характеризує гетьмана, то 
тільки з позитивного боку — як лю-
дину, що дотримувалася стародав-
ніх козацьких традицій.

Ще одна усталена думка про 
гетьмана звинувачує його в без-
грамотності та неосвіченості. На 
думку декого, це випливає із се-
лянського походження Дем’яна. Та, 
мабуть, єдиною документальною 
опорою в цьому питанні є зізнання 
самого гетьмана в тому, що він лю-
дина неосвічена. Але такі зізнання 
чомусь траплялися тільки в дуже 
зручних для Дем’яна випадках. Не 
забуваймо, що «спрацювати під 
дурня» — дуже давній дипломатич-
ний прийом. Окрім цього, нам відо-
мі численні приклади демонстра-
ції гетьманом ерудиції, дивної для 
безграмотної людини. Наприклад, 
знання ним історії Олександра Ма-
кедонського.

Але найяскравіший доказ сво-
єї грамотності залишив нам геть-
ман безпосередньо рукою влас-
ною, а саме на універсалах. Не-
ймовірним видається, що непись-
менна людина могла б залишити 
такий підпис. 

У кожній, навіть найкоротшій, 
довідці про гетьмана Дем’яна не 
обходиться без твердження про 
його схильність до жорстокості й 
самодурства. Це було й одним з го-
ловних звинувачень, яке висували 
гетьману заколотники після його 
арешту. А найважливішим, на їхню 
думку, проявом брутальності геть-
мана було заміщення ним стар-
шинських посад своїми родичами. 
Дійсно, за час його правління два 

брати гетьмана та два його зяті 
були серед представників найви-
щої козацької еліти. Але один з них, 
а саме брат Василь, з’явився на ви-
сокій посаді раніше за самого геть-
мана, тобто досяг свого успіху без 
допомоги брата. Другий, зять Іван 
Домонтович, опинився серед зако-
лотників і був незадоволений тією 
самою політикою, проявом якої на-
чебто було отримання ним же ви-
сокої посади. Двоє інших родичів 
гетьмана обійняли посади урядов-
ців уже насамкінець його правлін-
ня. І їх висування — тільки реакція 
Дем’яна на неодноразові ворожі 
дії тих, на чиї місця він і призначив 
свою рідню. 

Також нашого героя постій-
но звинувачують у схильності до 
фізичного насилля стосовно до 
підлеглих. Але не будемо забува-
ти, що тогочасна українська еліта 
формувалася фактично в револю-
ційних умовах, для яких завжди 
характерне, так би мовити, спро-
щення стилю відносин між людь-
ми. Навіть сам Богдан Хмельниць-
кий у запалі дискусії часто брався 
за шаблю. Та й XVII століття — все-
таки не XXI. У ті часи навіть царі й 
королі, скуті жорстким церемоні-
алом, дозволяли собі прикласти 
руку до обличчя підлеглого. Але 
розправи гетьмана, яких відомо 
насправді дуже мало, не заходи-
ли надто далеко, на відміну від 
декого з його сучасників. Жодно-
го випадку смертної кари урядов-
ця, навіть того, що за серйозними 
звинуваченнями був знятий з по-
сади, за правління Дем’яна Ігнато-
вича не відомо. Мабуть, такі зви-
нувачення проти гетьмана були не 
більше ніж інструментом у політич-
ній боротьбі.

Перелік міфів навколо нашого 
героя, напевне, можна продовжи-
ти. Чому ж так багато міфів ство-
рено навколо постаті Дем’яна Іг-
натовича? Мабуть, коріння їх — 
ще в тому часі. По-перше, тому, 
що правління гетьмана було ко-
ротким — лише три роки. Тобто 
він, грубо кажучи, не встиг добре 
запам’ятатися, що й дало підґрунтя 
для міфотворчості. По-друге, тому, 
що програв боротьбу за владу. А 
«хто правий і хто винний», зазви-
чай визначають переможці. Утім, 
найважливішою причиною є те, що 
постать гетьмана просто ще не до-
чекалася свого дослідника.

Віталій МАМАЛАГА

У 1913 році в містечку Батурині відкрили 
перший зуболікарський кабінет. До цього часу 
жителям містечка та прилеглих сіл необхідно 
було їхати до повітових міст Конотопа або Борз-
ни, щоб підлікувати свої зуби. Саме в цих най-
ближчих містах тоді діяли зуболікарські кабінети.

Постановою Медичного департаменту Мі-
ністерства внутрішніх справ Російської ім-
перії від 28 липня 1902 року № 95 були за-
тверджені правила відкриття зуболікарських 
кабінетів. Згідно з цією постановою зуболі-
карський кабінет мав перебувати в безпо-
середньому завідуванні тільки тієї особи, на 
ім’я котрої видано дозвіл. Якщо лікар захво-
рів чи виїхав з міста на короткий термін, він 
мав право тимчасово запросити дипломо-
ваного зубного лікаря, повідомити місцево-
му лікарському відділенню та вивісити оголо-
шення на вхідних дверях кабінету.

У п’ятому параграфі цих правил не дозво-

лялося одночасне відкриття тією самою осо-
бою зуболікарських кабінетів у різних містах, 
а також декількох в одному місті.

Зубний лікар Есфіра Залменівна Бенінсон, 
яка мала власний зуболікарський кабінет у м. 
Борзні, дізналася, що в серпні в Батурині бу-
ває найбільша кількість відпочивальників. 
Тому вона звернулася з проханням до Лікар-
ського відділення Чернігівського губернсько-
го правління надати дозвіл на відкриття зубо-
лікарського кабінету з амбулаторним прийо-
мом стоматологічних хворих у містечку Бату-
рині. Проводити прийом хворих планувалося 
з 15 серпня по 1 вересня 1913 року. На цей 
період, за обіцянкою лікаря та згідно з пра-
вилами відкриття зуболікарських кабінетів, у 
Борзні її кабінет мав бути закритий.

Узявши дозвіл на комплектування та під-
готовку до відкриття зуболікарського кабіне-
ту, лікар Бенінсон Е.З. поїхала до Москви за-

купити необхідне обладнання. Її мріям не су-
дилося здійснитися: Есфіра Залменівна за-
хворіла й 1914 року померла.

На той час жителька міста Конотопа Фей-
га Овсіївна Шапіро закінчила навчання в Хар-
ківському імператорському університеті, й 7 
березня 1913 року їй присвоїли звання зуб-
ного лікаря. Вона одночасно з Е.З. Бенінсон 
направила прохання до Лікарського відділен-
ня Чернігівського губернського правління 
надати дозвіл на відкриття зуболікарського 
кабінету з амбулаторним прийомом хворих у 
містечку Батурині.

Лікарський інспектор губернського прав-
ління дозволив готувати до відкриття кабінет.

Микола ТЕРЕХ

Матеріали підготували наукові 
співробітники Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Перший зуболікарський кабінет

Міфи про гетьмана Дем’яна Ігнатовича
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Хроніки часів сталінізму Сімейні архіви Скоропадських 
зберігаються в Чернігівському 

історичному музеї
20 травня виповнилося 145 років від дня народжен-

ня Павла Скоропадського. Це онук гетьмана Івана Скоро-
падського, і він сам сто років тому став гетьманом Украї-
ни. Дитинство Павла минуло в маєтку в Тростянці. У фондах 
Чернігівського обласного історичного музею зберігаються 
документи родини. На світлинах — маєток у Тростянці (вже не 
існує) та Павло Скоропадський, який провів на Чернігівщині 
перші дванадцять років свого життя. 

Ігор Ситий, старший науковий співробітник Чернігівсько-
го обласного історичного музею ім. В.Тарновського, розпові-
дає: «Згідно із заповітом донька Павла Скоропадського Оле-
на Отт-Скоропадська передала в наш музей цілу валізу доку-
ментів. Основна частина родинного архіву зберігається в Ки-
ївському музеї гетьманства».

Таблицю свого родоводу склала власноруч дружина 
останнього гетьмана України Олександра Дурново-Скоро-
падська. А записи олівцем зробила їхня дочка Олена Отт-
Скоропадська після трагічної загибелі батька: Павло Скоро-
падський загинув у Берліні 1945 року під час бомбардування.

Роїще часів гетьманату
29 квітня 1918 р. в Україні відбувся державний переворот, 

і до влади прийшов Гетьман України Павло Скоропадський. До 
подій, пов’язаних з Гетьманатом, були причетні і роїщани. На 
жаль, за бідною джерельною базою важко повною мірою від-
новити тогочасне життя в селі, а особливо персоналізувати ті 
події. Проте деякою мірою, з певним ступенем достовірності, 
це можна зробити.

З поверненням у середині березня 1918 р. на Чернігівщи-
ну Центральної Ради, яку підтримували німецькі війська, в Рої-
щі (нині Чернігівського району) утворився більшовицький осе-
редок краю — так звана «Роїська республіка». Але, незважа-
ючи на це, в селі діяли й українські сили.

Були проведені вибори делегатів на Хліборобський кон-
грес, спланований на 29 квітня. Організував їх Зінченко М.Л. 
Обрали четверо делегатів: Долинський Кузьма Григорович, 
Зінченко Михайло Львович, Лє-
довий Прокоп Михайлович та Ше-
ремет Семен Іванович. Ці особи 
брали участь в обранні Гетьмана 
України. Проте є відомості, що на 
конгресі був присутній і Долин-
ський Іван Олексійович.

Представники українських кіл 
села зверталися до губернської 
влади з приводу того, що в Роїщі 
знаходився проросійсько-більшо-
вицький осередок. І ось у трав-
ні до села прибув загін німців та 
підрозділи української Державної 
варти. Унаслідок цього основна 
маса більшовицьких активістів 
покинула село. Ті, що лишилися, 
були заарештовані. Серед них — 
голова сільради Зєнченко Опанас 
Микитович, Католик Улян Васи-
льович, Кулик Денис Федорович, 
Панько, Печерний Гаврило Павло-
вич та Леус Тихон Іванович. Після 
допитів у будинку поміщика Триз-
ни заарештованих відправили до 
в’язниці Чернігова.

Отже, владу Української дер-
жави Гетьмана П. Скоропадського 
встановили в Роїщі лише на межі 
травня – червня 1918 р.

У Роїщі, очевидно, був органі-
зований осередок Союзу хлібо-
робів-власників у складі: Рашев-
ського Леонтія Васильовича, Ра-
шевського Павла Леонтійовича, 
Долинського Костянтина Олексійовича, Долинського Дмитра 
Костянтиновича та Долинського Геннадія Костянтиновича. 

Роїщани служили і в Гетьманському війську. Одразу піс-
ля приходу до влади Скоропадського було видано розпоря-
дження, щоб від кожного села відправили двох добровольців 
до війська з числа тих, які мали не менше 25 десятин землі. 
За рішенням Роїщенського воєнно-революційного комітету 
було вирішено відправити двох бідняків, щоб вони вели під-
ривну роботу. Відправили Лєдового Максима та Кобця Пав-
ла, їм видали сфальшовані довідки на володіння землею на 
35 – 40 дес. В охороні Скоропадського, ймовірно, служили 
Долинський Данило Іванович та Долинський Дмитро Костян-
тинович. Прапорщик Михед Дмитро Прохорович був мобілі-
зований наприкінці жовтня й місяць служив рядовим у Чер-
нігові.

Після повалення Гетьманату з названих осіб в українсько-
му русі лишилися лише Зінченко М.Л. та, напевно, Долинський 
Д.І. (який кудись зник із села). Решта після поразки УНР та оку-
пації України більшовицькою Росією лишилася в Роїщі. І вже 
за сімнадцять років москалі всім їм це пригадали у вигляді 
10-річних термінів таборів.

Олександр ЛЯШЕВ

Добігало кінця літо 1937-
го. Наближався новий на-
вчальний рік у школах, з на-
годи чого 20 серпня «Біль-
шовик» натхненно розпису-
вав у передовиці: «Партія, 
уряд, особисто вождь наро-
дів, кращий друг дітей, това-
риш Сталін повсякденно пі-
клуються про школу.

Радісно вчитись у радян-
ській школі… Починаючи від 
першого класу, кінчаючи де-
сятим, учні відчувають себе 
рідними, близькими, тісно 
зв’язаними зі школою, учи-
тельським колективом.

Вчителеві належить по-
чесне місце в школі… Для 
роботи вчителя в нашій кра-
їні створені найкращі умови».

Радянська влада справді 
приділяла школі значну ува-
гу. Але тільки тому, що освіт-
ні заклади мали стати ідео-
логічною кузнею підростаю-
чого покоління, аби на виході 
мати нових будівничих соціа-
лізму, комунізму та інших уто-
пічних формацій. А «радісно 
вчитись», «рідні, близькі, тісні 
зв’язки зі школою» учнів, «по-
чесне місце» вчителя — лише 
ідеологічні шаблони, така 
собі приваблива «обгортка», 
до якої реальність, м’яко ка-
жучи, трохи недотягувала… 
Аби переконатися в тому — 
достатньо погортати деякі 
сусідні сторінки газетної під-
шивки.

Справжнє місце вчителя 
в радянській школі (і аж ніяк 
не почесне) найкраще ілю-
струє історія в селі Чорторий-
ці (сучасна Малинівка Черні-
гівського району).

«Вчителька Артюшенко 
С.К. з дитиною жила в шкіль-
ній квартирі. Директор Бра-
тішко Ф.І. виселив без пояс-
нень (жирує) на зиму в вогку 
кімнату і не допоміг з пали-
вом». 21 червня дитина за-

хворіла, місцевий лікар діа-
гностував скарлатину. Він 
мало чим міг допомогти і на-
полягав, аби дитину негайно 
везли в міську лікарню. Бід-
на вчителька побігла до ди-
ректора, а той лише 23 черв-
ня підводою забрав її з ди-
тиною в Чернігів. Обіцяв від-
везти назад і наказав чекати 
його о 8-й вечора на П’яти ку-
тах. «До ночі даремно чекала 
мати з хворою дитиною на 
руках. Знахабнілий директор 
обдурив її». Залишалося йти 
пішки, а до села по прямій до-
брих 18 кілометрів…

Але не тільки Артюшенко 
потерпала від дурних манер 
директора: «Братішко нелюд-
ськи ставиться й до вчитель-
ки Легенької, яка насмілила-
ся його критикувати. Легень-
кій часто доводиться бувати 
в Чернігові у справах школи, 
і в усяку погоду йти по 18 кі-
лометрів пішки. Під час від-
пустки Легенька поїхала до 
Чернігова. Братішко зламав 
замок на її квартирі і вселив 
туди канцелярію. Тепер вчи-
телька залишилася без жит-
ла». («Більшовик», 12 липня 
1937 р.).

Якщо хто й займав «по-
чесне місце» в школі, то це 
директор. Оскільки будь-
які порушення (особливо на 
ідеологічному фронті) були 
«смерті подібні», зрозуміло, 
що стосовно методів керів-
ництво не мало жодних це-
ремоній. Адже над усе — ре-
зультат. Тому історій, поді-
бних чорторийській, безліч, 
от тільки не всі доходили до 
газет.

Окрім того, якраз почи-
налася страшна хвиля Вели-
кого терору, жертвами якого 
стали й чимало педагогів. 

Гаразд, учителі — люди 
дорослі, в них свої обстави-
ни. Але якщо Сталін — «кра-

щий друг дітей», то вже учні 
точно мали б ледь не жиру-
вати в радянській школі. Од-
нак і тут радянська дійсність 
накульгує на обидві ноги:

«Приїхавши до Тамарів-
ської неповно-середньої 
школи, директор Хоменко І.С. 
одразу відчув себе повно-
владним господарем шко-
ли. Його накази по особис-
тих справах учителі повинні 
виконувати без суперечок, 
інакше їм загрожувало звіль-
нення з роботи.

Весь час Хоменко пово-
дить себе надзвичайно бру-
тально. Всіх і все він вико-
ристовує для особистої ко-
ристі. Прекрасно знаючи, що 
під час іспитів учні повинні 
більше працювати, директор 
під виглядом гурткової ро-
боти примушував їх полоти 
власну картоплю, мити під-
логу в школі. Учень Грищен-
ко В. насмілився ослухатись 
директора і не прийшов по-
ливати квіти в школі. Хомен-
ко знизив йому за це оцінку з 
поведінки.

Чим далі — все більше 
розперезувався директор. 
Дійшло до того, що він над-
силав учнів купувати горілку. 
Грубе поводження з учнями, 
брутальні образи дітей у ди-
ректора Хоменка увійшли в 
систему. Хоменко тримає тіс-
ний зв’язок з хуліганами, він 
буває більше п’яний, ніж тве-
резий». («Більшовик», 5 серп-
ня 1937 р.)

І знову «на коні» лише ди-
ректор. Щоправда, цей до-
пис, на відміну від багатьох 
інших, не пройшов безслідно 
— за тиждень Хоменка звіль-
нили з посади.

А ось ілюстрація того, 
як «партія, уряд, особисто 
вождь народів» «повсякден-
но піклуються про школу». 

«Банівську школу Ша-

лигінського району перебу-
дували з церкви в 1936 р., 
а зробили цю перебудову, 
треба сказати, невдало. Дах 
школи одразу ж почав про-
тікати, в жодному класі у ві-
кнах не зробили кватирок, 
а дві кімнати зовсім не за-
кінчили; взимку в школі було 
дуже холодно.

Абияк закінчили мину-
лий навчальний рік. Наста-
ли канікули. Почав директор 
школи просити коштів на за-
кінчення і відремонтуван-
ня школи, але наслідків ні-
яких». («Більшовик», 15 серп-
ня 1937 р.)

Скільки ж було галасу, 
аби закрити церкви й пере-
дати приміщення «під куль-
турні потреби населення», 
зокрема під школи, яких го-
стро не вистачало. Переда-
ли. Здавалося, ентузіазм 
чиновників мав бити через 
край, адже церкви закри-
ли, приміщення отримали — 
чого ж іще треба для щастя? 
Доводь до ладу, господарюй, 
розвивай. Але невже хтось 
сумнівався, що «культурні по-
треби» були лише ширмою 
для наступу на релігію? А як 
до діла, то для партії, уряду 
й «вождя народів та кращо-
го друга дітей» знаходилися 
куди більш нагальні об’єкти 
«повсякденного піклування», 
за якими про школи згадува-
ли хіба що перед початком 
нового навчального року, 
коли й писали ейфорійні пе-
редовиці.

Справді, радісно було 
вчитися в радянській школі… 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів
За друкованими матеріалами 

бібліотеки Держархіву 
Чернігівської області.

Земські школи, побудовані в 
1901 – 1916 роках за проектом архі-
тектора Опанаса Сластіона, визнані 
пам’ятками культурної спадщини міс-
цевого значення. Таких земських шкіл 
збереглося близько 50 по всій Україні.

Більшість з них розташована в чо-
тирьох районах Полтавської області. 
Але сім об’єктів знаходяться у Варвин-
ському районі Чернігівщини — в селах 
Макушиха, Світличне, Брагинці, Гні-
динці, Озеряни, Остапівка і в райцен-
трі Варва. 

Кілька років тому група ентузіастів 
узялася за виявлення цих пам’яток ар-
хітектури та розробку облікової доку-
ментації для них. У результаті велика 
частина зі шкіл, які прийнято називати 
«школами Лохвицького земства», по-
трапила під охорону держави.

Опанас Сластіон (1855 – 1933) — 
український архітектор, художник, ет-
нограф, педагог. Довгий час жив і пра-
цював у Чернігівській губернії. Створив 
серію проектів земських шкіл. Будинки, 
зведені у стилі українського архітектур-
ного модерну, були наділені яскравим 
національним «характером». Усі вони 
мають спільні риси: шестикутні вікна, 
вежі й цегельний декор на фасаді. 

Пізніше на основі проектів Сластіо-
на створили подібні об’єкти в Черкась-
кій, Київській, Миколаївській областях.

Сайт «Північний вектор»

Титульні аркуші 
кримінальних справ, 
порушених у 1937 р. 

проти Геннадія та Дмитра 
Костянтиновичів Долинських.

«Радісно вчитись у радянській школі» 

Український модерн: 
унікальні старовинні школи області

Світличне

ОстапівкаОстапівка
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Панорама
Міжнародний фестиваль 
моновистав 
«Чернігівське відлуння-3»
Відбудеться з 11 по 15 червня на базі обласного 

драматичного театру імені Т. Шевченка.
Фестиваль започаткований 20 років тому. За цей 

період участь у ньому взяли близько двох сотень акто-
рів з багатьох країн Європи та зі США. 

Уже втретє фестиваль організовують у Чернігові. 
Буде представлено 8 сценічних робіт.

Програма фестивалю така. 
11 червня, 18.00: композиція за п’єсою Ґіґо Де 

К'яра «Елеонора» у виконанні народної артистки Укра-
їни Тетяни Крижанівської (Черкаський драмтеатр); 
20.00: «Міріам» за твором Лесі Українки «Одержима» у 
виконанні заслуженої артистки України Оксани Гребе-
нюк (Чернігівський драмтеатр).

12 червня: Яна Лазар (Молдова) представить мо-
новиставу «Три життя Айседори Дункан» за твором Зі-
новія Сагалова.

13 червня: актриса з Вірменії Наріне Григорян 
покаже моновиставу «Моя сім’я у моїй валізі»; народ-
ний артист України Володимир Смотритель, керівник 
Хмельницького монотеатру «КУТ» представить трагі-
фарс «Акомпаніатор» за п’єсою Марселя Мітуа.

14 червня: Тетяна Хазановська (Ізраїль) покаже 
авторський проект «Царські листи» за Книгою Есфірі 
(Біблія); заслужений артист Республіки Азербайджан 
і Калмикії Шовгі Гусейнов представить моновиставу 
«Контрабас» за п’єсою Патріка Зюскінда.

15 червня: Іван Трус (Білорусь) — у виставі «Сміх у 
темряві» за романом Володимира Набокова.

Вшанували пам’ять 
Станіслава Реп’яха
14 травня відзначили 80-річчя 

від дня народження письменника, 
журналіста Станіслава Панасовича 
Реп’яха (1938 – 2012). З цієї нагоди 
на засіданні клубу «Краєзнавець» 
обласної бібліотеки ім. В. Королен-
ка відбувся літературний вечір.

Народився Станіслав Реп’ях у Глухові тодішньої 
Чернігівської області (нині Сумщина), а дитинство про-
вів у с. Макіївка Носівського району, яке було рідним 
селом його батьків.

Творчий доробок Станіслава Реп’яха становить по-
над 50 книг поезії, прози, публіцистики. Опублікував 
також переклади з білоруської, чуваської, російської, 
болгарської, німецької мов. У свою чергу поезії Реп’яха 
перекладені дванадцятьма мовами. 

Від початку створення у грудні 1976 року до верес-
ня 2011 року Станіслав Реп’ях беззмінно очолював 
Чернігівську обласну організацію Спілки письменни-
ків України. 

Письменницька та журналістська діяльність 
С. Реп’яха відзначена багатьма преміями, в тому числі 
міжнародною літературною премією імені Григорія Ско-
вороди, обласною — імені Михайла Коцюбинського.

На вечорі добре слово про С. Реп’яха сказали до-
цент Тетяна Матюшкіна, дипломат Петро Шаповал, 
письменники Олена Конечна, Михась Ткач, Олена Мам-
чич, Микола Лелюк, Михайло Сушко, директор музею 
М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський. Звучали пісні 
на слова С. Реп’яха. 

Поетичний бібліопростір 
Бібліопростір «А+» знову відбувся у сквері біля об-

ласної бібліотеки ім. В. Короленка. Власні вірші читали 
Лариса Дущак, Віка Лі, Анна Дмитрук, Надія Кривопи-
ша, Віра Козлова, Ольга Петренко, Руслана Гайманов-
ська, Наталія Коса, Тетяна Тимошенко, Ірина Бірюкова, 
Юрій Слєсаренко, Ірина Кулаковська, Олена Мамчич, 
Сергій Таранець, Ольга Швед. Звучали пісні у виконан-
ні акустичного гурту «Голос душі» (гітаристи Ярослав Ду-
діч та Руслан Швед, авторка й вокалістка гурту Ольга 
Швед).

Олексій Дербичев, виконуючи на саксофоні мело-
дію «Bеsame Mucho», запросив не тільки насолодитися 
легендарною композицією, а й потанцювати.

Обласна бібліотека 
ім. Короленка оголосила 
фотоконкурс «Життя як книга»
Номінації конкурсу: «Людина, що читає» (у побуті, 

навчанні, на природі, в незвичних ситуаціях)»; «Літера-
турні герої оживають на світлинах»; «Діти і книги»; «Гу-
мористичні фото».

Приймаються фото в цифровому форматі jpg, tif. 
Надсилати на адресу: korolenkolib@ukr.net.

Прийом робіт — до 13 вересня. Нагородження фі-
налістів і переможців — 25 вересня.

За додатковою інформацією звертатися: Лариса 
Поліщук, тел. 67-61-97 і 093-3406875.

«Здрастуйте!»
Вона посміхнулась і ска-

зала: 
— Здрастуйте!
— Здрастуйте, — маши-

нально відповів я і озирнув-
ся вслід стрункій дівочій по-
статі. 

Хто вона? Я швидко пе-
ребирав у пам’яті своїх зна-
йомих та напівзнайомих і 
ніяк не міг її пригадати. І 
звідки мене знають у цьому 
сонному містечку? Чи, може, 
тут, як у маленьких полісь-
ких селах, усі вітаються з 
усіма, навіть з людьми, яких 
бачать уперше?

У парковій алеї було тихо 
й порожньо. У кінці її, над 
мереживом гілок, що ось-
ось вибухнуть першою зе-
ленню, зависло велике вра-
нішнє сонце. 

Я озирнувся ще раз. Її 
жовтогарячий плащик швид-
ко віддалявся. Вона йшла 
рівно й красиво, передзвін 
каблучків м’яко тонув у ран-
ковій тиші. 

Значить, ми десь зустрі-
чались, і вона мене впізна-
ла? А може, обізналася? А 
може, просто посміхнулась і 
сказала: «Здрастуйте!»

«Класики»
Цибате дівча: червона за-

мазюкана курточка, колгот-
ки з діркою на коліні, зчов-
гані завеликі черевики, ма-
буть, з ноги старшої сестрич-
ки. Зажмурило оченята, аж 
зморщився всипаний вес-
нянками носик, і несміливо 
попадає ногами в намальо-
вані на тротуарі «класики». 

— Мак? — запитує по-
дружок. 

— Мак! — у відповідь, бо 
дівча потрапило в «клас». 

— Мак?!
— Дурак! — радісно за-

пищали подружки: дівча 
промахнулось і наступило 
на лінію «класу». 

Гра починається спочат-
ку. Дівча в червоній курточ-
ці вкидає «склянку» — шма-
ток розбитої тарілки — в 
перший «клас». Далі стрибає 
на одній нозі, переганяючи 
своїм порепаним черевич-
ком «склянку» з одного «кла-
су» в інший. 

Час від часу гра припиня-
ється: тротуаром проходять 
дорослі. Серйозні, заклопо-
тані, з портфелями й сумка-
ми. Вони йдуть по «класах» 
і лініях, їм що «мак», що «ду-
рак» — усе одно. Дорослі ві-
чно спішать. 

А за їхніми спинами 
знову чути гепання стопта-
них черевичків, шурхотіння 
«склянки» по асфальту й ве-
селе: «Мак?» — «Мак!»

Дітвора грає в «класи-
ки». 

Погляд
Хлопець років дванадця-

ти стоїть під дверима біблі-
отеки. Двері зачинено, й на 
них записка: «Буду о 15-й». У 
хлопця під рукою купа книг, 
товстих, добре зачитаних. 
На ньому простенький одяг. 
Хлопчина тоненький, тендіт-
ний, світиться весь. 

Мене зупинив його по-
гляд, не по-дитячому важ-
кий, серйозний. Цей погляд 
так не гармоніював з весе-
лим днем, зливою сонця й 
першою зеленню. 

Чудний хлопець. Кинув 
би до біса ці книжки. Такої 
погоди — ганяти б м’яча, ка-
татися на човні, кидати пер-
ші недитячі погляди на одно-
класниць. 

Він міцніше вчепився у 
свої книжки, наче я збирав-
ся їх відняти, й дивився на 
мене своїм настороженим 
поглядом. Сонце м’яко гра-
лося на його худенькому чи-
стому обличчі, відбивалось у 
великих добрих очах.

Чудний хлопчик…

Бузкові іскри
Степан-коваль аж за 

серце взявся. Присів на 
лаву коло кузні, закурив. 

От, старий дурень, зно-
ву понесло. А хіба ж йому 
можна хвилюватися? Торік, 
як возили на огляд у райлі-
карню механізаторів, при-
хопили і його. Так там лікар, 
молоденький такий, з вуси-
ками, заявив: «Ви, діду, по-
бережіть серце. Головне — 
не хвилюватися». 

А він і не хвилюється. 
Чого ради? Гепай по ко-
вадлу, либонь, уже сорок 
п’ятий рік, і все. Діло звич-
не. Удома ж, коли й погир-
каєшся з бабою, так це теж 
справа житейська. 

Ну а тут зірвався, язи-
ком горох молотити. При-
йшли учні на екскурсію. 
Учителька: «А зараз, діти, 
наш почесний колгоспник 
Степан Васильович розпо-
вість вам про свою профе-
сію». 

«Діти» — це здоровен-
ні хлопці й дівки, вбрані 
гарно так, бузку налама-
ли десь по дорозі. Молоді, 
красиві. Спершу трохи слу-
хали, а тоді давай шепотіти 
й хихикати. 

Його ж, старого, поне-
сло. Розбалакався. Згадав, 
як до війни будували нову 
кузню, як на фронті підко-
вував коней, як по війні 
збирали по полю залізяч-
чя, й сусіда його, теж фрон-
товик, підірвався на міні. 

Степан так розходився, 
що удвох з підручним, тут 
же, на очах у всіх, склепав 
гарну легеньку сапку. 

Тепер от сидів на лаві, 
пихкав цигаркою і сам із 
себе посміювався. Чуди-
ло, розспівався про село 
і свою кузню. А скільки їх, 
отих гарних чубатих хлоп-
ців, залишиться в селі? 
Куди там у кузню, на якусь 
культурнішу роботу і то не 
підуть. Ждуть не діждуться, 
щоб після школи чкурнути в 
місто. 

А ще невесело Степа-
ну, що й не слухали його оті 
екскурсанти. Видно, від-
махав своє молотом. Не ті 

часи. Подумаєш, сапою хо-
тів здивувати.

Степан притоптав не-
допалка і зайшов у кузню. 
Зі світла одразу й не розі-
брав, що воно біліє на ко-
вадлі. Придивився — ле-
жить пишний кетяг бузку. 
Чистий, у росі після враніш-
нього дощу, такий дивний і 
беззахисний посеред жару 
й заліза. 

Степан кашлянув і по-
гладив шорсткою долонею 
свіжий холод бузку. 

Летять дикі гуси
Набравши оберемок 

дров, дід Василь причи-
нив повітку й почовгав до 
хати. Доведеться й сьо-
годні прокурити грубку. Ні, 
таки чортзна-що робиться 
з кліматом чи з «кліматом», 
як каже дід Василь. Або 
взяти таке: Благовіщен-
ня післязавтра, а студить, 
як на Покрову. Колись, 
пам’ятається, наче й босим 
ходив о цій порі. Може, що 
молодшим був? А ще таки 
правду, мабуть, говорять: 
викачують із землі нафту й 
газ, от вона й вичахає. 

Раптом з неба почуло-
ся:

— Гел-гел-гел!
Дикі гуси летять. Над 

подвір’ям, над селом. 
От, гуси, видно, такі 

самі, як і торік, і двадцять, 
і сорок років тому. Скільки 
ж їх пролетіло над дідовим 
життям? Хіба він рахував? 
Просто вони були завжди, 
щовесни. А ще були колек-
тивізація, голод, війна, тру-
додень у двадцять копійок, 
весілля, похорони, нова 
хата, сини, дочки й онуки. І 
ніколи було вгору глянути. 

Дід Василь стоїть посе-
ред двору, задер голову і 
проводжає очима стрункий 
клин. 

Стукає в шибку і щось 
киває з хати баба. Дров че-
кає. 

Пахне вогким листям і 
димом — десь по городах 
палять бур’ян. У небі — пта-
шиний легіт. Летять дикі 
гуси…

1980 р.

Підбито підсумки обласного конкур-
су «Книга року-2017». Цей конкурс від-
бувається вже 19 років. Організатора-
ми його є Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю обласної державної адміністрації, 
Управління культури і туризму Чернігів-
ської міської ради, Чернігівська цен-
тральна міська бібліотека ім. М. Коцю-
бинського. У конкурсі відзначають кра-
щі книги, видані в області за рік. 

У бібліотеці ім. М. Коцюбинського 24 
травня відбулося урочисте нагороджен-
ня переможців. Ось хто за рішенням 
журі став лауреатом (вказано номінації 
та місця):

Проза 
I місце — Антоненко П. «Стріла». 

I місце — Ткач М. «У проміжках дерев». 
ІI — Забарний О. «Обриси на серці». 
III — «Лицарі воїнської доблесті», відп. за 
вип. Колесник О. 

Поезія
I — Мамчич О. «Константа»; IІ — 

Батьковська О. «Тримай мене, любове»; 
IІІ — Пилипець В. «Обнімаюсь з вітра-
ми»; IІІ — Борисенко Л. «Пори душі». 

Наукова література 
I — «Присяга Стародубського пол-

ку 1718 року», упор. та вступ — І. Ситий, 
С. Горобець. ІI — Ляшев О. «Давня істо-
рія Роїща. Заселення долини Стрижня». 

IІІ — Адруг А. «Графіка Чернігова другої 
половини ХVII – початку ХVIIІ століття».

Науково-популярна література
I — «Національний архітектурно-істо-

ричний заповідник «Чернігів стародав-
ній». 50 років діяльності»; 

IІ — «Чернігів: історія міста в історі-
ях людей», за редакцією І. Кондратьєва;

ІІ— Горобець С. «Олександр Павло-
вич Карпинський».

Література для дітей та юнацтва
I — Сенцовський В. «Петрусь, пес 

Тимоха і Кощійко з липового сучка»; IIІ — 
Шутько Л. «Чи є душа у дерева?».

Видавець року
Видавництво «Десна Поліграф». 

Книга «Стріла» редактора нашої газети 
перемогла в обласному конкурсі «Книга року-2017»

Наша газета друкувала 
кілька оповідань редакто-
ра Петра Антоненка, які уві-
йшли до книги «Стріла» (в 
№№ 10, 34 – 35, 57, 87, 109 
– 110). Ви можете прочита-
ти їх на сайті газети. А  саму 
книгу придбати в культурно-
мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (Чернігів, вул. Шев-
ченка, 9). У сьогоднішньому 
номері  — новела в етюдах 
«Зустрічі» з цієї книги. 

Петро АНТОНЕНКО

Зустрічі
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Неприємний запах у холодильнику зникне, якщо покласти 

туди кілька таблеток активованого вугілля, розрізану цибули-
ну або шматочки чорного хліба.

Навіть протяги не вивітрюють запаху тютюну. Але його 
можна видалити, якщо:

— відчинити вікна й покласти в різних місцях кімнати 2 – 
3 мокрих махрових рушники, які вберуть запах;

— запалити кілька свічок чи ароматичних паличок;
— розбризкати по кімнаті 5% розчин формаліну.
Блюдце з пелюстками зів’ялих троянд, поставлене у кут 

кімнати, освіжить повітря.
Запах масляної фарби тримається зазвичай дуже довго, 

але, якщо по кутах кімнати поставити кілька банок із сіллю 
чи із сильно підсоленою холодною водою, він скоро зникне.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Що б не залишив піс-
ля себе — все розтягнуть.

 Чим довше живеш, 
тим більше журишся, що 
життя таке коротке. 

 Старіють дурні — ро-
зумні стають мудрими стар-
цями.

 Хтось же повинен ко-
хати твою дружину.

 Бережімо природу, а 
то не буде чого нищити.

 Не пити треба в міру.

Було колись...
Тарасові Шевченку ста-

ло відомо, що в знатного 
пана занедужала одна ста-
ренька кріпачка. Ця бабуся 
була землячкою поета, і він 
поспішив її відвідати.

— Може, Тарасе, я тому 
хворію, що у святу п’ятницю 
двічі молочка з глечика ков-
тнула? — запитала з деяким 
острахом бабця.

Шевченко усміхнувся:
— Тому Ви, голубонько, 

і нездужаєте, що лише двічі 
молочка ковтнули. Випили б 
увесь глечик — не хворіли б.

* * *
1910 року в Тегерані те-

атр уперше в Персії поста-
вив «Ревізора» М. Гоголя. 
На прем’єрі були присутні 
перський шах і міністр дво-
ру. Після першої дії ображе-
ний шах утік, наказавши мі-
ністрові додивитися виставу 
до кінця й доповісти, що там 
далі буде.

Наступного дня міністр 
доповів шахові, що вороги 
його величності навмисне 
запросили з Росії письмен-
ника Гоголя, аби той напи-
сав п’єсу нібито про Росію, а 
фактично про... Персію і по-
рядки в країні найяснішого 
шаха. Шах наказав негайно 
заарештувати Гоголя.

Два дні тегеранська по-
ліція розшукувала Миколу 
Васильовича. Нарешті звер-
нулася до російського по-
сольства по допомогу. Звід-
ти шахові та його міністро-
ві відповіли, що М.В. Гоголь 
помер ще 1852 року.

Куточок 
гумору

Лікар запитує хворого:
— У Вас уночі була лихо-

манка?
— Була.
 — А зуби цокотіли? 
— Не знаю. Зуби лежа-

ли на столику. 
☺ ☺ ☺

— Слухай, подруго, мені 
лікар порадив полікувати-
ся на курорті й більше ходи-
ти пішки. А як це сумістити?

— Іди на курорт пішки. 
☺ ☺ ☺

— Куме, як ти лікуєшся 
від безсоння?

— Склянкою вина. 
— І що — одразу заси-

наєш?
— Ні. Просто так веселі-

ше не спати. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Незвичайне про 
звичайний гарбуз

Гарбузи низькокалорійні й багаті на 
клітковину. Якщо ви на дієті, то гарбуз — 

ідеальний продукт для вас, оскільки його м’якоть багата на ві-
таміни А і В, білок, залізо і калій.

Користь гарбуза для людини полягає у високому вмісті вітамінів 
А і Е, які допомагають зберегти молодість. Тож достатньо регуляр-
но вживати в їжу гарбуз, щоб уникнути передчасних ознак старіння.

М’якоть гарбуза прикладають для полегшення болю при 
опіках, а насіння використовують як протиглистний засіб...

Гарбуз — чудовий гарнір для страв зі свинини, баранини 
та іншого жирного м’яса, оскільки завдяки вітаміну Т допома-
гає організму засвоювати важку їжу.

У давнину гарбузовий сік вживали на ніч. Це заспокою-
вало після важкого трудового дня і діяло як природний сно-
дійний засіб.

Англія — батьківщи-
на залізничного 
транспорту. Ще 

1803 року англі-
єць Р. Трезівік збу-

дував перший паро-
воз, звісно, далекий від досконалос-

ті. Подібними були й машини наступних кон-
структорів. Джордж Стефенсон 1814 року 
збудував паровоз «Блюхер», який уже міг 
працювати на руднику. Через 9 років Сте-
фенсон заснував у Ньюкаслі перший парово-
зобудівний завод, де випускали сконструйо-
ваний винахідником паровоз «Ракета» — для 

залізниці Манчестер – Ліверпуль. 
Історію магнітофона можна відрахову-

вати від 1898 року. Тоді данський інженер 
Вольдемар Паульсен винайшов оригіналь-
ний апарат, який поєднував у собі телеграф 
і телефон. Запис інформації вів на рухомий 
дріт, на який записувалися звуки у вигля-
ді електромагнітних коливань. Паульсен на-
звав свій апарат телеграфоном. Утім, прак-
тичного застосування тоді не вийшло. Лише 
в 20-ті роки ХХ століття винахідники повер-
нулися до цієї ідеї, і так було винайдено вже 
справжній записувальний апарат, який отри-
мав назву — магнітофон. 

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.

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

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
17000. Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх 
континентів, переважно це українці діаспори. 

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

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

Неправильно Правильно
Відносно мало Порівняно мало

Відношення до людей Ставлення до людей

Відняло мову Відібрало мову

Відпала необхідність Немає потреби

Відповідно з наказом Відповідно  до наказу

Відстань від мене Відчепися від мене

У свввввввввввввввввііііііііііііііііііііітттттттттттттттттті цікц

к

дійний зас

Чому ми не 
пам’ятаємо нашого ди-
тинства й того, як наро-
дилися?

Це відбувається че-
рез відсутність можливості 
пов’язати події зі словами, 
бо малята ще не вміють го-
ворити й не знають слів, яки-
ми можна описати будь-яку 
подію. Зв’язок між свідоміс-
тю й мовою набагато міцні-
ший, ніж ми думаємо.

Чому люди часто не 
впізнають власного голо-
су в записі?

Оскільки звук у різних 
середовищах передається 
по-різному, коли ми гово-
римо, внутрішнє вухо «ло-
вить» не тільки ті вібрації, 
що надходять зовні через 
слуховий прохід, а й ті, що 
йдуть від голосових зв’язок 
навпростець через голо-
ву. Тому звук нашого голосу 

для нас самих спотворений.
Чому «середнячки» не-

рідко досягають більшо-
го успіху, ніж відмінники?

Трієчники менше пере-
живають щодо своїх невдач. 
Крім того, їм доводиться по 
кілька разів переробляти 
роботу й витримувати крити-
ку з боку вчителів і батьків.

Відмінники звикли, що 
їх усі хвалять, звертають на 
них увагу, ставлять у при-
клад. А коли починається до-
росле життя, з’ясовується, 
що їм не вистачає впевне-
ності в собі в ситуаціях, коли 
всім до тебе байдуже.

Чому кропива жалить?
При дотику до шкіри кро-

пива викликає таке сильне 
відчуття дискомфорту тому, 
що ця рослина виділяє суміш 
аж з трьох отруйних хімічних 
речовин, коли ніжні волоски 
на її листочках контактують 
з нашою шкірою.

Чому виникає ефект 
«дежавю»?

Ефект викликаний попе-
редньою несвідомою оброб-
кою інформації, змодельо-
ваної мозком, наприклад, 
уві сні. У тих випадках, коли 
людина стикається в реаль-
ності із ситуацією, яку сприй-
няла на несвідомому рівні 
як схожу на раніше змоде-
льовану, виникає ефект «де-

жавю» — відчуття, що ви тут 
були, ви це вже бачили.

Чому вважають, що 
не варто фотографувати 
сплячих людей?

У XIX столітті в Європі іс-
нувала традиція фотографу-
вати померлих людей так, 
ніби вони просто спали. По-
кійного одягали в нарядне 
вбрання, саджали в крісло й 
робили фото на пам’ять. Те, 
що тепер викликає щонай-
менше подив, тоді вважало-
ся звичною справою.

Звідси й походження 
забобону: сплячі люди на 
фото нагадували небіжчи-
ків, тому, щоб не асоціювати 
сплячого з померлим, його 
не слід фотографувати.

Чому ми іноді сміємо-
ся в недоречній ситуації?

Коли людина сміється 
в недоречній ситуації, на-
приклад, на похороні, це не 
означає, що вона безсер-
дечна й не поважає навко-
лишніх людей. Це свідчення 
того, що тіло під впливом ве-
личезного стресу використо-
вує сміх для зняття напруже-
ності.

А хихикання, коли хтось 
падає або якось інакше за-
подіює собі біль, є еволюцій-
ною функцією, яка дає пле-
мені знати, що для тривоги 
немає серйозних підстав.

Літо — улюбле-
на багатьма пора 
року. Але спека... 
У спеку ми відчува-
ємо сильний дис-
комфорт, і єдине, 
чого бажаємо, —  
скоріше охолоди-
тися.

Якщо поруч не-
має моря, хочеть-
ся скоріше опини-
тися в охолоджено-
му кондиціонером 
приміщенні. А якщо 
його з якоїсь причи-
ни немає? Не тур-
буйтеся. І без кон-
диціонера можна охолодити приміщення. 

Удень тримайте всі вікна й двері зачине-
ними. Важливо, щоб на вікнах були закри-
ті жалюзі або алюмінієва плівка, яка також 
дуже ефективно захищає приміщення від 
прямих сонячних променів. Провітрювати 
житло краще з пізнього вечора до раннього 
ранку.

Килими на час 
спеки краще при-
брати, адже це до-
зволить насолоджу-
ватися прохолодою, 
що йде від підлоги. 
Килимами краще 
користуватися хо-
лодної пори року, 
бо вони утримують 
тепло в приміщенні.

П р и м і щ е н н я 
необхідно зволо-
жувати. Розстав-
те по домівці єм-
ності з водою. Але 
пам’ятайте: все до-
бре в міру! Підвище-

на вологість у домівці може викликати гри-
бок.

Не вдається виспатися в період спеки? 
Зважаючи на те, що гаряче повітря підніма-
ється, спробуйте поспати на підлозі. 

І якщо вже зовсім спекотно, розвішуй-
те вдома щопівгодини мокрі простирадла й 
рушники. Цей метод теж допомагає.

для нас самих спотворений жавю відчуття що ви тут

Чому це відбувається?Чому це відбувається?

Прохолода — без кондиціонера


