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Тільки факти 

Керівники двох фракцій 
пропустили 90% голосувань 

Співголови фракції «Опозиційного блоку» Юрій 
Бойко та Олександр Вілкул, а також лідер «Батьківщи-
ни» Юлія Тимошенко в липні пропустили майже всі го-
лосування в парламенті. Це оприлюднив Комітет ви-
борців України.

У липні було 12 пленарних засідань, під час яких 
відбулося 326 голосувань. Бойко взяв участь лише в 
10%, Вілкул — у 5%, Тимошенко — у 8% голосувань.

Лише в половині голосувань узяв участь лідер «На-
родного фронту» Максим Бурбак.

Президент Росії Володимир Пу-
тін підписав укази про присвоєння 
почесних найменувань низці частин 
російської армії. Зокрема, 6-ий тан-
ковий полк російської армії отри-
мав найменування «гвардійський 
Львівський», 68-ий танковий полк 
— «гвардійський Житомирсько-Бер-
лінський», а 163-ій танковий полк — 
«гвардійський Ніжинський».

В указах сказано, що почесні на-
йменування присвоєно різним час-
тинам «з метою збереження славних 
військових історичних традицій, ви-
ховання військовослужбовців у дусі 
відданості Вітчизні та вірності вій-
ськовому обов’язку».

Назви українських міст внесе-
но до почесних найменувань полків 
у пам’ять про участь частин у звіль-
ненні цих міст у роки т.зв. «Великої 
Вітчизняної війни».

Зокрема, почесне звання було 
присвоєно 93-ій окремій танковій 
бригаді, на базі якої пізніше ство-
рили 68-ий полк, «в ознаменування 
здобутої перемоги й відзнаки в боях 
за визволення міста Житомира». Та-
кий наказ підписав ще верховний 
головнокомандувач Йосип Сталін 1 
січня 1944 року. Після розпаду СРСР 
68-ий полк розформували, а 2017 
року відтворили.

Мотивацій у такому дивно-
му (якщо не сказати — нахабному 
і блюзнірському) присвоєнні в Ро-
сії та її глави одразу кілька. Перша 
й головна: Путін і Кремль і далі вва-
жають Російську Федерацію не про-
сто юридично «правонаступницею 
СРСР», а оновленим варіантом цієї 
комуно-радянської імперії, який, на 
думку керівництва Росії, мало не 
зобов’язаний відновити цю імперію. 
А те, що на її руїнах давно постали 
півтора десятка незалежних держав, 
це Кремль, очевидно, вважає тимча-
совим історичним непорозумінням.

Звідси — не просто ностальгія 
за Радянським Союзом, а настирли-

ве впихання його в суспільну свідо-
мість. У цьому руслі й роздмухування 
навіть не російського патріотизму, а 
доведення його до істерії і шовініз-
му. Згодиться тут усе, навіть чемпіо-
нат світу з футболу. 

У це русло давно вже вписується 
(тобто вписують) й історію Другої сві-
тової війни, точніше, ту її частину, що 
названа Великою Вітчизняною ві-
йною. Ось і в цих указах Путіна — пря-
ме посилання на «визвольну місію» тієї 
війни з боку СРСР. Хоч те визволення 
було, з одного боку, звільненням оку-
пованих побратимом — нацистською 
Німеччиною — окупованих територій 
СРСР, а з іншого — повернення на ці 
території «свого» окупаційного тоталі-
тарного режиму, плюс агресія цього 
комуністичного режиму на територію 
Східної Європи. Що вилилося в утво-
рення соцконцтабору на довгі понад 
чотири десятиліття. 

Указами Путіна російським час-
тинам присвоєно найменування не 
лише українських міст, а й білорусь-
ких. Ну, це їхні «розбірки», Росія вза-
галі вважає незалежну Білорусь 
мало не колонією. 

Але яким блюзнірством є при-

своєння назв українських міст, кива-
ючи на історію війни. Адже нині вже 
інша історія й інша війна. Війна Росії 
проти України. То, може, Путін при-
своїть якимось полкам найменуван-
ня ще й Донецька чи Луганська, не 
тільки через звільнення цих міст від 
нацистів, а й «звільнення» їх від Укра-
їнської держави? 

А взагалі за такою логікою на-
ступним буде присвоєння росій-
ським частинам найменувань Вар-
шавських, Празьких, урешті Бер-
лінських, адже й Німеччину тоді 
звільняли від нацизму. Можна ще 
— Віденських, Бєлградських, Буда-
пештських. Правда, це давно вже 
столиці незалежних європейських 
держав. Але чому б не спробувати. 

Свого часу Монгольська імперія 
захворіла на божевільну шовіністич-
ну ідеологію завоювання всього, «до 
останнього моря», тобто куди дійдуть 
копита монгольських коней. Мос-
ковія, народжена Ордою, і така, що 
успадкувала ординську ідеологію, 
схоже, марить подібним: лізти доти, 
куди дійдуть копита, точніше — гусе-
ниці російських танків. 

Петро АНТОНЕНКО

Понад півтора 
мільйона 
біженців 

від  війни Росії
Міністерство соціаль-

ної політики повідомляє: 
«Станом на 16 липня 
2018 року взято на облік 
1 516 943 переселенці 
з Донбасу та Криму». У 
квітні було зареєстрова-
но 1495 505 внутрішніх 
переселенців.

Синод Російської Православної Церкви 
на чолі з Патріархом Кирилом 14 липня ви-
дав послання у зв’язку з 1030-річчям хре-
щення Русі. У ньому звинуватили «братську 
Україну» в тому, що вона «повстає на Церкву 
святого князя Володимира, намагаючись 
зруйнувати єдність цієї святої Церкви».

У посланні багато гарних слів про Во-
лодимира Хрестителя, який «приніс на Русь 
спасенне світло Євангелія». От тільки чо-
мусь забувають його офіційний титул — Ве-
ликий князь Київський. 

У посланні йдеться: «І зараз у братській 

нам Україні, у країні, де знаходиться свя-
щенна Дніпровська купіль хрещення наро-
дів Русі, повстають на Церкву святого князя 
Володимира, намагаючись зруйнувати єд-
ність цієї святої Церкви».

Але, якщо святий Володимир Хрести-
тель був князем КИЇВСЬКИМ, якщо саме в 
нас в Україні знаходиться «священна Дні-
провська купіль хрещення народів Русі», то 
хто ж тоді, як не Московія свого часу «по-
встала на Церкву святого князя Володими-
ра», знищила Київську митрополію й пере-
несла церковний центр у Москву. 

Імперське  блюзнірство
Російським військам дають імена українських міст

86514

Триває передплата
на нашу газету
на ІІ півріччя

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, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

Левко Лук’яненко 
відійшов у вічність

7 липня в Києві в лі-
карні помер видатний 
політичний і громадський 
діяч сучасності — Левко 
Григорович Лук’яненко. 
Наш земляк, родом із 
села Хрипівка Городнян-
ського району. Дисидент 
і політв’язень радянсько-
го режиму — 27 років 
ув’язнення. Герой Украї-
ни. Автор тексту Акта про 
Незалежність України, ухваленого Верховною Радою 
24 серпня 1991 року, саме в день народження Левка 
Григоровича. Цього року на День Незалежності йому 
виповнилося б 90 років. 

Останніми роками мешкав з родиною в селі Хотів 
під Києвом. 

Поховали видатного українця в Києві на Байко-
вому цвинтарі. Чин похорону відслужив у Володимир-
ському соборі столиці Патріарх Київський Філарет. 

Повний абсурд: Російська церква 
звинувачує Україну в «повстанні проти 

церкви святого князя Володимира»
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами 

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

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

Бібліотеки пропонують 
досвід
Круглий стіл «Я пропоную свій досвід» відбувся за-

вдяки обласному відділенню Української бібліотечної 
асоціації в партнерстві з Чернігівською обласною бі-
бліотекою ім. В. Короленка 4 липня в Ріпкинському 
районі на базі Замглайської селищної бібліотеки — 
переможця конкурсу «Краща бібліотека року».

Досвідом ділилися бібліотекарі кількох районів 
області. Розповісти було про що. 

При Бахмацькій бібліотеці багато років діє еко-
логічний клуб «Джерельце». Красилівська бібліотека 
Бахмацького району популяризує звичаї та традиції 
рідного села. Родзинкою Невклянської бібліотеки Го-
роднянського району є краєзнавча робота: створена 
етнографічна кімната «У бабусі на горищі», проводять 
майстер-класи з вишивання бісером, аплікації, вити-
нання, в’язання. При Кіптівській бібліотеці Козелець-
кого району працює клуб мандрівників «Вояж», чле-
ни якого раз на квартал організовують поїздку Укра-
їною.

Жіночий клуб «Берегиня» при Холминській бібліо-
теці Корюківського району допомагає бійцям АТО, за-
ймається відродженням ткацтва. Значну краєзнав-
чу роботу здійснює Володьково-Дівицька бібліотека 
Носівського району. Гуртує місцевих літераторів Іва-
нівська бібліотека Семенівського району. 

Бібліотекарі також відвідали музей Софії Русової 
в Олешні. 

Як зберегти архіви?
12 липня під час робочого візиту до Чернігівської 

області голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової відбулася її зустріч з головою обл-
держадміністрації Валерієм Кулічем. Обговорено пи-
тання діяльності архівних установ і збереженості до-
кументів архівів області. 

Неможливість якісного зберігання матеріалів у 
Ніжинському відділенні Держархіву області — одна 
з найгостріших проблем. Нині установа розміщена в 
трьох приміщеннях — спорудах двох храмів і колиш-
ньому будинку священика. Ці будівлі не забезпечу-
ють умов для збереження документів, до того ж і самі 
потребують реставрації. 

Кожна з означених споруд має історичну цінність. 
Прагнення повернути пам’яткам їхнє початкове при-
значення, разом з відновленням будівель, декларує 
місцева релігійна громада. Водночас завдяки реор-
ганізації одного з місцевих професійно-технічних на-
вчальних закладів з’явилася можливість перенесен-
ня архіву до вивільнених і більш пристосованих при-
міщень. 

Мова йшла також і про необхідність споруджен-
ня в Чернігові нового корпусу для обласного держав-
ного архіву.

Археологи з Англії 
досліджують 
городище Виповзів 
Археологи та студенти з Англії приїхали на Чер-

нігівщину взяти участь у розкопках городища Випо-
взів. Вони навчаються і працюють в університетах 
Ноттінгема та Бристоля, вихідці з різних країн — Ан-
глії, США, Канади, Ірландії, Норвегії.

Аспірант Ноттінгемського університету Василь 
Підзамецький — канадієць, має українське коріння. 
Він, як і його колеги, вивчає давнє скандинавське по-
селення. На розкопки в Україну приїхав уже вдруге.

Дослідження на городищі проводять десятий рік. 
У складі експедиції також співробітники й студенти 
наших інституту історії, історичного музею та волон-
тери.

Археологічний сезон 2018 року вже приніс ціка-
ві знахідки.

Замовник розкопок — Чернігівський обласний 
історичний музей, куди потім відправляють усі зна-
хідки.

Археологи з Англії також здійснили одноденну 
екскурсію Черніговом.

Група приїхала на 10 днів, але наступного року 
  планують більш тривале дослідження комплексу.

Таке рішення одноголосно ухвалила 
12 липня комісія з присвоєння цього по-
чесного звання, що діє при Чернігівській 
міській раді. 

Кандидатуру Богдана подав культур-
но-мистецький центр «Інтермеццо», вона 
була підтримана рядом установ і органі-
зацій, зокрема це літературно-меморі-
альний музей М. Коцюбинського, Сус-
пільна служба України, наша газета «Світ-
інфо». 

Сергій Ілліч Богдан (12.06.1933 – 
13.11.2016 ) — заслужений лікар Укра-
їни, мав понад півстоліття медичного 
стажу, більша частина якого минула 
саме в Чернігові. Понад 30 років як го-
ловний лікар очолював Чернігівський 
пологовий будинок, де за цей час на-
родилося близько 100 тисяч чернігів-
ців. Неодноразово був обраний депу-
татом міської ради. Очолював міську 
«Просвіту». 

Леонід Іванович Безверхий, який не 
так давно пішов з життя, — перший ди-
ректор Чернігівського радіоприладно-
го заводу, свого часу — одного з гіган-
тів промисловості міста й області. Він 
понад 20 років очолював це підприєм-
ство. Саме завод подав кандидатуру 
Л.Безверхого на почесне звання.

За поданням комісії рішення про при-
своєння почесного звання має ухвалити 
в серпні сесія міської ради. 

Четвертий рік в Україні 
відбувається децентраліза-
ція влади. Чернігівшина по-
сідає одне з провідних місць 
за кількістю об’єднаних гро-
мад. У регіоні функціонують 
37 об’єднаних територіаль-
них громад.

Крім того, Озерян-
ська ОТГ чекає на при-
значення виборів, Ново-
білоуська, Хмільницька та 
Борзнянська завершують 
об’єднання. Носівська, Вер-
тіївська та Любецька — 
першими в регіоні прохо-
дять процедуру приєднан-
ня нових населених пунктів. 
А Деснянська, Козелецька 
та Михайло-Коцюбинська 
чекають на затвердження 
змін Кабінетом Міністрів до 
перспективного плану.

Новгород-Сіверський, 
місто обласного значен-
ня, розпочав переговори із 
сільськими громадами. ОТГ 
уже покривають більше по-
ловини території області. 
Збільшилися доходи, видат-
ки, кількість проектів і мож-
ливості. 

Ірина КУДРИК, директор 
Чернігівського центру роз-
витку місцевого самовря-
дування, створеного за під-
тримки Програми «U-LEAD з 
Європою» та Мінрегіону, пе-
реконана, що один з голо-
вних успіхів реформи децен-
тралізації в області — енер-
гія нових лідерів на місцях. 

— Пані Ірино, яких ре-
зультатів досягла Чернігів-
щина в децентралізації?

— Для мене особисто 

більш важливими є суспіль-
ні зміни. 

Керівниками багатьох 
громад стали нові особис-
тості. У них зовсім інший під-
хід до ведення справ, без 
старих управлінських тради-
цій, тяжкого адміністратив-
ного багажу, вертикального 
управління, до якого звикли 
в лещатах старої управлін-
ської системи. Їм не влас-
тива авторитарність: де-
мократія — це їхній стиль 
управління. 

— Для них це не спра-
ва задоволення власних ін-
тересів, а бажання створи-
ти гідне життя для людей?

— Абсолютно точно. І це 
слово «гідність» визначаль-
не. У старій системі управ-
ління домінував колектив-
ний розум у прийнятті рі-
шень, при цьому існувала 
колективна безвідповідаль-
ність, втрачалася цінність 
людини як особистості. Сьо-
годні навпаки. І перспекти-
ви та можливості є не лише 
в керівників або посадов-
ців. Для багатьох активних 
громадян реформа відкри-
ває нові горизонти. 

— Але ж не всі народжу-
ються лідерами?

— Не всі, але можна 
вчитися та самовдоскона-
люватися. Здорові амбіції 
— дуже гарний стимул для 
кожного лідера.

Керівникам громад уже 
сьогодні доцільно вивча-
ти нові правила гри, шука-
ти кращих людей, бути не-
стандартними, цікавими. 

Адже за рік-два вони завер-
шать «латати дірки»: відре-
монтують дороги, зроблять 
освітлення, втеплять шко-
ли, садочки та інші соціаль-
ні об’єкти. А далі доведеться 
шукати нові ідеї, розвивати 
території.

— Яка роль Чернігів-
ського центру розвитку 
місцевого самоврядування 
в усіх цих процесах?

— Наше основне завдан-
ня — створення самодостат-
ніх спроможних об’єднаних 
територіальних громад. За-
вдяки підтримці Програми 
«U-LEAD з Європою» ми ма-
ємо можливість організову-
вати для представників міс-
цевого самоврядування на-
вчальні візити для обміну 
досвідом у громади як Чер-
нігівської, так і інших облас-
тей. У таких поїздках наро-
джуються проекти, ініціати-
ви, з’являються нові ідеї. Під 
час одного з таких візитів у 
керівників громад зароди-
лася думка створити асоціа-
цію громад. На сьогодні вже 
відбулися установчі збори 
місцевої асоціації органів 
самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних 
громад Чернігівщини», ор-
ганізація створена і робить 
перші кроки.

Також ми проводимо фа-
хові тренінги й семінари. На 
одному з таких ми познайо-
милися з Володимиром Они-
щуком, керівником ГО «Аль-
тернатива». У нього була 
ідея організувати для мо-
лодих активістів навчання. 

У результаті в Корюківській 
об’єднаній громаді реалі-
зовуємо пілотний освітній 
проект «Академія громад-
ського активіста». Навчає-
мо молодь співпрацювати 
з владою, участі в житті гро-
мади. Завершальним ета-
пом навчання стане напи-
сання проектів на грантові 
конкурси. 

Дуже важливо, коли піс-
ля проведених заходів є іс-
торія успіху. Наприклад, піс-
ля семінару з проектного 
менеджменту громади отри-
мують грантову підтримку 
чи залучають інвесторів.

— Якою стане Україна в 
результаті децентралізації?

— Результатом рефор-
ми має стати трансформа-
ція суспільства у спільноту 
свідомих та відповідальних 
людей! А ще важливо, аби 
відбулося руйнування у сві-
домості людей страху перед 
владою. Тобто влада і гро-
мада будуть повноцінними 
партнерами, які поважають 
один одного.

Хочеться, щоб люди 
відчували себе по-
справжньому незалежни-
ми. І саме децентралізація 
сприяє цьому. Дуже хочеть-
ся, щоб зв’язок «Я – ГРОМА-
ДА – ДЕРЖАВА» міцнішав, 
а люди не боялися творити, 
будувати нове, мріяти.

Чернігівський ЦРМС

Старовинний будинок, в якому гос-
тювали письменники й митці Тарас Шев-
ченко, Леонід Глібов, Борис Грінченко, 
Лев Жемчужников та інші, не опалюєть-
ся, стеля протікає, стіни руйнуються.

Тетяна Луговська, завідувачка філії 
Чернігівського історичного музею ім. Ва-
силя Тарновського «Садиба родини Лизо-
губів», розповідає про маєток. За радян-
ських часів тут зробили школу. Після спо-
рудженння в селищі нової школи 2014 

року приміщення передали на баланс об-
ласного історичного музею ім. В. Тарнов-
ського. Нині це об’єкт культурної спадщи-
ни національного значення. Завідувачка 
філії показує, в якому він стані: «У цьому 
класі був кабінет директора. Зараз він 
руйнується, як і інші кімнати. Будівля з 
2012 року не опалюється, на це не виді-
ляють коштів. Ось місце, де відбуваєть-
ся підтікання води й руйнування. Уже два 
роки, як оцей шматочок стелі впав. А ми 

не можемо його реставрувати, бо це по-
винні робити спеціалісти».

Говорить Сергій Лаєвський, дирек-
тор музею ім. В. Тарновського: «Ми й не 
маємо права робити там жодних ремон-
тів, оскільки законодавство вимагає ро-
боту на пам’ятці національного значен-
ня виключно реставраторів, організації, 
яка має відповідні рівні допуску до цього. 
Оскільки немає фінансування, ми може-
мо тільки намагатися якимось чином ло-
калізувати ці джерела руйнації. Починаю-
чи буквально з першого року, ми постійно 
звертаємо на це увагу, але, на жаль, жод-
ної копійки на реставрацію не отримали».

Проектно-кошторисну документа-
цію на реставрацію маєтку розрахували 
2015 року. За тодішніми цінами рестав-
рація коштувала приблизно 1 млн 300 
тис. гривень. Тепер, щоб почати пошук 
інвесторів, потрібно зробити новий про-
ект — у ньому буде оновлено обсяг робіт 
і суму.

Маєток Лизогубів у Седневі потребує реставрації 

Ірина Кудрик: «Чернігівщина — це 
енергія нових лідерів на місцях»

На звання Почесного громадянина Чернігова — 
Сергій Богдан і Леонід Безверхий
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Місто оновлює 
стадіон ім. Гагаріна 
Незабаром стадіон у Чернігові отримає нове об-

ладнання. Усе буде куплено за кошти міського бю-
джету.

Серед цього обладнання — комплект павільйону 
для спортсменів, полімерні сидіння, платформи для 
телевізійного обладнання, захисна горожа та інше. 

Процес закупівлі не простий, адже стадіон не є 
власністю міста, він належить державі. Тому встигну-
ти все закупити до першої гри «Десни» в чемпіонаті 
України, яка відбудеться 25 липня, не вдасться.

Міськрада веде перемовини з Міністерством 
молоді та спорту щодо передачі стадіону у власність 
Чернігова. Це потрібно, щоб місто могло вкладати ко-
шти в розвиток стадіону.

Від Валу до пішохідного 
мосту оновили дорогу
Цю невеличку вулицю Нову добре знають черні-

гівці. Адже вона веде від Валу до пішохідного мосту 
через Десну. Днями шляховики завершили її асфаль-
тування, почате торік. Як і на багатьох чернігівських 
вулицях, тут зробили так званий середній ремонт: 
зняли увесь шар старого асфальту й поклали новий.

«Чернігівгаз»: 
срібло у півфіналі 
Всеукраїнського конкурсу
Від 4 по 6 липня на Хмельниччині відбулися ІІ Все-

українські змагання газових аварійних служб. На на-
вчально-тренувальному полігоні міста Кам’янця-
Подільського змагалися бригади екстреної служби 
«104» із семи газорозподільних компаній Центральної 
України. Серед них і бригада ПАТ «Чернігівгаз». Зага-
лом у конкурсі брали участь кращі фахівці з 21 облгазу.

Цього року проміжні тури відбудуться у трьох ре-
гіонах — Центральному, Східному й Західному. Пере-
можці, три кращі бригади, на початку серпня бороти-
муться за першість у фіналі в Чернігові.

Під час змагань чернігівська бригада аварійни-
ків на чолі з майстром Сергієм Приходьком проходи-
ла перевірку за шістьма дисциплінами. Першим було 
завдання — виявити й локалізувати витоки газу на 
надземному газопроводі й обладнанні, підземному 
сталевому й поліетиленовому газогонах. За 60 хви-
лин фахівці повинні були усунути всі витоки, показати 
вміння вправлятися з приладами і теоретичні знання, 
дотримання правил охорони праці й техніки безпеки. 

Наступним було гасіння загоряння газу в приямку 
з подальшим усуненням витоку, а також демонстра-
ція вміння надати першу медичну допомогу постраж-
далим. І насамкінець суддівська комісія перевірила 
теоретичні знання, вміння застосовувати засоби ін-
дивідуального захисту, технічний стан та оснащення 
автомобіля, наявність необхідної документації. 

За результатами трьох конкурсних днів комісія 
віддала першість команді «Хмельницькгазу», бригада 
ПАТ «Чернігівгаз» отримала срібло, третє місце — в 
ПАТ «Черкасигаз».

П’яний пілот гелікоптера 
обробляв посіви й порвав 
лінію електропередач
13 лип-

ня до поліції 
надійшло по-
відомлення, 
що в с. Лідин 
Бобровиць-
кого району 
вертоліт мар-
ки «Мі-2» зачепив лінію електропередач та здійснив 
аварійне приземлення. На місце події негайно при-
була слідчо-оперативна група Бобровицького відді-
лення поліції.

Гелікоптер проводив обробку орендованих зе-
мель агропідприємства та гвинтом зачепив лінію 
електропередач напругою 10 кіловольт і здійснив 
аварійну посадку. Після цього пілот покинув місце 
аварії, поліція затримала його в сусідньому районі.

У результаті пошкодження лінії електропередач 
без електроенергії залишилися 5 сіл району.

За штурвалом гвинтокрила перебував житель 
Кіровоградської області, котрий не надав докумен-
тів на право керування гелікоптером, пояснивши, що 
вони знаходяться за місцем його проживання. За ре-
зультатами медичного огляду пілот мав ознаки алко-
гольного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 
1 статті 281 Кримінального кодексу — порушення пра-
вил безпеки польотів повітряних суден особами, які 
не є працівниками повітряного транспорту, якщо це 
 створило небезпеку. Триває досудове розслідування.

Літературно-мистецька панорама

19-ий сезон оркестр «Філармонія» завершив 
концертом за участю молодих диригентів з різних країн

— Такій традиції багато років, — розповідає художній керівник та головний диригент 
академічного симфонічного оркестру «Філармонія» обласного філармонійного центру, за-
служений діяч мистецтв України Микола Сукач. — Відтоді, як 17 років тому Міцунобу Такая 
(Японія) вперше диригував нашим оркестром, ми щороку запрошуємо робити це моло-
дих диригентів з різних країн світу. Цього разу спільно з оркестром виступили диригенти 
Юске Ура, Йошіке Міамото (Японія) та Роман Тулін (Росія).

У програмі були твори Бетховена «Симфонія № 4» і «Симфонія № 5», а також «Симфо-
нія № 3» Йоганнеса Брамса.

Новий сезон розпочнеться 6 вересня спільним виступом оркестру та відомої япон-
ської піаністки Інгрід Фудзіко Хеммінг. Прозвучать твори Шопена й Ліста. 

Знову на березі Десни дзвеніли мечі, 
свистіли стріли.

14 – 15 липня на околиці Чернігова 
вп’яте відбувся фестиваль середньовічної 
культури «Сіверські вікінги».

Організатори фестивалю цього року по-
старалися зробити його комфортнішим для 
учасників і глядачів. Був наведений лад на 
території, розчищена під’їзна дорога, вста-
новлені біотуалети й урни для сміття, а від 
готелю «Україна» до місця проведення фес-
тивалю курсувала маршрутка.

В урочистому відкритті фестивалю взя-
ли участь його засновник, народний депутат 
України Олег Купрієнко, голова облдерж-
адміністрації Валерій Куліч, міський голова 
Владислав Атрошенко.

«Сіверські вікінги» — фестиваль істо-

ричної реконструкції. Його учасники — чле-
ни таких клубів з Чернігова й інших міст. 
Глядачі побачили, як оживає історія. Лица-
рі в обладунках, стилізованих під старови-
ну, билися в боях різного формату. Лучники, 
використовуючи середньовічні луки й стрі-

ли, змагалися у влучності стрільби. Модни-
ці красувалися в історичних костюмах. Та-
кож організували ярмарок, де можна було 
придбати вироби. Стилізовані під середньо-
віччя, відбулися конкурси для дітей, усілякі 
шоу.

СБУ викрила на хабарі 
слідчого поліції

Співробітники Управління Служби безпеки України в Чер-
нігівській області викрили на хабарі слідчого одного з відді-
лів Нацполіції. 

Правоохоронці встановили, що лейтенант вимагав від 
місцевого мешканця триста доларів США за закриття кри-
мінального провадження за фактом дорожньо-транспортної 
пригоди, де були постраждалі. 

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в од-
ному із супермаркетів Чернігова під час одержання всієї суми 
хабара в розмірі майже вісім тисяч гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кри-
мінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-
оперативні дії.

Операцію з викриття зловмисника проводили спільно зі 
співробітниками Чернігівського управління внутрішньої без-
пеки ДВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом проку-
ратури. 
Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

4 – 7 липня відбулося вже друге про-
тягом року культурно-просвітницьке турне 
Донбасом творчих колективів Чернігівщи-
ни, підопічних Департаменту культури і ту-
ризму, національностей та релігій Чернігів-
ської ОДА. 

Співорганізатором турне стала ГО 
«Українська ініціатива».

Турне було приурочене до Дня Націо-
нальної поліції України, а керівництво ГУНП 
у Донецькій області надало всебічне спри-
яння гостям.

5 липня у приміщенні ГУНП у Донецькій 

області, яке розташовується в Маріуполі, 
організували урочистий захід до Дня Наці-
ональної поліції України. Захід поєднав офі-
ційну частину, літературно-художню компо-
зицію та концерт. 

Наступного дня чотири пісні чернігівські 
артисти виконали під час святкування Дня 
Національної поліції України в Маріуполі в 
міському палаці культури «Український дім» 
та на площі біля нього. 

6 липня зусиллями чернігівських ви-
конавців концерт відбувся в селищі Сар-
тана, абсолютну більшість населення яко-

го становлять греки Приазов’я. 
7 липня, після екскурсії до Волновась-

кого краєзнавчого музею, делегація з Чер-
нігівщини вирушила в зону бойових дій — у 
місто Мар’їнку, з якого видно околиці оку-
пованого російсько-терористичними вій-
ськами Донецька. Там, у приміщенні одні-
єї зі шкіл міста, відбувся концерт для вій-
ськових, співробітників поліції та мешкан-
ців міста.

Турне окреслило нові плани щодо 
співпраці між Чернігівщиною та 
Донеччиною. 

Артисти філармонійного центру повернулися з гастролей Донбасом

Василь Нечепа 
взяв участь у фестивалі 

«Дунайська Січ» 
Артист облас-

ного філармоній-
ного центру, коб-
зар, лірник, на-
родний артист 
України, лауреат 
Шевченківської 
премії Василь Не-
чепа на запро-
шення ГО «Твор-
че патріотичне 
об’єднання «Му-
зичний батальйон» 
з концертами пе-
ребував на Одещи-
ні. У рамках мис-

тецького туру — гастролі по військових частинах 
в Ізмаїлі, Болграді, Рені, Татарбунарах та інших 
населених пунктах українського Придунав’я.

«Музичний батальйон» — це спілка укра-
їнських професійних музикантів і поетів, яка 
від 2014 року підтримує своїми піснями та 
полум’яним словом українських бійців. «Муз-
бат» реалізує проект «Кобзарська сотня», до 
якого долучився Василь Нечепа. 

Цьогоріч наш артист узяв участь у фести-
валі «Дунайська Січ» в Ізмаїлі. На сцені фести-
валю, на набережній Дунаю, поруч з вистав-
кою новітньої військової техніки від Ізмаїль-
ського прикордонного загону, разом з нашим 
земляком свою творчість представили барди, 
кобзарі, письменники й поети.

Конкурс проводять щороку з метою ви-
дання творів у рамках обласної Програми 
підтримки розвитку інформаційної та ви-
давничої сфер Чернігівської області. Ви-
дані книги згодом безкоштовно переда-
ють до бібліотек, закладів освіти, науки та 
культури.

Як зауважив голова конкурсної комісії 
— директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськіс-
тю облдержадміністрації Андрій Подорван, 
цьогоріч на конкурс надійшло 28 робіт.

Комісія визначила такі 9 рукописів для 
видання у 2018 році. 

Михась Ткач «У проміжках дерев» (збір-
ка оповідань).

Ганна Баран «Чарує буйнава весна» 
(збірка віршів).

Ірина Чугаєва «Чернігівське літописан-
ня XI – XIII ст.: історіографічний міф чи істо-

ричне джерело?» (наукове видання).
Святослав Подлевський «Графіті Черні-

гова у соціокультурному просторі Х – ХVII 
ст.» (наукове видання).

Микола Чава «Як козак вчився грати в 
шахи» (посібник із шахової гри).

Олексій Крачило «Вічне відлуння» (збір-
ка віршів).

Олена Конечна «Вишнева кісточка» 
(детективна повість).

«Можна одверто? або Туга за катар-
сисом», упорядники – Іван Кошелівець, 
Людмила Тарнашинська (збірка наукових 
праць).

Лідія Лавріненко «Охорона здоров’я на 
Чернігівщині (1960 – 1980-ті роки)» (нау-
кове видання).

Ці книги виходитимуть друком до кінця 
року. Електронні їх копії будуть розміщені 
на веб-сайті облдержадміністрації.

Підсумки конкурсу рукописів місцевих авторів

Фестиваль «Сіверські вікінги-2018»

СБУ перекрила канал постачання 
наркотиків і психотропних речовин до СІЗО Чернігова

Співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачан-
ня наркотичних і психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.

Правоохоронці встановили, що інспектор відділу режиму і охорони 
СІЗО, маючи безперешкодний доступ до засуджених, систематично про-
носив на режимну територію та передавав ув’язненим наркотики і пси-
хотропні речовини.

Гроші за цю «послугу» працівник пенітенціарної установи отримував 
від родичів наркозалежних затриманих. Оплату здійснювали як готівкою, 
так і через переведення коштів на банківську картку.

Оперативники СБ України затримали зловмисника під час спроби за-
несення на територію виправної установи чергової «передачі» з метадо-
ном, амфетаміном, опієм ацетильованим та канабісом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінально-
го кодексу України. Під час досудового слідства встановлюють інших 
осіб, які, можливо, причетні до функціонування передачі наркотиків до 
СІЗО.

Операцію з викриття й затримання зловмисника проводили спільно 
з оперативниками СІЗО під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Проїзд у маршрутках 
Чернігова знову може 
подорожчати
Вартість поїздки може зрости до 5 гри-

вень. Таку суму затвердили на засіданні робо-
чої групи міської ради з питань реалізації ціно-
вої політики в житлово-комунальному госпо-
дарстві та на міському пасажирському тран-
спорті. Мотивація в перевізників усе та сама 
— зростання витрат на оплату праці й вартос-
ті паливно-мастильних матеріалів. Причому 
перевізники просили міську владу дозволити 
підняти тариф на рівень 7 чи навіть 9 гривень. 
На що керівництво міської влади категорично 
не погоджується. 

Урешті, якщо перевізники постійно бідка-
ються про начебто «збитковість» перевезень, 
то чому тоді в місті сила-силенна маршруток, 
якими аж кишать вулиці?

Врятувати альтанку 
Глібова
«Чернігіврайагроліс» має замовити й 

оплатити роботи з укріплення схилу в Седне-
ві, щоб зберегти від обвалу альтанку Глібова. 
За це рішення 4 липня проголосували депута-
ти Чернігівської обласної ради.

Альтанка Глібова — пам’ятка національ-
ного значення, частина історичного ландшаф-
ту Седнівського парку Лизогубів. Тут бував Та-
рас Шевченко, працювали кілька поколінь ху-
дожників, а Леонід Глібов написав знамени-
тий вірш «Журба» («Стоїть гора високая»). 

На жаль, ґрунтові води та зливи руйну-
ють схил гори, на якому стоїть альтанка. Сама 
вона перебуває на балансі Чернігівського об-
ласного історичного музею ім. В. Тарновсько-
го, філія якого тут знаходиться. А землекорис-
тувачем ділянки на схилі гори є «Чернігіврай-
агроліс». Тому депутати надали цій організації 
дозвіл провести роботи з укріплення пагорба.

На Новгород-Сіверщині 
дитину покусала гадюка
Семирічний хлопчик потрапив до реаніма-

ції Новгород-Сіверської лікарні. Його достави-
ли із села Красний Хутір, з оздоровчого табо-
ру. Діти бігали у траві в лісі, а він, зі слів вихо-
вательки, побачив змію і почав за нею ганяти-
ся. Змія вкусила хлопчика двічі: за палець на 
руці й у нижню третину гомілки.

Лікарям вдалося врятувати життя дити-
ни, хоч це було непросто — в наших лікарнях 
гостро не вистачає вакцин проти зміїних уку-
сів. У більшості вакцини російського виробни-
цтва, тож нині, в час війни з Росією, їх не заку-
повують. А в Україні все не налагодять вироб-
ництва таких викцин.

Хлопчик, якого покусала гадюка, — вихо-
ванець дитячого будинку із села Черешеньки 
Коропського району. Його батьки позбавлені 
батьківських прав.

Прикро, що вчителі, вихователі не поясню-
ють дітям, наскільки небезпечною може бути 
зістріч з гадюкою. 

Залізла на вагон — 
обпалило струмом
О 18.00 4 липня на станції Чернігів під час 

прогулянки з друзями 13-річна дівчинка під-
нялася на один з вантажних вагонів, де її вра-
зило струмом. З потерпілою були троє її то-
варишів, разом прогулювалися вздовж колії. 
Потім пішли далі, а дівчинка намагалася за-
лізти на вагони. Їхню увагу привернув голо-
сний звук позаду. Хлопці повернулися й поба-
чили, що дівчинка впала головою на каміння. 
Тоді і звернулися до працівників станції по до-
помогу. Дівчинка вся обгоріла, не могла три-
матися на ногах. Одяг на ній був ніби поріза-
ний ножем, руки коричневі, волосся обгоріле, 
лоб розбитий від падіння з вагона на каміння. 
Працівники станції доправили її до медиків. У 
дівчинки — 30 відсотків опіків шкіри.

Правоохоронці відкрили кримінальне про-
вадження за статтею «Необережне тілесне 
ушкодження». Слідчі з’ясовуватимуть, чому ва-
гони знаходились під електричним струмом.

Одним з найбільш серйозних 
наслідків великої зливи, що про-
йшла в Чернігові в ніч на 30 черв-
ня, стало затоплення підвальних 
приміщень обласної бібліотеки ім. 
В. Короленка. Красива старовин-
на будівля розташована в центрі 
міста. За більш як століття її існу-
вання рівень довколишнього ґрун-
ту підвищився, тож вікна підваль-
них приміщень зараз практично 
на рівні тротуарів. Лавина води, 
що мчала того ранку центральною 
вулицею міста, проспектом Миру, 
проламала вікна й увірвалася в 
підвали. 

У деяких приміщеннях рівень 
води сягнув 1 метр 60 сантиме-
трів. І хоч рятувальники обласно-
го управління з надзвичайних си-
туацій вже з 8-ї ранку вісім годин 
підряд відкачували воду, вона все 
ж завдала значної шкоди. У підва-
лах знаходиться книгосховище, і 
воно було залите водою. Постраж-
дали 26 тисяч книг на теми мисте-
цтва і краєзнавства, 15 тисяч книг 
обмінного фонду і 2800 підшивок 
обласних і районних газет за бага-
то останніх десятиліть. 

Наступні два тижні всім миром 
намагалися виправити наслідки 
лиха. Працівники бібліотеки не по-
кладаючи рук розгрібали завали 
в підвалах. Усю залиту стихією лі-
тературу було розвезено по інших 
бібліотеках, у Літній театр у Цен-
тральному парку, в інші місця для 
просушування. Частину видань 
розібрали для просушування вдо-
ма небайдужі чернігівці. Обласна 
влада, в чиєму підпорядкуванні 
наша головна бібліотека, виділила 
фінансову допомогу на ліквідацію 
наслідків стихії. Відгукнулися і гро-

мадяни, підприємці, установи. Зо-
крема, допомогу надала Чернігів-
ська торгово-промислова палата. 

Що далі? Відверто кажучи, 
важко прогнозувати долю пошко-
джених друкованих видань. Попри 
те, що їх сушать, обробляють від 
появи грибка, повністю реставру-
вати книги, підшивки, мабуть, на-
вряд чи вдасться. Вони існувати-
муть, але скільки — сказати важ-
ко. Адже багато видань були за-
литі не просто водою, а водою з 
грязюкою. Потрібен також сер-
йозний ремонт постраждалих при-
міщень бібліотеки. 

Ця біда викликає ряд запи-
тань. Перше: чому така велика 
кількість друкованих видань збе-
рігалася в підвальних приміщен-
нях? Але це не вина, а біда бібліо-
теки. Головна книгозбірня області 
давно перевантажена. Тут треба 
повернутися на добрий десяток 
років тому. Тоді була ідея розши-
рення бібліотеки, прибудови по-

руч додаткового приміщення. 
Справа так нічим і не завершила-
ся, обласна й міська влада нічого 
тут не зробили. Натомість поруч, 
де і пропонувалося звести ці при-
будови, виросли чергові комерцій-
ні заклади. Може, хоч тепер біда 
спонукає повернутися до ідеї не-
обхідності розширення бібліотеки. 

Є й ще одна проблема. Злива 
30 червня дійсно була дуже вели-
кою. Але, якщо згадати (для порів-
няння) попередні роки, тим більше 
десятиліття, то, напевно, подібні 
зливи вже бували. Чому ж цього 
разу не спрацювала міська сис-
тема відведення зливових пото-
ків, насамперед зливова каналі-
зація? Так, вона стара, зношена. 
Але що роблять для її реконструк-
ції? І чомусь цей потоп у самому 
центрі міста трапився після про-
веденої останніми двома роками 
реконструкції центральних вулиць 
Чернігова, в тому числі проспекту 
Миру. Чи не «реконструювали» й 

зливову каналізацію так, що вона 
взагалі майже не працює? А що 
буде під час наступних злив?

Відповідь на такі запитання 
могло б дати якщо не криміналь-
не, то принаймні серйозне служ-
бове розслідування. Можливе й 
кримінальне, за самим фактом по-
дії. Відкривають же провадження 
поліція чи прокуратура в разі за-
вдання серйозних збитків грома-
дянам, державі. А тут збитки, на-
певно, можна рахувати на десят-
ки тисяч гривень. 

І останнє. Серед коментарів 
чернігівців в Інтернеті, переважно 
співчутливих, були й доволі єхидні. 
Дехто писав, що бібліотеки, дру-
ковані видання відживають себе, 
принаймні в такому вигляді, що ці 
видання треба б оцифровувати, 
тобто переводити в електронний 
варіант. 

Не будемо втягуватися в ці 
дивні суперечки щодо призна-
чення й ролі бібліотек. Оцифро-
вувати друковані видання можна 
й треба, але не задля того, щоб 
викинути самі видання, а для під-
страхування, щоб вони існували і 
в такому варіанті, врешті — для 
спрощення роботи дослідників. 
Та поки що це благі розмови — 
про оцифрування. Воно робить-
ся, але в міру можливостей на-
ших закладів культури. А можли-
вості ці, в тому числі фінансові, 
дуже убогі. На превеликий жаль. 
До речі, сказане стосується й 
оцифрування безцінних матеріа-
лів у наших архівах. Там теж бід-
ність. Але це вже питання став-
лення суспільства до своєї істо-
рії, духовності.

Петро АНТОНЕНКО

У Чернігові  теж є 
небезпечні недобудови

Трагедія, що сталася в місті Ніжині, коли троє дітей 
загинули під бетонною плитою в недобудові, сколих-
нула громадськість. Чернігівці висловлюють співчуття 
родинам і зауважують, що в місті недобудови мають 
бути максимально недоступні. Цього не скажеш про 
недобудовану споруду колишнього магазину на вулиці 
гетьмана Полуботка.

Недобудова є приватною власністю, як і будівель-
ні майданчики на розі вулиць П’ятницька та Київська. 
На привабливих для забудовників земельних ділянках 
зведені стіни об’єктів, але будівництво не завершено. 

Потрапити на територію будівництва цієї багато-
поверхової свічки просто — тут відчинені ворота. Охо-
ронця на місці не видно.

Як пояснив голова фонду комунального майна 
міської ради Олексій Єпінін, не місто за них відпові-
дає, а лише власник.

Інша недобудова, що знаходиться за школою 
№12 на вулиці Доценка, роками слугувала прихист-
ком для наркоманів. Допоки тролейбусне управлін-
ня, яке планувало тут звести електричну станцію, 
не заварило обидва входи. Долю недобудови вирі-
шують.

Загалом у місті налічуються десятки подібних буді-
вель, які приховують потенційну небезпеку.

11 липня фахівці групи піротехнічних ро-
біт та підводного розмінування аварійно-ряту-
вального загону спецпризначення Управління 
ДСНС України у Чернігівській області знищили 
6 фугасних авіаційних бомб часів Другої світо-
вої війни.

Напередодні на відкритій території біля с. 
Количівка Чернігівського району місцеві меш-
канці натрапили на небезпечний предмет, про 
що відразу повідомили рятувальникам. До їх 
прибуття місце знахідки охороняли співробіт-
ники Національної поліції.  Піротехніки ДСНС 
встановили, що це 50-кілограмова фугасна 

авіаційна бомба. При додатковому обстежен-
ні прилеглої території сапери виявили ще п’ять 
бомб. Спецавтомобілем авіабомби  вивезли в 
безпечне місце за межами населеного пункту 
і знищили. Дальність розльоту осколків кож-
ного з виявлених боєприпасів становить від 
200 до 1000 метрів. 

Рятувальники Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій наголошують, що 
боє припаси минулих війн є дуже небезпечни-
ми. Ні в якому разі не намагайтеся самостійно 
витягти їх із ґрунту, завдавати по них ударів та 
кидати у вогонь. Про небезпечну знахідку слід 

негайно повідомити рятувальникам за номе-
ром телефону «101» або правоохоронцям за 
номером «102».

Що показало підтоплення обласної бібліотеки ім. В. Короленка

Прокляті «недобуди»: будьте подалі від них
Трагедія в Ніжині — 

впала плита й задавила 
трьох підлітків

6 липня о 16.30 до поліції надійшла ін-
формація, що в недобудованій двоповер-
ховій будівлі на виїзді з Ніжина в напрям-
ку села Вертіївка впала бетонна плита й 
насмерть придавила трьох підлітків. Щоб 
дістати тіла загиблих дітей, знадобилася 
спеціальна техніка. Вік загиблих — від 12 
до 14 років.

Відкрито кримінальні провадження та 
розпочато розслідування в рамках час-
тини 2 статті 275 Кримінального кодексу 
України (порушення правил, що стосують-
ся безпечного використання промислової 
продукції або безпечної експлуатації буді-
вель і споруд, якщо воно спричинило за-
гибель людей або інші тяжкі наслідки) — 
карається виправними роботами або об-
меженням волі чи позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, а також за 
пунктом 1 частини 2 статті 115 ККУ — не-
щасний випадок.

Бетонна плита, що накрила хлопців, 
важила дві тонни. Один підліток урятував-

ся, зміг вискочити з-під плити, яка падала. 
Один із загиблих — його брат. 

Сам об’єкт будували ще в радянські 
часи. Будівля є вкрай аварійною. Ні парка-
на, ні попереджувальних написів, ні охо-
рони об’єкта не було. Будівля знаходиться 
в приватній власності й належить доньці 
місцевого бізнесмена.

У Ніжині було оголошено триденний 
траур у зв’язку із загибеллю підлітків. 

Тим часом місцеві жителі збирають 
підписи до міської ради з вимогою демон-
тувати або привести в належний стан усі 
аварійні об’єкти Ніжина, які перебувають 
на балансі міськради. 

Обережно: відлуння війни
Піротехніки знищили 6 фугасних авіаційних бомб 
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Бліц-інформ
У Москві відбувся 
концерт на підтримку 
Сенцова
6 липня в Москві в залі товариства «Меморі-

ал» відбувся концерт на підтримку українського 
режисера Олега Сенцова, якого утримують у Росії.

Підтримали політв’язня артисти Андрій Мака-
ревич, Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шен-
дерович та інші діячі культури й мистецтв. Ті, хто 
не зміг бути присутнім на концерті, надіслали свої 
звернення на захист Сенцова або слова підтрим-
ки. Серед них — режисери Аскольд Куров, Андрій 
Плахов, Віталій Манський, Антон Долін, музикан-
ти й виконавці Андрій Хливнюк, Олексій Паперний, 
учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Олега Сенцова, українського режисера, затри-
мали на території окупованого Криму 11 травня 
2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту 
в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. 
Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї 
та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд 
засудив Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії 
суворого режиму в місті Лабитнангі. Від 16 трав-
ня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити 
всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії 
та в окупованому Криму.

Уже і Президент проти 
закриття сільських 
поштових відділень, 
то в якій же державі знаходиться 
«Укрпошта»?
Президент України Петро Порошенко заявив, 

що виступає проти скорочення Національним опе-
ратором поштового зв’язку «Укрпошта» відділень у 
сільській місцевості, а також наміру припинити на-
дання послуги з виплати пенсій через відділення 
оператора.

Про це глава держави повідомив на своїй 
сторінці в Facebook за підсумками зустрічі з мі-
ністром соціальної політики Андрієм Ревою, міні-
стром інфраструктури Володимиром Омеляном, 
генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смі-
лянським і головою правління Пенсійного фонду 
Олексієм Зарудним. «Підтримую обурення жителів 
сільської місцевості заявою «Укрпошти» про ско-
рочення відділень у селах і намір припинити ви-
плату пенсій. Вважаю це категорично неприйнят-
ним!» — написав глава держави.

За його словами, державні підприємства по-
винні виконувати певні соціальні функції. «Я охо-
че підтримаю будь-які ініціативи, які підвищують 
ефективність діяльності державних підприємств, 
але вважаю категорично неприйнятним, коли 
вони виймають останні копійки з кишені пенсіоне-
ра», — підкреслив глава держави. Порошенко за-
кликав міністра соціальної політики, міністра інф-
раструктури, генерального директора «Укрпошти» 
й голову правління Пенсійного фонду знайти комп-
роміс — «іншу модель, яку запровадять за рішен-
ням уряду, а поки система працюватиме у звично-
му для населення режимі».

Нагадаємо, що керівництво «Укрпошти», попри 
категоричні протести обласної влади, ОТГ, редак-
цій газет, проводять саме на Чернігівщині так зва-
ний «пілотний проект» із закриття сільських пошто-
вих відділень і заміни їх роз’їзними.

До речі, керівник «Укрпошти» І. Смілянський, 
котрий настирливо проштовхує цю «реформу», що-
йно подав у відставку, поставивши ультиматум, що 
може працювати, якщо влада погодиться на такі-
то його умови. 

У Києві подорожчав 
громадський транспорт 
Тепер у метро пасажир має заплатити 8 гри-

вень. Для тих, хто користується ним регулярно і 
може придбати 50 поїздок, ціна поїздки складе 
6,50 гривні. Безкоштовний проїзд для пільговиків 
скасовувати не будуть.

На продукти, алкоголь 
і тютюн українці витрачають 
понад 40% коштів
Витрати на ці товари склали 42,1% від кінце-

вих споживчих витрат. Про це свідчать оперативні 
дані Держстату.

На алкоголь і тютюн за перший квартал року 
витрачено 37,978 млрд грн, або 7,6% від сукуп-
них витрат. Кінцеві споживчі витрати українців 
у першому кварталі цього року склали 503,557 
   млрд грн.

У Полтаві відбулися урочис-
тості «Нас єднає Україна» та засі-
дання Проводу і Координаційної 
ради Всеукраїнського товари-
ства політичних в’язнів і репре-
сованих, у складі якого — біль-
ше тридцяти тисяч осіб. 

Керівники і члени обласних 
організацій ВТПВіР обговори-
ли Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо удосконален-
ня процедури реабілітації жертв 
репресій комуністичного тота-
літарного режиму 1917–1991 
рр.», що набув чинності 5 трав-
ня 2018 р., та створення комі-
сій при облдержадміністраціях 
з реабілітації жертв політичних 
репресій. 

Тепло вітали на Полтавській 
землі голову Товариства Ори-
ну Сокульську та її побратимів. 
Пані Сокульська багато працює 
над реабілітацією імен безвин-
но засуджених, пошуком похо-
вань страчених у радянських 
тюрмах лицарів Незалежності 
України.

Відкрив зібрання кавалер 
ордена «За мужність», лауре-
ат премії імені Пилипа Орлика, 

очільник Полтавського облас-
ного товариства ВТПВіР Ана-
толій Банний. Благословили 
урочистості архієпископ Пол-
тавський і Кременчуцький Ки-
ївського патріархату Федір та 
священик Української Греко-Ка-
толицької Церкви Максим Кро-
левський.

Всеукраїнське товариство 
політичних в’язнів і репресова-
них за підтримки Збройних Сил 
України нагородили почесни-
ми грамотами Полтавської об-
ласної державної адміністрації 
та обласної ради, а також подя-
ками командування 53-ї та 58-ї 
ОМБ ЗСУ, Полтавського облас-
ного військового комісаріату. 

Звернувся до присутніх і 
заслужений працівник культу-
ри України, кандидат історич-
них наук Олександр Супрунен-
ко — директор Полтавського 
краєзнавчого музею імені Ва-
силя Кричевського, де відбула-
ся зустріч. Тут відкрили вистав-
ку світлин та документів членів 
Полтавського обласного відді-
лення Товариства. 

Зворушливістю запам’я-
талися поетичні виступи в’язнів 

сумління — головного редакто-
ра видання ВТПВіР «Зона», по-
ета й мовознавця Олекси Різ-
никіва з Одеси, депутата Вер-
ховної Ради кількох скликань, 
голови Полтавського обласно-
го об’єднання «Просвіти» Мико-
ли Кульчинського та полтавця-
політв’язня Богдана Купновиць-
кого.

Виступили також перемож-
ці міжнародних і всеукраїнських 
фестивалів — пісенно-танцю-

вальний ансамбль «Полтава» об-
ласної філармонії, композитор і 
співак Юрій Трейгель, бандурист 
і лірник Іван Новобранець. 

…А Козацький марш кликав 
до звитяги та звеличував неза-
лежну, соборну й вільну Україну!

Валентина ШЕМЧУК, 
ведуча свята, голова 

Полтавського обласного 
відділення Міжнародної організації 

«Жіноча громада» 
Фото Олександра Мацарова

Вшанування відбулися в селі 
Рудка-Козинська Рожищенсько-
го району, і вперше участь у та-
кому заході взяв урядовець ви-
сокого рангу — віце-прем’єр-
міністр України Павло Розенко, 
а також голова Українського 
інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович. Загалом 
останніми роками на Волині 
оминали дражливу тему міжет-
нічного протистояння. Натомість 
у Польщі тему так званої Волин-
ської різанини педалювали і по-
літики, і обивателі. Порозуміння 
досі не знайдено. А на Волині є 
багато сіл, мешканці яких 1943 
року були знищені лише за те, що 
українці. Це Красний Сад (напад 
поляків відбувся 19 квітня 1943 
року, задовго до 12 липня, яким 
поляки визначають початок так 
званої Волинської різанини). Це 
Гончий Брід у Ковельському ра-
йоні, Малинівка і Мар’янівка — 
в Рожищенському, Охнівка — у 
Володимир-Волинському, Тули-
чів, Радовичі, хутір Абісінія — в 
Турійському. Після Рудки-Козин-
ської, де 9 липня 1943-го було 
спалено село і вбито 17 селян, 
були ще Сокіл, Доросині, Заліс-
ці, Любче, Тихотин, Башова...

«Безумовно, що події на Во-
лині стали однією з найтрагічні-
ших сторінок українсько-поль-

ської війни та нашої спільної іс-
торії. Ми не повинні повторю-
вати трагічних помилок спільної 
українсько-польської історії. І 
ми не маємо права забувати, 
що дружні народи ставали за-
ручниками чужих геополітичних 
ігор. Але це можливо лише тоді, 
коли ми пройдемо шлях взаємо-
прощення, взаємного визнання 
помилок минулого, увіковічнен-
ня пам’яті всіх жертв тодішньої 
трагедії і недопущення плюндру-
вання, знищення, руйнування 
могил, пам’ятників», — сказав 

на траурному мітингу в Рудці-Ко-
зинській Павло Розенко. 

«Не можемо поділити учас-
ників цього конфлікту, цієї війни 
на жертв і катів за національ-
ною ознакою. Убивали україн-
ців, але вбивали й українці. Уби-
вали поляків, але вбивали і по-
ляки. Убивали, захищаючись, 
але також вбивали і безневин-
них. Убивали, вірячи у свої іде-
али, але також не сповідуючи 
жодних ідей, лише заради зис-
ку чи сліпої помсти. Так робили 
і українці, і поляки. Нині ми зга-

дуємо українців, знищених тут у 
Рудці-Козинській, знищених по-
ляками на німецькій службі. Це 
приклад того, як учасники цього 
конфлікту не цуралися викорис-
товувати в ньому треті сили, на-
віть якщо ця третя сила, в дано-
му випадку — нацисти, була во-
рожою до них самих. Так робили 
обидва учасники цього конфлік-
ту — і українці, і поляки. Ми ма-
ємо пам’ятати всіх жертв кон-
флікту, маємо вшановувати їх 
— це наш обов’язок перед пред-
ками. Але ми не сміємо пере-
творювати пам’ять про конфлікт 
минулого на джерело майбут-
ніх конфліктів. Це буде наругою 
над пам’яттю вбитих у взаєм-
ному протистоянні як українців, 
так і поляків. Зберегти приязні 
стосунки між нашими народа-
ми — це наш інший обов’язок, 
обов’язок перед нащадками», — 
говорив у своєму виступі Воло-
димир В’ятрович.

* * *
На Волині вшанували 

жертв польсько-українсько-
го протистояння і президен-
ти обох держав:  України — 
Петро Порошенко,  Польщі  
— Анджей Дуда. Правда, 
зробили це вшанування не 
спільно, а кожен окремо. 

«Вивчення правди на тему польсько-
українських відносин під час Другої світової 
війни — це виснажливий і важкий процес, 
що вимагає терпіння й часу», — написав спі-
кер Сенату Польщі Станіслав Карчевський 
у листі, прочитаному на відкритті дводенної 
конференції, присвяченої цьому питанню. 
Карчевський звернувся до учасників орга-
нізованої Інститутом національної пам’яті 
Польщі дводенної міжнародної конференції 
«Друга світова війна у польсько-українських 
відносинах — стан досліджень, дослідниць-
кі перспективи», що почалася 5 липня у Вар-
шаві.

Спікер Сенату нагадав, що сусідні поль-
ський та український народи об’єднує декіль-
ка століть спільної, часто неспокійної історії, 
під час якої були періоди «співпраці та поро-
зуміння, проте були також трагічні події, по-
значені взаємною неприязню та ворожістю».

Спікер у листі звернув також увагу, що 
нинішня конференція є частиною традиції 
наукових зустрічей польських та українських 
істориків, що проводять уже протягом де-
кількох років.

У свою чергу, президент Інституту націо-
нальної пам’яті Польщі Ярослав Шарек під-
креслив, що Польщу та Україну об’єднує важ-
ке сусідство та багато століть спільної істо-
рії. Він нагадав слова «відомого письменни-
ка, який відродив польський дух, — Генрика 
Сенкевича, лауреата Нобелівської премії: 
«Ненависть вросла в серця та отруїла брат-
ню кров».

«Він писав так про дійсність три століт-
тя тому. Він не міг передбачити, що прине-
се нам XX століття. Для нас почалася велика 
війна з мільйонами жертв. З тієї війни зрос-
ла наша незалежність, біля її порога поли-
лася кров — між поляками та українцями у 

Львові, в Перемишлі, на багатьох полях битв 
польсько-української війни», — сказав голо-
ва ІНП Польщі.

«Але дуже швидко деякі українці стали 
поряд з поляками, аби захиститися від того 
зла XX століття, від більшовизму. Варшава 
захистилася, Київ — ні. Наслідки для україн-
ського народу були немислимими. Мільйони 
жертв Голодомору, Великого терору. Про це 
мало знають не тільки в Польщі, а й особли-
во в Західній Європі», — сказав Шарек.

У конференції, що завершилася 6 лип-
ня, взяли участь історики, котрі виступили з 
доповідями на тему польсько-українського 
конфлікту в польській, українській та німець-
кій історіографії, проблем інтерпретацій і 
термінології конфлікту, ексгумацій жертв 
злочинів ОУН-УПА і місць пам’яті в Польщі та 
в Україні, пов’язаних з так званою антиполь-
ською операцією ОУН-УПА.

На Волині вшанували пам’ять загиблих 
під час українсько-польського конфлікту 1943 року

Президент Петро Порошенко на вшануванні у Сагрині. 
У центрі — голова Об'єднання українців Польщі Петро Тима  

і  голова Перемишльського відділу ОУП Марія Туцька. 

Діалог між польськими та українськими істориками триває

Нас єднає Україна 
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Бліц-інформ
«Пісенний 
«Кобзар»
Це масштабний культур-

но-мистецький проект, який 
складається з нотного видан-
ня зібрання хорових творів у 
семи томах та аудіозаписів на 
його основі хорової Шевчен-
кіани під назвою «Тарас Шев-
ченко. Пісенний «Кобзар». Все-
український мистецький про-
ект «Україна співає «Кобзаря».

Зібрання хорових творів 
у семи томах «Тарас Шевчен-
ко. Пісенний «Кобзар». Хорова 
Шевченкіана». Укладач П. І. Му-
равський. Ідея видання, вступ-
на стаття й загальна редакція: 
О. А. Шокала. Київ, видавни-
чий центр «Просвіта», 2014 – 
2018 рр. Твори нотного зібран-
ня розподілено на три групи: 1, 
2, 3 тт. — твори a cappella; 4, 
5 тт. — твори з інструменталь-
ним супроводом; 6, 7 — твори 
великої форми з симфонічним 
оркестром.

У Росії щось 
затівають з даними 
про репресованих
У РФ на підставі засекре-

ченого наказу від 2014 року 
знищують архівні відомості 
про репресованих громадян 
СРСР. Про це розповів дирек-
тор Музею історії ГУЛАГу (Мо-
сква) Роман Романов у лис-
ті на ім’я радника президента 
РФ і голови Ради з прав люди-
ни при президентові РФ Ми-
хайла Федотова.

Ідеться про знищення облі-
кових карток, які складали на 
в’язнів концтаборів, що вихо-
дили з ув’язнення. Картки міс-
тили дані про людину та її пе-
ребування в системі таборів.

Зокрема, в наказі йдеть-
ся про те, що картки слід зни-
щувати по досягненні засу-
дженим віку 80 років. Наказ 
підписаний МВС, Мін’юстом, 
МНС, Міноборони, ФСБ, Фе-
деральною службою з контро-
лю за обігом наркотиків, Фе-
деральною митною службою, 
Федеральною службою охоро-
ни, Службою зовнішньої роз-
відки, Генпрокуратурою та 
Державною фельд’єгерською 
службою.

«Кримінальні справи гро-
мадян зберігаються або в 
ФСБ, або в держархівах. Але 
всі вони закінчуються датою 
засудження й відомостями 
про вирок — розстріл або та-
бір. Із розстрілом зрозуміло. 
А інформація, куди відправи-
ли засудженого до таборів, чи 
вижив він, чи переводили його 
з одного табору до іншого, міс-
титься лише в облікових карт-
ках, які зберігаються в МВС. І 
ця інформація після знищення 
картки приречена на забуття», 
—  пояснив Прудовський.

Представники російської 
влади поспішили заспокоїти 
громадськість: мовляв, ті карт-
ки просто оцифровують, пере-
водять в електронну версію. 
Але що дійсно коїться з цими 
даними, поки не зрозуміло.

Левко Григорович Лук’яненко — 
український дисидент і політв’язень 
часів СРСР. Співзасновник Україн-
ської Гельсінської групи. Політик і 
громадський діяч, народний депутат 
України. Герой України. Письменник. 
Автор Акта проголошення незалеж-
ності України. Лауреат Національної 
премії України ім. Т. Шевченка 2016 
року.

Народився 24 серпня 1928 р. у 
селянській родині Григорія й Натал-
ки Лук’яненків. Коли юнаку минуло 
15 років, його рекрутували в ряди 
Радянської армії. У 1953 р. всту-
пив на юридичний факультет Мос-
ковського університету. Вів активне 
громадське життя. Від 1957 р. вирі-
шив орієнтуватися на підпільну бо-
ротьбу. На Львівщині, де мешкав і 
працював, разом зі Степаном Віру-
ном і Василем Луцьківим створили 
підпільну партію Українська робітни-
чо-селянська спілка (УРСС).

У середині 1959 р. переїхав до 
Глинянського району, перевівся в 
адвокатуру. Тут він знайшов одно-
думців — Івана Кандибу й Олексан-
дра Лібовича.

7 листопада 1960 р. у Львові від-
булася перша організаційна зустріч 
партії, на якій обговорили програму. 
Але 21 січня 1961 р. були заарешто-

вані Іван Кандиба, Степан Вірун, Ва-
силь Луцьків, Олександр Лібович та 
Левко Лук’яненко, пізніше Іван Кі-
пиш та Йосип Боровницький.

У травні 1961 р. Львівський 
обласний суд засудив Лук’яненка 
до розстрілу за ст. 56 ч. 1 і 64 КК 
УРСР. Звинувачення було побудо-
ване на першому проекті програ-
ми УРСС. Звинувачували в тому, що 
він «з 1957 р. виношував ідею від-
риву УРСР від СРСР, підривав авто-
ритет КПРС, зводив наклепи на те-
орію марксизму-ленінізму». Через 
72 доби Верховний Суд замінив 
розстріл на 15 років позбавлен-
ня волі. Інші арештовані отримали 
строки від 10 до 15 років позбав-
лення волі. Це при тому, що у стат-
тях 17 і 125 радянської Конститу-
ції було проголошено право виходу 
кожної союзної республіки із СРСР 
та свободу слова для кожного гро-
мадянина. 

Кару відбував у Мордовській 
АРСР, з 1967-го — три роки у Влади-
мирській тюрмі, потім знову в Мор-
довії. 

1966 р. у Мордовські табори 
прибула нова генерація політв’язнів 
— шістдесятники. Вони вели бо-
ротьбу з адміністрацією таборів 
проти грубого порушення законо-

давства і прав в’язнів. Дані про цю 
боротьбу стали відомими світовій 
громадськості. Левко Лук’яненко 
брав у цій боротьбі активну участь. 
Щоб посилити ізоляцію, 500 най-
активніших політв’язнів перевели 
до Пермських таборів. У 1974 р. за 
організацію страйку Чусовський ра-
йонний суд засудив трьох ініціато-
рів, у тому числі Л. Лук’яненка, до 
тюремного ув’язнення у Владимир-
ській тюрмі.

9 листопада 1976 р., за про-
позицією Миколи Руденка, Левко 
Лук’яненко увійшов до складу Укра-
їнської Гельсінкської групи (УГГ).

20 червня 1978 р. Лук’яненко 
був засуджений Чернігівським обл-
судом за ст. 62 ч. 2 КК УРСР до 10 
років позбавлення волі й 5 років за-
слання та визнаний особливо небез-
печним рецидивістом.

Покарання відбував у таборі 
особливо суворого режиму в Мор-
довській АРСР. Разом з іншими 
політв’язнями продовжив боротьбу, 
готував і передавав на Захід інфор-
мацію. У лютому 1980 р. усіх в’язнів 
особливого режиму, серед них і 
Лук’яненка, перевели у спеціаль-
но збудовану тюрму в селі Кучино 
Пермської області. 8 грудня 1987 р. 
етапували на заслання в село Бере-

зівка Парабельського району Том-
ської області.

У березні 1988 р. Левка 
Лук’яненка заочно обрали головою 
відновленої Української Гельсінської 
групи, яка від 7 липня 1988 року по-
чала діяти як Українська Гельсінська 
спілка (УГС). 

30 листопада 1988 р. Левко 
Лук’яненко був звільнений із за-
слання. На початку 1989 р. повер-
нувся до України.

У квітні 1990 р. на установчому 
з’їзді УГС обраний головою створе-
ної на її базі Української республі-
канської партії. У березні 1990 р. 
обраний депутатом Верховної Ради 
України ХІІ (І) скликання.

Левко Григорович Лук’яненко 
— автор тексту Акта проголошення 
незалежності України від 24 серп-
ня 1991 р. У травні 1992 р. склав 
повноваження депутата й залишив 
посаду голови УРП у зв’язку з при-
значенням Надзвичайним і Повно-
важним послом України в Канаді. У 
листопаді 1993 р. через незгоду з 
політикою уряду України подав у від-
ставку й повернувся в Україну.

Народний депутат України ІІ, IV і 
V скликання.

Володів англійською, поль-
ською, німецькою мовами. 

Краєзнавець Олександр Ясенчук останніми роками то-
варишував з Левком Лук’яненком. 

Олександр згадує: «Одного разу я йому телефоную, 
десь років два тому, питаю: «Левку Григоровичу, а Ви може-
те говорити?» Ні, каже, незручно, бо я сиджу на даху і його 
ремонтую. Левку Григоровичу було 88 років, а він залазив 
іще на дах».

Півроку тому Олександр Ясенчук отримав прохання від 
Левка Лук’яненка. Як виявилося — останнє. Нині його ви-
конує. 

«Левко Григорович просив мене знайти, де розстріля-
ний його дядько. Я дізнався, що, коли Щорс зайняв Город-
ню, розстріляли близько 70 осіб, і їх усіх поховали в такій 
місцевості як Піски. Далі не просунулося, тож шукаю».

12 травня цього року Ясенчук організовував зустріч 
Левка Лук’яненка зі студентами. Тоді той востаннє відвідав 
Чернігів. Студенти Чернігівського технологічного універси-
тету стоячи вітали Героя України. Під час зустрічі україн-
ський дисидент сказав: «Дуже важко, бо страшенно роз-
чаровує мене наше населення. І я не думав, що в українців 
рабство настільки глибоко в душах. Але зараз є багато ак-
тивної молоді. І ця молодь готова битися, боротися, відсто-
ювати українство».

Згасло життя щирого сина України, бор-
ця за волю і незалежність України, дисидента 
комуністичного режиму, незламного патріота, 
політичного діяча і відкритого критика Левка 
Лук’яненка.

Його повчальні виступи були уроком для 
багатьох.

Нехай Всевишній Господь прийме його 
душу у своє царство небесне, а пам’ять про 
нього нехай живе вічно.

Ірина ВАЩУК,
голова Суспільної служби України

Світового конгресу українців, 
м. Торонто, Канада

Україна порощалася 
з велетом духу — Левком 
Лук’яненком. Примітно, що 
дати народження та смерті 
цієї великої людини сповне-
ні дивовижними збігами. Він 
народився 24 серпня 1928 
року. І ніби у відповідь на мно-
готрудне боріння цього вели-
кого чоловіка саме 24 серп-
ня 1991 року позачерговою 
сесією Верховної Ради УРСР 
було ухвалено «Акт проголо-
шення незалежності Украї-
ни», автором тексту якого був 
Лук’яненко. І помер він у день 
тридцятиліття з моменту про-
голошення Української Гель-
сінської спілки у Львові, голо-
вою якої був.

Між цими двома дата-
ми — многотрудне і складне 
життя, сповнене жалями й 
перемогами, судами й виро-
ками, таборами й карцера-
ми, протестами й місяцями 
сидіння в камері смертників, 
депутатською й літературною 
діяльністю. 

Востаннє бачилася з п. 
Левком у Києві у грудні 2016 
року під час відзначення 40-ї 
річниці Української Гельсін-
ської спілки. Він виступав, 
був активним, рішучим та 
оптимістичним… Поважний 
вік та 26 років, проведені в 
ув’язненні, ніяк не познача-
лися на ньому. Особливо те-
плими були зустрічі з друзями 
по таборах, зокрема з трид-
цять шостої зони (село Кучи-
но у Пермській області).

Це саме та горезвісна 
зона, де загинув Стус, там 
сиділи сотні колишніх бійців 
УПА, Євген Сверстюк, Олесь 
Сергієнко, Тарас Мельничук, 
Анатолій Здоровий, Володи-
мир Мармус, Дмитро Гринь-
ків, Роман Чупрей, Володи-
мир Рокетський та тисячі ін-

ших українців-дисидентів. Та-
кож було багато активістів з 
Прибалтики. Він писав: «Це 
для мене було навчання. Я 
був радий, що потрапив у се-
редовище, протилежне офі-
ційній системі. Влада зроби-
ла собі ведмежу послугу. Ми 
всі спали в одній нерозгоро-
дженій секції, збиралися на-
товпом і обмінювалися ін-
формацією».

Такої самої думки і мій 
тато — Олекса Різників, який 
там теж відсидів свій дру-
гий п’ятирічний з гаком тер-
мін ув’язнення. Він говорив, 
що спілкування з такими не-
пересічними людьми лише 
стимулювало до навчання 
й боротьби. За час відсид-
ки тато від литовців і лати-
шів вивчив литовську й ла-
тиську мови, а з допомогою 
литовця Сімаса Кудірки зро-
бив переклад геніальної по-
еми «Героїка, або Засуджен-
ня Прометея» Марцинкявічю-
са. Левко Лук’яненко в одній 
зі своїх книжок описував, як 
він, звільняючись, намагався 
вивезти на свободу цей пе-
реклад, однак його забрали 

в нього як «антисовєтчину».
У нотатнику тата зберігся 

запис Левка Лук’яненка, зро-
блений у Києві на Всесвітньо-
му форумі українських поетів 
«Золотий гомін»:

«Слава нашій невмиру-
щості! Сьогодні зустрів Олек-
су Різникова, однокашника з 
уральського концтабору № 
36, і його посивіла голова 
понесла уяву в далеку чужи-
нецьку неволю — паркан, ко-
лючий дріт і добра посмішка 
Олекси.

Слава Богу, що мрії про 
волю України починають вті-
люватися в життя, і над тю-
ремними стражданнями по-
чинає підноситися радість 
національного відродження. 

Дай Боже, тобі, друже 
Олексо, творчого натхнення і 
успіхів на славу тобі і радість 
усім нам. 13 вересня 1990 
року. Л.Лук’яненко». 

Я переконана, що невми-
руща душа Левка Лук’яненка 
буде й надалі берегти Україну 
та вселятиме в нас незламну 
віру у справедливість і пере-
могу!

Ярослава РІЗНИКОВА

Пам’яті Левка Григоровича Лук’яненка

Чернігівські 
спомини

Велет українського духу

Вічна пам’ять

З чернігівськими рухівцями.

На Козацькому святі в Батурині.

Зліва — Олекса Різників, справа — Ярослава Різникова.
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Діаспора виховує 
свідомих українців

Свято останнього дзвоника 
відбулося у Школі українознав-
ства «Самопоміч» у Нью-Йорку. У 
вишиванках прямували учні до 
церкви.

Цього року з нашої школи ви-
летіли у світ 14 випускників. Вони 
змалечку відвідували уроки, вчи-
лися наук, а також співати й тан-
цювати, бути свідомими українця-
ми, тепер уже понесуть у світ до-
бре слово про Україну, відстоюва-
тимуть її інтереси.

Дякуємо батькам на чолі з 
Оксаною Коваль, головою бать-
ківського комітету, котрі доклали 
великих зусиль, аби цей шкільний 
рік минув успішно; Наталії Думі, 
голові Об’єднання українців Аме-
рики «Самопоміч» у Нью-Йорку, 
за її підтримку школи; Талі Даниш, 
члену дирекції, Олегу Мельнику, 
адміністратору школи, й усім учи-
телям.

Велика подяка Івану Макару, 
нашому директору.

Відпочинок 
поєднали 

з доброчинністю
На території монастиря свя-

тих отців Василіян у Ґлен-Кові 42-
ий відділ Організації оборони чо-
тирьох свобід України (ООЧСУ) на 
Лонґ-Айленді (Нью-Йорк) провів 
пікнік, присвячений Дню батька. 

Захід почався службою Бо-
жою, яку відправив настоятель о. 
Василь. На святі панувала чудова 
українська атмосфера. Між сто-
літніми деревами натягнули ве-
личезний синьо-жовтий стяг, при-
крашений вінком із соняхів. 

Усі насолоджувалися пісня-
ми тріо «Намисто» у складі Роксо-
лани Левенець, Юлі Трояновської 
та Людмили Грель. Діти мали свій 
майданчик з цікавими іграми. 

Перед громадою виступи-
ла також Галина Фенченко, голо-
ва 42-го відділу ООЧСУ на Лонґ-
Айленді. Вона представила почес-
них гостей свята — ветеранів ро-
сійсько-української війни Миколу 
Левкуна та Леоніда Хмелькова з 
їхніми дружинами. Волонтери Та-
рас Садовий і Олександра Капрал 
співпрацюють з доброчинним 
фондом Revived Soldiers Ukraine, 
саме вони привезли поранених. 
Бійці пережили кілька операцій, 
нині перебувають на  лікуванні 
й реабілітації у США, чекають на 
протезування. 42-ий відділ ООЧСУ 
вже не вперше співпрацює з цими 
волонтерами. Торік була надана 
допомога шістьом воїнам.

На пікнік ООЧСУ завітала відо-
ма українська художниця Оксана 
Танасів, котра мала із собою одну 
зі своїх чудових картин. Дізна-
вшись про присутніх ветеранів, 
вона виявила бажання пожерт-
вувати її для доброчинного аукці-
ону. Люди оплесками підтримали 
ідею, і лот було виставлено за по-
чаткову ціну $200. У підсумку Ігор 
Левицький викупив картину за 
$1000 і цим показав приклад для 
всіх гостей свята. Через 30 хви-
лин громада зібрала ще $1500, 
і 42-ий відділ ООЧСУ від себе по-
жертвував ще $500. Таким чином, 
кожному ветерану вручили допо-
могу в розмірі $1575. 

Надалі настав час веселих 
танців і співів з гуртом «Родина». 
Роман і Люба Марчаки викона-
ли чудовий вінок з українських пі-
сень. Вони також співпрацюють зі 
згаданим доброчинним фондом, 
беруть активну участь у благодій-
них концертах, де збирають кошти 
на лікування наших бійців.

Meest-Online

Міжнародну громадську організацію українців 
«Четверта Хвиля» заснували Всеукраїнська гро-
мадська організація «Українська Взаємодопомо-
га» та 48 закордонних українських громадських 
організацій з 23 країн на установчому з’їзді в Киє-
ві 19 серпня 2006 року.

Суть діяльності МГОУ «Четверта Хвиля» — ко-
ординація співпраці представників новітньої хви-
лі української міграції й еміграції з громадськими 
організаціями та державними органами України й 
країн їхнього перебування для захисту й реаліза-

ції громадянських, професійних, культурних, соці-
альних, економічних прав українців; громадянська 
взаємодопомога та сприяння поверненню україн-
ського середнього класу в Україну для відновлення 
життєздатної цілісності української нації.

Наш девіз: «Українці — для України!» Це пе-
редбачає право, обов’язок і відповідальність кож-
ного українського громадянина й закордонного 
українця брати дієву участь у саморозвитку Укра-
їнської держави.

Головна мета веб-сайту «Четверта Хвиля» — 

охоплення інформаційним полем багатомільйон-
ної української трудової міграції та новітньої й ста-
рої еміграції по цілому світу з метою збереження 
зв’язків українців з Україною та формування пе-
редумов повернення на Батьківщину.

Запрошуємо всіх до налагодження через наш 
інформаційний ресурс різноманітних контактів та 
до дієвої співпраці. Адреса сайту: http://4hvylia.
com/. Електронна адреса: 4hvyliamail@gmail.com

Олександер ШОКАЛО, 
представники МГОУ «Четверта Хвиля» в Україні

Поява перших населених пунк-
тів з українськими назвами на те-
риторії Канади сягає кінця ХІХ ст. 
Про історію того, як на мапі Канади 
з’явилися українські назви, розпові-
ла Ольга Сухобокова, кандидат істо-
ричних наук і доцент Київського на-
ціонального університету ім. Тараса 
Шевченка.

Як відомо, перші «задокументо-
вані» українці в Канаді — Іван Пили-
пів та Василь Єлиняк із села Небилів 
Калуського повіту Станіславського 
воєводства (тепер — Рожнятівський 
р-н Івано-Франківської обл.) — при-
були туди 1891 року. Саме вони до-
помогли іммігрувати до Канади ще 
кільком сім’ям з України, поклавши 
початок українській діаспорі в Ка-
наді, а також заснували там перше 
та найбільше поселення українців в 
Една-Стар за 80 км на північний схід 
від Едмонтона (провінція Альберта).

Завдяки лояльній імміграційній 
політиці Канади під час першої хви-
лі імміграції (1890 – 1914 рр.) ім-
мігрувало понад 100 тисяч україн-
ців. За даними перепису населення 
1921 року, в Канаді вже прожива-

ло 170 тисяч українців (1,2% усьо-
го населення країни). Утім, на думку 
фахівців, це число могло б бути зна-
чно більшим, якби всі переселенці з 
українських земель ідентифікували 
себе як українці.

Як потенційні фермери, україн-
ські іммігранти оселялися в ново-
створених південно-західних провін-
ціях Канади — Манітобі, Саскачева-
ні й Альберті, де канадський уряд на-
давав їм гомстеди (земельні ділянки) 
по 65 га за відносно низькою ціною. 
Так широка, понад 1,2 тис. миль, сму-
га безлюдних прерій завдяки україн-
ським фермерам невдовзі перетво-
рилася на «хлібний кошик світу».

Від самого початку виявила-
ся одна з прикметних рис структу-
ри української діаспори в Канаді — 
компактність. Часто українці іммі-
грували громадами, сформованими 
з колишніх мешканців сіл і повітів, 
і на необжитих землях в Альбер-

ті, Саскачевані та Манітобі природ-
но створювали суто українські по-
селення та суцільні етнічні райони. 
Саме тут перепис 1921 року зафік-
сував проживання 90,1% українців. 
Згодом компактність проживання і 
згуртованість забезпечили швидке 
формування української діаспори, 
створення нею своїх організацій та 
національного представництва в ка-
надському суспільстві.

Так виникла низка українських 
поселень, що простягалися дугою з 
півночі Альберти до південного схо-
ду Манітоби: Нью-Київ, Прут, Букови-
на, Ярослав, Україна, Київ, Полтава, 
Тернопіль, Витків, Снятин, Коломия, 
Січ, Сокаль, Ольга, Дніпро, Дністер, 
Збруч, Карпати, Запоріжжя, Косів, 
Роса, Правда тощо. Цікаво, що в на-
звах населених пунктів українські 
іммігранти відобразили не лише гео-
графічні назви своєї Батьківщини, а 
й імена відомих українських діячів: 

Хмельницький, Сірко, Шевченко, Та-
рас, Петлюра тощо. Загалом на поча-
ток ХХІ ст. у Канаді було близько 200 
міст з українськими назвами.

Однак не всі поселення з україн-
ськими назвами заснували українці. 
Приміром, містечко Одеса (провінція 
Онтаріо) існувало задовго до масо-
вої імміграції українців і було назва-
но так ще 1854-го у зв’язку з Крим-
ською війною. Так само не пов’язані 
з етнічними українцями дві Хортиці в 
Манітобі, засновані у 1870-х рр. ні-
мецькими менонітами — нащадка-
ми німецьких колоністів, котрих Ка-
терина ІІ переселила на Хортицю піс-
ля зруйнування Запорізької Січі.

Для порівняння зауважимо, що 
майже паралельно відбувалася й 
імміграція українців до США, що по-
чалася раніше, ніж у Канаді — в дру-
гій половині 1870-х рр. Поселення 
українців (робітників із Закарпаття) 
в м. Шенандоа (штат Пенсильванія) 
стало першим осередком організо-
ваного громадського життя україн-
ців у США. 1898 року група протес-
тантів з Київщини утворила в Пів-
денній Дакоті низку поселень, у т. ч. 
Київ. Пізніше в Північній Дакоті гре-
ко-католики з Галичини заснували 
село Україна.

Українці у США неодноразово на-
магалися реалізувати ідею створен-
ня українських колоній. Першу спро-
бу здійснив легендарний о. Агапій 
Гончаренко, засновник української 
діаспори у США, котрий організу-
вав хутір Україна в Гейворді непода-
лік від Сан-Франциско в Каліфорнії. 
Але ці спроби виявилися невдали-
ми. Адже, як і в Канаді, у США місце 
осідку українських іммігрантів дик-
тувалося потребами ринку праці та 
кваліфікацією іммігрантів. Тому тут 
українці оселялися в основному в 
промислових містах на Північному 
Сході, де працювали переважно на 
шахтах, у деревообробній промис-
ловості, на будівництві шляхів і за-
лізниць.

Meest-Online

Обласні «Просвіти» України багато праці при-
свячують для утвердження української мови на 
державному рівні. Вони працюють з молоддю і 
стараються видавати й перевидавати книжки та 
журнали з української історії та літератури, розпо-
всюджувати їх читачам.

Полтавська «Просвіта» під проводом довго-
літнього голови Миколи Кульчинського проводить 
активну працю з молоддю та студентами. Просві-
тяни влаштовують презентації нововиданих кни-
жок про видатних будівничих Української держа-
ви в обласній бібліотеці ім. Котляревського. А ми-
нулими роками вони організовували фестиваль 
«Мазепа-фест», на який приїздили молоді музи-
канти й співаки з усіх частин України. 

Пам’ятник гетьманові Мазепі був нарешті від-
критий 2016 року. 

Цього року в Полтаві відбулася презентація 
документального фільму режисера Михайла Тка-
чука «Покликав нас Госпожий глас» про головного 
художника УПА Ніла Хасевича. 

Із серії видань «Просвітянська книгозбір-
ня» Полтавської обласної «Просвіти», яка почала-
ся 2012 року, вийшли друком такі книжки: Юрій 
Шевельов «Вибране»; Євген Маланюк «Вибране»; 
Леонід Полтава «Енеїда модерна»; Леонід Полта-
ва «1709», «Від Старої Громади до шістдесятників. 
Збірник спогадів»; Тарас Шевченко «Три літа»; Па-

нас Мирний «Вибране»; «Сойчине крило. Антоло-
гія українського оповідання»; «Симон Петлюра та 
українська революція»; Софія Русова «Мемуари»; 
«Симон Петлюра і його родина».

Видавничий центр «Просвіти» в Києві видав 
серію під назвою «Бібліотека українського воїна» 
для вояків на Сході України. Це 10 книжечок мало-
го формату, які можна мати із собою на фронті, пе-
речитати й передати іншому воякові.

Рівненська «Просвіта» роками перевидає 
українські книжки з минулого, які були цензуро-
вані або заборонені колись. Особливо гарно ілю-
стровані їхні видання Шевченкіани у твердій палі-
турці.

Хмельницька «Просвіта» видала серію дитя-
чих книжок авторства колишньої голови місцевої 
«Просвіти», письменниці й учительки Ніни Шмури-
кової-Гаврилюк.

У Харкові від 1994 року виходить «Журавлик», 
газета для дітей і дорослих, до якої надсилають свої 
твори учні й учителі з усіх областей України. Головний 
редактор «Журавлика» — Анатолій Кіндратенко, дов-
голітній голова обласної Харківської «Просвіти».

Чернівецька обласна «Просвіта» від 1993 року 
видає літературний просвітницький журнал «Україн-
ська ластівка», де можна знайти цікаві дописи про 
визначних людей України, творчі праці юних буко-
винців, новини про українські громади в діаспорі.

Запорізька «Просвіта» видала збірник творів 
сучасних письменників свого краю під заголов-
ком «Не міліють джерела Дніпрові».

«Просвіта» Самбора Львівської області ви-
дала музичні твори Романа Панькова та Богдани 
Фільц на слова Івана Франка, а також твори для 
дитячого хору Дзвенислави Василик.

ТУМ (США) від 1995 року фінансово допомагає 
обласним «Просвітам» України в їхній видавничій 
діяльності. За ці роки було видано понад 220 кни-
жок і журналів за підтримки членів ТУМ, а також 
за підтримки Фундації родини Демусів, Фундації 
«Спадщина-Чикаго», Фундації «Самопоміч-Чикаго» 
та Фундації імені Івана Багряного.

Щира подяка всім.
Віра БОДНАРУК,

професор, голова Товариства української мови 
(США)

Організація українців «Четверта хвиля» створила свій сайт

Як на мапі Канади з’явилися українські назви

Переселенці із Західної України в 
Альберті, 1911 р. Такий вигляд мали українські поселення в провінції Альберта у 1920-х рр.

Видавнича діяльність «Просвіти» 

Українська хата початку ХХ ст. у музеї української спадщини 
«Калина кантрі» (провінція Альберта).

Книжки, видані з поміччю ТУМ.
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Українська родина,  можливо,  
найбільша у світі
Найбільша родина в Україні мешкає на Одещині і 

претендує на рекорд світу. Вона налічує 346 осіб. Голо-
ва родини — 87-річний Павло Семенюк. Усе своє життя 
він прожив у містечку Доброславі, працював будівель-
ником, лише раз одружився. У складі родини — 13 ді-
тей, 127 онуків, 203 правнуки й 3 праправнуки. Части-
на з них мешкає в сусідній Молдові. Старшій доньці Се-
менюка — 66 років, а наймолодшим праправнукам ще 
немає й року.

Семенюки можуть претендувати на світовій ре-
корд. Найбільшою родиною на нашій планеті вважаєть-
ся одна з індійських спільнот. Проте вона налічує лише 
199 осіб.

Білоруські туристи все частіше 
їдуть відпочивати в Україну
Кількість білоруських туристів, що вирушили в орга-

нізовані турпоїздки в Україну, за рік зросла майже вдві-
чі, тоді як до Росії білоруси стали їздити значно рідше. 
Про це свідчить статистична збірка «Туризм і туристичні 
ресурси в Республіці Білорусь, 2018», випущена Белста-
том. За інформацією зі збірки, чисельність організова-
них туристів, що виїхали з Білорусі за кордон, 2017 року 
істотно збільшилася. Якщо 2016 року таких відпочи-
вальників налічувалося понад 495 тисяч, то 2017 року 
— більше 727 тисяч осіб.

Більшість білоруських туристів їздила відпочивати в 
країни поза СНД — 589 тисяч осіб. Найпопулярнішими 
державами для відпочинку білорусів стали Туреччина, 
яку відвідали 140 тисяч осіб, Єгипет — 123 тисячі, Бол-
гарія — більше 62 тисяч білорусів.

Серед країн СНД найбільш популярною для відпо-
чинку білорусів була Україна. Якщо 2016 року Україну 
відвідало близько 46 тисяч організованих білоруських 
туристів, то 2017-го — більше 91 тисячі. На другому міс-
ці в СНД у білорусів виявилася Росія, але її популярність 
значно зменшилася. 2016 року до РФ з Білорусі з’їздили 
понад 71 тисяча туристів, 2017 року — менше 47 тисяч.

У Каліфорнії продають 
місто-примару
У США виставлено на продаж порожнє місто Серо 

Гордо, розташоване на півдні від Сьєрра-Невади в Калі-
форнії. Його оцінили в 925 тис. доларів. Поселення на-
лежить одній сім’ї, і вона вирішила, що тепер — найкра-
щий час для його продажу. Тут на більш ніж 120 га розта-
шовані 22 будівлі, в тому числі покинуті готель, церква, 
барак для робітників.

Серо Гордо з’явилося як невелике шахтарське місто 
після відкриття в цій місцевості покладів срібла 1865 
року. Деякий час місто навіть було найбільшим вироб-
ником срібла й свинцю в Каліфорнії. Проте після падін-
ня цін на свинець та срібло й після великої пожежі Серо 
Гордо поступово спорожніло.

«У період розквіту тут у середньому відбувалося 
одно вбивство на тиждень. Це дійсно частина Дикого 
Заходу», — розповів агент з нерухомості Джейк Расму-
сон. В агентстві нерухомості запевняють, що місто нині 
викликає велику зацікавленість для інвестицій. Зокре-
ма, тут пропонують створити тематичний парк або «міс-
то марихуани».

У Канаді чоловіка засудили 
за 24 шлюби
Верховний суд країни засудив 61-річного чоловіка до 

домашнього арешту на півроку за те, що він був одруже-
ний на 24 жінках. Деякі супутниці засудженого були не-
повнолітніми. Дивовижно, як він примудрявся реєстру-
вати все нові шлюби, будучи стільки разів одруженим. 

Чоловікові доведеться не тільки знаходитися вдо-
ма і постійно звітувати про своє місцезнаходження, а 
й періодично виходити для виконання громадських ро-
біт. Протягом року після завершення арешту він пови-
нен буде звітувати в поліцію про відсутність порушень.

Раніше чоловік був священиком, навіть єпископом 
так званої «Фундаменталістської церкви Ісуса Христа», 
але пізніше вирішив стати мирянином. За його слова-
ми, багатоженство почасти пояснювалося особливос-
тями його віросповідання.

Із Туркменістану не випускають 
громадян молодших сорока років
Обмеження на виїзд із країни для жителів Турк-

меністану збільшили з віку 30 до 40 років. Громадя-
ни молодшого віку не отримують навіть туристичних 
віз. У Туркменістані дані про кількість тих, хто виїж-
джає з країни, закриті. Останнім часом набула масово-
го характеру трудова міграція, оскільки у країні триває 
  економічна криза.

Лондон — старе місто. У 
наші дні воно є одним з най-
більш відвідуваних туриста-
ми міст світу — багатьох ва-
бить його історія і неповторний 
шарм. 

Точний вік Лондона невідо-
мий, але, судячи зі знайдених 
літописів, місту близько двох 
тисяч років.

Заснований римлянами, 
спочатку Лондон називався на 
римський манер — Лондініум.

У лондонському замку Тау-
ер за воронами, що мешкають 
там, доглядає спеціальний ро-
бітник. Існує легенда, що Вели-
кобританія впаде, коли ці пта-
хи покинуть Тауер. 

Таксі в Лондоні існують 
двох видів — звичайні і тра-
диційні лондонські кеби. Щоб 
отримати ліцензію водія кеба, 
треба скласти важкий іспит 
на знання абсолютно всіх лон-
донських вулиць, тому що тра-
диційно водії кебів не корис-
туються картами або навігато-
рами.

Лондон — найбільше міс-
то Євросоюзу, друге за величи-
ною в Європі в цілому.

Щороку на Різдво на Тра-
фальгарській площі в Лондоні 
встановлюють ялинку, яку при-
силають з Осло. Це знак подя-
ки за допомогу, надану Норве-
гії під час Другої світової війни.

В’їзд на автомобілі в центр 
Лондона в денний час платний 
і коштує немало — десять фун-
тів стерлінгів.

У Лондоні є статуя Джор-

джу Вашингтону, але встанов-
лена вона на землі, привезеній 
зі США, оскільки Вашингтон за-
являв, що «нога його більше не 
ступить на англійську землю».

Знаменитий лондонський 
Біг Бен — не вежа, всупереч 
поширеному міфу. Біг Беном 
називається встановлена там 
дзвіниця, а назва самої вежі — 
Елізабет.

Під Лондоном тече двад-
цять схованих у труби річок.

Звід правил для суден, що 
входять у лондонську гавань, 
як і раніше, дозволяє консте-
блеві Тауера вимагати з кож-
ного корабля по бочці рому як 
мито.

Жителі Лондона розмовля-
ють більш ніж трьома сотнями 
мов, що робить Лондон найба-
гатомовнішим містом світу. 

Місцевий закон забороняє 
ловити таксі на вулицях Лондо-
на, якщо ви заражені чумою.

Усі лондонські автобуси 
стали червоними 1907 року. 
До цього їх фарбували в різні 
кольори.

В одному з музеїв британ-
ської столиці зберігається ко-
лекція речей, забутих пасажи-
рами в лондонському метро. 
Вона містить такі екстрава-
гантні речі, як людський череп, 
самурайський меч, труна, риба 
фугу.

Аеропорт Хітроу в Лондоні 
приймає і відправляє міжна-
родних рейсів більше, ніж будь-
який інший аеропорт світу.

Через пожежу 1666 року в 
Лондоні близько 70 тисяч лю-
дей залишилися без даху над 
головою, а мешкало в місті в 
той час 80 тисяч людей.

У Лондоні 1828 року від-
крили найперший у світі зоо-
парк.

У столиці Великобританії — 
більше тисячі вулиць.

Усупереч поширеній дум-
ці, Лондон — місто зовсім не 
дощове. Навпаки, одне з най-
більш сухих у Європі. Але по-
хмурих днів тут дійсно багато.

Автобуси в Лондоні їздять 
цілодобово.

Найдешевший транспорт 
тут — велосипед. Узяти його 
напрокат можна мало не на 
кожній вулиці, а добова орен-
да обійдеться вдвічі дешев-
ше від найкоротшої поїздки в 
метро.

Від Лондона до Парижа 
можна дістатися потягом усьо-
го за дві години.

У Червоному списку світу 
опинилося 26000 

вимираючих видів
Міжнародний союз охорони природи (МСОП) у Чер-

воному списку зникаючих видів назвав цього року 26 
тисяч вимираючих різновидів.

Серед них — малайзійська жаба. Популяція цьо-
го земноводного скорочується через надмірну актив-
ність туристів і забруднення місця існування.

Японські земляні черв’яки гинуть через агрохіміка-
ти й радіоактивні відходи Фукусіми.

Сцинк Бартла Фрера — рідкісна австралій-
ська ящірка, яку глобальне потепління витіснило на 
високогір’я Квінсленду.

Велетенську літаючу лисицю на Маскаренських 
островах винищують фермери, вважаючи, що та псує 
їхній урожай.

Основний ворог ямайського кролика — свійські коти 
й собаки. До того ж ареал мешкання цієї тварини різко 
скорочується через господарську діяльність людини.

Центром списку цього року стали австралійські 
рептилії, 7 з яких перебувають під загрозою зникнен-
ня. Серед причин — зміни клімату, а також агресивні 
отруйна жаба ага й дикі кішки, які вбивають сотні міль-
йонів рептилій щороку. 

Площа водойм значно 
більша

Геологи університету Північної Кароліни підрахува-
ли загальну площу річок і приток на суші (за винятком 
районів, укритих льодовиками). Учені використали дані, 
отримані супутником NASA Landsat. Результат нового 
дослідження здивував: загальна площа річок становить 
777 тис. км2, що на 44% більше, ніж вважалося раніше. 

Згідно з новими даними глобальної 
супутникової зйомки, від 2003 року втра-
ти деревного покриву планети зросли 
вдвічі, а вирубка в найважливіших тро-
пічних лісах подвоїлася від 2008 року. 
Найбільш масштабне знищення лісу спо-
стерігається в Демократичній Республіці 
Конго. Далі — Колумбія, в якій знеліснен-
ня 2017 року збільшилося на 46% через 
нелегальні вирубки. Кілька років тому лі-
дером за темпами втрати лісів була Індо-
незія. Третина всіх ссавців країни опини-
лася перед загрозою зникнення через 

втрату довкілля. Тоді 10 світових ліде-
рів виробництва пальмової олії під тис-
ком екологічної громадськості оголоси-
ли, що більше не розширюватимуть план-
тацій. Ці заходи і дії уряду сприяли тому, 
що торік вирубування лісів скоротилося 
на 60%.

Величезні масиви лісу знищують для 
садіння сої, виробництва пальмової олії, 
під пасовища, і просто відбувається виру-
бування дерев на продаж. Велика частина 
вирубувань є незаконною і пов’язана з ко-
рупцією. 

Тільки 2% фінансування заходів з бо-
ротьби зі зміною клімату спрямовано на 
захист лісів, хоча охорона їх могла б забез-
печити третину глобального скорочення 
викидів до 2030 року. 

Проблемою є й лісові пожежі. Вони до-
мінують у високих широтах, викликаючи 
приблизно 2/3 втрат  лісів у Канаді та Ро-
сії. Масштабна пожежонебезпечна ситуа-
ція також характерна для тропічних країн, 
де навмисно (приміром, як у Бразилії) та-
ким чином «очищають» поверхню від рос-
линності. 

Тисячолітні дерева 
Існують місця, де дерев-старожилів росте особливо багато. Одним з них є 

гора Фулу у Швеції. Науковці, здійснюючи перепис дерев, абсолютно випадко-
во виявили там сосни, яким кілька тисяч років.

У американському Big Tree Park ростуть кілька кипарисів, вік яких стано-
вить не менше трьох з половиною тисяч років.

Найстаріше, за даними дослідників, дерево росте в Каліфорнійському 
національному лісі Ініо. Це сосна остиста міжгірська, що має чотири тисячі 
вісімсот сорок два роки. Дерево росло тоді, коли в Єгипті ще не була зве-
дена жодна з пірамід. Цю сосну виявив учений-ботанік у середині ХХ сто-
ліття. Щоб зберегти дерево, інформацію про те, де воно точно росте, не 
розголошують. 

Цілком можливо, що люди побачать чимало нових найстаріших дерев. 
Адже багато з них ростуть у віддалених куточках, де рідко ступає нога людини.

Щодня на планеті зникає ділянка лісу площею з Нью-Йорк

Нині уряди по всьому світу актив-
но вирішують глобальну проблему 
забруднення Світового океану плас-
тиком.

За загальними оцінками, вісім 
мільйонів тонн пластикових відходів 
щороку надходить до Світового оке-
ану. При цьому великими постачаль-
никами сміття є річки. Близько 90% 
пластикових відходів, що забрудню-
ють Світовий океан, потрапляють до 
нього лише з десяти річок в Азії та 
Африці.

Учені з Німецького центру дослі-
джень навколишнього середовища 
проаналізували дані про пластико-
ве сміття з 79 місць уздовж 57 річок 
по всьому світу. Список десяти най-
більш забруднених пластиком річок 
такий: Янцзи (Східнокитайське море, 
Азія), Інд (Аравійське море, Азія), Ху-

анхе (Жовте море, Азія), Хайхе (Жов-
те море, Азія), Ніл (Середземне море, 
Африка), Ганг (Бенгальська зато-
ка, Азія), Сіцзян (Південнокитайське 
море, Азія), Амур (Охотське море, 
Азія), Нігер (Гвінейська затока, Аф-
рика), Меконг (Південнокитайське 
море, Азія).

Річка Янцзи в Китаї щороку при-
носить у Жовте море близько 1,5 
мільйона тонн пластику.

Ріки, які забруднені пластиком 
найбільше, належать до територій 
з високою густотою населення. На-
приклад, біля Янцзи живе понад пів-
мільярда людей. Забруднені ріки та-
кож знаходяться в країнах з високим 
рівнем виробництва, не повністю ре-
алізованого управління відходами, 
включно зі збиранням, скиданням і 
переробкою.

Які ріки найбільше забруднюють моря 
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У Брюсселі показали 
фільм, як Росія 

«купувала» чемпіонат 
світу з футболу

У бельгійській столиці від-
булася презентація докумен-
тального розслідування про 
корупцію у ФІФА — Всесвіт-
ній федерації футболу, що до-
зволила проведення чемпіо-
нату світу з футболу в РФ, яка 
веде збройну агресію проти 
України.

Найближчим часом фільм 
«Один кубок світу з футболу, 
одна війна, а скільки коруп-
ції?» покажуть на одному з 
українських, а також британ-
ських телеканалів.

Автор фільму — британ-
ський журналіст-розслідувач 
Тім Вайт — розповідає про 
свою роботу:

«Нині в Україні триває ві-
йна. Очевидно, що всі у світі 
розуміють, хто є агресором. 
І ця країна проводить Кубок 
світу... Як на мене, рішення 
надати Росії право провес-
ти чемпіонат світу з футболу 
очевидно було корумпова-
ним. Це нині розслідують. І 
саме про це мій фільм».

Вайт зауважив, що добре 
пам’ятає, як Захід запрова-
див санкції проти колишньо-
го СРСР та бойкотував мос-
ковські Олімпійські ігри 1980 
року у відповідь на введен-
ня радянського військового 
контингенту до Афганістану.

«Стосовно Росії цього 
зроблено не було. ФІФА по-
винна була відкликати Кубок 
світу з цієї країни», — пере-
конаний британський журна-
ліст.

Він припустив: якщо б 
такі великі футбольні й еко-
номічно розвинуті країни, які 
замовляють великі футболь-
ні телетрансляції, як Іспанія, 
Велика Британія, Німеччи-
на, Італія, Нідерланди та інші, 
дотримувалися єдиної пози-
ції та натиснули на ФІФА, то 
організатор чемпіонату сві-
ту ухвалив би правильне рі-
шення.

Помпезний 
і дорогий 
чемпіонат

Влада більшості регіо-
нів Росії, де відбувалися мат-
чі чемпіонату світу з футболу, 
скаржиться на непотрібні й 
дорогі в обслуговуванні ста-
діони. Про це йдеться в пу-
блікації російського видання 
«Комерсант».

За інформацією видання, 
утримування стадіонів оціню-
ють у 4 – 6 мільярдів рублів 
щороку. Ще до 5 млрд можуть 
витратити на переобладнан-
ня трибун.

У Самарі та Єкатеринбурзі 
розраховують на кошти з фе-
дерального бюджету, в Ниж-
ньому Новгороді збираються 
віддати стадіон в управлін-
ня іноземцям, а в Саранську 
— створити на частині арени 
торгову зону, хоча цей варі-
ант заборонив президент Ро-
сії Володимир Путін.

Чемпіонат став найдо-
рожчим у світовій історії фут-
болу. «З урахуванням витрат 
регіонів загальний бюджет 
першості перевищить 14 мі-
льярдів доларів», — пише «Ко-
мерсант».

Завершився 21-ий чемпіонат 
світу з футболу, що протягом мі-
сяця тривав у Росії.

Ось результат останнього мат-
чу одної восьмої фіналу, про який 
ми не встигли повідомити в попе-
редньому номері: Англія – Колум-
бія — 1:1 (за пенальті 4:3). Наступ-
ні результати такі.

Чвертьфінал: Франція – Уруг-
вай — 2:0; Бельгія – Бразилія — 
2:1; Англія – Швеція — 2:0; Хорва-
тія – Росія — 2:2 (за пенальті 4:3).

Півфінал: Франція – Бельгія — 
1:0; Хорватія – Англія — 2:1.

Матч за третє місце: Бельгія 
– Англія — 2:0. Бельгія вперше ви-
грала медалі чемпіонату. До цьо-
го 1986 року команда виходила до 
півфіналу, але програла майбут-
ньому чемпіону — Аргентині. 

На цьому чемпіонаті взагалі 
команди і гравці оновили чимало 
своїх попередніх досягнень. За-
хисник і капітан збірної Мекси-
ки Рафаель Маркес виступив на 
п’ятому чемпіонаті світу. Цим са-
мим увійшов до невеликої когорти 
рекордсменів. Досі на п’яти турні-
рах виступили лише його співвіт-
чизник — воротар Антоніо Карба-
халь (у 1950 – 1966 рр.), захисник 
збірної Німеччини Лотар Маттеус 
(у 1986 – 2002 рр., чемпіон сві-
ту 1990 року) та легендарний во-
ротар збірної Італії — Джанлуїджі 
Буффон, котрий виступав у п’яти 
попередніх турнірах. Цей чемпіо-
нат міг би бути для 40-річного капі-
тана збірної Італії рекордним шос-
тим, але Італія на мундіаль не про-
билася. 

Одвічне суперництво щодо чем-
піонства між Європою і Південною 
Америкою, схоже, солідно схилило-
ся в бік європейців. Тепер рахунок 
чемпіонств — 12:9 на користь Єв-
ропи. Востаннє латиноамериканці 
перемогли на турнірі 2002 року в 
Японії та Південній Кореї, тоді Бра-
зилія вп’яте здобула чемпіонство. 
Але наступні чотири турнірі вигра-
ли європейці: Італія (2006), Іспанія 
(2010), Німеччина (2014) і ось те-
пер Франція. На цьому чемпіона-
ті всі 4 півфіналісти представляли 
Європу. 

Англія була єдиною командою, 
повністю складеною із гравців 
свого чемпіонату. До речі, у скла-
ді інших найсильніших команд було 
чи не найбільше футболістів саме 
англійських клубів. Натомість про-
відні латиноамериканські команди 
— Бразилія, Аргентина, Уругвай — 
майже не мали гравців своїх вну-
трішніх чемпіонатів. І це тенденція 
останніх років: найбільш талано-
виті футболісти Південної Америки 
постійно поповнюють ряди євро-
пейських клубів, немало їх грає і в 
Україні. Схоже, відплив талантів з 
національних чемпіонатів негатив-
но впливає і на рівень збірних. 

Перед чемпіонатом Франція 
входила до числа тих 8-ми команд, 
які вибороли чемпіонський титул. 
Це було рівно 20 років тому, на до-
машньому чемпіонаті у Франції, 
де блискуча збірна на чолі з гені-
єм футболу Зінедіном Зіданом пе-
ремогла Бра-
зилію — 3:0. 
Цікаво, що 
нинішній тре-
нер збірної — 
49-річний Ді-
дьє Дешам 
— був капіта-
ном тої збір-
ної і отримав 

для неї Кубок світу. Він поповнив 
нечисленне коло зірок футболу, які 
здобували звання чемпіона світу і 
як гравці, і як головні тренери. Це 
Маріо Загало (Бразилія), до того ж 
двічі чемпіон як гравець, це Франц 
Беккенбауер (Німеччина). 

До нинішнього чемпіонату 
Франція двічі виходила до фіналу 
турніру: крім переможного, інший 
програла — 2006 року. Хорватія 
один раз вийшла до півфіналу — 
1998 року, де програла францу-
зам, що стали чемпіонами. Хорва-
ти тоді виграли матч за третє міс-
це. 

А тепер про головний матч фут-
больного чотириліття — фінал чем-
піонату світу, який відбувся в не-
ділю, 15 липня. Франція перемо-
гла з рахунком 4:2. Спершу тра-
пився прикрий автогол хорвата 
Маріо Манджукіча, котрий зрізав 
м’яч у власні ворота. Потім Іван Пе-
рішич зрівняв рахунок. Далі Анту-
ан Грізман з пенальті вивів фран-
цузів уперед, а потім по м’ячу за-
били французи Поль Погба й Кілі-
ан Мбаппе. Після прикрої помилки 
воротаря французів Манджукіч 
сквитав один м’яч, але на більше 
хорватів уже не вистачило. 

Далі відбулася урочиста цере-
монія нагородження. Спершу від-
знаки отримали головний арбітр 
матчу Нестор Пітана з Аргентини 
і його помічники. А потім медалі 
одержали гравці Хорватії і Франції. 
Їх вручали президент ФІДЕ Джан-
ні Інфантіно, а також президен-
ти Франції — Еммануель Макрон, 
Хорватії — Колінда Грабар-Кита-
рович, Росії — Володимир Путін. 
Усі три глави держав були присутні 
на цьому матчі. 

К р а щ и м 
ф у т б о л і с -
том чемпіо-
нату визна-
ний капітан 
збірної Хор-
ватії, півза-
хисник Лука 
Модрич. Кращим молодим грав-
цем — 19-річний форвард збір-

ної Фран-
ції і клубу 
«Парі Сен-
Жермен» Кі-
ліан Мбап-
пе. Кращим 
в о р о т а р е м 
в и з н а н и й 
Тібо Кур-
туа (Бель-
гія).  Кращим 

бомбардиром став капітан збірної 
Англії Гаррі Кейн, форвард лондон-

ського «Тоттенхему», котрий забив 
6 м’ячів і отримав традиційну наго-
роду — «Золоту бутсу». 

Найбільш урочистий і хвилюю-
чий момент: президент ФІФА вру-
чає золотий Кубок світу збірній 
Франції. За традицією Кубок узяв 
капітан команди — воротар Уго 
Льоріс. 

А тепер представляємо нового 
чемпіона світу. Ось хто найчастіше 
виходив на поле в матчах. Воротар 
Уго Льоріс («Тоттенхем», Англія), за-
хисники Бенджамен Павар («Штут-
гарт», Німеччина), Рафаель Варан 
(«Реал», Мадрид), Самюель Юмті-
ті («Барселона»), Лукас Ернандес 
(«Атлетико», Мадрид), півзахисники 
— Поль Погба («Манчестер Юнай-
тед»), Н’Голло Канте («Челсі», Ан-
глія), Блез Матюїді («Ювентус», Іта-
лія), форварди Антуан Грізман («Ат-
летико»), Олів’є Жиру («Челсі»), Кі-
ліан Мбаппе («ПСЖ»). Але в заявці 
на чемпіонат у кожній команді було 
по 23 футболісти. І всі інші гравці 
Франції стали чемпіонами світу, 
дехто з них виходив у старті чи на 
заміну в певних матчах. Ось вони: 
Стів Манданда, Альфонс Ареола, 
Преснель Кімпембе, Аділь Рамі, 
Джибріль Сідібе, Бенжамен Мен-
ді, Тома Лемар, Корентен Толіссо, 
Стівен Н’Зонзі, Набіл Фекір, Усман 
Дембеле, Флоріан Товен.

Н а й к р а -
щих слів за-
слуговує і 
збірна Хор-
ватії. Голо-
вний тренер 
— 51-річний 
Златко Далич 
— прийняв 
команду вже 
під час відбірного турніру, в дуже 
складній ситуації команди. Але ви-
вів її на чемпіонат і привів до зван-
ня віце-чемпіона. Зазначимо, що 
це друга   слов’янська країна, яка 
грала у фіналі чемпіонату світу за 
понад 80-річну історію турнірів. До 
цього була Чехословаччина (1934 і 
1962 рр.) 

Хорватія —  невелика держа-
ва на Балканському півострові, 
одна з шести республік колишньої 
Югославії. Населення — всього 4 
мільйони 150 тисяч. Територія — 
90 тис. кв. км, але площа суходолу 
— всього 57 тис. кв. км (менше ніж 
дві Чернігівські області), решта — 
це внутрішнє море. 

Серце команди — Лука Мод-
рич. Він не просто отримав «Золо-
тий м’яч» кращого гравця чемпіо-
нату, а й реально претендуватиме 
на «Золотий м’яч» кращого футбо-
ліста Європи 2018 року, порушив-

ши 10-річну монополію Ліонеля 
Мессі та свого багаторічного одно-
клубника Кріштіану Роналду. Цього 
року Модрич разом з «Реалом» ви-
грав Лігу чемпіонів Європи втретє 
поспіль, а загалом чотири ці турні-
ри за останні роки.

Ось, крім капітана, інші осно-
вні гравці Хорватії: воротар Дані-
ель Субашич («Монако», Франція), 
захисники Шиме Врсалько («Ат-
летико»), Іван Стрінич («Сампдо-
рія», Італія), Деян Ловрен («Лівер-
пуль»), Домагой Віда («Бешикташ», 
Туреччина), Йосип Піварич («Дина-
мо», Київ), півзахист — Іван Раки-
тич («Барселона»), Матео Ковачич 
(«Реал»), Марцело Брозович («Ін-
тернаціонале», Італія), форварди 
— Іван Перишич («Інтернаціона-
ле»), Андрей Крамарич («Гоффен-
гайм», Німеччина), Маріо Манджу-
кич («Ювентус»), Анте Ребич («Айн-
трахт», Німеччина). 

Україна, на жаль, не потрапи-
ла на чемпіонат. Але ми поступили-
ся у відборі в групі не комусь, а те-
пер — віце-чемпіону світу Хорва-
тії. До того ж у цій збірній нині грає 
киянин Піварич. А один з ключо-
вих гравців Домагой Віда відіграв 
у київському «Динамо» аж 5 років 
і лише недавно перейшов у Туреч-
чину. 

Віда став героєм чвертьфіна-
лу з Росією не лише тому, що за-
бив голи у грі й у серії пенальті. Піс-
ля матчу він на відео виголосив: 
«Слава Україні!» Як вдячність за 
привітання від українських уболі-
вальників з перемогою і за  5 ро-
ків виступів за київське «Динамо». 
Реакція ФІФА була дуже нервовою. 
Вона  винесла Віді  попереджен-
ня. Мовляв, за те, щоб не змішу-
вав футбол і політику. Усе це було 
явно під тиском Росії, якій ФІФА 
потурала, починаючи з підозріло-
го рішення надати Росії право на 
чемпіонат. У цьому ажіотажі бага-
то лукавства з боку ФІФА і Росії. 
Адже не хто інший, як Росія давно 
вже перетворила спорт у політи-
ку, в тому числі сам цей чемпіонат. 
Чудовою відповіддю стала реакція 
численних уболівальників збірної 
Хорватії вже на наступному матчі 
їхньої збірної — півфіналі з Англі-
єю. Причому цей матч проходив на 
головному стадіоні Росії — в Луж-
никах у Москві, де відбувся і фінал. 
Перед матчем з Англією вже самі 
вболівальники скандували: «Сла-
ва Україні!»

До речі, нервова реакція Росії 
зайве викрила її в тому, що вона 
веде агресивну війну проти Украї-
ни. Бо невже такою була б реакція, 
якщо б після фіналу хтось із хор-
ватських футболістів виголосив: 
«Слава Франції!» 

А зараз вітаємо чемпіона світу 
Францію, тепер уже дворазового, і 
віце-чемпіона Хорватію та дякуємо 
їм за чудовий футбол. 

Петро АНТОНЕНКО

Франція — чемпіон світу з футболу
Хорватія — віце-чемпіон

Чемпіон світу — збірна Франції.

Дідьє Дешам.

Златко Далич.

Лука Модрич.

Президент Хорватії Колінда 
Грабар-Киторович, одягнена у 

футболку збірної,  матчі своєї команди 
дивилася як рядова вболівальниця на 

трибунах із друзями.

Кіліан Мбаппе.
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Неправильне закладення 
низькоякісного бетону й недо-
статньо міцне зварювання ар-
матури, свідоме порушення гід-
роізоляції та інших технічних 
норм — усе це супроводжува-
ло будівництво Чорнобильської 
атомної електростанції, про 
що співробітники КДБ неодно-
разово попереджали найви-
ще керівництво. Після запуску 
об’єкта через таку недбалість 
у спорудженні була зафіксова-
на ціла низка несправностей 
та локальних аварій, які в ре-
зультаті закінчилися найбіль-
шою техногенною екологічно-
гуманітарною катастрофою ХХ 
століття.

Радіо Свобода пропонує 
огляд розсекречених доку-
ментів КДБ, що охоплюють пе-
ріод 1973 – 1984 років і є час-
тиною переліку колись секрет-
ної інформації, який нещодав-
но внесли до реєстру ЮНЕСКО.

Липень 1973 року
Начальник управління КДБ 

при РМ УРСР у Київській об-
ласті Фесенко пише доповідну 
записку першому секретаре-
ві Київського обласного комі-
тету КП України Цибульку В. М. 
У ній він зазначає, що під час 
будівництва Чорнобильської 
АЕС виявлено «порушення тех-
нічних норм». Зокрема, недо-
статньо щільним є закладення 
бетону на блоці «Г», а в голов-
ному корпусі відбулося розхо-
дження між арматурою, що, од-
нак, не відобразили у проекту-
вальній документації.

Окрім того, за даними Фе-
сенка, привантажувач між бло-
ками «Б» і «В» «втратив проект-
не положення», опустившись 
на 8 – 10 сантиметрів через 
погану гідроізоляцію. Армату-
ра фундаменту і плит під реак-
тором на блоці «А» мала «зани-
жену міцність», а в робочі крес-
лення, зі згоди проектної орга-
нізації, «шляхом підчистки були 
внесені зміни».

Також Фесенко пише про 
«неодноразові випадки неякіс-
ного зварювання з’єднань ар-
матури» та «серйозні недоліки 
в роботі арматурного цеху», які 
не було усунено дирекцією. «На 
думку багатьох спеціалістів, 
котрі працювали на будівни-
цтві АЕС, низька якість робіт на 
окремих ділянках є результа-
том слабкого контролю з боку 
головного інженера будівни-
цтва Лупова І.П.», — зазначає 
він і додає про випадки краді-
жок будівельних матеріалів.

Липень 1973 року
Начальник Києво-Свято-

шинського РВ УКДБ при РМ 
УРСР у Київській області ма-
йор Тютюнник пише доповідну 
записку в. о. начальника УКДБ 
при РМ УРСР у Київській облас-
ті підполковнику Глушакову Г. І., 
в якій, як і Фесенко, вказує на 
«серйозні недоліки» внаслідок 
«порушення технологічних про-
цесів» на будівництві ЧАЕС че-
рез «відхилення від технічних 
норм». Як і колега, він звертає 
увагу на «незадовільну роботу 
арматурного цеху», котрий час-
то встановлював армокаркаси 
зі сталі низьких марок та здій-
снював електрозварювання 
низької якості.

«Особливо погане станови-
ще з механізмом гідроізоляції 
з бітумної мастики і бітуму по 
бетонній підготовці під будів-
ництво головного корпусу АЕС», 
— зазначає Тютюнник і вказує 
на те, що Брайману, який керу-
вав розробкою гідроізоляції, 
неодноразово виносили за-
уваження, втім, він не взяв їх 
до уваги.

За словами кадебіста, від-
сутність огорожі по периметру 
головного корпусу дозволяє 
безперешкодно потрапляти на 
територію будівництва чужим 
особам, що «може мати неба-
жані наслідки».

Грудень 1978 року
Начальник Чорнобильсько-

го РВ УКДБ УРСР у місті Києві та 
Київській області Клочко подає 
«Інформацію про порушення 
в будівництві Чорнобильської 
АЕС» начальникові управління 
КДБ УРСР у Києві та Київській 
області генерал-майорові Ва-
куленку М. К.

«На будівництві ІІ блоку 
ЧАЕС є факти порушень тех-
нологічних норм ведення буді-
вельних і монтажних робіт на 
окремих ділянках, які призво-
дять до аварій і нещасних ви-
падків, а в подальшому під час 
експлуатації реактора можуть 
призвести і до надзвичайних 
подій», — наголошує він.

«Є факти, коли окремі ке-
рівники свідомо ідуть на грубі 
порушення технологічних норм 
ведення будівництва, думаючи 
тільки про те, як якнайшвидше 
здати об’єкт, не переймаючись 
його майбутнім і можливими 
трагічними наслідками», — кон-
статує кадебіст.

Згідно з інформацією, пода-
ною Клочком, ціла низка робіт 
на другому блоці ЧАЕС була ви-
конана з «дуже грубими пору-
шеннями державних будівель-
них норм та проекту». Зокре-
ма, це стосувалося будівель-
но-монтажних робіт каркасу 
монтажного залу й деаератор-
ної етажерки, плит покриття 
машзалу, стінових та віконних 
панелей, сходових маршів. А 
це, резюмує він, у подальшо-
му може призвести не лише до 
аварійного стану будівлі, а й до 
обвалу конструкції.

Начальника управління бу-
дівництва Гору В.Т. і начальника 
будівельного комплексу Мат-
вєєва Ю.Л., за словами Клоч-
ка, неодноразово інформува-
ли про ці порушення, однак не 
лише не усували їх, а й прихо-
вували дані від кураторів ВКБ 
АЕС та працівників будівельної 

лабораторії. Саме через їхнє 
недбальство на блоках «А» та 
«Г» була порушена гідроізоля-
ція, доповідає кадебіст і додає, 
що під час експлуатації об’єктів 
у майбутньому є ймовірність 
зараження навколишнього се-
редовища. Звертає увагу Клоч-
ко й на незадовільну роботу 
Кизими В.Т., який «не здійснює 
належного контролю», що в по-
дальшому «може спричинити 
надзвичайні ситуації».

За словами кадебіста, не-
належним чином функціону-
вав і бетонний завод, випуска-
ючи продукцію низької якості. 
Він також доповідає про ава-
рійний стан під’їзних шляхів до 
АЕС, порушення правил пожеж-
ної безпеки.

«Низька якість будівництва, 
відсутність належного контро-
лю з боку управління будівни-
цтва може призвести в подаль-
шому до руйнування об’єктів 
будівництва, радіоактивного 
зараження навколишнього се-
редовища та інших надзвичай-
них подій», — резюмує Клочко.

Вересень 1982 року
Голова Комітету держбез-

пеки Української РСР С. Муха 
пише інформаційне повідо-
млення Центральному коміте-
тові Комуністичної партії Укра-
їни, в якому, серед іншого, по-
відомляє про наслідки аварії 
на реакторі І енергоблока на 
ЧАЕС 14 вересня 1982 року, в 
результаті якої сталося випа-
дання радіоактивного палива в 
графітову кладку.

«…14 вересня у приміщен-
нях газового контуру і дренаж-
них систем, які не обслуговува-
лись, відбулося підвищення рів-
ня гама-випромінювань до 1000 
мікрорентгенів за секунду, що 
перевищило допустиму межу у 
100 разів, — інформує Муха. — 
Крім того, внаслідок викиду ра-
діоактивної пари через вентиля-
ційну трубу під час дощу відбуло-
ся локальне радіаційне забруд-
нення території на майданчику 
радіусом близько 250 метрів».

Травень 1983 року
Начальник 3-го відділення 

6-ї служби УКДБ СРСР у Москві 
та Московській області підпол-
ковник Самойлов А. І. пише 
«Довідку про певні проблеми в 
експлуатації атомних електро-
станцій в СРСР». У ній він зазна-
чає, що на І та ІІ блоках реакто-
рів РБМК-1000 на Чорнобиль-
ській АЕС відсутні необхідні за-
соби безпеки.

ЧАЕС, а також Ленінград-

ську й Курську атомні електро-
станції він називає «найбільш 
небезпечними в плані їхньої 
подальшої експлуатації, що 
може мати загрозливі наслід-
ки».

Березень 1984 року
Начальник Прип’ятського 

міськвідділу УКДБ УРСР у м. 
Києві та Київській області під-
полковник Ніколаєв Ю. В. ін-
формує начальника Управлін-
ня КДБ УРСР у місті Києві та 
Київській області генерал-лей-
тенанта Бандуристого М. З. 
про аварійну ситуацію на 3-му 
і 4-му енергоблоках ЧАЕС. Зо-
крема, йдеться про те, що в 
кількох місцях 3-го енергобло-
ка в приміщеннях реакторного 
відділення відбувається руй-
нування несучих та огороджу-
вальних конструкцій: тріщини 
в плитах перекриттів, зсуви ри-
гелів і плит перекриття, зсуви 
навісних залізобетонних і ке-
рамзитових панелей.

«Попередній аналіз дозво-
ляє вважати, що причиною є 
значне перегрівання стін ба-
рабанів-сепараторів через не-
ефективну роботу теплоізоляції 
(мінеральна вата), яка руйнуєть-
ся під впливом на неї високих 
температур і постійного радіо-
активного випромінювання», — 
пише Ніколаєв та зазначає, що 
схожа ситуація складається і на 
4-му енергоблоці ЧАЕС.

Липень 1984 року
Оперуповноважений І від-

ділення 2-го відділу 6-ї служ-
би УКДБ СРСР у місті Москві та 
Московській області капітан Ні-
кіфоров А. Є. подає «Довідку про 
розмову з довіреною особою 
«ЖВА»: «Висококваліфікований 
спеціаліст у галузі атомної енер-
гетики, співробітник ВНДІАЕС 
НПО «Енергія» повідомив, що на 
Чорнобильській та Курській АЕС 
спостерігаються випадки роз-
ривів трубопроводів у місцях 
з’єднання цирконієвої оболон-
ки зі сталевими трубами».

Серпень 1984 року
Начальник 6-го відді-

лу УКДБ УРСР у Києві та Київ-
ській області полковник Турко 
М. А. доповідає начальникові 
Прип’ятського МВ УКДБ УРСР у 
місті Києві та Київській облас-
ті підполковникові Ніколаєву 
Ю. В., що отримано інформацію 
про «недостатню надійність ре-
акторів РБМК-1000», які засто-
совують на ЧАЕС.

«На думку спеціалістів, у ви-
падку розриву головного цир-
куляційного трубопроводу в 
результаті природного старін-
ня металу, за відсутності сис-
теми аварійного зливу актив-
ної зони й захисної оболонки 
навколо реактора, відбудеться 
витік теплоносія і, як наслідок, 
значне радіоактивне заражен-
ня місцевості. Причиною сер-
йозної аварії може стати зупи-
нення подачі електроенергії на 
системи управління роботою 
реактора», — пише Турко.

Він також наголошує на не-
обхідності «ретельного аналізу 
технічного стану» реакторів І та 
ІІ блоків.

Софія СЕРЕДА
Радіо «Свобода», 13.06.2018 

Американцы приветствуют визит 
Л. И. Брежнева. Большинство американцев при-
ветствуют предстоящий визит в нашу страну Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС товарища Леони-
да Ильича Брежнева, заявил вчера на митинге об-
щественности Нью-Йорка генеральный секретарь 
Коммунистической партии США Гэс Холл.

ВАШИНГТОН. Свыше 60200 смертельных слу-
чаев на транспорте было зарегистрировано в про-
шлом году в США. В автомобильных катастрофах 
погибло примерно 55 тысяч человек. 

ЖЕНЕВА. Литр бензина в Швейцарии с сегод-
няшнего дня стал дороже на 2 сантима. Это уже тре-
тье в этом году повышение цен на бензин. 

Последователи славного почина. Привет-
ствие Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева, направленное коллективу комп-
лексной хозрасчётной бригады экскаваторщиков 
Криворожского специализированного управления 
№ 625 треста Укргидроспецфундаментстрой, руко-
водимой Героем Социалистического Труда И.А. Га-
ленко, вдохновляет советских людей на высокие 
трудовые свершения. 

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
5.06.1973 г.)

Непоколебимая верность ленинскому 
курсу. Политбюро ЦК КПСС обсудило и одобри-
ло итоги бесед советских руководителей с глава-
ми иностранных делегаций, прибывших в Совет-
ский Союз на похороны Ю.В. Андропова. Политбю-
ро вновь подчеркнуло неизменность и преемствен-
ность курса КПСС и Советского государства на 
укрепление дружбы и сплочённости братских соци-
алистических стран, солидарность с народами, бо-
рющимися за своё национальное освобождение, 
за мир и социальный прогресс…

Автобус, идущий вне расписания в стра-
ну рабства. За годы правления администрации 
Рейгана в Соединённых Штатах значительно ухуд-
шилось положение трудящихся, ускорился процесс 
обнищания широких народных масс. 

Заголовки публікацій:
Американские крылатые ракеты в Италии — 

угроза арабским странам. 
Наглое вмешательство Вашингтона и Тель-

Авива препятствует урегулированию в Ливане. 
Отпор проискам правых в Боливии. 
Опасное обострение ирано-иракского кон-

фликта. 
Морские пехотинцы выведены, опасность но-

вой агрессии США остаётся. 
Удобная ширма для операций ЦРУ. 
Блокада базы «Першингов-2» в ФРГ.
Правительство миллионеров (Япония).
«Опухоль» фашизма в ФРГ.

(«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
3 – 8.03.1984 г.)

Справа честі всіх тваринників. Завершив-
ся третій квартал у тваринників району. В порівнян-
ні з цим же періодом минулого року виробництво 
м’яса на 100 гектарів угідь зросло на 4 центнери і 
молока — на 18 центнерів. 

На комсомольські теми. Стій! Ідуть на-
родні дружинники. З великим творчим завзят-
тям і енергією трудящі нашого району борються за 
перетворення в життя історичних рішень XXI з’їзду 
КПРС. Кожний день приносить нові хороші успіхи 
в житті колгоспників, службовців, робітників, інте-
лігенції, нашої чудової молоді. Кожний успіх є вод-
ночас і свідченням піднесення рівня комуністичної 
свідомості трудівників району. В наші трудові будні 
зримо входять, народжуються нові, благородні риси 
характеру і поведінки. Це особливо важливо тепер, 
коли розв’язується питання створення матеріаль-
но-технічної бази комунізму і виховання нової лю-
дини.

За прикладом севастопольців. Трудящі 
шахтарської столиці вирішили за прикладом се-
вастопольців перетворити Сталіно у зразкове міс-
то. Для вивчення їх досвіду до Севастополя їздили 
донецькі представники. Про все, що бачили в міс-
ті-герої, вони розповіли на зборах міського партій-
но-господарського активу. Збори прийняли рішення 
розгорнути змагання, щоб перетворити Сталіно в 
місто високої продуктивності праці, зразкового по-
рядку і культури. 

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

Ради депутатів трудящих Чернігівської області, 
6.10.1960 р.)

Про можливу аварію в Чорнобилі 
КДБ попереджав ще 1978 року
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До революції 1917 року кордону між 
Україною та Росією в сучасному розу-
мінні не існувало. До і за часів Київської 
Русі українські північні князівства (Сівер-
ське, Курське) були відокремлені від ро-
сійських князівств великими лісовими ма-
сивами, й між ними майже не було вза-
ємин. Вони різнилися мовою, звичаями, 
побутом. У них була однакова тільки пра-
вославна віра, яку несли на північ київські 
місіонери.

Як встановив український учений — іс-
торик і юрист —  Сергій Шелухін (книга «На-
зва України», Відень, 1921 р.), на стародав-
ніх картах Європи, що зберігаються в Па-
рижі та Венеції, всю територію від Угорщи-
ни до річки Десни покриває назва Russia 
(Русь). Вона стосується тільки території су-
часної України й не зачіпає сучасних ро-
сійських територій. Від назви країни Русь 
усе її населення, тобто населення України, 
звалося «руські».

Коли від монголо-татарської навали у 
XIII столітті зникла держава Київська Русь, 
її населення частково загинуло, частково 
відійшло на захід. А російські князівства 
завдяки непрохідним лісам збереглися, 
вони стали тільки залежними від татар, а 
їхнє населення довгий час користувалося 
регіональними назвами за назвами кня-
зівства (рязанці, новгородці та інші).

Поступово з окремих російських кня-
зівств створилося єдине Велике князів-
ство Московське, яке зрештою назвало 
себе царством Московським. Відповідно 
й населення стало зватися московитами. 
Московити в Європі вважалися варвара-
ми, московські князі оголосили Московію 
спадкоємницею Русі, бо Русь пам’ятали 
в Європі як цивілізовану державу. Мос-
ковію їхній князь назвав престижним 
іменем Русь (Росія), а московитів  —  
«русскімі».

Після витіснення татар у XV – XVI сто-

літтях населення України почало повер-
татися на свої колишні землі. Про кордон 
тоді не думали. Вільної землі було багато, 
кожен нарізав («викраївав») собі володін-
ня, яке він так і називав: «Моя Україна». 
Як показав С. Шелухін, від окремих «укра-
їн» пішла назва всієї колишньої Русі  —  
Україна. Українці ще довго продовжува-
ли звати себе «руськими». С. Шелухін під-
креслює велику різницю між «руськими» й 
«русскімі».

Не вилазячи з нескінченних війн запо-
рожців і городських козаків з Польщею та 
кримськими татарами, українці на Переяс-
лавській Раді вирішили хоч з православ-
ною Московією мати добрі стосунки й не 
мати з нею кордону. До чого це призвело, 
скоро стало відомо: Росія взяла курс на за-
володіння Україною. 1710 року російська 
армія зруйнувала Запоріжжя, яке не ви-
знавало себе підлеглим Москві. А в сере-
дині XVIII століття за указом Катерини II ро-
сійська армія знищила останні ознаки не-
залежності України  —  Нову Січ. Уся Украї-
на ввійшла до складу Росії, було скасовано 
гетьманство й українську адміністративну 
систему. Україна була поділена на губер-
нії, губернаторів призначали царі. Слова 
«Україна» і «українці» вважалися крамоль-
ними, друкування українською мовою було 
заборонено.

Після революції 1917 року від Росій-
ської імперії відокремилися Фінляндія, 
Польща, Прибалтійська та Закавказька 
республіки. Україна оголосила незалеж-
ність, створила власний парламент  —  
Центральну Раду, український уряд. Сер-
гію Шелухіну як міністру юстиції було дору-
чено встановити міжнародний кордон між 
Українською Народною Республікою і Ро-
сійською (більшовицькою) Федеративною 
Республікою. До кордонної комісії з боку 
України входили, крім С. Шелухіна, чоло-
вік його дочки Оксани Петро Вербецький 

(батько і дід авторів цієї статті) і ще два 
члени.

Петро, студент Київського універси-
тету, вів протокол і був перекладачем, бо 
С. Шелухін, гордий за свою державу, роз-
мовляв з російською комісією тільки укра-
їнською мовою. (А чи тепер урядовці роз-
мовляють українською мовою під час пе-
реговорів з російськими урядовцями?)

Авторам статті відомі від дочки С. Ше-
лухіна Оксани Сергіївни деякі епізоди ро-
боти комісії. У першу чергу треба було узго-
дити, за якою ознакою відносити ту чи іншу 
територію до України, а яку — до Росії. Зре-
штою погодилися, що за національною 
ознакою більшості населення. Але в цар-
ських паспортах національність людини не 
зазначалася, тільки віра. А українці й росі-
яни були однієї віри  —  православної. Так 
що цей критерій не годився. Почали питати 
безпосередньо мешканців, якої вони наці-
ональності. Українці, яких відразу було ви-
дно за мовою, одягом і по білих хатах, від-
повідали: «Ми руські». Російська половина 
комісії наполягала, щоб у протоколі запи-
сали «русскіє» і віднесли село чи місто до 
Росії.

С. Шелухіну вдалося довести радикаль-
ну різницю між «руськими» і «русскімі» на 
підставі наведеного вище походження цих 
назв і переконати росіян відмовитися від 
такого методу встановлення кордону. Тим 
паче, що національність треба було під-
твердити документами, яких не існувало. 
Він запропонував за ознаку національнос-
ті прийняти цілком офіційний документ  —  
прізвище. Росіяни не могли заперечити, бо 
дуже вже характерна різниця між україн-
ськими та російськими прізвищами.

Ця ознака і була прийнята для відне-
сення села чи міста до певної сторони кор-
дону. Слід зазначити, що в той час села 
були національно однорідні, незмішані, як 
тепер. Цікаво, що за тим критерієм уся Біл-

городська область і частина Курської на-
лежали до України. Росіянам це не подо-
балося, і остаточного рішення не ухвалили. 
Не було погоджено рішення і про віднесен-
ня до України міста Таганрога з околицями 
і портом. У газеті «Літературна Україна» за 
1990 – 1991 роки була опублікована до-
повідна записка С. Шелухіна Центральній 
Раді про інцидент з Таганрогом.

Суперечки затягнулися, аж поки біль-
шовицька Росія не направила свої армії в 
Україну з метою ліквідації її незалежнос-
ті. Вони вийшли на Київ двома потоками. 
Одні (армія Муравйова) йшли від Харкова 
вздовж залізниці. Другі, під керівництвом 
сина Михайла Коцюбинського Юрія, плив-
ли по Десні річковою військовою флотилі-
єю. Коли пропливали через Чернігів,  об-
стріляли з гармат будинки, на яких висіли 
жовто-блакитні прапори. Зокрема, роз-
громили музей з унікальними експоната-
ми, директором якого був брат С. Шелухіна 
Андрій. Збільшовичений під час навчання в 
Москві син Коцюбинського наказав збити 
гарматами український прапор і розгроми-
ти будинок своїх батьків, де сам народився 
й виріс. Такою була ненависть більшовиків 
до всього українського.

Після завоювання України в 1919 – 
1920 pp., уже ні з ким не погоджуючи, був 
визначений установлений згаданою ко-
місією кордон за варіантами, на яких на-
полягала російська половина комісії. Цей 
кордон існує й нині.

У його основі лежить, хоч і з агресивни-
ми московськими поправками, титанічна 
праця видатного українського вченого-іс-
торика і правника Сергія Шелухіна. Він об-
ґрунтував принцип установлення першо-
го в історії кордону між Україною і Росією 
й безпосередньо керував українською де-
легацією міждержавної комісії.

Петро ВЕРБЕЦЬКИЙ, Гордій ВЕРБЕЦЬКИЙ, 
Сайт «Аргумент», 18.06.2018

13 квітня 1940 року відбула-
ся друга хвиля вигнання мирно-
го західнобілоруського населен-
ня до східних регіонів СРСР. Бага-
то з наших предків лише за кіль-
ка місяців до цього вітали прихід 
Червоної Армії як звільнення від 
польської окупації. Проте незаба-
ром виявилось, що війська більшо-
виків на своїх багнетах принесли 
набагато більше горе — насиль-
ство, в’язниці й концтабори, масо-
ві вбивства.

Гітлер і Сталін 
як «визволителі»

Радянські солдати увійшли до 
Західної Білорусії, яка тоді була у 
складі Польщі, 17 вересня 1939 
року. Таким чином Йосип Сталін за 
домовленістю з Адольфом Гітле-
ром завдав удару в спину Війську 
Польському, яке з 1 вересня вело 
тяжкі бої з армією нацистської Ні-
меччини.

Білоруські патріоти в Західній 
Білорусі в той час майже поголов-
но стояли на антипольських пози-
ціях — це було природною реакці-
єю на офіційну антибілоруську по-
літику Варшави. Багато хто, майже 
не маючи достовірної інформації 
про події на Сході, з надією дивив-
ся на Білоруську РСР, вважаючи її 
справжньою державою, де розви-

вається національна культура й 
освіта, а економіка працює на бла-
го всього населення.

Тому комуністичну армію спо-
чатку тепло прийняло білоруське 
та єврейське населення. Більше 
того, в деяких місцях, до яких устиг 
дійти німецький вермахт, з радістю 
зустрічали як визволителів і нім-
ців. Проте німці швидко пішли, й 
жителі Західної Білорусі залиши-
лися наодинці з гостями з Москви.

Відпрацьовані методи
У той час Народний комісаріат 

внутрішніх справ СРСР (НКВС) — 
головний репресивний орган мос-
ковського комуністичного режиму 
— вже мав великий досвід репре-
сій цілих груп суспільства за наці-
ональною і соціальною ознакою. 
Приблизно два роки минуло від 
хвилі репресій 1937 – 1938 року, 
коли тільки за офіційними даними 
розстріляли 681692 жителі СРСР 
— переважно тих самих робітни-
ків і селян, владу яких комуністи 
начебто втілювали. Це приблиз-
но в тисячу разів більше, ніж офі-
ційно вбили в нацистській Німеч-
чині до початку Другої світової ві-
йни. Ще сотні тисяч запроторили 
до в’язниць і концентраційних та-
борів, вислали на Далекий Схід, у 
Сибір і Казахстан.

Східна Білорусь уже облила-

ся кров’ю під владою СРСР. Тепер 
і на території Західної Білорусі ви-
рішили використати такі самі мето-
ди ліквідації всіх, хто міг критично 
ставитися до «досягнень соціаліс-
тичного ладу».

Депортації
Перша хвиля масової депорта-

ції почалася в лютому 1940 року. 
21 лютого глава НКВС БССР Лав-
рентій Цанава надіслав листа пер-
шому секретареві Центрально-
го Комітету Комуністичної партії 
(більшовиків) Білорусі Пантелей-
мону Пономаренку: «Операція по-
чалася вдосвіта 10 лютого. До кін-
ця дня в основному була заверше-
на. У зв’язку із сильними морозами 
(- 37 – - 42 градуси), завірюхою та 
великими заметами вантаження в 
ешелони затягнулося до 13 люто-
го. Виселенню підлягали 9810 гос-
подарств (52 892 людини). Було за-
вантажено в ешелони 50 224 лю-
дини, заарештовані 307 осіб, по-
мерло й убито під час операції 4 
людини. Репресовано після 13 лю-
того й поміщено в ізолятори для 
подальшої висилки 197 осіб. Та-
ким чином, загальна кількість ре-
пресованих склала 9854 госпо-
дарства (50 732 людини)».

Тільки в лютому 1940 року ко-
муністи відправили до ГУЛАГу біль-
ше 50 тисяч жителів Західної Біло-

русі. До весни з них загинуло біль-
ше 11 500 осіб, переважно діти й 
люди похилого віку.

Прикметно, що ні Цанава, ні 
Пономаренко не були білорусами 
й не мали ніякого стосунку до Біло-
русі перед призначенням на свої 
фактично головні в маріонетковій 
«республіці» посади — їх обох при-
слали управляти БССР 1938 року 
після кількох хвиль масових роз-
стрілів місцевого керівництва.

Друга депортація відбулася 
13 квітня 1940 року, під час якої 
із Західної Білорусі було виселено 
26 777 осіб. Третя хвиля депорта-
ції — 29 червня 1940 року, до Си-
біру вивезли 22879 осіб. Під час 
четвертої депортації в червні 1941 
року вивезли 22 353 особи.

Більше половини депортова-
них складали жінки, діти, люди літ-
нього віку. Багато хто помирав у 
дорозі або на нових місцях роз-
селення, повідомляли чиновники 
НКВС:

«Велика смертність поясню-
ється частково тим, що спецпо-
селенці не звикли до сибірського 
клімату, більшість не має теплого 
одягу і взуття, через це з’явилися 
грипозні й простудні захворю-
вання зі смертельними наслідка-
ми. Цьому сприяло і погане по-
стачання продуктів харчування, 
що особливо погано відбивалося 

на здоров’ї дітей і людей похило-
го віку».

Ще багато тисяч насильно за-
гнали («завербували») на роботи на 
різні підприємства й шахти в інших 
регіонах СРСР. Останній ешелон з 
тими, хто був відправлений до ви-
гнання, йшов з Бреста 21 червня 
1941 року.

Досвід ненависті
Спочатку Східна Білорусь, а по-

тім Західна отримали урок масово-
го терору, знищення й «нейтраліза-
ції» реальних або просто можливих 
ворогів цілими сім’ями за принци-
пом колективної відповідальності.

Цей урок викличе ненависть до 
комуністів з боку тих самих людей, 
які тільки що вітали Червону Ар-
мію. У червні 1941 року в Західній 
Білорусі більшовицьких функціоне-
рів, офіцерів НКВС і просто черво-
ноармійців убиватимуть на вули-
цях і вішатимуть на ліхтарях. Іноді 
разом з їхніми сім’ями.

Прихід нацистів і початок їх те-
рору, в тому числі Холокост і спа-
лювання сіл, уже не будуть чимось 
принципово новим для білорусів 
— репресіям за принципом колек-
тивної відповідальності їх навчили 
більшовики.

Олександр ГЕЛАГАЄВ
Belsat.eu

Сайт «Аргумент», 15.04.2018

Урок терору. Як СРСР депортував 
західнобілоруське населення 1940 року

Встановлення кордону між 
Україною та Росією 1918 року: як це було
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Третій Статут Великого князівства Ли-
товського був виданий у Кракові 1588 року. 
Цим законодавчим документом користува-
лися як у Московщині, так і в гетьманській 
Україні, розглядаючи різні судові позови. 
У його розділах було прописано багато ви-
дів злочинів, за які тяжко карали звинува-
чених, серед них і образа «честі монарха». 

У XVII – XVIII століттях відповідальність 
за «образу честі» поширювалася на пред-
ставників монаршого прізвища та його 
близьке оточення. У першому розділі чет-
вертого артикулу прописано: «Якщо хтось 
будь-якого стану підозрюватиметься в об-
разі нашої государевої величності, тому 
ніякий привілей чи знатність або гідність 
не можуть служити захистом. А якщо буде 
встановлена невинуватість звинувачува-
ного, то той, хто доносив, сам підлягає та-
кому самому покаранню». Тому для суспіль-
ства було досить небезпечно пліткувати 
про приватне життя монарших осіб, адже 
всі негативні висловлювання вважалися 
образою честі.

Наскільки люди були обізнані щодо міри 
покарання за пліткування, сказати склад-
но, але вони обговорювали приватне життя 
і монархів, і гетьманів.

Досить поширеними плітки й обговорю-
вання приватного життя були за правління 
російської імператриці Єлизавети (1741 – 
1761 рр.). Саме життя імператриці та її сто-
сунки з графом Олексієм Григоровичем Ро-
зумовським (1709 – 1771) найчастіше обго-
ворювали в суспільстві. Чиновники Таємної 
канцелярії навіть упорядкували цілий ре-
єстр: «О бранных словах о Её Император-
ском Величестве. Императрице Елизавете 
Петровне и графе Алексее Разумовском». 

1742 року до в’язниці Таємної канце-

лярії за образу Олексія Григоровича Розу-
мовського потрапили гвардійські поручики 
Остафій Замлинський та Іван Седельстрем. 
Незважаючи на жорстоке катування, вони 
відкрито говорили: «Напред сего оныя пев-
чия и протчия малороссияне, которыя по-
длова воспитания, хаживали убого и на-
шивали на себя убогое платье и сапоги 
(ценой) по осмине, а ныне вышли все по 
Разумовском и носят-де богатое платье с 
позументами, да и сам-де Разумовский из 
Малой России приехал в убогом платье и 
дядю… Стелика разувал, да и в сем-де нам 
от государыни милости-то немного, вот-де 
ныне государыня более милостлива к мало-
россиянам, а не так к нам». За вироком суду 
гвардійські поручики отримали по десять 
ударів батогом.

Незважаючи на допит із застосуванням 
тортур, гвардійський поручик Остафій За-
млинський наступного року знову відвер-
то висловлювався щодо прихильності імпе-
ратриці до українців. «Как на строение ка-
менной церкви, так Государыне жаль денег, 
а как брату Разумовскому, который поехал 
за море, не жаль было и сто тысяч дать, да и 
те деньги уже прожил и еще требует». Після 
таких висловлювань поручик був затрима-
ний, покараний побиттям батогом, а також 
розжалуваний у званні та відправлений у 
заслання. 

Але й деякі представники відомих ко-
зацьких родин теж з неповагою говорили 
про Олексія та Кирила Розумовських. При-
міром, капітан-поручик, уродженець При-
лук Василь Федорович Маркович (? – 1759), 
перебуваючи на службі в Преображенсько-
му полку, неодноразово зневажливо ви-
словлювався про всю родину Розумовських 
колезі по службі Мойсею Березинському. 

Останній і написав донос та передав його в 
руки Олексію Розумовському, а він, у свою 
чергу, віддав документ Єлизаветі Петрівні. 
Імператриця вважала справу досить сер-
йозною й надала розпорядження Олексію 
Шувалову розслідувати її. У травні 1748 
року до Таємної канцелярії викликали Васи-
ля Марковича. Так почалося слідство під но-
мером 1073.

У доносі йшлося про те, що протягом 
1747 – 1748 років Василь Маркович до-
сить часто зневажливо говорив про родину 
Розумовських. А також зізнавався, що сам 
має велике бажання бити батогом на пло-
щі молодого Кирила Розумовського «за его 
горделивость». Ці висловлювання спричи-
нили довічне ув’язнення капітан-поручика. 
Після дізнань у Таємній канцелярії 2 берез-
ня 1749 року йому винесено вирок: «...веле-
но было отправить Марковича в Соловец-
кий монастырь, где жить ему безвыходно, а 
если он пожелает, постричь его».

Прийняти постриг Василь Маркович 
відмовився. Як писав Вадим Модзалев-
ський у «Малоросійському родословни-
ку», «…за оскорбление Алексея Разумов-
ского был сослан в 1749 году в Соловец-
кий монастырь, где и умер 9 февраля 1759 
года, похоронен там же».

Ймовірно, однією з причин такого жор-
стокого покарання за пліткування було те, 
що люди в ті далекі часи вважали: слово 
наділено магічною силою, здатною завда-
ти шкоди тому, проти кого говориться. Тому 
правляча верхівка намагалася захистити 
себе буквою закону і в такий спосіб. А доно-
си в XVII – XVIII століттях були звичним яви-
щем у суспільстві. 

Наталія ДРОБЯЗКО

Батурин — гетьманська столиця

Захоплення бджолами поча-
лося в Петра Івановича Проко-
повича на пасіці молодшого бра-
та Федора. Він випадково по-
трапив туди і, познайомившись 
з життям бджіл, яких тоді утри-
мували в дуплянках, закохався 
в них назавжди. Згадуючи по-
чаток своєї бджільницької діяль-
ності, Петро Прокопович писав: 
«З 1800 року я вирішив займати-
ся бджільництвом постійно, не-
зважаючи на те, що тоді ще не 
мав про цю справу ні теоретич-
них, ні практичних знань, крім 
великої охоти до пасічництва».

Завдяки наполегливос-
ті, працьовитості й таланту Пе-
тро Іванович Прокопович досяг 
значних успіхів: 1814 року він 
сконструював принципово но-
вий вулик, що дав можливість 
отримувати якісний мед і збері-
гати бджолину сім’ю. Маючи ве-
лику теоретичну і практичну базу 
знань, Петро Іванович значно 
розширив свою пасіку і вів до-
слідницьку роботу, щедро ділив-
ся досвідом з іншими.

У 1825 – 1826 роках Пе-
тро Іванович вирішив навчити 
пасічництва шістьох своїх се-
лян, але вони виконували лише 
практичну роботу, не маючи ні-
яких знань про бджіл. 1827 
року Петро Прокопович навчав 
уже 15 учнів. Того самого року 
П. І. Прокопович попросив до-
зволу в Імператорського Мос-
ковського товариства сільсько-
го господарства на проведення 
навчання простих людей бджіль-

ництву, який було надано у трав-
ні 1828 року. Московський вій-
ськовий губернатор М. Г. Рєпнін, 
схваливши заснування школи, 
затвердив її статут, який роз-
кривав зміст роботи:

– утримувати учнів так, щоб 
вони були морально добрими; 
прищеплювати їм слухняність, 
старанність до роботи;

– надавати учням теоретич-
ні й практичні знання про бджіл, 
про вулики, про угіддя;

– навчити арабських цифр, 
рахування, вимірювання, ко-
ристування рахівницею, ариф-
метичних дій — додавати, відні-
мати, ділити, множити; читати й 
писати;

– утримувати їх на добрих 
харчах із салом і пісною олією 
та ін.

Так було впродовж усіх ро-
ків існування школи як за життя 
видатного бджоляра, так і після 
його смерті. 

Заняття для школи були роз-
роблені самим педагогом-пасіч-
ником. Основна тема розподіле-
на на невеликі підтеми, які ви-
кладали учням у вигляді уроків. 
Урок містив запитання й відпові-
ді, його проводили щодня зранку 
(робочий день у школі починав-
ся о 4-ій годині ранку) у присут-
ності помічника. Після розпові-
ді вчителя помічник починав по-
вторювати урок і робив це, до-
поки найздібніші учні не вивчать 
почуте дуже добре і зможуть пе-
реказати зміст уроку без поми-
лок.

Навчання в школі трива-
ло два роки, після закінчення 
кожен учень отримував атес-
тат. Для вступників до школи 
були розроблені «Зобов’язання 
учнів», які вивчали й підписува-
ли абітурієнти.

Вихованець школи 
«зобов’язувався трубки не кури-
ти, тютюну не нюхати, горілки не 
пити, вулицями не вештатися».

У своїй промові на честь 
10-річчя школи Петро Іванович з 
приводу походження своїх учнів 
казав: «У школі є учні майже з 
усіх губерній, з Білорусії, Литви, 
Польщі, Новоросійського краю, 
Криму, України, із Землі дон-
ських козаків, з Казані, Орен-
бурга і Грузії».

Велику увагу у школі приді-
ляли практичним заняттям, а 
основною мовою викладання 
була українська.

Щороку 1 листопада «справ-
ляли спогади про школу», заснов-
ник зачитував промову, своєрід-
ний звіт про виконану роботу. 
Того дня в церкві «правили мо-
лебень», повторювали «читання 
про заснування школи, про мету 
її заснування, обов’язки учнів». 

1 листопада — найвдаліший 
початок вивчення бджільництва 
відповідно до його природно-
го процесу. На 1 листопада ста-
ре річне коло занять біля бджіл 
мало бути виконаним до кінця, а 
нове коло справ починалося.

Два роки від часу заснування 
школу бджільництва утримували 
в селі Митченки, тоді в ній навча-

лося 33 учні. 1830 року господар 
придбав земельну ділянку під 
школу та пасіку, й заклад пере-
містили до села Пальчики.

За 51 рік свого існування 
(1828 – 1879 рр.), 22 з яких — 
за життя її фундатора, у школі 
бджільництва П. І. Прокоповича 
було підготовлено 566 пасічни-
ків, які несли в народ цінні знан-
ня та ідеї. Після смерті видатно-
го бджоляра його справу продо-
вжив Степан Великдан. 

Заклад свого часу відвіда-
ло багато відомих особистостей, 
серед яких Т. Шевченко, істори-
ки О. Лазаревський, М. Косто-
маров, цар Олександр ІІ.

Діяльність школи Петра Про-
коповича мала велике значен-
ня: перетворила народний про-
мисел у наукову галузь, сприя-
ла поширенню й розвитку науки 
про бджільництво серед різних 
верств населення не лише в 
Україні, а й у зарубіжних країнах. 
Це була перша та єдина на той 
час у світі школа бджільництва.

У травні 2011 року, за сприян-
ня Митченківської сільської ради, 
зусиллями НІКЗ «Гетьманська сто-
лиця» на місці заснування школи 
бджільництва П. Прокоповича в 
Митченках встановлено пам’ятну 
плиту, оновлено криницю.

Юлія БЛАЖКО

Матеріали підготували 
наукові співробітники 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Полковими 
містами гетьманської 

України
З 19 по 23 липня 2018 р. відбудеться 

історична експедиція «Полковими міста-
ми гетьманської України». Її організовує 
всеукраїнська кампанія «Пам’ять нації». 
Головна мета акції — оживити пам’ять 
про полкові центри гетьманської України.

Експедиція стартує 19 липня з Києва 
і пройде через міста Козелець, Чернігів, 
Новгород-Сіверський, Ніжин, Прилуки, Пол-
таву, Гадяч, Миргород, Лубни та Переяслав.

Одне із завдань експедиції — знайти 
залишки козацьких укріплень та зафіль-
мувати їх з висоти пташиного лету.

Під час відвідин полкових центрів про-
читають лекції і організують презентації 
книг, усім охочим продемонструють екс-
понати часів Гетьманщини. Водночас від-
будеться й відновлення сакрального про-
стору старожитньої Гетьманщини — в кож-
ному полковому центрі священики впер-
ше за дві сотні років проведуть панахиду 
за колишніми полковниками тих міст. На 
згадку про відродження пам’яті про полко-
ві столиці козаків посадять дерева.

Після експедиції планують випустити 
фільм. 

Запрошуємо представників ЗМІ та 
місцевих активістів до співпраці.

«Пам’ять нації»

Чернігівці в Українській 
революції

У Чернігівському культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо» представлено 
проект «Чернігівці в Українській револю-
ції: 25 біографій» — поширення інформації 
про наших земляків, борців за Українську 
державу 1917 – 1921 років. У рамках про-
екту на Сіверському історичному порта-
лі «Північний вектор» (pivnicn.info) створе-
но розділ «Українська революція», де роз-
міщена інформація про діячів і події наці-
онально-визвольної боротьби початку ХХ 
століття. Ось один з цих діячів.

Бордоніс Петро Степанович (народив-
ся 28.06.1893 в с. Кладьківка Куликів-
ського р-ну – ?) — підполковник Армії УНР. 
Закінчив Чернігівське реальне училище, 
1-ше Київське військове училище, у складі 
222-го піхотного полку брав участь у Пер-
шій світовій війні. Останнє звання в Росій-
ській армії — штабс-капітан.

Навесні 1917 року був одним з організато-
рів українського військового гуртка в 56-ій пі-
хотній дивізії. Від серпня 1917-го — командир 
куреня в 1-му Українському (34-ї  армії) кор-
пусі військ Центральної Ради. Закінчив ін-
структорську школу старшин (1.05.1918), 
потому — курсовий старшина Одеської ін-
структорської школи старшин. 26.06.1918 
демобілізувався з Армії Української дер-
жави. Від грудня 1918-го — старшина 
штабу 5-го Чернігівського корпусу військ 
Директорії, від 21.02.1919 — старший 
ад’ютант штабу Запорізької бригади Армії 
УНР, від 12.06.1919 — помічник началь-
ника інспекторського відділу Запорізької 
групи Армії УНР. Від 15.11.1919 хворів на 
тиф. 3.03.1920 р. знову повернувся на вій-
ськову службу й був зарахований до ре-
зерву старшин 4-ї стрілецької бригади Ар-
мії УНР. Від 1.04.1920 р. — командир со-
тні 12-го куреня 4-ї бригади Армії УНР. Від 
02.08.1920 р. — начальник наказно-за-
гальної частини інспекторського відділу 
штабу Армії УНР. Після 1921 року доля не-
відома.

Тинченко Я., «Офіцерський корпус Армії 
Української Народної Республіки (1917–
1921)», кн. І , К., 2007, с. 56.

ЦДАВОУ. Ф. 1075, оп. 2, спр. 653, стор. 
34 – 55; Ф. 3172, оп. 1, спр. 66, стор. 2 – 3.

Покарання за «образу честі»

Заснування школи 
бджільництва Прокоповича
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У Чернігові створили 
онлайн-музей 

дерев’яної архітектури 
156 фотографій старих будинків з різьб-

ленням на вікнах і стінах можна побачити, не 
виходячи з дому. Тобто прогулюючись п’ятьма 
маршрутами, які автори проекту розробили за 
географічним принципом. Є тут будинок Васи-
ля Спановського. 1911 року представник шля-
хетського роду придбав цю земельну ділянку 
у Федора Лизогуба і протягом наступних двох 
років звів на ній будинок. Нині він розташо-
ваний серед багатоповерхівок на вулиці Київ-
ській, 14. Це один з небагатьох будинків, який 
зберігся в центрі міста в такому хорошому ста-
ні. Тут цікаве різьблення — поєднання народ-
них елементів з елементами модерну. Шкода, 
що тепер будинок занепадає.

Онлайн-музей «Дерев’яне мереживо Черні-
гова» створила команда з чотирьох людей, які 
роблять цю справу на волонтерських засадах. 
На сайті demer.cn.ua зібрані фотографії різьб-
лених будинків багатьох поколінь. Інформацію 
про кожен об’єкт команда онлайн-музею зби-
рає в архівах, бібліотеках та дізнається від са-
мих власників будинків.

На сьогодні внесено до бази близько 190 
будинків, але це далеко не повний перелік, 
оскільки фізично волонтерам поки що не ви-
стачило часу, аби обійти всі вулиці Чернігова.

Ті, хто знають цікаві історії, можуть писати, 
звертатися до онлайн-музею і розповідати про  
такі будинки.

Як працює онлайн-музей, розповів один з 
його розробників — Олексій Самойленко: «Є 
спеціальний розділ-карта, що добре працює 
на мобільних телефонах. Є маршрути, якими 
можна пройтися, подивитися будинки, пере-
глянути фотографії: куди йдеш, що хочеш поба-
чити, почитати в галереї опис будинку. Є укра-
їнська, англійська, німецька, білоруська, поль-
ська версії».

У некролозі товариш і коле-
га Г.Ф. Вороного по Варшавському 
політехнічному інституту, білорусь-
кий математик, професор Іван Ро-
манович Брайцев (1870 – 1947) 
висловив глибокий жаль з при-
воду того, що з грандіозної праці 
з теорії невизначених квадратич-
них форм Вороний мав змогу ви-
класти на папері тільки невелику 
її частину: «Навряд чи з цього хоч 
би частково можна буде відтвори-
ти ті дуже мудрі геометричні мірку-
вання, які привели до згаданого в 
щоденнику алгоритму, що про ньо-
го покійний завжди говорив з вели-
ким натхненням і захопленням. Аби 
це зробити, недостатньо в загаль-
них рисах знати ті міркування, яки-
ми керувався покійний у своїх до-
слідженнях, а треба бути таким же 
глибоким знавцем теорії квадра-
тичних форм з n-змінними, яким 
був він, потрібно володіти такою ж 
дивовижною технікою в цій галузі, 
якою під кінець свого життя володів 
небіжчик. До того ж, потрібно так 
само самовіддано любити цю га-
лузь математичної науки, як любив 
її він... А як він любив математику!» 

Ще за життя Георгій Вороний 
здобув глибоке визнання й шану 
за свої наукові досягнення. А най-
талановитіший учень Г.Ф. Воро-
ного, професор Борис Миколайо-
вич Делоне (1890 – 1980) писав у 
1933 р.: «У Вороного всього шість 
великих і шість малих праць. Кож-
на з великих праць — або капі-

тальна в даному обсягу, або від-
криває велику ділянку досліджень; 
навіть кожна мала праця Вороно-
го незвичайно оригінальна і часом 
по-новому спрямовує досліджен-
ня... Глибина і важливість його об-
ширних досліджень залишили гли-
бокий слід в сучасній теорії чисел. 
Поряд із Мінковським Вороний є 
творцем геометрії чисел. Роботу 
Вороного 1903 року про число то-
чок під гіперболою треба вважа-
ти віхою, з якої починається сучас-
на аналітична теорія чисел». Дело-
не наголосив, що ідея його вчителя 
«знову з’являється в сучасній теорії 
структури твердої речовини, і за-
галом можна сказати, що цей фун-
даментальний цикл ідей Вороного 
далеко ще не завершений» (Б. Де-
лоне. Юрій Тодосьович Вороний // 
Журнал математичного циклу Все-
української Академії наук, т. 1, № 2, 
1933).

З 12 праць Г. Вороного вісім 
успішно використовують саме те-
пер учені в різних галузях науки в 
усьому світі. Це унікальне явище 
в науці, зокрема в математиці, де 
будь-які відкриття вже через два-
три роки стають застарілими. Май-
же кожною своєю працею Г. Воро-
ний започаткував нові напрямки 
в математиці й став фундатором 
трьох найважливіших напрямків у 
сучасній теорії чисел: аналітично-
го, геометричного, алгебраїчного. 
Оскільки геніальний учений випе-
редив свій час, то лише в останні 

десятиліття його праці набули ве-
личезного значення. Інтерес до на-
укових відкриттів Г. Вороного осо-
бливо зріс у 70-х роках ХХ ст. при 
розв’язанні проблем розпізнаван-
ня образів, створенні штучного ін-
телекту, зародженні комп’ютерної 
геометрії. В останні чотири деся-
тиліття його дослідження багато-
вимірних об’єктів знайшли широке 
застосування, крім математики, та-
кож у багатьох інших науках. Побу-
довані вченим математичні об’єкти, 
названі діаграмами Вороного, ста-
ли широко використовувати в ба-
гатьох актуальних напрямках на-
уки, зокрема в комп’ютерній гра-
фіці, геометричному моделюванні, 
конструюванні роботів, розпізна-
ванні образів, створенні штучного 
інтелекту, побудові географічних ін-
формаційних систем, картографії, 
кристалографії, радіаційній фізиці, 
фізичній хімії, астрономії, астрофі-
зиці, мікробіології, медицині, ар-
хеології, антропології тощо. Ство-
рені Г. Вороним поняття й методи 
ви явилися найвищою мірою про-
дуктивними, про що свідчить широ-
ке вживання іменних термінів: фор-
мула Вороного, діаграма Вороного, 
метод Вороного (на кшталт: теоре-
ма Піфагора, біном Ньютона, інте-
гральний метод Остроградського). 
За підрахунками фахівців у галузі 
діаграм Вороного, щомісяця друку-
ється в середньому 80 нових дослі-
джень, що базуються на відкриттях 
Вороного. Г. Вороний належить до 

найбільш цитованих математиків 
світу, а його спадщину глибоко ви-
вчають фахівці найрізноманітніших 
галузей знань практично в усіх кра-
їнах Європи, в Австралії, США, Ка-
наді, Японії, Гонг-Конгу, Новій Зе-
ландії, Південній Кореї та ін. (на 
жаль, в Україні освоєння спадщи-
ни Г. Вороного має незначні успі-
хи). У столиці Південної Кореї — Се-
улі створено Дослідницький центр 
з вивчення діаграм Вороного. Ди-
ректор Дослідницького центру про-
фесор Деок Соо Кім стверджує: «У 
наш час діаграми Вороного — це 
суть (буквально: серце) обчислю-
вальної геометрії, й їх використо-
вують у багатьох обчисленнях, іноді 
підсвідомо. …Вороний відкрив че-
рез математику філософсько-сві-
тоглядні засади, на яких базуєть-
ся Всесвіт і Природа. Ідеї Вороного 
впливають на наше життя сьогодні і 
впливатимуть у майбутньому». 

Осмислюючи ідеї-осягнення 
Г. Вороного щодо «розбиття» (роз-
мірення) n-вимірного простору на 
багатогранники в поєднанні з най-
новішими здобутками математич-
них, фізичних і філософських ме-
тодів пізнання, можна зробити ви-
сновок, що своїм «фундаменталь-
ним циклом ідей» геній не тільки 
осягнув принцип самоорганізації 
простору, а й сягнув першоджере-
ла Світового Ладу, яке знаходить-
ся поза простором і часом та вла-
довує їх. Він прагнув поєднати про-
стір і час у безмежжі й безвічності. 

Г. Вороний осягав принцип само-
організації простору через при-
родні форми, умовно названі діа-
грамами, які є просторовим ви-
явом життєродної сутності в зем-
ному світі, і вгадував «якимось 
чуттям» наявність в усьому земно-
му джерела Світового Ладу. Засто-
совуючи метод природних діаграм 
Вороного до антропології й етно-
логії, можна дослідити, зокрема, 
як люди вживаються в природне й 
культурне середовище, як самоор-
ганізовується етнокультурна збір-
на цілісність («збірна особа») на-
роду в «нерівній рівності» (за Ско-
вородою) індивідуальностей, яким 
чином народ розмірює, організо-
вує, владовує геокультурний про-
стір своєї питомої етнічної терито-
рії та які чинники формують про-
сторову форму країни на земній 
поверхні й визначають її часові 
(вікові) параметри; як виникають 
пункти (точки) конфліктів, деструк-
ції, що руйнують живу природну ці-
лісність на штучні анклави. Дже-
рело математичних знань про ла-
дову структуру Космосу й Землі 
пов’язане з джерельною культур-
ною основою етнічного світу, що 
його владовує народ волею наці-
онального духу. В основі всіх кос-
мічних, природних, культурних 
процесів — Світовий Лад. 

Оскільки математика завдя-
ки своїй точності й усеосяжнос-
ті вільна і від релігійних догм, і від 
доктрин вульгарного матеріалізму, 
вона безпосередньо осягає Істину 
як Світовий Лад і приводить науко-
ву думку до визнання всепройма-
ючої пульсації надтонкої життєза-
роджуючої енергії першоджерела 
Світового Ладу. Живучи за внутріш-
нім моральним законом і законами 
Всесвіту, люди узгоджують своє 
життя зі Світовим Ладом і не-
суть моральну відповідаль-
ність за всі свої вчинки. 

Олександер ШОКАЛО

Геній математики з українським серцем
Фундаментальна математична теорія Георгія Вороного 
в контексті української морально-світоглядної традиції 

Паноорама

Рушники Чернігівщини 
«Вишивка Чернігівщини. Рушники» — так називаєть-

ся перший каталог музейної колекції вишиваних рушни-
ків Чернігівського історичного музею імені Тарновського. 
Його впорядкувала заслужений працівник культури Укра-
їни Віра Зайченко. 12 років вона працювала над катало-
гом. За ці роки вийшло ще дві її книжки.

Каталог створений на основі багаторічних польових 
досліджень. У ньому описані сфери використання рушни-
ків Чернігово-Сіверщини, ритуали, пов’язані з ними, ма-
теріали, з яких вони виготовлені, та багато іншого.

Із книги можна дізнатися про 520 рушників з усієї області.
У кожного рушника — своє призначення, історія та 

орнамент. Авторка каже, що на сьогодні люди втрачають 
знання про те, що вони вишивають. А  минулими роками 
жінки вкладали в роботу певний зміст.

На презентації книги можна було побачити понад 20 
старовинних рушників. Серед них навіть є такий, що збе-
рігся від 1746 року. Він походить з південно-східної Чер-
нігівщини. На жаль, точно не знають, де його вишивали.

Археологічні дослідження 
Єлецького монастиря

Їх почала чернігівська експедиція у складі наукових 
співробітників Наці-
онального архітек-
т урно-історичного 
заповідника «Чер-
нігів стародавній» і 
студентів Національ-
ного університету 
«Чернігівський коле-
гіум» ім. Т. Шевчен-
ка. Керівник досліджень — кандидат історичних наук Оле-
на Черненко.

Археологічні дослідження триватимуть до 30 липня 
2018 року. Мета — вивчення давньої забудови Єлецько-
го монастиря й фортеці-дитинця. 

Розкопки організовано згідно з обласною цільовою 
програмою археологічних досліджень у Чернігівській об-
ласті на 2013 – 2020 рр., затвердженою рішенням облас-
ної ради від 29 березня 2013 року.

Відремонтували будинок, 
якому понад 120 років

У Чернігові по вулиці Гончій, 92 відремонтовано старовинний будинок 
купця Гозенпуда. Це пам’ятка архітектури місцевого значення, прикрашена 
мереживним різьбленням, розповідає організатор ініціативної групи «Збе-
режи старий Чернігів» Сергій Черняков. Учений секретар Національного ар-
хітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» додає, що будів-
ля відремонтована завдяки фізкультурно-спортивному товариству «Украї-
на», офіс якого розташувався в будинку.

Пофарбовано стіни, замінено віконні блоки, зроблено благоустрій на-
вколо будинку.

Колись господарем садиби був купець 3. Гозенпуд, власник млина й ма-
газинів з продажу хутра. На початку XX століття купець виїхав до Америки. 
Перед від’їздом подарував свій будинок Чернігівському дворянському зі-
бранню для розміщення притулку для дітей-сиріт та дітей з малозабезпе-
чених сімей.

У Михайло-Коцюбинській громаді 
пишуть свою історію

В об’єднаній територіальній громаді вже кілька років місцеві мешкан-
ці записують усі важливі події зі свого життя до книги. Ідея створити такий 
літопис виникла ще до утворення громади. Нині аналогічні записи ведуть у 
кожному селі, яке увійшло до ОТГ.

У літописі йдеться, наприклад, про робочі зустрічі, про гостей громади. 
Окремі сторінки — це вирізки з преси про цікаві та важливі події.

В області це поки що єдина громада, яка має таку традицію.
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Грецькі  мотиви
Саме потужна грецька культурна тради-

ція вирізняла Ніжин серед інших міст спо-
чатку Гетьманщини, а потім і Російської дер-
жави. Греків запросив до України Богдан 
Хмельницький у 1657-му — відроджувати й 
підтримувати міжнародну торгівлю, яка занепала за часи 
війни. Спритні елліни налагодили не тільки торгівлю, а й 
ремесла та сферу обслуговування — наприклад, вони від-
крили в місті першу аптеку, яка збереглася до нашого часу 
(на фото) та першу кав’ярню.

Греки сприймали переселення до Ніжина майже як про-
довження славетної античної колонізації. Місто швидко 

стало головним осередком еллінської культури на землях 
північніше від Криму. Від 1696 року грецька колонія в Ні-
жині стала найбільшою в Україні — у 1750-ті роки її пред-
ставники складали 7% населення міста. Привілеї громади 
підтверджували всі наступні гетьмани й царі. Пізніше греки 
навіть домоглися міської автономії: утворений ними магі-
страт існував до 1870-х років, коли грецька колонія, асимі-
лювавшись, фактично зникла природним шляхом.

Греки залишили в Ніжині дуже багато пам’яток часів 
розквіту своєї громади, та головними серед них є комплекс 
церков у самому центрі міста, до якого увійшли Михайлів-
ська (1719 р.), Троїцька (1733 р.) та Всіхсвятська (1782 р.) 
церкви.

Михайлівська — ззовні приземкувата, дуже стриманої 

архітектури, навіть архаїчна за обрисами, нагадує храми, які 
греки будували на Балканах. У її стіни вмуровані брили з епі-
тафіями грецькою мовою.

Всіхсвятська церква, що стоїть навпроти, — найбільша з 
трьох грецьких церков — побудована у стилі високого кла-
сицизму. Вона відіграє дуже помітну роль в архітектурі й без 
того багатого на церкви міста. Нині цей храм належить Київ-
ському патріархату.

Миколаївський собор
Головний храм міста. Це була перша кам’яна церква в Ні-

жині — її почали будувати 1653 року. Собор пов’язаний із 
сумнозвісною історичною подією: тут 1663 року присягнув 
московському цареві одіозний гетьман Іван Брюховець-
кий. Адже саме в Ніжині тоді відбулася так звана «Чор-
на рада», від часів якої Москва вже не полишала спроб 

нав’язати Україні лояльних собі правителів.
Собор вважається прототипом п’ятибанних храмів 

у стилі українського бароко та взірцем для схожих цер-
ков по всій Україні. Згодом, наслідуючи та розвиваючи 

риси саме цього собору, подібні споруди 
з’явилися в інших містах, серед яких най-
більш відомі Троїцький собор Густинсько-
го монастиря під Прилуками, Катеринин-
ська церква в Чернігові, Успенський собор 
у Новгороді-Сіверському, Георгіївський со-
бор Видубицького монастиря в Києві тощо.

Храм дуже постраждав у радянські часи. Його інтер’єр 
було понищено, огорожу знесено, теплу церкву Іоана Пред-
течі, що входила до комплексу собору, перероблено на місь-
кий будинок культури. Але собор відновили, й «дідусь» ціло-
го напрямку в українській церковній архітектурі знову радує 
прихожан і туристів.

Перший пам’ятник Гоголю 

Перший у світі пам’ятник великому письменникові розта-
шований у міському саду, неподалік від Миколаївського собо-
ру. Його відкрили 1881 року. Автор — скульптор Пармен Забіла 
— представник відомого роду, що мав велике значення в куль-
турно-мистецькому житті Лівобережжя (поет Віктор Забіла був 
його дядьком, племінниця Олена стала дружиною художника 
Михайла Врубеля, а сестра Ганна вийшла заміж за іншого живо-
писця — Миколу Ґе).

Монумент цікавий і прихованим портретом самого 
скульптора. Якщо підійти з лівого боку до цього пам’ятника, 
то контури плечей Гоголя окреслять профіль Пармена 
Забіли.

Микола Гоголь навчався в першому наборі студентів гім-
назії вищих наук у 1821 – 1828 роках. У Ніжині він сформу-
вався як письменник, тут уперше виступив як актор і режи-
сер-постановник вистав «Едіп в Афінах», «Урок дочкам» та ба-
гатьох інших.

Життя в Ніжині дало Гоголю мотиви для подальшого на-
писання «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки». Він ходив по 
місцевому базару, заходив до передмістя — Магерки, там 
місцева церква за легендою була тією самою, де зненацька 
ожила нібито покійна панночка. Анекдоти, прислів’я, вирази, 
почуті в багатонаціональному й напрочуд колоритному Ні-
жині, він записував у своєрідний щоденник — «Книгу всякої 
всячини», аби пізніше використати у творах.

Продовження. Поч. у № 130 

Саме моральна 
відповідальність люди-

ни за свою діяльність у соці-
умі, Природі й Космосі зближує з 

«фундаментальним циклом ідей» 
Г.Ф. Вороного вчення про ноосфе-
ру українського мислителя-приро-
дознавця Володимира Івановича 
Вернадського (1863 – 1945) та мо-
рально-світоглядну систему антро-
покосмізму українського біолога й 
філософа Миколи Григоровича Хо-
лодного (1882 – 1953). Антропо-
космізм — оновлене світорозумін-
ня, засноване на філософії світла, 
що є суттю морально-світоглядної 
традиції культур аграрних народів. 
Згідно з антропокосмічним світо-
розумінням, людина — не центр 
світобудови, як в антропоцентриз-
мі, а одна з невіддільних складових 
Природи і Всесвіту, яка через свою 
духовно-вольову дієвість і розумо-
ве владарювання несе моральну 
відповідальність за все, що вона 
чинить на Землі й у Всесвіті: «Лю-

дина — від народження до смерті 
— лише одна світлова хвиля. І як ця 
хвиля, виникаючи в ефірі, в найко-
ротшу мить свого існування висвіт-
лює з мороку все, чого торкнеться, 
так і свідомість окремої людини на 
якийсь найменший відтинок часу 
кидає на довколишній Всесвіт світ-
ло живого споглядання, осягнен-
ня й думки. Та завдяки повторюва-
ності й спадкоємності людських сві-
домостей ці окремі спалахи світла 
зливаються в один потужний, без-
перервний світловий потік. Люд-
ська думка стає ніби свідомістю 
Всесвіту, адекватною йому в про-
сторі й часі». Ясний антропокосміч-
ний світогляд спрямовує людський 
дух, волю й самосвідомість на са-
морозвиток за моральним принци-
пом Світового Ладу. Та нині укра-
їнську культуру, зокрема освіту, 
заполонює аморальна вседозво-
леність антропоцентризму в полу-
ді дитиноцентризму й людиноцен-
тризму. Антропоцентризм є край-

нім виявом антропологізму — сві-
тогляду, який розглядає всі явища 
природи, суспільства й мислення 
залежно від властивостей і потреб 
людини. У доктрині антропоцен-
тризму людина є центром Всесвіту 
й метою всіх явищ, які в ньому від-
буваються, бо для цього її створив 
Бог «за своїм образом і подобою». 
Звідси вседозволеність і агресив-
ність людини, яка не вживається 
в середовище, не співіснує з При-
родою, а нестримно змінює її, при-
стосовуючи до власних потреб. Ан-
тропоцентризм у природокористу-
ванні призводить до поділу всього 
в біосфері на корисне й шкідливе, 
до тотального винищення Природи. 
Антропоцентризм абстрагується 
від внутрішнього «прагнення душі 
жити» й волі духу та концентруєть-
ся на зовнішніх «потребах організ-
му бути» й веліннях прагматично-
го розуму; а за невтоленними по-
требами й абстрактними правами 
людини приховано прагматичні по-

треби й права тих, які маніпулюють 
людьми. Усе те призводить до де-
структивних змін у природних еко-
системах і національних культурах, 
до глобальних порушень Світового 
Ладу.

Лад — усеєдиний системовла-
довуючий принцип, провідний мо-
рально-вольовий чинник людсько-
го життя. Лад — визначальна мо-
рально-світоглядна особливість 
української культури, як Дао — ки-
тайської, Брама — індійської (ве-
дичної), Ефір, Плазма або Квінте-
сенція (П’ятий елемент) — еллін-
ської. Різні народи по-своєму на-
зивають безвічну сутність Життя, 
явлену в світоглядних первенях 
національних культур, та суть усіх 
культур єдина: культура — динаміч-
на система самозародження, са-
морозвитку, самоладування люд-
ського світу волею національного 
духу.

«Фундаментальний цикл ідей» 
Георгія Вороного можна назва-

ти фундаментальною математич-
ною теорією самовладованості 
земної Природи, людської Культу-
ри і Всесвіту. Математична теорія 
Вороного — доведення наявнос-
ті Світового Ладу, який як дихан-
ня безвічності розмірює-владовує 
найрізноманітніші форми життя у 
Світовій Всеєдності згідно з усе-
осяжним принципом-законом са-
мозародження, саморозвитку, са-
моладування Всеєдиного Життя, 
що спростовує релігійну доктрину 
креаціонізму.

Своїми планетарно-космічни-
ми математичними осягненнями 
геній Георгія Вороного явив Світові 
волю українського духовного типу 
— дієвого чинника питомої культу-
ри. У цілому світі наукова спадщина 
Г. Вороного робить славу Україні — 
вчений справдив родовий заповіт. 
І нам належить робити все необ-
хідне, аби наукові осягнення й мо-
рально-світоглядні принципи на-
шого великого земляка набули на-
лежного розвитку й на рідній землі. 

Ювілейний рік Георгія Вороно-
го має стати для нас ключовим в 
осмисленні феномена світового ге-
нія з українським серцем та в упро-
вадженні в життя морально-світо-
глядної традиції української куль-
тури.

Закінчення. Поч. у №№ 128 – 130

Олександер ШОКАЛО

Геній математики з українським серцем
Фундаментальна математична теорія Георгія Вороного 
в контексті української морально-світоглядної традиції 

Ніжин древній і юний

Аптека-музей Михайла Лігди. 

Троїцька, Михайлівська та Всіхсвятська церкви.

Миколаївський собор.

Частина церкви Іоана Предтечі, 
переробленої на будинок культури.
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Українсські сатираа й ггуумоорр

Наступного дня всі були запро-
шені на чай до леді Клейгейт, чий 
маєток знаходився по сусідству. 
Місіс Лемезюр’є запропонувала 
нам теж піти з ними, але, здава-
лося, навіть злегка зраділа, коли 
Пуаро відмовився і заявив, що він 
вважав за краще б залишитися 
вдома.

Як тільки всі пішли, Пуаро взяв-
ся до роботи. Він нагадував мені 
наділеного інтелектом тер’єра. Га-
даю, що в будинку не залишилося 
куточка, який би він не обстежив; 
проте все це було зроблено так 
спокійно й методично, що ніхто на-
віть не помітив його пересувань. У 
результаті він залишився явно не-
задоволеним. Ми сіли пити чай на 
балконі разом з міс Сондерс, яка 
також не пішла на прийом.

— Хлопчики будуть тільки раді, 
— промовила вона у своїй без-
барвній манері. — Сподіваюся, що 
вони поводитимуться пристойно: 
не зіпсують клумби й не стануть 
дратувати бджіл.

Пуаро не доніс чашку до рота. 
Він мав вигляд людини, яка поба-
чила привида.

— Бджоли? — запитав громо-
вим голосом.

— Так, мосьє Пуаро, бджоли. 
Три бджолині вулики. Леді Клей-
гейт дуже пишається своїми бджо-
лами.

— Бджоли? — знову вигукнув 
Пуаро. Потім він вискочив  з-за 
столу і, схопившись за голову, нер-
вово став ходити назад і вперед 
по балкону. Не здогадуючись, я 
міркував, чому мій приятель так 
розхвилювався через згадку про 
бджіл.

У цей момент ми почули, що по-
вернувся автомобіль.

Пуаро був уже на сходинках 
ґанку, коли компанія виходила з 
машини.

— Рональда вжалила бджола! 
— збуджено крикнув Джеральд.

— Нічого страшного, — сказа-
ла місіс Лемезюр’є, — укус навіть 
не розпухнув. Ми приклали до ран-
ки нашатирний спирт.

— Дозвольте мені поглянути, 
мій маленький друже, — сказав Пу-
аро. — Куди вас укусила бджола?

— Ось сюди, в шию, — поваж-
но відповів Рональд. — Але вона 
не завдала мені шкоди. Тато ска-
зав: «Стій спокійно і не рухайся, на 
тебе сіла бджола». Я завмер, і він 
її зняв, але вона встигла вжалити 
мене, хоча майже не боляче, про-
сто як укол шпилькою, а я не за-
плакав, бо вже дорослий і наступ-
ного року піду до школи.

Пуаро оглянув шию хлопчика 
і відійшов убік. Узявши мене під 
руку, він тихо сказав:

— Сьогодні вночі, mon ami, в 
нас буде одна справа! Тільки ніко-
му жодного слова!

Він відмовився дати зрозумілі-
ші пояснення, і я, томлячись ціка-
вістю, з нетерпінням чекав ночі. 
Пуаро рано попрямував спати, і я 
наслідував його приклад. Коли ми 
піднялися на другий поверх, він 
притримав мене за руку й дав ко-
роткі інструкції:

— Не роздягайтеся. Йдіть до 
себе в кімнату, почекайте деякий 

час, потім погасіть світло. Зустрі-
чаємося тут.

Виконавши всі його вказівки, 
я в умовлений час зустрів Пуаро 
в коридорі. Він жестом велів мені 
мовчати, й ми тихо рушили в те 
крило будинку, де знаходилися ди-
тячі спальні. Ми увійшли до спаль-
ні Рональда і сховалися в найтем-
нішому кутку. Хлопчик спокійно 
спав.

— Здається, він спить дуже 
міцно, — прошепотів я.

Пуаро кивнув.
— Снодійне, — пробурмотів 

він.
— Навіщо?
— Щоб він не кричав.
— А чого йому кричати? — за-

питав я Пуаро.
— Від уколу шприца, mon ami! 

Тихіше, давайте краще помовчи-
мо, хоча я вважаю, що чекати нам 
доведеться досить довго.

Але тут Пуаро помилився. Не 
минуло й десяти хвилин, як двері 
тихо відчинилися і хтось увійшов 
до кімнати. Я чув звук сильного, 
прискореного дихання. Кроки по-
прямували до ліжка, і потім про-
лунало різке клацання. Промінь 
електричного ліхтарика освітив 
обличчя сплячої дитини, але тем-
рява поки що приховувала того, 
хто увійшов. Він поклав ліхтарик 
на тумбочку, у правій руці три-
мав шприц, а лівою торкнувся шиї 
хлопчика.

Ми з Пуаро миттєво вискочили 
з укриття. Ліхтарик впав на підло-
гу, і ми в темряві боролися з таєм-
ним прибульцем. Він виявився ви-
ключно сильним. Але нарешті здо-
лали його.

— Світло, Гастінгсе, я маю по-
бачити його обличчя! Хоча, боюся, 
мені занадто добре відомо, кого 
ми зараз побачимо.

«Так само, як і мені», — подумав 
я, навпомацки шукаючи на підлозі 
ліхтарик. Якоїсь миті я підозрював 
секретаря, підбурюваний таємною 
неприязню до цієї людини, але за-
раз відчував упевненість у тому, 
що чудовиськом, яке ми вистежи-
ли, виявиться кузен, котрий вирі-
шив розчистити собі шлях до титу-
лу вбивством двох своїх малоліт-
ніх родичів.

Моя нога торкнулася ліхтари-
ка. Я підняв його й увімкнув світло. 
Тьмяний промінь освітив обличчя. 
Х’юго Лемезюр’є, батько хлопчи-
ків!

Я ледве не впустив ліхтар.
— Неможливо, — хрипко про-

бурмотів я, — неможливо!
Лемезюр’є знепритомнів. Ми з 

Пуаро перетягли його в інше крило 
й поклали на ліжко у спальні. Пу-
аро нахилився й обережно витяг-
нув щось з правої руки Х'юго. Си-
щик обернувся до мене, і я поба-
чив у нього на долоні маленький 
шприц. Я здригнувся.

— Що в нім? Отрута?
— Мурашина кислота, вва-

жаю.
— Мурашина кислота?
— Так. Ймовірно, отримана з 

мурашиної отрути. Він же був хімі-
ком, як ви пам’ятаєте. Причиною 
смерті, напевно, визнали б бджо-
линий укус.

— О Боже, — пробурмотів я, — 
адже це його рідний син! І ви очіку-
вали на це?

Пуаро сумно кивнув головою.
— Так. Зрозуміло, він психіч-

но хворий. Підозрюю, що родин-
на легенда перетворилася на ма-
нію. Непереборне бажання стати 
спадкоємцем змусило його вчини-

ти ряд жахливих злочинів. Можли-
во, вперше ця ідея спала йому на 
думку, коли їхав на північ тієї ночі 
разом з Вінсентом. Лемезюр'є не 
міг змиритися, що пророцтво буде 
спростовано. Син Рональда вже 
помер, та й сам Рональд стояв на 
порозі смерті. У них було слабке 
здоров’я.

Х’юго вчинив нещасний випа-
док з пістолетом і, про що я не мав 
гадки досі, вбив свого брата Джо-
на вже відомим нам способом, 
увівши мурашину кислоту в його 
яремну вену. На той момент амбі-
ції були задоволені, він став хазяї-
ном родинних володінь. Проте трі-
умф був короткочасним. У Х'юго 
виявили невиліковну хворобу. І 
тоді з’явилася ця нав’язлива бо-
жевільна ідея: старший син роду 
Лемезюр’є не повинен стати спад-
коємцем.

Гадаю, що він сам організу-
вав те небезпечне купання. На-
певно, спровокував свого сина на 
занадто далекий заплив. А коли 
цей план не вдався, підпиляв гілку 
верби, ну а потім отруїв дитячу їжу.

— Чортовиння! — сахнувшись, 
пробурмотів я. — Адже все так ро-
зумно сплановано!

— Так, mon ami, немає нічого 
більш вражаючого, ніж винятко-
ва розсудливість психічно хворих! 
Хіба тільки виключно екстрава-
гантні дивацтва здорових! Припус-
каю, що він зовсім недавно оста-
точно з’їхав з глузду, тобто його бо-
жевілля перейшло в хронічну хво-
робу.

— Подумати тільки: я підозрю-
вав Роджера. Цю прекрасну людину!

— Це було цілком природне 
припущення, mon ami. Ми зна-
ли, що того вечора він також мав 
вирушити на північ разом з Він-
сентом. Ми знали, що він є чер-
говим спадкоємцем після Х’юго і 
його дітей. Але наше припущення 
не підтверджувалося фактами. 
Верба була підпиляна, коли в бу-
динку залишався один Рональд. 
Адже в інтересах Роджера було б 
покінчити разом з обома дітьми. 
Отруту підсипали тільки в їжу Ро-
нальда.

А сьогодні, коли вони повер-
нулися додому, я з’ясував, що про 
укус бджоли хлопчика повідо-
мив сам Х’юго, і тоді я згадав іншу 
смерть від такого укусу. Тут я все і 
зрозумів!

Х’юго Лемезюр’є помер через 
кілька місяців у приватній клініці 
для психічно хворих, куди його по-
містили. Через рік вдова вийшла 
заміж за містера Джона Гарди-
нера, рудого секретаря. Рональд 
успадкував великі володіння сво-
го батька і продовжує жити в до-
брому здоров’ї.

— Ну ось і чудово, зауважив я 
Пуаро. — Чергова помилка розсія-
лася. Ви дуже успішно покінчили з 
прокляттям роду Лемезюр’є.

— Сумніваюся, — в глибокій 
задумі сказав Пуаро. — Дійсно, я 
дуже сумніваюся в цьому.

— Що ви маєте на увазі?
— Mon ami, я відповім вам од-

ним багатозначним натяком: поду-
майте про червоний колір!

— Що, кров?! — здригнув-
шись, я знизив голос до переляка-
ного шепоту.

— Вам усюди ввижаються ме-
лодрами, Гастінгсе! Я мав на ува-
зі щось набагато прозаїчніше 
— колір волосся маленького Ро-
нальда.

Закінчення. 
Поч. у №№ 129, 130

Агата КРІСТІ

Спадок Лемезюр’є 

Виберіть серед запропо-
нованих варіантів продовжен-
ня пісенного куплету саме той, 
який, на вашу думку, найбільш 
сюди підходить.
Розпрягайте
а) хлопці, коней,
б) дітки, поні,
в) араби, верблюдів,
г) аборигени, кенгуру.

Ой у вишневому садочку, там
а) соловейко щебетав,
б) ворони каркали,
в) ворони гавкали,
г) батько кричав,
д) мати не пускала.

Дивлюсь я на небо та й думку 
гадаю: чому я
а) сокіл,
б) не сокіл,
в) не «Трактор»,
г) не «Тівалі»,
д) не ризьке «Динамо»,
е) цю яму раніше не помітив?

Чом ти не прийшов
а) як місяць зійшов,
б) як сонце покаже,
в) як партія учить.

Я ж тебе, милая, аж до хати-
ноньки
а) сам на руках донесу,
б) з чиєюсь допомогою,
в) ні, здається, не донесу,
г) точно — не донесу,
д) носильника найму.

Ой що там за шум учинився? То 
комар та й на мусі
а) оженився,
б) опинився,
в) утомився,
г) заблудився.

Ой там, на току, на базарі жін-
ки чоловіків
а) продавали,
б) ціну збавляли,
в) даром віддавали,
г) викидали,
д) знову підбирали,
е) відмивали,
є) прочуханки давали.

А тепер спробуйте заспіва-
ти пісні з вашим продовженням. 
Якщо вони у вас зазвучали гарно, 
до ладу, значить, усе в порядку. А 
коли у вас якась нісенітниця ви-
ходить, то краще вже помовчіть 
— послухайте, як інші співають.

Андрій КОЗАК

У нашому під’їзді хтось, ма-
буть, скористався свободою сло-
ва й на стіні написав: «Жорка — 
дурень!» Наступного дня нижче 
цвяхом нашкрябали: «Свиня пи-
сала!» Потім з’явилося «Коля + 
Оля = гарбуз і квасоля», «Дзвоніть 
по пейджеру в кв. 77», «Валька 
— самогонниця», поряд — іншим 
почерком: «Самогон — мароч-
ний!!!», далі «Голосуйте за Митю-
ху!», «Кума, я поїхала в Магадан» і 
таке інше...

Одного дня я проявив високу 
свідомість: добровільно взяв бан-
ку фарби й вирішив зафарбувати 
написи. Тільки почав заквацюва-
ти «Жорка — дурень!», як згори 
продріботіла бабуся з господар-
ською сумкою в руках.

— Упіймали-таки голубчика! 
— почув я, коли вона вже була 
біля вхідних дверей. — Руки б та-
ким повикручувати. Ніби не для 
них оце все будувалося, ніби з пе-
чер повилазили...

— Про кого це ви? — ледь не 
випустив я щітку з рук.

— Давай фарбуй, якщо попав-
ся! — грюкнула та дверима.

Настрій зіпсувався, але від-
ступати нікуди. Я вже зафарбував 
напис про свиню, коли до під’їзду 
зайшла молода жінка з дівчин-
кою.

— Мамо, мамо, ти казала, що 
на стінах не можна малювати, а 
дядя он...

— Він не малює, а зафарбо-
вує. Понаписував усякого, а його 
міліція хап — і примусила зама-
льовувати.

— Це хтось понаписував! — 
почервонів я.

Але жінка приклала пальця до 
губ і дала знак, що, мовляв, знаю, 
а все це кажу з виховною метою.

— Тепер дядя більше так роби-
ти не буде. Правда, дядю? — звер-
нулася молода мама.

— Більше ніколи не писатиму 
на стінах, чесне слово, — пообі-
цяв я не стільки мамі, скільки ді-
вчинці.

Дівчатко дивилося на мене 
як на Бармалея і, здається, не 

повірило. Зате останні слова 
почув пенсіонер, який жив піді 
мною і якого я мав нещастя од-
ного разу затопити гарячою во-
дою.

— Він обіцяє! «Чесне слово! 
Чесне слово!» Мені теж обіцяв 
крани закручувати. А сьогодні 
знову на стелі мокра пляма. Бач, і 
затоплювати мастак, і писати такі 
непристойності теж майстер...

— У мене й почерк не такий, і 
Митюхи знайомого немає, — по-
чав я виправдовуватися.

— Не треба одбріхуватися, 
все я чув!.. — ще дужче запалю-
вався сусід. — І де таких вихову-
ють... Їм — будинок, газ, світло, а 
вони як варвари... Я б таких у пе-
черах селив. Це ж добре, що впій-
мали та примусили оті художества 
замальовувати... А якби не пильне 
око громадськості, то всю штука-
турку до чотирнадцятого поверху 
пообписував би.

— Що, зцапали? — зупинила-
ся біля пенсіонера тітка із сусід-
нього будинку. — Молодці! Це ж 
треба, Валька, мабуть, раз йому 
самогон продала без акцизної 
марки, так він в усіх під’їздах по-
написував, що вона самогонни-
ця. Та в неї, може, ліцензія і зять в 
Антимонопольному комітеті... Ди-
вись, щоб зафарбував і в нашому 
під’їзді. Пікассо з Борщагівки!..

Коли тремтячою рукою я за-
фарбовував «Кума, я поїхав у Ма-
гадан», у під’їзді вже було чоловік 
двадцять.

— Примусили-таки хулігана!
— Кажуть, міліція три ночі 

пильнувала, поки не застукала на 
гарячому...

— Давно пора порядок наво-
дити!

— Варвар!
— Відправити до куми... у Ма-

гадан!..
У мене в’яли вуха, підкошува-

лися ноги, й тенькало серце. Уре-
шті я мовчки глянув на обурену 
юрбу, дістав з кишені величез-
ний цвях і на свіжофарбованій сті-
ні великими літерами написав: «Я 
цього не писав!!!»

Михайло ПРУДНИК 

Я цього не писав 

Чи знаєте ви українські пісні?
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
З дерев’яного посуду запах цвілі можна видали-

ти, сполоснувши його гарячою водою з оцтом, а потім з милом.
Кілька крапель нашатирного спирту, доданих у воду для 

миття рук, усунуть будь-який запах.
Руки, що пахнуть часником, протріть кавовою гущею.
Запах гасу, скипидару, рослинної олії в посуді зникне, 

якщо її наповнити водою з гірчицею, збовтати й дати постоя-
ти 20 хвилин, а потім прополоскати теплою і холодною водою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Усе вирішують кадри, 
але тільки так, як їм нака-
жуть.

 Найдурніші рішення 
ми знаходимо практично 
безпомилково.

 Якщо кохання вже 
минуло, значить, його ще 
не було.

 Якщо не думати, то 
обов’язково щось приду-
маєш. 

Було колись...
П’єр Бомарше, фран-

цузький драматург, автор 
знаменитої комедії «Весіл-
ля Фігаро», свого часу пра-
цював годинникарем. Один 
вельможа вирішив покеп-
кувати на цю тему. 

— Пане Карон, чи як 
вас там... Бомарше, Ви, 
здається, були колись го-
динниковим майстром. Чи 
не так? Мій годинник від-
стає, чи не могли б Ви його 
відремонтувати? — царе-
дворець подав драматургу 
золотого годинника, оздо-
бленого діамантами.

Натовп придворних за-
мовк, очікуючи скандалу. 
Бомарше спалахнув.

— Це було так давно... 
Я не знаю, чи зможу.

Вельможа наполягав, 
і драматург погодився. 
Узявши годинника, Бомар-
ше відкрив його, підніс ме-
ханізм до очей, але неспо-
діване тремтіння рук — і 
годинник упав на кам’яну 
підлогу, розбившись на 
друзки.

— Ось бачите, я попе-
реджав, зараз я вже не та-
кий вправний, — галантно 
поклонившись і лукаво по-
сміхнувшись, сказав Бо-
марше, а вельможа став 
підбирати рештки годинни-
ка.

Куточок 
гумору

— Скажіть, а коли саме 
Ви почали випивати? 

— Не пам’ятаю, лікарю, 
бо був п’яний.

☺ ☺ ☺
— Покажіть Ваше 

око. Судячи з нього, у Вас 
недокрів’я. 

— Лікарю, подивіться 
інше око, бо це в мене скляне.

☺ ☺ ☺
— Тату, а як воно — 

бути одруженим? 
— Нормально. Минає 

20 – 30 років, і чоловік до 
цього звикає.

☺ ☺ ☺
До поліції забігає чоло-

вік і просить посадити його 
в камеру, заявивши:

— Я щойно вдарив 
свою дружину.

— І що? Може, вбили?
— Ні. Але вона зараз 

женеться за мною. 
☺ ☺ ☺

— Свідку, Ви одружені? 
— Ні, пане суддя. Це я 

лише такий вигляд маю. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Перший правителем, який нака-
зав чеканити на монетах своє зобра-
ження, був Олександр Македонський. 

Панди офіційно вважаються національним 
багатством Китаю. За вбивство цієї тварини можуть 
засудити навіть до смертної кари. Утім, у Давньому Китаї на 
панд полювали, бо вважали, що їхнє хутро має магічні влас-
тивості й відганяє злих духів. 

Голландська компанія Pal-V представила на Женевсько-
му автосалоні перший у світі літаючий автомобіль. На землі 
двомісний PAL-V Liberty здатен розігнатися до 170 км/год., а 
в повітря злітає за допомогою складного гвинта.

 Учені вважають, 
що перші сверд-
ловини з’явилися 

в Південно-Схід-
ній Азії ще 2 тисячі 

років тому. Робили їх 
вручну й на доволі велику глибину — 

до 900 метрів, діаметром 15 сантиметрів. 
Призначалися для видобутку соляного роз-
чину. Інструмент — долото й бамбукові штан-

ги, які поступово опускали в землю за допо-
могою канатів.

 Анемометр — прилад для вимірювання 
швидкості вітру. Анероїд — прилад для вимі-
рювання атмосферного тиску. 

 Перша телефонна станція була вста-
новлена 1886 року в бібліотеці Ватикану за 
вказівкою Папи Римського Льва ХIII. З її до-
помогою обслуговували приміщення, де збе-
рігалися важливі документи й книги. 

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.

Презентація туристичного бренда 
Північної України «Сіверщина»
До Менського району 6 липня завітали гості з Новгород-Сі-

верської районної ради та Шосткинської міської ради. Метою 
було обговорення перспектив створення спільного туристично-
го проекту «Сіверщина». Ідейним натхненником є Шосткинський 
міський голова Микола Нога.

Автор проекту Андрій Сурай акцентував увагу на перспек-
тивах розвитку туристичної галузі Сіверського краю, розповів 
про наміри створення єдиного туристичного сайту, на якому 
можна було б побачити цікаву інформацію про туристичні ро-
дзинки Сумщини й Чернігівщини, вивчити туристичні маршрути, 
ознайомитися з можливостями відпочинку. 

«Зелена сцена» у стилі фольк 
Липнева «Зелена сцена» в Чернігові (на Валу) присвячена 

фольк-музиці. На свято Івана Купала заграв і заспівав київ-
ський гурт «Гуляйгород». Свого часу фольклористи подолали со-
тні кілометрів, щоб зібрати від носіїв традицій унікальні зразки. 
«Гуляйгород» існує як автентичний гурт і як електронний етно-
проект «ДжіДжі», розрахований на молодіжну аудиторію. Черні-
гівці слухали саме традиційну музику.

Локація «Розмовник» також пройшла в етностилі. Історич-
ний музей презентував нове видання — каталог музейної ко-
лекції вишивки Чернігівщини.

На святковому фольк-вечорі зібралося багато чернігівців, 
щоб послухати народні пісні, поспілкуватися. 

Неправильно Правильно

Від сили кілограм Щонайбільше кілограм

Відстань від мене Відчепися від мене

Вірна думка Слушна (правильна) думка

Вірний засіб Надійний засіб

В кінцевому результаті Урешті-решт, зрештою

В кінці століття Наприкінці століття

ра-
. 
ціональним

Загальні збори учасників української 
прем’єр-ліги затвердили склад учасників 
ліги на чемпіонат країни з футболу сезону 
2018/2019 років. Ось ці команди, за алфаві-
том: 
«Арсенал-Київ» 
«Ворскла» 
«Десна»
«Динамо» 
«Зоря» 
«Карпати»
«Львів» 
«Маріуполь» 
«Олександрія»
«Олімпік» 
«Чорноморець»
«Шахтар».

* * *   
Українська прем’єр-ліга, 1 тур:
22 липня (неділя): «Зоря» –  «Маріуполь», 

14.00;  «Карпати» – «Олександрія», 17.00;  «Ар-
сенал — Київ» – «Львів»,  19.30.

23 липня (понеділок):  «Чорноморець» – 
«Олімпік»,  19.00.

25 липня (середа):  «Динамо» – «Ворскла», 
19.00;  «Десна» – «Шахтар»,  19.00.

* * *
Як бачимо, тут дві команди, які за резуль-

татами турніру першої ліги здобули путівки до 
вищого дивізіону, — це столичний «Арсенал» 
і чернігівська «Десна». Третю путівку здобула 
«Полтава», але Федерація футболу не допусти-
ла її до чемпіонату через неготовність до ньо-
го клубного стадіону «Локомотив». Відтак клуб 
узагалі оголосив про саморозпуск, тобто не 
гратиме і в першій лізі.

Через це УПЛ і Федерація футболу України 
допустили до чемпіонату одеський «Чорномо-
рець». Він за підсумками попереднього чемпі-
онату вибув з еліти, але ось таким чином знову 
туди повернувся. 

Нове ім’я в турнірі — «Львів», який, однак, 
свого часу грав у вищому дивізіоні. Річ у тім, що 
дивна історія трапилася з командою «Верес» з 
Луцька. Саме її торік «втягли» до прем’єр-ліги, 
не допустивши туди «Десну». Утім, «Верес» зі-
грав там непогано, увійшовши в підсумку до 
першої шістки команд. Але по закінченні чем-
піонату «Верес» оголосив про фактичний само-
розпуск, а точніше — про якесь дивне «влит-
тя» до існуючого клубу «Львів». І, попри те, що 
«Львів» грав навіть не в першій, а в другій лізі, 
отримав ось такий подарунок, стрибнувши на 
дві сходинки вгору у футбольній ієрархії. Тобто 
«Верес» ніби передав йому право грати в еліті. 

Проте в українському футболі останні-
ми роками багато дивного. Бізнесмени, які є 
власниками більшості клубів, з тих чи інших 
міркувань купують їх, а потім, з інших причин, 
відмовляються від клубів. У результаті заги-
нули навіть такі імениті команди, як «Дніпро» 
й харківський «Металіст». Свого часу «Дніпро» 
двічі перемагав навіть у чемпіонаті СРСР, ще 
недавно був фіналістом Ліги Європи. «Мета-
ліст», який існував багато десятиліть, у чемпі-
онаті України регулярно здобував медалі. І ось 
крах. Довелося у Дніпрі й Харкові відновлюва-

ти футбольні клуби юридично з «чистого арку-
ша». Утім, ці оновлені клуби, які мали почати з 
другої ліги, впевнено завершили там чемпіо-
нат і здобули путівки вже до першої ліги. А далі 
поборються за вищий дивізіон. 

До речі, в ньому, можливо, це останній чем-
піонат з непристойно малою кількістю учас-
ників — 12. Поки що правило обміну між ліга-
ми залишається старим: переможець першої 
ліги сезону 2018/2019 років виходить у ви-
щий дивізіон напряму, друга й третя команди 
— через стикові матчі. Але обговорюють пи-
тання збільшення еліти на наступний чемпіонат 
2019/2020 років до 16-ти. У такому разі з ни-
нішньої прем’єр-ліги, де нині гратиме й «Десна», 
ніхто не «вилетить» у першу лігу. А з тої до еліти 
перейдуть одразу 4 перші команди. Але це — на 
стадії обговорення у ПФЛ і Федерації футболу.

* * *
Федерація футболу України ухвалила рі-

шення про допуск команд до турніру першої 
ліги. Його проводять під егідою Професійної 
футбольної ліги. 

Ось склад першої ліги: «Зірка» (Кропив-
ницький), «Авангард 1955» (Краматорськ), «Ге-
ліос» (Харків), «Гірник-Спорт» (Горішні Плав-
ні), «Інгулець» (Петрове), «Колос» (Ковалівка), 
«Оболонь-Бровар» (Київ), «Балкани» (Зоря), 
«Волинь» (Луцьк), «Миколаїв» (Миколаїв), «Дні-
про-1» (Дніпро), «Металіст 1925» (Харків), «При-
карпаття» (Івано-Франківськ), «Агробізнес» 
(Волочиськ), «Рух» (Винники), «Суми» (Суми), 
«Сталь» (Буча).

* * *
Третій дивізіон нашого футболу — друга 

ліга. Тут чемпіонат проходить у двох групах. Се-
ред десятків команд, як і в першій лізі, теж є 
такі, що пограли і в еліті. Це, зокрема, «Нива-В» 
(Вінниця), «Поділля» (Хмельницький), «Кристал 
Херсон», «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка), «Бу-
ковина» (Чернівці), «Нива» (Тернопіль).

 Припинили діяльність відомі колись клуби 
— запорізький «Металург» і «Суднобудівник» з 
Миколаєва. 

«Десна» стартує 
у прем’єр-лізі

25 липня, стадіон ім. Гагаріна, «Десна» — «Шахтар»


