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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. 

Саме так ми, на жаль, зустріча-
ємо чергову річницю нашої неза-
лежності. У листопаді мине 5 років 
від початку другого Майдану, Рево-
люції Гідності. Зараз минає 4 з по-
ловиною роки, як він завершив-
ся. Начебто ж перемогою народу 
в боротьбі з прогнилим антиукра-
їнським режимом, за свободу, де-
мократію, урешті — нашу незалеж-
ність, яка реально опинилася під за-
грозою.

Однак основні гасла Майдану 
— зміцнення державності, демо-
кратія, соціальна справедливість 
— значною мірою так і не втіле-
ні в життя. Більше того: після Май-
дану Україна зіштовхнулася з низ-
кою досі небачених у нашій новіт-
ній історії трагічних явищ. Перше — 
на нашу землю прийшла війна. На 
Донбасі внаслідок сепаратистсько-
го заколоту та на підтримку його — 
прямої агресії Росії проти України. 
10 тисяч загиблих, понад півтора 
мільйона біженців. Фактично оку-
пована сепаратистами і росіянами 
третина Донбасу разом з обласни-
ми центрами — Донецьком і Луган-
ськом. Попри підписані ще у верес-
ні 2014 року Мінські угоди про при-
пинення бойових дій і мирне врегу-
лювання конфлікту, бої тривають. 
Незважаючи навіть на те, що в лю-
тому 2015 року Мінські угоди були 
затверджені главами чотирьох най-
більших держав Європи — Франції, 
Німеччини, України, Росії. Чому й за-
раз лунають постріли? Коли на Дон-
басі буде повністю відновлена вла-
да Української держави?

Так само вперше в незалеж-
ної України було відібрано терито-
рію — Автономну Республіку Крим. 
Її загарбала Російська Федерація, 
інспірувавши під дулами автоматів 
так званий «референдум» про від-
окремлення Криму від України, а по-
тім — про приєднання його до Росії.

Уперше за повоєнні десятиліття 
одна держава нахабно загарбала 
частину території іншої. І це все при 
потуранні світової спільноти.

Однак варто сказати й про те, 
що досі не покарані внутрішні кола-
боранти, зрадники, ті, хто організо-
вував сепаратистський заколот на 
Донбасі, хто сприяв розгортанню 
тут війни, а також окупації Криму.

Ми зустрічаємо чергову річ-
ницю незалежності також при 
затяжній економічний кризі, зу-

божінні більшості народу, нато-
мість розвої олігархату.

Наші численні проблеми — у від-
сутності належного розвитку демо-
кратії, у слабкому громадянському 
суспільстві, що особливо проявля-
ється в нашому політикумі. Нормаль-
на політична структуризація, партії і 
далі в карикатурному стані. Це най-
більше проявляється під час наших 
численних передвиборних кампаній 
і вже починає проявлятися з набли-
женням наступних президентських і 
парламентських виборів.

…Усе це — проблеми зростан-
ня, може сказати хтось. Але чи не 
затяг лося це наше «зростання», ці 
часи перемін від бездержавності до 
держави, від тоталітарного до демо-
кратичного суспільства?

Петро АНТОНЕНКО

Нам уже чи ще 27
Мінус 4 роки війни та окупації територій

16 липня 1990 року — Верховна Рада України 12-го 
скликання проголосила Декларацію про державний суве-
ренітет, якою ще за формального існування СРСР декла-
рувалося утворення Української держави.

24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт про 
незалежність. Пізніше ця Рада стала іменуватися Верхов-
ною Радою першого скликання незалежної України.

1 грудня 1991 року — Всеукраїнський референдум 
за Незалежність.

1 грудня 1991 року — першим Президентом України 
обраний Леонід Кравчук.

27 березня 1994 року — обрана Верховна Рада 2-го 
скликання.

10 липня 1994 року — на позачергових виборах Пре-
зидентом обраний Леонід Кучма.

26 вересня 1995 року — Україна стала членом Ради Європи. 
1 вересня 1996 року — введена національна валю-

та гривня.
30 березня 1998 року — обрана Верховна Рада 3-го 

скликання.
14 листопада 1999 року — Леонід Кучма переобра-

ний на посаду Президента.
Вересень 2000 року — убивство журналіста Ге-

оргія Гонгадзе, «касетний скандал».
31 березня 2002 року — обрана Верховна Рада 4-го 

скликання.
21 листопада 2004 року — початок Майдану, Пома-

ранчева революція.
26 грудня 2004 року — Президентом обраний Віктор 

Ющенко.
26 березня 2006 року — обрана Верховна Рада 5-го 

скликання.
30 вересня 2007 року — на позачергових виборах 

обрана Верховна Рада 6-го скликання.
7 лютого 2010 року — Президентом обраний Віктор 

Яну кович.
28 жовтня 2012 року — обрана Верховна Рада 7-го 

скликання.
22 листопада 2013 року — початок другого Майдану, 

Революції Гідності.
25 травня 2014 року — на позачергових виборах 

Президентом обраний Петро Порошенко.
27 червня 2014 року — Україна підписала Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом.
26 жовтня 2014 року — обрана Верховна Рада 8-го 

скликання.

Хроніка років Незалежності

24 серпня — День Незалежності
Вітаємо зі святом!

24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила 
Акт про незалежність, проголосивши цим нову незалежну 
державу — Україну. Цей день є головним державним свя-
том нашої країни.

А напередодні, 23 серпня, святкується і День Держав-
ного прапора.

Тільки факти
Греція звинуватила Росію в підкупі чиновників, шпи-

гунстві та втручанні у свої справи.

У Варшаві та Кракові вшанували жертв «польської 
операції» НКВС. Унаслідок масового терору проти поляків у 
СРСР у 1937 — 1938 роках їх загинуло щонайменше 111 ти-
сяч, майже 29 тисяч було відправлено в табори.

Лукашенко звинуватив владу Росії у варварському 
ставленні до Білорусі.

У Румунії пройшли масові протести проти уряду. Прези-
дент засудив жорстоке поводження поліції з демонстрантами.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії склала близь-
ко 400 осіб.

Лісові пожежі в передмісті столиці Греції Афін: кіль-
кість жертв зросла до 94 осіб.

Сільське господарство Німеччини через спеку зазна-
ло понад мільярд євро збитків.

Британка, що помирала, вийшла заміж просто в лікар-
ні, і її стан різко покращився.

В Україні заборонили ліки проти варикозу — «Гепарин 
Індар», розчин для ін’єкцій. Тимчасово заборонили «Офлок-
син» і «Фенобарбітал».

На Запоріжжі КамАЗ збив  маршрутку: 
загинули 6 дітей і дорослий

Трагедія трапилася  10 серпня на трасі Харків–Сімферо-
поль. Маршрутка їхала в напрямку Запоріжжя. Одна з вер-
сій — у вантажівки відмовило рульове управління, і вона на 
повній швидкості врізалася в маршрутку.

6 пасажирів, у тому числі 5 дітей, загинули на місці. Ще 
12 пасажирів  було травмовано й доставлено в лікарню. А 
другого дня від травм померла ще одна дитина  віком 7 ро-
ків.  

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне прова-
дження.

Наступний номер газети вийде 6 вересня.
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Бліц-інформ

Спортивнаа панорама

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

тримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду «Захис-
тимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

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

Вшанували розстріляних 
нацистами ромів
У Чернігові нащадки розстріляних під час Другої світової 

війни циган вшанували пам’ять жертв нацизму.
У 1942 році за три дні, 1 — 3 серпня, у лісі неподалік Чер-

нігова, на території теперішнього селища Астра, окупанти 
розстріляли близько п’яти тисяч людей ромської національ-
ності. Їх звозили сюди з Чернігівщини, із сусідніх областей, 
Білорусі, Росії та Польщі.

Зараз на цьому місці спорудили пам’ятник. Імена біль-
шості жертв досі невідомі, їх продовжують з’ясовувати істо-
рики.

Говорить Марина Казанська, виконавчий директор гро-
мадської організації «Романо дром»: «Це не єдине місце в об-
ласті, де загинули роми. Їх знищували в Павлівці, Корюківці, 
Борзні, Ніжині. Ми хочемо всі ці місця дослідити й нанести в 
Інтернеті на карту».

Іван Дементов, онук загиблих: «Спочатку німці зібрали 
всіх і сказали: «Ми вас перевеземо до Бесарабії, де влашту-
ємо вам гарне життя». Люди не вірили, але куди було дівати-
ся — це ж під автоматами! Хто зміг утекти — вижив, а хто не 
встиг — тих привезли сюди й розстріляли. Із моєї сім’ї загину-
ли дід, бабуся та семеро їхніх дітей. Залишилося тільки двоє. 
У Чернігові жило багато ромів: на Кордівці, Лісковиці. Усіх тут 
поклали. Тільки одна чи дві сім’ї змогли втекти. Не повинна 
забувати молодь, що в них були й загинули дідусі, бабусі».

«Бібліотека і громада: 
взаємодія в новому форматі»
Так називався «круглий стіл», проведений 7 серпня в 

обласній бібліотеці ім. В. Короленка. Участь у ньому взяли 
бібліо текарі та представники самоврядування об’єднаних те-
риторіальних громад області, журналісти.

Процес децентралізації триває. І керівництво новоство-
рених ОТГ не завжди розуміє важливість бібліотек. Хоча 
саме вони можуть чимало зробити для співпраці громадян 
і влади.

На початок року з 716 бібліотек, що перебували у сфе-
рі управління культури, мережа скоротилася на 10. Причина 
— відсутність фінансування і брак порозуміння з місцевою 
владою.

Друга частина «круглого столу» була присвячена співпра-
ці бібліотек із засобами масової інформації області. Журна-
лісти обласних ЗМІ вчили бібліотекарів писати прес-анонси 
та прес-релізи, готувати інші матеріали в газети, на радіо й 
телебачення.

Фінал Всеукраїнських змагань 
аварійних газових служб
8 серпня на навчально-тренувальному полігоні ПАТ «Чер-

нігівгаз» відбувся фінал ІІ Всеукраїнських змагань аварійних 
служб газорозподільних компаній. Від професійних навичок 
членів аварійної служби часто залежать життя і здоров’я лю-
дей.

Готуючись до фіналу, «Чернігівгаз» переобладнав полігон.
До цього в трьох регіонах пройшли проміжні тури. Зага-

лом у змаганнях взяли участь 22 газорозподільні компанії 
України. Три найсильніші вийшли в фінал.

Показавши високу оперативність та якість роботи в екс-
трених ситуаціях, звання кращої виборола бригада ПАТ «Чер-
нівцігаз».

СБУ викрила на хабарах 
керівника підрозділу військової 
служби правопорядку
Співробітники Служби безпеки України викрили на сис-

тематичних хабарах начальника відділення військової служ-
би правопорядку в Чернігівській області.

Правоохоронці встановили, що підполковник запрова-
див схему одержання неправомірної вигоди від військово-
службовців, які вчинили правопорушення. За суму від п’яти 
тисяч гривень зловмисник обіцяв приховувати факти проти-
правних дій.

Оперативники спецслужби затримали військовослуж-
бовця під час отримання чергового хабара за нескладання 
протоколу про адміністративне правопорушення.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідклад-
ні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з 
військовою прокуратурою.

Прес-центр СБ України

Промисловість області 
в першому півріччі

Підприємства області в січні-червні реалізували промислової про-
дукції (товарів, послуг) на 15713 млн грн. 66% припадає на продукцію 
переробної промисловості, 21% — підприємств із постачання електро-
енергії, газу, пари, 12% — добувної промисловості.

У структурі переробної промисловості 34% — виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

65% обсягу промислової продукції області реалізували підприєм-
ства обласного центру та міста Прилуки.

Більш ніж 3 мільярди гривень — 
доходи місцевих бюджетів за 7 місяців

Зокрема до загального фонду надійшло понад 2,8 мільярда гри-
вень, до спеціального — 278,5 мільйона. Порівняно з відповідним пе-
ріодом минулого року загалом доходи збільшилися майже на 405 міль-
йонів гривень.

Податку на доходи фізичних осіб, який у структурі доходів місцевих 
бюджетів займає домінувальну позицію, отримано близько 1,7 мільяр-
да гривень — на 358,8 мільйона гривень більше порівняно з січнем-
липнем 2017 року.

Податок на нерухоме майно в частині плати за землю склав 
370,4 мільйона гривень, надходження зросли на 24,1 мільйона.

Нові територіальні громади
Киїнська ОТГ об’єднала три сільські ради. Киїнська, Трисвят-

ськослобідська та Шестовицька сільські ради Чернігівського райо-
ну об’єдналися в Киїнську сільську об’єднану територіальну громаду з 
центром у селі Киїнка.

Горбівська сільрада приєдналася до Новгород-Сіверського. Тери-
торіальні громади сіл Горбівської сільської ради Новгород-Сіверського 
району приєдналися до Новгород-Сіверської міської ради.

Це перший приклад створення на Чернігівщині ОТГ шляхом приєд-
нання громад до міста обласного значення.

Пам'яті  
Пантелеймона Куліша

199-ту річницю від дня народження поета, прозаї-
ка, публіциста, історика, перекладача, філософа Панте-
леймона Куліша відзначили 9 серпня в історико-мемо-
ріальному музеї-заповіднику «Ганнина Пустинь», що на 
хуторі Мотронівці Борзнянського району. Там, де жив і 
похований Куліш.

Заупокійну літію відправив секретар Чернігівської 
єпархії Української православної церкви Київського па-
тріархату протоієрей Роман Кіник.

Вшановуючи пам’ять Пантелеймона Куліша, згада-
ли й іншого славетного земляка — Івана Плюща. Завдя-
ки його зусиллям створювалась «Ганнина Пустинь».

На хуторі Мотронівці відбулося мистецьке свято за 
участі академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські 
клейноди» обласного філармонійного центру, аматор-
ських колективів Борзнянського району.

Гості оглянули виставки майстрів декоративно-при-
кладного мистецтва, експозицію музею-заповідника.

Помер Геннадій 
Касьянов

Заслужений діяч мистецтв 
України, один із засновників та 
беззмінний художній керівник 
і головний режисер, директор  
Чернігівського обласного моло-
діжного театру, він віддав йому 
понад 30 років, був його душею, 
поставив тут десятки  чудових вистав. І помер 65-річ-
ний митець раптово, ще напередодні працював над 
прем’єрою вистави, якою невдовзі має відкритися но-
вий театральний сезон. 

Тяжка втрата для мистецького життя Чернігівщини. 

Уже перші тури дебюту черні-
гівської «Десни» у прем’єр-лізі чем-
піонату України з футболу показа-
ли, наскільки вищий рівень гри в 
елітному дивізіоні. Стартовий матч 
деснянці програли вдома чинному 
й багаторазовому чемпіону країни 
«Шахтарю» — 0:2. Потім була відмін-
на перемога на виїзді над «Маріупо-
лем» — 4:1.

А от наступні два матчі наші про-
грали. Удома поступилися «Олексан-
дрії» — 0:2. Ця команда представляє 
райцентр Кіровоградської області, 
але в останні роки міцно прописа-
лася в прем’єр-лізі, навіть пробува-
ла себе в єврокубку — Лізі Європи. 
У Чернігові гості здобули третю пе-
ремогу в трьох перший турах, біль-
ше того — перемогли і в четвертому, 
очоливши турнірну таблицю чемпіо-
нату.

У четвертому турі наші програли 
в Одесі «Чорноморцю» — 0:1. Причо-
му був рівний матч, наші навіть мали 
перевагу, але господарі під кінець 
поєдинку буквально «заштовхали» 
м’яч у ворота гостей.

Після чотирьох турів у «Десни» 
лише 3 очки, 4 забитих і 6 пропуще-
них м’ячів. Причому всі м’ячі забиті 
в одному матчі, а от у трьох інших не 
забито жодного. При тому, що осо-
бливо у двох останніх матчах дес-

нянці мали перевагу, багато атаку-
вали, але поки що не виходить до-
лати міцну, насичену оборону супер-
ників.

Ось як виглядає турнірна табли-
ця чемпіонату після 4 турів.
«Олександрія» — 12.
«Шахтар» — 9.
«Динамо» — 9.
«Чорноморець» — 7.
«Зоря» — 7.
«Олімпік» — 5.
«Львів» — 4.
«Карпати» — 4.
«Десна» — 3.
«Маріуполь» — 3.
«Ворскла» — 3.
«Арсенал» — 3.

Правда, «Динамо» і «Маріуполь» 
через участь у єврокубках зіграли 
по 3 матчі, пропущений матч, якраз 
між собою, зіграють у вересні.

Утім чемпіонат тільки почався, 
у турнірній таблиці доволі тісно, тож 
одна перемога одразу піднімає ко-
манду значно вище. Будемо споді-
ватися на подальші перемоги «Дес-
ни», якій поки що просто не вистачає 
досвіду на такому рівні.

Наступний матч «Десна» грає 
вдома: у неділю, 19 серпня, приймає 
львівські «Карпати». Треба виграва-
ти! Уболіваймо за «Десну»!

Ми всі радіємо, що нарешті вийшла в еліт-
ний дивізіон українського футболу наша «Десна». 
Але водночас є і прикра новина — ліквідовано 
чернігівський жіночий футбольний клуб «Леген-
да». А йому вже майже три десятиліття, і коман-
да не просто постійно виступала у вищій лізі, а 
й не одноразово завойовувала звання чемпіо-
нів України, володарів кубка, успішно захищала 
честь країни у єврокубках. І ось через фінансові 
проблеми клуб ліквідовано.

Талановиті футболістки переходять в інші ко-
манди України та закордону. А ми поки що не по-
бачимо в місті запального жіночого футболу.

«Єдність» розпочала 
чемпіонат із поразки
Після ліквідації відомої жіночої футбольної ко-

манди — чернігівської «Легенди» — єдиним пред-
ставником області у вищій лізі чемпіонату України се-
ред жінок зостається не так давно створена «Єдність 
— ШВСМ» (Плиски, Борзнянський район). 4 серпня 
на домашньому стадіоні в матчі 1-го туру чемпіона-
ту наші приймали харківський «Житлобуд» — срібно-
го призера минулого чемпіонату. Гості виграли — 7:1.

Юні футболісти 
Куликівщини — в Естонії

Кілька десятиліть дружать Куликівський ра-
йон Чернігівщини та Пилваський район (нині по-
віт) Естонії. Обмінюються досвідом, зміцнюють 
господарські, культурні, освітні зв’язки.

На запрошення естонців у кількаденній поїзд-
ці до Пилви побували дві шкільні футбольні коман-
ди Куликівщини — хлопчача й дівчача збірні райо-
ну. Вони взяли участь у міжнародному футбольно-
му турнірі. Була й цікава культурна програма. Наші 
школярі та дорослі, що їх супроводжували, отрима-
ли найкращі враження про Естонію, цю невелику 
чарівну країну Балтії. Зокрема гості з України побу-
вали на фестивалі «Жива музика різних поколінь», 
де вкотре переконалися, наскільки люблять естон-
ці пісню. Була й екскурсія до музею транспорту.

Прощай, футбольна 
«Легенда»

«Десна»: непрості матчі

Команда людей з інвалідністю 
на візках, що представляють гро-
мадську організацію «Інтеграція» 
в Чернігові, стала багаторазовим 
призером XV Міжнародної спарта-
кіади інваспорту. Змагання прохо-
дили в Могильові, в Білорусі. Бра-
ли участь 16 команд із різних кра-
їн. Чернігівська «Інтеграція» єдина 
представляла Україну.

Уже 2 рік поспіль вони виборю-
ють призові місця на міжнародних 
змаганнях. «Інтеграція» ж займаєть-
ся підготовкою спортсменів на віз-
ках лише третій рік.

Відомий марафонець Сергій Шу-
рута виборов у цих змаганнях золо-
ту, срібну та бронзову медалі. За-
галом уже близько 20 років Сергій 
бере участь у марафонських заїздах 
на візку.

Три роки тому їх було лише 27, 
тоді «Інтеграція» розпочинала свою 
діяльність, зараз уже більш як 100. 
Обласна організація вже має свої 
філії. Тут пропонують людям з інва-
лідністю на візках не тільки оздо-
ровлюватися і займатися спортом, 
а й прагнуть допомагати їм із пра-
цевлаштуванням.

На базі організації відкрили ко-
мунальне підприємство. Уже майже 
до ладу привели приміщення — зро-
били нову підлогу, відремонтували 
стару покрівлю і за 4 місяці само-
стійно зробили його зручним для ві-
зочників.

Зараз сильні духом готуються 
до третьої спартакіади для людей з 
ураженням опорно-рухового апара-
ту, що буде проходити в Чернігові на 
початку вересня.

Призери міжнародної спартакіади 
людей з інвалідністю
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Бліц-інформ
Брати-переселенці зі Сходу 
розчистили занедбане джерело
Два брати, які рік тому переїхали жити до Новгоро-

да-Сіверського зі сходу країни, розчистили та облаштува-
ли занедбане джерело на околиці міста. Із нього місцеві 
мешканці беруть воду, біля нього відпочивають приїжджі.

Це джерело зветься Щурівським через те, що розта-
шоване в районі Новгорода-Сіверського — Щурівка. Три-
валий час місцина була в занедбаному стані.

Прибрати сміття, почистити дно озера, зробити схо-
ди до криниці та поміст для зручного набору джерельної 
води взялися брати Артем і Максим Скворцови.

Артем розповідає: поки брат на роботі, він узявся за 
підхід до джерела. Сходи майстрував із сухого гілля ясе-
ню, яке збив вітер.

У планах братів — зробити навколо криниці квітники.

На Коропщині тривають 
розкопки поселення сіверян
Під Мезином на Чернігівщині проходять археологічні 

розкопки поселення. Люди там жили у двоповерхових бу-
дівлях із печами, у достатку. В один момент чомусь поки-
нули свої житла й пішли. За припущенням Олени Чернен-
ко, відомого археолога з Чернігова, керівника експедиції, 
саме ці люди заснували Новгород-Сіверський.

Олена Черненко разом зі студентами Чернігівського 
педуніверситету розкопує помешкання сіверянської ро-
дини, вивчає побут племені сіверян.

Знахідки археологів — переважно шматки глиняно-
го посуду.

Вулицю Міхнюка перекрито 
надовго: міняють труби 
під руслом Стрижня
У Чернігові розпочали заміну зношеного трубопрово-

ду діаметром 800 мм під руслом річки Стрижень навпро-
ти школи № 2. Це самопливний колектор, по якому прохо-
дять стоки ледь не з третини міста. Нині він у неналежно-
му стані: проіржавів, є небезпека проривів та потраплян-
ня стоків у річку.

Міськвиконком ухвалив рішення перекрити рух авто-
транспорту на вулиці Олега Міхнюка в районі школи № 2 
від 10 серпня до 31 жовтня.

Озеро Трубин уже 22 роки 
мало бути гідрологічною 
пам’яткою
На території села Ядути Борзнянського району ство-

рена гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного 
значення «Озеро Трубин» площею 40 га.

Про це сказано в Указі Президента України від 
20.08.1996 року «Про оголошення територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду загальнодержавного значення».

Але з часів юридичного утворення вказаного об’єкта 
природно-заповідного фонду, у порушення вимог Земель-
ного кодексу України, Законів України «Про природно-за-
повідний фонд України» та «Про землеустрій», орган міс-
цевого самоврядування не вчинив дій щодо замовлення 
проекту землеустрою, організації та встановлення меж 
території природно-заповідного фонду, а також здійснен-
ня контролю за його використанням.

Із метою усунення порушень прокурор звернувся з 
позовом до суду з вимогою зобов’язати територіальні ор-
гани місцевого самоврядування вжити відповідні заходи 
з визначення меж заказника на місцевості.

Зважаючи на обґрунтованість позовних вимог, Черні-
гівський окружний адміністративний суд 1 серпня 2018 р. 
(через 22 роки після Указу Президента) позов прокуро-
ра задовольнив у повному обсязі та зобов’язав сільську 
раду забезпечити проведення робіт, спрямованих на роз-
робку технічної документації із визначенням на місцевос-
ті меж гідрологічної пам’ятки природи «Озеро Трубин».

Не повідомляйте нікому код 
картки: пенсіонера обібрали 
на велику суму
Бахмацького пенсіонера обібрав телефонний шах-

рай. Він зателефонував і назвався співробітником служ-
би безпеки банку. Незнайомець повідомив: щоб бан-
ківську карту не заблокували, потрібно змінити чинний 
пін-код. Пенсіонер необачно повідомив пін-код картки 
шахраю, і той заволодів його грошима в сумі 64 тисячі 
гривень, які були на рахунку.

Лише виявивши зникнення грошей, пенсіонер повідо-
мив про це поліцію. Та відкрила кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство), що кара-
ється від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Однак таких шахраїв знайти непросто, тому поліція про-
сить людей бути обережнішими і пам’ятати, що персонал бан-
ків ніколи не телефонує з проханням надати будь-які карткові 
  дані або пароль доступу до системи інтернет-банкінгу.

Мистецька панорама

В і т а -
лій Теренті-
йович Корж 
н а р о д и в с я 
16 серп ня 
1938 року в 
селі Дроздів-
ка Куликів-
ського району 
Чернігівщини. 
Депутат Вер-
ховної Ради 
України 4 — 6 

скликань. Кандидат економічних наук.
Закінчив Харківський інститут ін-

женерів залізничного транспорту за 
фахом інженер шляхів сполучення.

Навчався в Чернігівському техніч-
ному училищі (1957), працював на Пів-
денно-Західній залізниці (Київ). Із 1964 
року — старший інженер Укрраднар-
госпу. Із 1966 року — у Мінпромбуд-
матеріалів УРСР. Працював завідува-
чем сектору, завідувачем відділу НВО 
Мінпромбудматеріалів УРСР. 1980 — 
1991 — старший науковий співробіт-
ник Ради з вивчення продуктивних сил 
УРСР Академії наук України.

У 1991 році створив і очолив на-
уково-виробничу фірму «Транзактор», 
яка 1993 року виступила засновником 
компанії «Глобал Юкрейн», що започат-
кувала в Україні ринок послуг у світовій 
мережі Інтернет.

Член ради Міжнародної спілки 
українських підприємців, опікунської 

ради Національного академічного дра-
матичного театру імені Івана Фран-
ка. Член правління Міжнародного до-
брочинного фонду «Українська хата», 
засновник Міжнародної літературно-
мистецької премії імені Олени Теліги.

Автор (співавтор) понад 80 науко-
вих праць.

Народний депутат України 4-го 
скликання від 1 березня 2005 до 
25 травня 2006 року від «Блоку Юлії 
Тимошенко», № 24 у списку. На час ви-
борів — президент «Глобал Юкрейн». 
Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (із 
1 березня 2005). Член Комітету з пи-
тань будівництва, транспорту, житлово-
комунального господарства і зв’язку.

Народний депутат України 5-го 
скликання від 25 травня 2006 р. до 12 
червня 2007 р. від «Блоку Юлії Тимо-
шенко», № 34 у списку. На час вибо-
рів — народний депутат України, член 
партії ВО «Батьківщина». Член фракції 
«Блок Юлії Тимошенко». Член Коміте-

ту в закордонних справах. 12 червня 
2007 достроково припинив свої повно-
важення під час масового складання 
мандатів депутатами-опозиціонерами 
з метою проведення позачергових ви-
борів до Верховної Ради України.

Народний депутат України 6-го 
скликання від 25 листопада 2007 р. від 
«Блоку Юлії Тимошенко», № 48 у спис-
ку. На час виборів — пенсіонер, член 
партії ВО «Батьківщина». Член фракції 
«Блок Юлії Тимошенко». Член Коміте-
ту з питань транспорту і зв’язку, голо-
ва підкомітету з питань інформаційних 
технологій та інформатизації Комітету.

Нагороди, державні ранги: Почес-
на грамота Кабінету Міністрів України 
(серпень 2003), Почесна грамота Вер-
ховної Ради України, Заслужений еко-
номіст України (із січня 2009).

Дружина Любов Василівна (1944) 
— педагог. Син Юрій (1970) — заступ-
ник директора Київської міської філії 
ВАТ «Укртелеком». Син Роман (1974) — 
генеральний директор «Інтернет Медіа 
Груп».

Активний член Чернігівського зем-
ляцтва Києва.

Земляки із села Дроздівка й за-
галом Куликівського району, із якими 
ювіляр підтримує найтісніші зв’язки, 
допомагає їм, щиро вітають Віталія Те-
рентійовича з ювілеєм і шлють найкра-
щі побажання.

До цих вітань і побажань долуча-
ється і наша газета «Світ-інфо», постій-
ним читачем якої Віталій Терентійович 
є від першого її номера й по сьогодні. 
Щирі вітання! Многая літа!

У Батурині буде 
концерт Руслани 

до Дня Незалежності
23 серпня о 19.00 у столиці Гетьманщини Батурині 

— великий проект Руслани та українських зірок із сим-
фонічним оркестром «Київська камерата» і шоу-балетом 
«Життя», присвячений Дню Незалежності. Ось що напи-
сала сама Народна артистка України Руслана Лижичко, 
анонсуючи концерт: «Для кожного з нас українська зем-
ля свята. Уся. Від краю і до краю. Та є місця, де творилася 
українська держава. Місця, які має відроджувати й бе-
регти кожен українець».

Учасники дійства: Руслана, гурт «Тартак», гурт «Kozak 
System» та Катя Chilly, український скрипаль-віртуоз Ва-
силь Попадюк, Тоня Матвієнко. Вхід — вільний.

Минулого року також був концерт у Батурині до Дня 
Незалежності за участі Руслани.

Шефський концерт для воїнів
12 серпня із шефським концертом естрадні вико-

навці обласного філармонійного центру відвідали сели-
ще Гончарівське в Чернігівському районі. У приміщенні 
гарнізонного Будинку офіцерів вони виступили перед 
військовослужбовцями та місцевими жителями.

Концертну програму, у якій виступили заслужений 
артист України Сергій Сулімовський, лауреати міжнарод-
них конкурсів Марина Маккей, Ольга Печко, Марина Ко-
валенко, В’ячеслав Мацвійко та Максим Пузан, склали 
народні пісні в сучасному аранжуванні та естрадні укра-
їнські хіти.

Виконавці та творчі колективи філармонійного цен-
тру постійно виїжджають із концертами до військових 
частин, у тому числі на Донбас.

Щирі вітання

Віталій Терентійович Корж: 80-річчя

«Коли падають дерева» — 
у кіно, зі сценами із Седнева

Фільм «Коли падають дерева» режисера й автора сценарію Ма-
рисі Нікітюк уже йтиме в кінотеатрах із 13 вересня. Це спільна ро-
бота України, Польщі та Македонії.

Дія розгортається в сучасній українській провінції, сюжет на-
пружений, це поєднання детективу і кохання.

Світова прем’єра фільму відбулася на одному з найбільших фес-
тивалів світу — 68-му Берлінале. Фільм отримав численні позитив-
ні відгуки. Також виконавиця головної ролі Анастасія Пустовіт пере-
могла в номінації «Найкраща акторська робота» на Одеському між-
народному кінофестивалі.

Окремі епізоди фільму знімалися в Седневі в 2017 році.

Фотовиставка 
Віктора Кошмала

В обласному художньому музеї ім. Г. Галагана відкрито фотовис-
тавку «Точка зору. Віктор Кошмал».

Вона присвячена 65-річчю від дня народження відомого черні-
гівського фотомитця.
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Годі засмічувати 
красиву Ялівщину
На виході з парку Ялівщина до дамби 

через Стрижень під вербою назбиралася 
купа сміття — розкидані банки, пластико-
вий посуд, недоїдки, бите скло від пляшок.

І цей безлад — неподалік від спеці-
ального бетонного кільця для сміття. Та й 
на території лісопарку подекуди попід ку-
щами — пляшки та пакети зі сміттям.

Зневірившись у можливостях вла-
ди, насамперед, правоохоронних орга-
нів, екологічної, санітарної служб, добити-
ся порядку в лісопарку, жителі Чернігова 
в петиції до міської влади вже пропону-
ють обгородити Ялівщину та ввести пла-
ту за вхід. Це, звичайно, не метод. Але й 
засмічувати цей прекрасний куточок Чер-
нігова не треба. Якщо в декого з відпочи-
вальників бракує свідомості, то таких тре-
ба штрафувати.

Розслідується ДТП, 
у результаті якої 
постраждало 8 осіб
Під процесуальним керівництвом про-

куратури області поліція здійснює розслі-
дування у кримінальному провадженні за 
фактом дорожньо-транспортної пригоди 
біля с. Лісового Ніжинського району.

3 серпня близько 10.30 мешканка Ки-
єва, керуючи автомобілем «Фольксваген 
LT», на трасі Кіпті — Глухів — Бачівськ не 
впоралася з керуванням, у результаті чого 
автомобіль перекинувся. У автомобілі ра-
зом із водієм перебувало 12 пасажирів.

Унаслідок ДТП 8 пасажирів, серед 
яких 4 дітей, отримали тілесні ушкоджен-
ня, у тому числі тяжкі, та були доставлені 
до Ніжинської центральної міської лікарні.

За обкрадання дач — 
5 років ув’язнення
Звинувачений увечері 16 червня 2017 

року та 24 січня 2018 року украв чужого 
майна на загальну суму 6124 грн із дач-
них будинків садівничих товариств «Зоря» 
та «Весна» на території Старобілоуської 
сільської ради.

Винесений днями вирок суду був до-
волі суворий — 5 років позбавлення волі. 
Річ у тім, що підсудний раніше притягував-
ся до кримінальної відповідальності, од-
нак жодних висновків для себе не зробив.

Дивний вирок за 
наругу над пам’яттю 
загиблих
У минулому номері газети ми повідом-

ляли про резонансну подію в Чернігові. 15 
липня такий собі Володимир Мельничен-
ко, що недавно звільнився з тривалого 
ув’язнення за зґвалтування неповноліт-
ніх, у самому центрі міста, на Красній пло-
щі, кидав пляшками в стелу з портретами 
героїв Небесної Сотні, котрі загинули на 
Майдані, у тому числі два наші земляки з 
Чернігівщини.

Належної реакції правоохоронних 
органів на цей вандалізм не було. Тому 
20 липня група так званих громадських 
активістів прив’язала хулігана до стовпа 
поруч із Красним мостом. Це, звичайно, 
беззаконня і самосуд, тому поліція пору-
шила кримінальну справу за цим фактом. 
Але ж такі дії були викликані бездіяльніс-
тю правоохоронців щодо вчинку Мельни-
ченка.Той, до речі, пояснює свій вчинок 
тим, що давно, мовляв, хоче виїхати в Ро-
сію, але йому не дають.

І ось запізніла реакція закону. Замість 
кримінальної справи проти Мельниченка 
було порушено адміністративну. Деснян-
ський районний суд міста виніс таке по-
карання хулігану: 50 годин громадських 
  робіт і 352 гривні судового збору.

Державне підприємство «Укр-
пошта» затіяло так звану рефор-
му обслуговування сільського на-
селення. Суть задуму в тому, що 
планують закрити всі поштові від-
ділення в селах, де населення мен-
ше 2 тисяч. Для Чернігівщини, а 
саме її пошта обрала для свого «пі-
лотного експерименту», це означа-
ло б закриття майже всіх сільських 
поштових відділень, адже в облас-
ті лічені села мають більше 2 ти-
сяч мешканців. Закриті відділення 
планувалося замінити пересувни-
ми, на автомашинах. 

Спершу реформу-експеримент 
пошта планувала впровадити уже 
з 1 червня цього року, між іншим, 
у розпал передплати на друкова-
ні видання на друге півріччя. По-
тім трохи відклали, на липень. Та-
кож спершу планували ввести ці 
новації одразу по всій області. Але 
потім, для експерименту, ввели у 
трьох районах — Чернігівському, 
Куликівському, Ріпкинському. Чи то 
прислухалися до обурених селян та 
й обласної влади, яка була катего-
рично проти реформи в такому ва-
ріанті, чи, скоріше, просто поки що 
пошта отримала значно менше ма-
шин для пересувних відділень, ніж 
очікувала. 

Тим не менше, експеримент 
почався. Поки що одночасно пра-
цюють і стаціонарні поштові відді-
лення, і пересувні. Слід зазначи-
ти, що нині пошта виконує не лише 
традиційні свої функції — доставку 
кореспонденції, періодики, а й низ-
ку соціальних, зокрема надає таку 
масову послугу, як виплата пен-
сій, також приймання комунальних 
платежів, навіть продаж товарів 
для дому. Для селян, серед яких ба-
гато літніх самотніх людей, це пев-
ною мірою ще й соціальна функція, 
живе спілкування з людьми. 

То що ж показали перші тижні 
поштового експерименту? Багато 
невтішного. І не лише тому, що від-
бувається апробація нової справи. 
Щось не так і в самій суті цієї затії. 

Ось, наприклад, типова карти-
на по Куликівському району. 

Вівторок, 10 липня. До редак-
ції районної газети «Поліська прав-
да» телефонує житель села Горбо-
ве Микола Лошаков: «Зараз у селі 
біля відділення пошти зібралося 
не менше 50 горбівців. Усі обурені 
тим, що «Поліську правду» не при-
несли ні в п’ятницю, ні в суботу, на-
віть і сьогодні, у вівторок. Хто буде 
передплачувати газету з такою 
доставкою? І комунальні платежі 
працівниця пошти не приймає, бо 
немає нового штампу».

Говорить Наталія Притиков-
ська, виконувачка обов’язків ста-
рости села Бакланова Муравійка 
(між іншим, це не якась «глибин-
ка» області, а лише кілометрів за 
20 від Чернігова): «Завжди кажуть, 
що в нас реформи для людей, а ви-
ходить — навпаки. Мене вразило 
ставлення нової листоноші, яка в 
село привозить пошту. Кинула га-
зети і каже: «Навіщо вона, ця пе-
ріодика?» А листоноші нашій пора-
дила: «Роздайте, як хочете. Кому — 
менше, кому — більше». Це жарт 
такий невдалий чи що?»

Село Смолянка. Ось перші 
враження селян від експерименту.

Ганна Коцюба: «47 років я очо-
лювала сільське поштове відділен-
ня. У нас є маленькі вузенькі ву-
лички, які взимку вщент засипає 
снігом. Наші працівники відділен-
ня добиралися туди. А тепер, якщо 
машина не проїде, хіба та нова 
листоноша буде лізти по заметах? 
Сумніви беруть». 

Смолянка — село велике, тому 
в такі села пересувна пошта при-
їжджає, згідно з експериментом, 
тричі на тиждень, у менші села — 
рідше. Але навіть якщо тричі? 

Микола Смаль: «Пошту при-
возитимуть тричі на тиждень, тре-
ба буде бігати за такою машиною 
чи як? А пенсії? Невже пенсіонеру 
треба сидіти й чекати, коли пенсію 
привезуть, нікуди не відлучатися?» 

Село Салтикова Дівиця. Вели-
чезна черга до автомобіля «Укрпо-
шти». Селяни вишикувалися, аби 
заплатити комунальні платежі. Ра-
ніше вони це робили в сільському 

поштовому відділенні, яке працю-
вало щоденно. Тепер змушені стоя-
ти в черзі на вулиці до пересувного 
відділення, яке обслуговує їх двічі 
на тиждень лише по дві години. Та-
кий графік не влаштовує нікого.

Катерина Баглай: «Ми ро-
ботою забиті, а вони в середу і 
п’ятницю приїжджають — хоч уда-
вись, а треба бігти, займати чергу».

Любов Кулініч: «Приїхали ма-
шиною, сказали зачекати 20 хви-
лин, самі зачинилися на пошті. 
Мало того, що вони приїхали із 
запізненням на цілу годину, так їх 
ще чекали більше години. Раніше, 
звісно, було значно краще».

Олександра Дмитрук: «Усі 
люди проти! То, бува, помаленьку 
дошкутильгаєш до пошти, а тут тре-
ба бігти і в черзі стояти. Он сто душ 
маринували до обіду по жарі, а як 
дощ піде, а взимку як?»

* * *
Майже весь Куликівський ра-

йон, окрім одного села, не так дав-
но об’єднався в територіальну гро-
маду. Головою Куликівської ОТГ 
обра на Наталія Халімон, яка до 
цього була головою районної ради. 
Ось її коментар:

«Я прихильник реформації в 
цілому, але суть реформи полягає 
в тому, що ми повинні покращи-
ти надання послуг, а не навпаки. 
Ми з самого початку були не в за-
хваті від реформи. Проаналізував-
ши запропоноване, ми застеріга-
ли керівництво дирекції про нега-
тивні наслідки. Це ще навіть немає 
зими. Транспорт банально не доїде 
до багатьох осель, почастішають 
випадки шахрайства. Це те, з чим 
нам ще доведеться зіштовхнутися. 
З іншого боку, бабуся в селі звикла 
до свого поштаря, довіряє йому, а 
зараз почнуть ходити чужі люди. 
Але це добре, якщо ще почнуть хо-
дити, бо наразі пенсіонери мусять 
іти в центр, багато таких, що про-
сто не можуть дійти. І ці проблеми 
ще не засвітилися. Як бачимо, вже 
перший місяць впровадження ре-
форми продемонстрував негатив, і 
це ще ж не реформа, бо нова і ста-

ра системи працюють паралельно. 
Обурення змінами є в кожному 

селі. Значна соціальна напруга є в 
таких селах як Горбове, Салтикова 
Дівиця, Ковчин, Вересоч, Грабів-
ка. У жодному селі немає такої лю-
дини, яка була б задоволена тими 
змінами, що пропонує керівництво 
«Укрпошти». У жодному! 

Крайня ситуація в Ковчині: 
приїхали поштарі з пересувно-
го відділення, люди зібралися, 
130 тисяч гривень пенсії так і не 
роздали, кинули ці гроші листо-
ноші і поїхали. Та була просто шо-
кована. Видзвонювала родичів 
і кого тільки могла, передавала 
чужим людям — хіба це припус-
тимо? Найгірше те, що це не по-
одинокі випадки, а практика. Такі 
дії викликають соціальну напругу 
і впливають на наш імідж також. 
Люди питають: «Чому не приво-
зять газети?» Ті агітують не перед-
плачувати газет, бо вони їм не ці-
каві. Наразі впали тиражі районки 
по всіх селах. Такі дії керівництва 
«Укрпошти» дискредитують саму 
ідею децентралізації».

* * *
Говорить голова обласного 

відділення Асоціації регіональних 
засобів масової інформації, а та-
кож обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів Украї-
ни Олександр Назаренко, він же 
— редактор Менської райгазети 
«Наше слово»:

«Тиражі газет упали, хоча ке-
рівництво регіональної дирекції 
«Укрпошти» обіцяло їх утримати. 
Головний аргумент від листонош: 
а воно нам треба, нас усе одно ви-
кидають на вулицю. Погано, що ке-
рівники «Укрпошти» не хочуть ко-
мунікувати з газетярами і спіль-
но вирішувати проблеми. До речі, 
тут могла би бути мегаефективна 
співпраця. Але ж ні. Антикризові 
менеджери з районками не спілку-
ються. Не їхній рівень. Тому нара-
зі телефонують з відділу передпла-
ти в районки і висувають такі пре-
тензії, що на голову просто не на-
лазять».

Калічені дерева
Це вулиця Хлібопекарська в 

Чернігові (донедавна — Воров-
ського). Центр міста. Торік наша га-
зета вже писала про те, як кому-
нальні служби пообрізували на ву-
лиці каштани. Того разу вже поси-
лалися не на електродроти, яким, 
мовляв, заважають дерева. Бо об-
чикрижили крони по самий стовбур 
не лише на парному боці вулиці, де 
електролінії, а й на непарному. Від-
так жодного затінку все літо. 

Причиною обрізування кому-
нальники цього разу назвали те, що 
каштани, мовляв, хворіють, саме 
ця порода, що по тій вулиці. А ще торочили: на деревах, мовляв, відростуть нові, 
здорові гілки.

Відросли, як бачимо, далеко не скрізь. Чи то спека у травні й червні не дала 
розвинутися новим кронам, чи хвороба дерев, якщо вона дійсно є, триває. Але де-
які крони повністю всохли. Та й на тих, де гілки відросли, листя якогось неприрод-
ного іржавого кольору.

Що на це скажуть фахівці «Зеленбуду», ботаніки, екологи?

Мільйони «вгепали», 
а фонтан не працює

Фонтан у парку біля «Мегацентру» цього літа не працював жодного дня. Його 
спорудили в 2016 році, витративши майже 4 мільйони гривень. У прес-службі 
Чернігівської міськради повідомили, що у фонтані було знайдено кілька поривів 
труб. «Вони сталися через те, що чаша фонтана дала невелику усадку — кілька 
міліметрів, але це пошкодило деякі труби. Зараз перевіряється, чи кількість не 
збільшилася. Якщо фахівці скажуть, що все добре, то починатимуть відновні ро-
боти і запуск фонтана». Також зазначили, що гроші з бюджету на ці роботи не 
виділялися.

Поштовий експеримент на селянах

За 16 років експлуатації 
Чернігівської ТЕЦ орендар замінив 

лише 500 метрів магістральних труб
Це мусив визнати на нараді в міськраді директор підприєм-

ства Олексій Щербина. Причому в ці 500 метрів трубопроводу 
входять ще заплановані на цей рік роботи на вулиці Коцюбин-
ського — 200 метрів.

Ремонт мережі склав не більше 1,5% від усієї протяжності 
труб. Термін експлуатації цих труб — 25 років. Сама ж ТЕЦ пра-
цює з 60-х років. Мережі вже двічі відпрацювали свій термін.

Комплекс теплоенергостанції орендують із 2002 року. Він 
обслуговує близько 95 тисяч чернігівців.

Олексій Щербина: «Щоб замінити мережі, які експлуатують-
ся вже більше 25 років, нам необхідно 830 мільйонів гривень».

Тепловтрати закладені в тарифи, вони лягають на пле-
чі абонентів і погіршують якість подачі тепла до осель містян. 
Хоча за останні роки, звітує директор, втрати вони скоротили 
за рахунок часткової заміни утеплювачів на магістралі.

Цього року на підготовку до опалювального сезону запла-
новано витратити 72 мільйони гривень. Зимовий період розпо-
чнеться в строк, заявив директор підприємства. Паливом вони 
забезпечені повністю.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко на зга-
даній нараді поставив питання: виграла громада міста від пе-
редачі в 2002 році ТЕЦ орендареві чи втратила? Він наголосив, 
що за період експлуатації ми маємо зменшення ціни комплек-
су — вона вже впала в рази порівняно з тим, коли ТЕЦ відда-
вали в оренду.

І втрати громади не тільки в цьому. Унаслідок застарілос-
ті це обладнання не може забезпечити мінімізації теплових 
втрат. На чиї плечі ляже оновлення цілісного майнового комп-
лексу? На думку Владислава Атрошенка, передача ТЕЦ в орен-
ду була невигідним для громади рішенням, за яке ніхто не поніс 
відповідальності.
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За кордоном затримані, 
заарештовані або засуджені 
понад 10 тисяч українців
Станом на кінець липня понад 10 ти-

сяч громадян України затримані, засуд-
жені або відбувають покарання в різних 
країнах світу. Про це повідомило Міні-
стерство закордонних справ України. 
Зокрема 6 тисяч цих людей засуджені.

Першим пріоритетом консульської 
служби МЗС є політично мотивовані за-
суджені, засуджені до смертної кари та 
довічного позбавлення волі.

На особливому контролі міністерства 
справи Олега Сенцова й Олександра 
Кольченка, політв’язнів кремлівського 
режиму.

Олега Сенцова затримали в Криму в 
2014 році за звинуваченням у підготовці 
терактів на анексованому півострові та 
створенні терористичного угруповання. 
У 2015 році у РФ його було засуджено до 
20 років позбавлення волі. Режисер від-
буває покарання в колонії суворого ре-
жиму в Ямало-Ненецькому автономному 
окрузі. 14 травня Сенцов оголосив про 
початок безстрокового голодування. Він 
вимагає звільнення усіх бранців Кремля.

Олександр Кольченко був заарешто-
ваний російською адміністрацією в Сім-
ферополі в травні 2014 року, після анек-
сії Криму Росією. Він був визнаний росій-
ським судом винним у підготовці терактів 
і підпалі офісів двох партій у Сімферопо-
лі та засуджений до 10 років позбавлен-
ня волі.

У  притулках 
порушуються права 
дітей — експерт
Побиття дітей у Волинському притул-

ку: експерт розповіла про ситуацію в ін-
ших установах.

У всіх інтернатних установах Украї-
ни  права дітей порушуються. Це і фізич-
не, і сексуальне насильство. Агресорами 
виступають як самі співробітники, так і 
діти стосовно один до одного. Відбува-
ється це часто через те, що такі установи 
є відокремленими, і громадським діячам, 
журналістам, а також представникам 
державних служб деколи складно туди 
потрапити. А будь-яка закрита система 
породжує насильство. Про це розповіла 
глава правління Української мережі за 
права дитини Дар’я Касьянова.

Якщо дитина стала об’єктом сексу-
ального чи фізичного насильства з боку 
однолітків або працівників інтернату — 
керівництво установи навряд чи захоче 
дати випадку розголос.

«Я не знаю дітей, які потрапили в при-
йомні сім’ї або були усиновленими, потім 
позитивно розповідали про життя в ін-
тернаті», — сказала Дар’я Касьянова.

На думку багатьох захисників прав 
дитини, вирішити проблему насильства 
в інтернатах допоможе створення будин-
ків сімейного типу, а також виховання ді-
тей у прийомних сім’ях.

На водоймах загинуло 
понад 770 людей
Від початку року станом на 5 серпня 

на водоймах країни загинули 774 люди-
ни, 79 із них — діти. Про це 5 серпня по-
відомили в Держслужбі з надзвичайних 
ситуацій.

При цьому врятовано 577 потопаю-
чих, у тому числі 105 дітей.

Хорватія надала гроші 
на реабілітацію дітей 
із Донбасу та Криму
Уряд Хорватії надав 210 тисяч хор-

ватських кун (близько 33 тисяч доларів) 
на реабілітацію українських дітей, по-
страждалих від війни на Донбасі, та ді-
тей із кримськотатарських родин. Ко-
шти були отримані МЗС України як гума-
нітарна допомога. Гроші направлені на 
 рахунок консульства України в Хорватії.

Свого часу лідер Сінгапу-
ру, реформатор Лі Куан Ю, 
під проводом якого це міс-
то-держава зробило гігант-
ський крок в економічному 
розвитку, проголосив ціка-
вий афоризм. Він зазначив, 
що, прийшовши до влади, лі-
дер такої-то країни має «по-
садити трьох  своїх друзів» 
— посадити  за ґрати. Адже «і 
він знає, за що їх садовить, і 
вони це знають».

Що ж, наша нова вла-
да (нова на момент її прихо-
ду з Майдану, а нині цій вла-
ді вже 5-й рік!) швидко поса-
дила своїх друзів, і не трьох, а 
значно більше. Посадила  — у 
високі посадові крісла. Одна-
че,  таки ж треба було когось 
садити й за ґрати. Бо чи не го-
ловною фішкою внутрішньої 
політики в нас стала «бороть-
ба з корупцією», що для на-
родних мас мало б стати сим-
волом «боротьби за справед-
ливість».

І ось одна типова істо-
рія такого «садіння за ґрати». 
Правда, поки що умовного. Бо 
нині вона завершилася тим, 
що столичний Апеляційний суд 
дозволив Бочковському поно-
витися в Кабміні. Це рішення 
суду від 7 серпня.

Що йому передувало — 
пам’ятають усі. І прелюдія цьо-
го була мало не три з поло-
виною роки тому — як летить 

час, бо це було, наче вчора. 
Пригадуєте це шоу в прямому 
ефірі, під телекамери?

25 березня 2015 року про-
сто на засіданні уряду право-
охоронці затримують керівни-
ка Державної служби з над-
звичайних ситуацій Сергія 
Бочковського (а це, по суті, 
ранг міністра, члена уряду) та 
його заступника Василя Сто-
єцького. Їм зачитали обвину-
вачення, одягли на них кай-
данки і вивели із зали.

Високопосадовцям інкри-
мінували організацію коруп-
ційної схеми тендерної за-
купівлі паливно-мастильних 
матеріалів за завищеними 
цінами.

Однак пройшло два з лиш-
ком роки розслідування, і 
влітку 2017 року стало відо-
мо, що принаймні Бочков-
ського звинувачують за зо-
всім іншими епізодами: ви-
магання грошей в очільників 
територіальних підрозділів 
ДСНС із погрозою звільнен-
ня та розтрата грошей під час 
закупівлі металошукачів. Що 
ж, теж серйозні звинувачен-
ня — хабарництво, зловжи-
вання посадовим станови-
щем.

А одразу після затримання  
Кабінет Міністрів своїм рішен-
ням звільнив Бочковського з 
посади — за порушення при-
сяги держслужбовця.

Делікатна ситуація. З од-
ного боку, посадовця звину-
вачено в серйозних злочинах, 
іде слідство. З іншого — цьому 
слідству не видно кінця-краю, 
на сьогодні тягнеться вже 4-й 
рік — типова картина для на-
шої «боротьби з корупцією». А 
оскільки кримінальні справи 
не завершено вироком суду, 
значить, згідно із законами, 
Конституцією, людину не мож-
на юридично назвати злочин-
цем. За що ж тоді звільняти з 
посади?

Адвокати Бочковського 
й оскаржили в суді рішення 
Кабміну про звільнення Боч-
ковського. 

Суди наші не поспішають. 
І все ж 26 квітня 2018 року 
Окружний адміністративний 
суд Києва скасував звіль-
нення Сергія Бочковського 
з посади голови ДСНС. Одна 
з мотивацій — подання МВС 
на звільнення Бочковського 
уряд розглянув не належним 
чином.

Наступна дія. Тут уже і 
МВС, і ДСНС, і загалом уряд 
подають апеляцію на це рі-
шення суду. І ось загаданий 
вище останній вердикт суду 
від 7 серпня, який утім також 
можна оскаржити, так що про-
довження буде…

Отже, Апеляційний суд не 
лише підтримав квітневе рі-
шення Адміністративного суду 

про поновлення Бочковсько-
го на посаді, а й уточнив, яку 
компенсацію тому має випла-
тити держава. Ось рішення: 
«Стягнути на користь Бочков-
ського з ДСНС відповідні рек-
візити середнього заробітку 
за час вимушеного прогулу 
від 25 березня 2015 року та 
26 квітня 2018 року в розмірі 
546 тисяч 273 гривні 72 копій-
ки». У квітні Адміністративний 
суд нарахував Бочковсько-
му «лише» 463 583,48 грив-
ні, тож новий суд дорахував 
так, що сума перевищила пів-
мільйона. Усе вірно юридично: 
раз постановили, що посадов-
ця звільнено незаконно, тре-
ба виплатити йому не отрима-
ну ним зарплату аж за понад 
3 роки.

Напевно, згадані висо-
кі відомства оскаржать у но-
вому суді й це останнє рі-
шення Апеляційного суду — і 
щодо грошової компенсації, 
і щодо звільнення-поновлен-
ня Бочковського на посаді. 
Не марно ж представники 
МВС за явили на суді, що Боч-
ковський і далі перебуває в 
статусі звинувачуваного за 
трьома статтями Криміналь-
ного кодексу, серед яких — 
отримання хабара. На що суд 
зреагував резонно: мовляв, 
нехай собі перебуває, а ви 
розслідуйте далі. Уже четвер-
тий рік поспіль…

Гучну заяву зробив ще один «гучний» фі-
гурант кримінальної справи. Це колишній 
глава Державної фіскальної служби Укра-
їни Роман Насіров, тобто головний податкі-
вець держави.

Між іншим, наш земляк, народився у 
1979 році в Чернігові. Обіймав чимало сер-
йозних посад, був депутатом Верховної 
Ради нинішнього скликання від Блоку Пе-
тра Порошенка і склав мандат у зв’язку з 
призначенням у травні 2015 року головою 
ДФС.

2 березня 2017 року Національне ан-
тикорупційне бюро затримало Насірова, 
пред’явивши йому підозру в серйозному 
злочині. Утім уже за два тижні він вийшов 
під заставу в 100 мільйонів гривень, яку 
внесли його дружина і тесть. Від посади На-
сіров був відсторонений практично одразу 
ж, правда, увесь цей час добивається по-
новлення на ній і, звичайно ж, відкидає всі 
звинувачення у злочині. А звинувачує НАБУ 
Насірова у зловживанні владою і службо-
вим становищем, що призвело до збитків 
на суму приблизно 2 млрд грн. За даними 
слідства, на посаді керівника ДФС він ухва-
лював рішення в інтересах позафракційно-
го депутата Олександра Онищенка, щодо 
якого розслідують провадження за підо-
зрою в махінаціях із газом.

Тут слідство йшло оперативніше, ніж 
щодо Бочковського. Справу вже передано 
до суду.

Але поки що Насіров є юридично не за-
судженим, вільним громадянином, у тому 
числі має і гарантоване Конституцією пра-
во на свободу слова. Чим і користується.

Між іншим, Насіров недавно заявив, що 
також подумує наступного року балотува-

тися в президенти України. Якщо, звісно, 
не засудять. Чи навпаки — засудять, а по-
тім виправдають: доволі виграшна ситуа-
ція для балотування у нас. І взагалі — вра-
ження, що на президента балотуватимуть-
ся всі, кому не лінь.

Але зараз про інше. Недавно в ефірі 
телеканалу «112 Україна» Роман Насіров 
подав свій рецепт боротьби з корупцією 
в Україні. Прямо скажемо — не новий. Це 
підвищення зарплати посадовцям, тоді, 
мовляв, не крастимуть. Новими є хіба що 
цифри, озвучені Насіровим. Чого вже тут 
«дрібнитися» на якісь подачки у 20 — 30 
тисяч гривень. Насіров заявив, що зар-
плату депутатам парламенту треба вста-
новити в розмірі 20 — 30 тисяч ДОЛА-
РІВ, міністрам — 50 тисяч, теж доларів. 
Давайте перемножимо при нашому чер-
говому падінні національної валюти — 
гривні, коли долар на початку серпня став 
уже коштувати понад 27 гривень. Отже, 
30 тисяч доларів — це 810 тисяч гривень, 
50 тисяч — це 1 мільйон 350 тисяч гри-
вень. Це божевільні суми в країні, де пере-
важна більшість громадян — на межі чи й 
за межею злиднів, де навіть офіційну зар-
плату нам «малюють» десь у 7 тисяч гри-
вень, при тому, що відсотків 80 громадян і 
близько не бачать такої зарплати. А навіть 
якщо хтось і бачить, то порівняйте 7 тисяч і 
1 мільйон 350 тисяч!

А головне — справа тут навіть не в са-
мих сумах: 30 тисяч гривень отримувати-
ме депутат і міністр, 300 тисяч, мільйон чи 
5 мільйонів. Справа в тім, що це абсолют-
но хибна філософія — «Дамо більше, тоді не 
крастиме».

Це дурість, підтверджена віками й тися-

чоліттями. Між тим, така філософія доволі 
живуча. Починаючи з колишніх колгоспних 
зборів, де затюкані селяни часто обирали 
того-таки старого голову колгоспу, добре 
знаючи, що той злодюга. Міркували примі-
тивно: «Цей уже накрав, а обери нового — 
теж почне красти».

Та не накрав! Людська природа така, 
що жадоба в злодія безмежна. Практич-
но не бувало ще такого, щоб злодюга ска-
зав: «Оце все, досить, до середи краду, а 
з четверга починаю жити чесно». Цьому 
нема кінця-краю, а народонаселенню про-
сто інколи важко уявити запити злодіїв, те, 
як вони ростуть. Здавалося б, накрав уже, 
і з собою на той світ не забереш, мірку-
ють простаки. Але злодію важливий не той, 
а цей світ. А простаки просто не можуть 
уявити, що злодію захочеться пити все до-
рожче шампанське, а потім захочеться ку-
пати своїх повій у ванні з шампанським. І 
так далі…

Коли глава держави вступив на поса-
ду, мав одну службову резиденцію, потім 
дві, три, потім сім. Це про нашу українську 
дійсність, не називаючи прізвищ. І про це 
відкрито говорили засоби інформації. А 
люд наш дивувався — нащо сім резиден-
цій, нащо стільки літаків? Нащо депутату чи 
міністру годинник на руці за 50 тисяч дола-
рів?

Злодії, хабарники, а це злодії-посадов-
ці на державній службі, перестають крас-
ти зовсім не від підвищення зарплат, а від 
кари закону, від нетерпимості суспільства 
до злодюг. А не від «підмазування» поса-
довців усе новими грошима, за кошт того ж 
таки народу.

Петро АНТОНЕНКО

Цирк «боротьби з корупцією»

При зарплаті в 1 мільйон 350 тисяч — 
не крастимуть?
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Анатолій ГРИЦЕНКО:

«У доповіді ООН жодного слова 
про російські війська на Донбасі»

Екс-міністр оборони Украї-
ни Анатолій Гриценко назвав до-
повідь ООН щодо розслідування 
подій під Іловайськом 2014 року 
необ’єктивною і політично заан-
гажованою. Про це він повідомив 
в ефірі телеканалу Newsone. За 
словами Гриценка, у доповіді ООН 
жодним словом не згадано про ро-
сійські війська на Донбасі. 

«Я прочитав усю доповідь ООН, 39 сторінок. Я не вва-
жаю її об’єктивною — раз. По-друге, я вважаю її політич-
но заангажованою. Чому я даю таку жорстку оцінку? Поди-
віться на рекомендації, які там даються, кому вони дають-
ся. Рекомендації даються уряду України, і даються так зва-
ним ЛНР і ДНР. ООН не наважилася підняти голос і сказати 
хоч би кілька слів у бік Росії. Ось чому я говорю — політично 
заангажована.

При тому, що в самій доповіді цитується і Захарченко, 
який стверджує, що там є 3 — 4 тисячі російських військо-
вих, і наводяться інші дані, які свідчать про присутність там 
російських батальйонних тактичних груп, проте ООН побо-
ялася показати пальцем у бік Росії. А хіба вона не знає, що 
якби не було факту російської агресії, то не було б Іловай-
ська і не було б Дебальцевого, і не було б сотень загиблих. 
Я радив би ООН бути об’єктивними.

Несправедливо в усьому, що сталося під Іловайськом, 
винити Україну», — зазначив Гриценко.

Нагадаємо: моніторингова місія ООН рекомендувала 
Верховній Раді відновити роботу тимчасової слідчої комісії 
для ефективного розслідування Іловайської трагедії. Згід-
но зі звітом ООН, під час боїв за Іловайськ загинули 366 на-
ших військових, були поранені 429, ще близько 300 потра-
пили в полон. Також загинули не менше 36 цивільних осіб і 
зруйновані 600 будинків.

Вахтанг Кікабідзе — про 10-річчя 
війни Росії проти Грузії

У серпні 2008 року Росій-
ська Федерація вчинила зброй-
ну агресію проти Грузії. Цю війну 
Кремль розв’язав, аби військо-
вою силою підтримати сепара-
тистів, котрі проголосили на те-
риторії Грузії так звані «незалеж-
ні» Південну Осетію і Абхазію. Ці 
автономії, а вони складають 
20% території Грузії, за допомо-

гою російської зброї так і було відірвано від Грузії. Жодна 
держава світу не визнала ці псевдодержавні утворення, 
які тримаються по сьогодні на російських багнетах, адже 
війська Росії і зараз знаходяться там.

Знаменитий грузинський кіноактор, співак Вахтанг Кі-
кабідзе звинуватив Росію в розпалюванні війни в 2008 
році й розповів, як Путін хоче досягти своєї мети — отри-
мати «владу над світом». В інтерв’ю для проекту «Прикор-
донна ZONA» Кікабідзе прокоментував події 10-річної дав-
нини. При цьому співак зазначив, що вважає Володимира 
Путіна «потенційним диктатором», який прагне розділити 
сфери впливу в світі з американським президентом До-
нальдом Трампом.

Кікабідзе додав, що через війну в Грузії втратив близь-
ких людей і ніколи не зможе пробачити росіянам трагедії.

«Пробачити? Ну, мої онуки, напевно, уже й не будуть 
пам’ятати, коли подорослішають, — пробачили не проба-
чили. Або, якщо так буде, так і будуть жити. Не дай Бог. Але 
я не можу. Я не можу, тому що... Дуже важко згадувати».

У 2008 році Кікабідзе рішуче став на підтримку своєї 
батьківщини Грузії проти російської агресії. Він назавжди 
відмовився від виступів у Росії.

Знаменитий грузинський актор і співак вважає, що 
криваві діяння Путіна — це великий гріх, за який він 
обов’язково понесе кару: «Те, що вони (росіяни — ред.) зро-
били з Україною, мене просто шокувало… Те, що вони по-
чали давати ордени своїм солдатам у Чечні… Це такі гріхи, 
від яких не відмиєшся, це коли-небудь обов’язково спли-
ве...»

Україна може припинити 
пасажирське залізничне 

сполучення з Росією
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Оме-

лян:
«Ми хочемо, щоб це рішення схвалювалося в комплексі 

заходів щодо ситуації в Азовському морі та окупації Криму 
й частини східних областей».

У міністерстві планують припинити лише пасажирське 
залізничне сполучення з Росією, зазначив Омелян.

«Із вантажним сполученням є проблема не тільки в 
тому, що «Укрзалізниця» втратить істотні надходження до її 
бюджету, а й із міжнародним законодавством, зокрема з 
тими зобов’язаннями, які Україна взяла на себе в рамках 
Світової організації торгівлі. А тому зараз ми цю тему ви-
вчаємо, але не просуваємо», — додав він.

9 серпня Леоніду Даниловичу Кучмі, 
другому Президенту України, виповни-
лося 80 років. Рекордсмен президент-
ства — понад 10 років, єдиний, хто пе-
ребував на цій посаді двічі.

Народився в селі Чайкиному, Нов-
город-Сіверський район, Чернігівська 
область. Батько — Данило Прокопович 
Кучма, учасник Другої світової війни, за-
гинув на фронті 1944 року. Мати — Па-
раска Трохимівна Кучма, колгоспниця. 
Дружина Людмила Миколаївна. Дочка 
— Олена Пінчук (Франчук), дружина мі-
льярдера Віктора Пінчука.

Генеральний директор ДП «Виробни-
че об’єднання Південний машинобудів-
ний завод ім. О.М. Макарова», м. Дніпро 
(1986 — 1992). 

У 1990 — 1992 рр. народний де-
путат УРСР (XII скликання, а пізніше — 
Верховної Ради України першого скли-
кання). Жовтень 1992 — вересень 
1993 — Прем’єр-міністр України. Бере-
зень 1994 — серпень 1994 —народний 
депутат України 2-го скликання.

10 липня 1994  року  обраний на по-
саду Президента України: у 2-му турі на-
брав 52,15% голосів і переміг чинного 
Президента Леоніда Кравчука.

14 листопада 1999 удруге обраний 
на посаду Президента України. У 1-му турі 
— 36,49% голосів, перше місце серед 13 
претендентів, у 2-му турі — 56,25%.

Касетний скандал. Восени 
2000-го був звинувачений у зникнен-

ні опозиційного журналіста Георгія Гон-
гадзе (так званий «касетний скандал», 
коли було оприлюднено аудіозаписи, ні-
бито таємно зроблені в кабінеті Кучми). 
Розслідування не підтвердило цих зви-
нувачень, а замовників убивства Гонга-
дзе не встановлено по сьогодні.

Політика щодо НАТО та ЄС. На почат-
ку 2002 року Україна оголосила про на-
міри добитися асоційованого членства 
в Євросоюзі. 9 липня 2002 року Леонід 
Кучма своїм указом ввів у дію рішення 
Ради національної безпеки та оборо-
ни України від 23 травня про інтеграцію 
України до євроатлантичних структур.

Утім у 2004 році Кучма виключив 
із Військової доктрини положення про 
вступ України до НАТО, заявивши, що на 
цьому етапі Україна не готова вступити 
до НАТО, як і в ЄС.

Підтримка на президентських вибо-
рах ставленика влади Віктора Янукови-
ча завершилася Помаранчевою рево-
люцією, першим Майданом і президент-
ством Віктора Ющенка.

Оцінка президентства Кучми по 
сьогодні неоднозначна. Одні говорять 
про зародження «олігархії» в цей пері-
од, інші — про його багатовекторність. 
Власне Кучмі належить теза «Україна — 
не Росія», за назвою його книги.

Кучма прийшов до влади на проро-
сійських лозунгах, але згодом почав шу-
кати союзників у націонал-демократич-
ному таборі.

28 червня 1996 року парламент 
ухвалив Конституцію України, розроб-
лену за активної участі Президента.

У вересні 1996 року було введе-
но національну валюту гривню. У 1999 
році указом Президента почалася ре-
форма аграрного сектора, завдяки якій 
колишні колгоспні землі та майно було 
розпайовано між селянами, що працю-
вали на них.

23 червня 2014 р. Кучма увійшов 
у тристоронню контактну групу і пред-
ставляв Україну на переговорах із так 
званими ДНР та ЛНР за участі пред-
ставників Росії та ОБСЄ. 20 верес-
ня підписав Мінський меморандум 
із представниками Росії, ДНР, ЛНР та 
ОБСЄ.

2 лютого 2015 р. Президент Петро 
Порошенко призначив Кучму офіційним 
представником України в тристоронній 
групі щодо врегулювання конфлікту на 
Донбасі.

Нещодавно у  спільному зверненні 
з Ющенком та Кравчуком Кучма підтри-
мав курс України на інтеграцію в НАТО.

«Декретні відпустки» 
депутатів: більші, ніж 

у шахтарів і металургів
13 липня закрилася восьма сесія 

Верховної Ради 8-го скликання. Депу-
тати пішли на канікули. Правда, було за-
явлено, що, мовляв, ще тиждень вони 
«попрацюють в округах». Ну, їхня «робо-
та в округах», якою періодично перери-
ваються і чергові сесії Ради, — скоріше, 
завуальовані загули й відгули нардепів. 
Чи, якщо вже вони там і бувають, то ро-
бота часто зводиться до підгодовування 
виборців новими обіцянками.

Але, припустімо, що «попрацювали» 
й по 20-те липня. Що далі? А далі кані-
кули, депутатська відпустка. Яка саме? 
Наступна сесія Ради відкриється 4 ве-
ресня. Отже, 11 днів липня, 31 — серп-
ня, 3 — вересня: разом — 45 календар-
них днів. І таке з року в рік, у кожному 
скликанні Ради.

А власне, чому в депутатів народу 
мають бути такі довжелезні відпустки? 
Хто це постановив, окрім, звичайно, са-
мих депутатів?

Відкриймо українське трудове за-
конодавство. Базова відпустка в нашій 
державі становить 24 календарні дні. Її 
і має більшість працівників. Далі йдуть 
додаткові дні відпустки для таких-то ка-
тегорій працівників. Насамперед, це 
пов’язане зі шкідливими умовами пра-
ці, специфічними важкими роботами. 
Передбачено ще низку пільг для отри-
мання додаткових термінів відпустки.

І ці добавки не такі й значні, щоб іти 
в загули на цілих півтора місяця, як де-
путати.

Візьмімо, наприклад, такі нелегкі 
за умовами праці професії, як шахтарі 
або металурги. Базова відпустка в них 
— 24 календарні дні. А далі ось що го-
ворить законодавство щодо додатко-
вих днів відпустки. «Промислово-вироб-
ничий персонал вугільної, сланцевої, 
металургійної, електроенергетичної 
промисловості, а також зайняті на від-
критих гірничих роботах, на роботах на 

поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудни-
ків, на будівельно-монтажних роботах 
у шахтному будівництві, на транспорту-
ванні та збагаченні корисних копалин: 
відпустка збільшується за кожні два від-
працьовані роки на 2 календарні дні, 
але не може бути більшою за 28 кален-
дарних днів».

Або, скажімо, люди, що працюють у 
зоні підвищеної радіації — на атомних 
станціях, у тій же Чорнобильській зоні. 
Для них теж максимальна відпустка — 
28 днів.

Очевидно, наші «народні депутати» 
вважають, що вони трудяться тяжче від 
шахтарів, металургів, працівників атом-
них станцій. Але чому так мають вважа-
ти ті, хто обирає цих народних, — сам 
народ?

Нащо українські 
санаторії, коли є Канари, 

Багами, Мальдіви
Цього року лише три депутати 

відпочили в санаторіях Верховної 
Ради.

Наразі в сфері управління Верхов-
ної Ради перебувають такі заклади: 
державні підприємства «Пансіонат ма-
тері та дитини «Таврійські зорі» та «Го-
тельно-оздоровчий комплекс «Затока», 
що розташовані в м. Скадовськ Хер-
сонської області, а також бази відпо-
чинку «Конча-Заспа» та «Пуща-Водиця» 
в Києві.

У 2018 році в цих закладах відпочи-
вали разом із сім’ями лише три чинні на-
родні депутати та два народні депутати 
колишніх скликань.

Минулого року в санаторіях Ради 
офіційно відпочили чотири народні де-
путати восьмого скликання.

«Існування спеціальних санаторіїв 
Верховної Ради є недоцільним. Такі са-
наторії були популярні в СРСР, але за-
раз у них немає жодного сенсу. Цього 
року із 423 депутатів у цих закладах 
відпочили лише 3 депутати. Враховую-
чи низьку зацікавленість у відпочинку 
в цих закладах, їх було б логічно про-
дати на відкритому конкурсі», — зазна-
чив голова Комітету виборців України 
Олексій Кошель.

Леонід Данилович 
Кучма: 80-річчя

Житіє депутатське…



№133   16 серпня 2018 року№133   16 серпня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Україна і світ

Закордонне українство Державна Дума 
Росії скасувала  
обов’язкове вивчення 

національних мов
Держдума ухвалила в 

третьому (остаточному) чи-
танні поправки до закону 
«Про освіту», що скасову-
ють обов’язкове вивчен-
ня мов національних авто-
номій у школах. Документ 
схвалили 388 депутатів. 
Двоє проголосували про-
ти. Тих, що утрималися, не 
було.

Закон встановлює, що 
вибір мови освіти здійсню-
ється за заявами батьків 
(законних представників) 
неповнолітніх, що навча-
ються.

Вивчення росій-
ської мови в школах, як 
і раніше, залишається 
обов’язковим. 

До другого читання 
найбільш відверті шові-
ністичні нюанси із зако-
нопроекту виключили. 
Проте його основна ідея 
залишилася тою самою. 
Зокрема були проігноро-
вані поправки, підготов-
лені в липні татарськи-
ми вченими. Ці поправки, 
навпаки, закріплювали 
обов’язковий характер ви-
вчення державних мов ав-
тономій.

Російський законопро-
ект викликав відгуки й у 
філологічному співтовари-
стві за кордоном. 22 липня 
87 лінгвістів з університе-
тів Угорщини, Естонії, Фін-
ляндії, Швеції, Норвегії, 
Данії, Італії та інших кра-
їн направили в Держдуму 
звернення з вимогою від-
хилити поправки до зако-
ну «Про освіту».

«Широка палітра малих 
мов корінних народів Ро-
сії — це унікальне культур-
не надбання всього світу, 
всього людства, і загибель 
цих мов буде жорстоким 
ударом по світовому мов-
ному різноманіттю та зна-
чно виснажить інтелекту-
альну спадщину людства, 
— ішлося в документі. — 
Мови Росії також мають 
історичне право на отри-
мання підтримки держа-
ви, яка століттями різними 
способами прагнула пода-
вити й асимілювати малі 
народи».

Ініціаторами звернен-
ня виступили фінські вчені.

Торік у регіонах почав-
ся наступ на обов’язкове 
викладання національ-
них мов у школах. 29 лис-
топада 2017 року Держ-
рада Татарії скасувала 
обов’язкове вивчення та-
тарської мови, проігно-
рувавши протести націо-
нальних активістів.

Протести проти ни-
нішніх поправок до зако-
ну «Про освіту» відбува-
лися майже в усіх авто-
номіях. Особливо різке 
відторгнення ініціатива 
викликала в Поволжі та на 
Північному Кавказі.

На «Громадському радіо» говорили 
про світове українство.

Зокрема про те, як українці в світі 
реагують на спроби американського 
президента знайти спільну мову з Ро-
сією, про українську громаду в Кана-
ді, Америці та Росії. Український кон-
гресовий комітет Америки, українська 
діаспора в Канаді та Америці починає 
набирати політичної ваги — зазначив 
Михайло Ратушний. Якщо говорити про 
українців у Росії, то вони в дуже упо-
слідженому стані, продовжив він: «Це 
найбільша діаспора, і це болить, Укра-
їнська всесвітня координаційна рада 
підтримує з нею контакти. Путін каже, 
що немає українського народу, але там 
є два мільйони українців. Звичайно, 
вони не оточують Кремль, але, я вва-
жаю, у переважній більшості свою ет-
нічну, національну, культурну україн-
ську ідентичність вони зберігають. При-
нишкли, бо тоталітарний режим, але 
залишаються українцями», — говорить 
Михайло Ратушний.

Ми втрачаємо східну діаспору, бо 
немає системної роботи, зазначив 

гість: «Тільки в травні цього року під 
тиском наш уряд ухвалив державну 
програму по роботі із закордонними 
українцями. Три роки не було посла в 
Казахстані, у Білорусі не було, у Молдо-
ві. Люблять говорити про Канаду, Аме-
рику: ясно, що впливові, багатші, але 
східна діаспора в нас у дуже упослідже-
ному стані».

Говоримо й про роботу російсько-
го культурного центру в Києві, а україн-
ського — у Москві. «Там із цим культур-
ним українським центром відбувають-
ся якісь дивні речі… Або їх треба по-
закривати… Бо як працює російський 
культурний центр на Подолі: у кожно-
му кабінеті тобі там і культура, і, думаю, 
служба зовнішньої розвідки, і бізнес 
— усе що завгодно. А в українському 
культурному центрі на Арбаті зібрали-
ся люди — хотіли відслужити службу до 
1030-річчя хрещення України-Русі. Обі-
цяло-обіцяло керівництво культурного 
центру, а люди прийшли — закриті две-
рі. Якісь ремонтні роботи. Є дуже бага-
то претензій до цього культурного цен-
тру», — наголошує Михайло Ратушний.

В УККА 
з’явилися нові 

члени 
організації

Крайова екзекутива Укра-
їнського конґресового комі-
тету Америки (УККА), найбіль-
ший громадський представ-
ник понад 1,5 млн американців 
українського походження, по-
відомляє, що Організація дер-
жавного відродження України 
(ОДВУ) та Центр відносин США 
— Україна (CUSUR) стали члена-
ми Крайової ради УККА разом 
із більш ніж 20 українськими 
організаціями з усієї території 
Сполучених Штатів.

Вітають рішення ОДВУ про 
повернення до рядів УККА ор-
ганізації, яка була членом-за-
сновником УККА, поширювала 
український націоналізм і під-
тримувала визволення України 
ще з 1930-х рр.

2000-го CUSUR став орга-
нізатором щорічних конферен-
цій представників політичних, 
економічних, дипломатичних 
установ, установ безпеки США 
й України для обміну думками 
з широкого кола питань, по-
ліпшення зв’язків, які вплива-
ють на стратегічне партнерство 
США — Україна.

Згідно зі статутом, завдан-
ням УККА є «координувати та 
скріплювати розбудову україн-
ського зорганізованого життя 
в Сполучених Штатах Америки».

Подарунок
українським 

нацгвардійцям 
від ЗУАДК

Злучений український аме-
риканський допомоговий комі-
тет (ЗУАДК) надав Національній 
гвардії України столики для за-
нять у польових умовах.

Олександр Колянчук — відомий 
польський історик, українець, один 
з активних діячів української грома-
ди Польщі, віце-директор Південно-
Східного інституту наукового в міс-
ті Перемишлі. Автор багатьох книг з 
українсько-польських взаємин. Про-
відна тема його наукових досліджень 
— доля української політичної, вій-
ськової, наукової, творчої еміграції в 
Польщі 1920-х років.

Як відомо, після поразки україн-
ських визвольних змагань уряд і армія 
Української Народної Республіки, очо-
лювані Симоном Петлюрою, емігрува-
ли саме до Польщі — відродженої піс-
ля більш як століття бездержавнос-
ті Речі Посполитої. Тут зосередилася 
значна українська еміграція. Це вже 
пізніше частина з них перебралася до 
Чехії, Німеччини, Франції, за океан. А 
спершу  осіли в Польщі. І багато укра-
їнських емігрантів відіграло помітну 
роль у суспільному житті Польщі, чи-
мало з них до кінця життя мешкало тут 
і на польських землях знайшло вічний 
спочинок. Українські поховання в пів-
денно-східній Польщі — теж тема до-
сліджень доктора Колянчука, котрий 
разом з українцями Польщі багато ро-
бить для вшанування похованих на цій 
території українців.

Пан Олександр пройшов нелег-
кий життєвий шлях. 15-річним підліт-
ком він, як і тисячі українців східних 
регіонів Польщі, потрапив під депор-
тацію під час сумновідомої акції «Ві-

сла» 1947-го року. Потім тривалий час 
працював на ниві педагогіки, журна-
лістики. А останні десятиліття — на 
наукових теренах. Попри поважний 
вік, він і зараз у лавах науковців, гро-
мадських активістів. Свідчення цього 
— нова книга Олександра Колянчука 

«Українські політичні емігранти в на-
уковому, культурному, суспільному 
і господарському житті Другої Речі 
Посполитої». Її щойно видав у Пере-
мишлі Південно-Східний інститут на-
уковий, засновником і директором 
якого є мій добрий і давній товариш, 
відомий історик Станіслав Стемпєнь, 

поляк і щирий друг України.
З автором, паном Олександром, 

ми теж уже багато років дружимо, по-
стійно зустрічаємося в Перемишлі, 
жваво обговорюємо українські теми. 
Він дуже цікавий співбесідник, має від-
мінну пам'ять і стільки всього знає та 
розповідає!  Пан Олександр щойно пе-
редав мені два примірники нової кни-
ги. Один залишаю для нашої газети, 
плануючи щось друкувати з цієї книги. 
Другий передам у якусь бібліотеку.

Цей об’ємний том можна справед-
ливо назвати енциклопедією україн-
ської еміграції в Польщі. Власне, чита-
чі нашої газети «Світ-інфо» певною мі-
рою знайомі зі змістом цієї праці. Ще 
готуючи книгу до друку, Олександр Ко-
лянчук написав на її основі ґрунтовне 
есе «Українські емігранти в польській 
науці та культурі» і люб’язно запро-
понував його нашій газеті. Ми й на-
друкували цю роботу в номерах 61 — 
63 газети, у серпні-вересні 2015 року. 
Адресую читачів до цієї цікавої публі-
кації, яку вони можуть прочитати на 
сайті нашої газети.

А в новій книзі — розповіді про 
десятки й десятки українських емі-
грантів. Ось лише декотрі з них: Євген 
Архипенко, Леонід Бачинський, Мар-
ко Безручко, Микола Чижевський, 
Дмитро Дорошенко, Микола Коваль-
Медзвецький, Марія Лівицька, Ната-
лія Лівицька-Холодна, Андрій Лівиць-
кий, Модест Лівицький, Олександр Ло-
тоцький, Іван Липа, Євген Маланюк, 

Іван Огієнко, Володимир Сальський, 
Петро Сікорський, Степан Скрипник 
(Патріарх Мстислав), Павло Шандрук, 
Іван Шовгенів, Михайло Теліга, Олена 
Теліга.

Про одних ми знаємо більше, про 
інших менше, про когось узагалі мало, 
адже це була заборонена тема в СРСР 
— еміграція, особливо «українська 
буржуазно-націоналістична». Тепер 
ось маємо солідний біографічний до-
відник.

Книга вийшла польською мовою, 
але частина довідкового матеріалу 
подана українською, як і післямова, 
яку написав Станіслав Стемпєнь.

Петро АНТОНЕНКО

Олександр Колянчук — 
про роль української еміграції в Польщі

У Варшаві вшанували 
українців, загиблих 
за свободу Польщі
Із нагоди 74-ї річниці початку Вар-

шавського повстання українські дипло-
мати й діаспора польської столиці вша-
нували пам’ять членів української роди-
ни Федороньків.

Із нагоди 74-ї річниці вибуху Вар-
шавського повстання Посол України Ан-
дрій Дещиця, голова Об’єднання україн-
ців Польщі Петро Тима та українські ди-
пломати поклали вінок до пам’ятного 
знака на честь славетної української ро-
дини Федороньків у Варшаві.

1 серпня 1944 року підпільна орга-
нізація Армія Крайова розпочала виступ 
проти гітлерівських окупантів, аби звіль-
нити столицю від ворога до приходу Чер-
воної армії. Учасниками Варшавського 
повстання стали близько 23 тисяч сол-
датів АК, серед яких були й українці. Піс-
ля 63 днів боротьби виступ був придуше-
ний. У боях із гітлерівцями загинуло 18 
тисяч повстанців та від 130 до 150 тисяч 
мирного населення.

Серед за-
гиб лих опи-
нилися і чле-
ни української 
родини Федо-
роньків. Бра-
ти Орест і 
В’ячеслав у ла-
вах Армії Кра-
йової загину-
ли в перші дні 
Варшавського 
повстання. Тре-
тій брат Олек-
сандр був льот-
чиком у дивізіоні винищувачів у Великій 
Британії. Загинув у 1944-му під час бою 
в Німеччині.

Голова родини Семен Федоронько — 
головний православний капелан Війська 
Польського — був розстріляний НКВС у 
Катині під Смолянськом 1940 року.

8 листопада 2008 року пам’ятний 
знак на честь участі українців у Варшав-
ському повстанні відкрили Президент 
Республіки Польща Лех Качинський та до-
чка В’ячеслава Федоронька Олександра.

Брати Федороньки

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Уже вчетверте Українська Все-
світня Координаційна Рада спільно з 
Міністерством освіти і науки України, 
разом з асоціаціями української діа-
спори проводять конкурс «Найкра-
щий учитель української мови за кор-
доном».

Щорічно розширюється географія 
учасників.

За рішенням журі, список пере-
можців і призерів цьогорічного міжна-
родного конкурсу виглядає наступним 
чином:

Номінація «Учитель початкової 
школи»:

1. Барляк Галина Петрівна, центр 
«Зернятко», м. Брешія, Італія.

2. Войтюк Наталія Ярославівна, 
Українська недільна школа, м. Сток-
гольм, Швеція.

3. Бондарєва Валентина Михай-
лівна, школа ім. Лесі Українки, м. Риб-
ниця, Молдова.

Номінація «Учитель загальної се-
редньої школи»:

1. Осадча Катерина Павлівна, Бен-
дерська гімназія, м. Бендери, Респу-
бліка Молдова.

2. Бойчук Володимир (Влодко) Бог-
данович, Католицька середня школа, 
м. Шервуд Парк, Канада.

3. Максименюк Валентина Ігорів-
на, Бендерський теоретичний ліцей, 
м. Бендери, Республіка Молдова.

Переможці IV Міжнародного конкурсу 
«Найкращий учитель української мови за кордоном»

Голова УВКР Михайло Ратушний — 
про українську діаспору
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Паннорама

Лише 3,2 кілометра 
складає довжина дер-
жавного кордону Ватика-
ну, найменшої держави 
світу, розташованої на 
території Риму, — столи-
ці Італії.

Жителі США за день 
з’їдають приблизно 18 
гектарів піци.

Екватор проходить че-
рез 13 країн світу.

Переважна більшість 
японців вживає рис на 
сніданок, обід і вечерю.

Шанхай і Пекін — два 
китайські міста, які є най-
більшими у світі за кіль-
кістю населення. А Китай 
— третя за площею краї-
на світу.

Найперший універси-
тет у світі був утворений 
в Індії, у місті Такшашіла 
(700 рік до н.е.).

Китай населяють 55 
народностей, які спілку-
ються 206 мовами.

В Ірані є спеціальне 
жіноче таксі.

Аж до 1896 р. Індія 
вважалася єдиним дже-
релом алмазів у світі.

Відома гора Арарат, 
яка вважається симво-
лом Вірменії, насправді 
знаходиться на території 
Туреччини з 1921 року.

Перше морозиво було 
виготовлене в Китаї при-
близно 4000 років тому.

Традиційне китай-
ське вітання в перекладі 
означає «Ви поїли?».

У середньовіччі бага-
тії платили за те, щоб ви-
смикнути зуб у бідняка 
і вставити його собі за-
мість власного гнилого.

Індуси вважають, що 
вдома помирати достой-
ній людині не личить. Гід-
но померти біля річки.

Китайська приказ-
ка говорить: «Той, хто не 
може усміхатися, не зда-
тен займатися торгів-
лею».

Крутити пальцем біля 
скроні в Перу та Арген-
тині значить «Я думаю». 
В інших країнах той же 
жест означає «божевіль-
ний».

Національний ор-
кестр князівства Монако 
налічує більше осіб, ніж 
армія цієї країни.

Перший вітриль-
ний човен побудували в 
Єгипті.

Австралія спочатку 
мала назву Нова Голлан-
дія.

Австралія — єдиний 
континент, на якому не-
має активних вулканів.

Монсанто, Португалія

Невелике селище носить горду назву «найбільш 
португальського села Португалії». Місцева приказ-
ка «У Монсанто ніколи не знаєш, народжується ка-
мінь із дому чи будинок із каменю» дуже точно відо-
бражає своєрідність місцевої архітектури. Валуни 
служать стінами й дахами деяких будинків. Маленькі 
будиночки з червоними черепичними дахами схова-
лися під величезними гранітними валунами, а вузькі 
вулички ніби вирізав із каменю велетень.

Учхисар, Туреччина

Одне з найбільш густонаселених сіл цього райо-
ну. Велика частина населення, звичайно, живе в су-
часному селі, що розташувалося поблизу знамени-
тих скель, але житлові приміщення є і в самих скелях.

Це єдине свого роду скельне поселення з вежа-
ми та шпилями з білого туфу, розташованими навко-
ло центрального піку. Із вершини скелі відкриваєть-
ся розкішний вид на всю долину.

Рисові тераси Лунцзі, Китай

Рисові тераси в Лунцзі вважаються одними з 
найгарніших у Китаї. У народі їх називають тераса-
ми Хребта Дракона, розташовані вони навколо ма-
льовничого села Піньо Ан. Тераси є плодом багато-
річної праці, вони існують мало не з XII століття і по-
будовані на схилі гір висотою до 1100 метрів. Се-
ляни, які їх будували, дбали про своє виживання в 
гірських районах, і це було їхньою єдиною можливіс-
тю прогодувати сім’ю.

Паріанган, Індонезія
Активний вулкан Мерапі, який височить над 

цим селищем на Західній Суматрі, — одне з голов-
них природних див країни. Паріанган вважається 
найстарішим селищем народу мінангкабау, тому до-
питливому туристу вдасться багато чого довідатися 
про культуру та звичаї корінного населення. Тут збе-
реглися чарівні гострі традиційні будиночки, серед 

яких 300-річна споруда з плетеними стінами з ро-
танга, а також прекрасна мечеть XIX століття.

Куа Ван, В’єтнам

Мальовниче рибальське селище в бухті Халонг. 
Це одне з найбільших рибальських плавучих селищ, 
розташоване просто на водному плесі. Дістатися 
туди можна на веслових човнах і побачити місцевих 
жителів, що займаються видобутком усіляких дарів 
Південно-Китайського моря. Живуть місцеві люди в 
різнокольорових будинках-плотах, школа також роз-
ташована в одному з плавучих будиночків.

Продовження. Поч. у № 132. 
Закінчення в наступному номері.

«Мрія» у Південній Америці 
встановила черговий рекорд

Найбільший у світі вантажний літак АН-225, виробле-
ний в Україні, повернувся в рідний аеропорт у Гостомелі 
під Києвом із Південної Америки, де він встановив новий 
рекорд. У південноамериканських країнах «Мрія» зроби-
ла 12 послідовних рейсів, що є новим рекордом для літа-
ка в комерційних перевезеннях. Із Чилі до Болівії українці 
перевезли близько 2000 т обладнання для модернізації 
болівійських теплоелектростанцій. Усі ці рейси дозволили 
збільшити потужність енергосистеми Болівії на 66%.

Наше життя і його тривалість 
лише на 25% залежать від генів, 
а решта 75% — на наших із вами 
плечах. Пропонуємо наукові до-
слідження, у яких розповідають і 
доводять, як змінюється якість на-
шого життя від щоденних звичок.

Усі знають, що краще пробігтися 
по сходах, ніж поїхати на ліфті. А якщо 
ми скажемо вам, що, щодня пробігаю-
чи кілька прольотів, ви проживете до-
вше на 7 років? А якщо нарешті візьме-
теся за вивчення іноземної мови, то й 
на всі 15.

Більше смійтеся (+15 років)
Сміх дійсно продовжує життя. Ре-

зультати 15-річного дослідження вче-
них із Норвегії, у якому взяли участь по-
над 50 тисяч добровольців, довели, що 
люди, які щиро сміються кожного дня, 
практично не хворіють на серцево-су-
динні захворювання, рак, інфекції та 
хронічні захворювання легенів. Ціла 
група американських учених у своєму 
дослідженні й зовсім пов’язала пози-
тивне мислення кожної людини та рі-
вень життя всієї планети. Виявилося, 
що той, хто оптимістично дивиться в 

майбутнє, живе набагато краще і, го-
ловне, набагато довше, ніж той, хто на 
життя дивиться песимістично.

Заведіть домашнього 
улюбленця (+10 років)
Домашні тварини відіграють дуже 

важливу роль у нашому житті та можуть 
вплинути на здоров’я людини. Якщо у вас 
є вихованець, то ви напевно маєте нор-
мальний кров’яний тиск, невисокий рі-
вень холестерину та майже точно не має-
те депресії. Про це розповіли дослідники 
Університету Міннесоти. За приблизни-
ми даними, домашній улюбленець може 
подарувати власнику до 10 років життя.

Користуйтеся сходами 
(+10 років)
Дослідження Медичного універси-

тету в Женеві показали, що варто про-
бігати пару десятків сходинок на день 
— і ви проживете на 15% довше. Суттє-
во знизиться ризик серцевих захворю-
вань, артриту суглобів (на 47%), імовір-
ність розвитку слабоумства та хвороби 

Альцгеймера (на 50%), діабету (на 58%) 
і тривожності (на 48%).

Спілкуйтеся (+6 років)
Мічиганський університет з’ясував, 

що на рівень життя впливає наше коло 
спілкування. Із майже 300 тисяч опита-
них щасливими почувалися в основно-
му ті, хто багато спілкується із сім’єю 
та не відмовляє собі в посиденьках із 
друзями. За 6 років, що тривало до-
слідження, ці люди жодного разу не 
страждали від хронічних хвороб.

Усвідомте свій вік 
і насолоджуйтеся кожним 
прожитим роком (+7,5 року)
Здавалося б, ще одна прописна іс-

тина. Але вчені з Єльського університе-
ту підкріпили її цифрами. Згідно з їхнім 
дослідженням, той, хто не переживає 
через свій вік, живе на 7,5 року біль-
ше, ніж той, хто переймається віком та 
страждає від цього.

Станьте альтруїстом (+7 років)
Бути волонтером корисно не тіль-

ки для суспільства, але й для здоров’я. 
Згідно з дослідженнями мічиганських 
учених, 100 годин волонтерської робо-
ти на рік продовжують ваше життя на 
7 років. Працює ця статистика тільки 
тоді, коли волонтерська діяльність при-
носить вам справжню радість і задово-
лення. Тому, якщо душа до такої роботи 
не лежить, не примушуйте себе.

Вивчайте іноземні мови 
(+13 років)
Якщо ви володієте кількома мо-

вами, ваш мозок постійно активний. 
Згідно з дослідженнями, люди, які зна-
ють дві мови досконало, у 85 років так 
само швидко й гостро мислять, легко 
вирішують приклади і запам’ятовують 
інформацію, як і в молодості. А ось ті, 
хто другої мови так і не вивчив, у зріло-
му віці думають набагато повільніше.

Ходіть на концерти (+8 років)
Учені довели, що лише 20 хвилин на 

концерті дозволять вам почуватися зна-
чно краще. Там ви можете виплеснути 
всі свої негативні емоції та зарядитися 
енергією від натовпу. Регулярні концер-
ти допоможуть вам позбавитися від ро-
бочого стресу і зняти напругу, позитивно 
дивитися на світ. А це продовжує життя.

Найказковіші селища світу

ЛЛЛиишше 33 2222 ккіілометра

Цікаве 
про країни

В Україні сохнуть ліси
Із кожним роком на території України збільшуються 

зони всихання лісів. Згідно з даними Державного агент-
ства лісових ресурсів, кризова ситуація, крім Карпат, 
охопила і райони Волині, Рівненщини, Житомирщини, 
Львівщини, а також Київську, Чернігівську, Черкаську 
та Хмельницьку області. А в Карпатах площа висихання 
ялинників — близько 30 тисяч га.

Загальна площа висихання становить 395,4 тисячі га, 
із яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га.

Одна з причин висихання хвойних лісів — глобаль-
не потепління. Температура підвищується і зменшується 
кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових 
вод. У зв’язку з цим дерева втрачають опір до заселення 
шкідливими комахами, зокрема короїдами, які останнім 
часом дуже поширилися в наших лісах.

У квітні Верховна Рада заборонила вирубування лісу 
на схилах Карпат. А на початку липня депутати підтри-
мали закон, який передбачає кримінальну відповідаль-
ність за незаконне вивезення лісу та лісоматеріалів з 
України.

У Португалії запрацювала 
найбільша в Європі 

сонячна електростанція
Вона введена в дію біля невеликого 

міста Орика. Її енергії вистачить, щоб за-
безпечувати 25 тисяч сімей.

Із запуском станції Португалія май-
же досягла своєї мети щодо відновлю-
ваної енергії, запланованої на 2020 рік. 
Доля відновлюваної енергії в Португалії 
складає 29%, а до 2020 року вона пови-
нна досягти 31%.

На сьогодні 17% енергії, що виробля-
ється в Євросоюзі, роблять за рахунок 
відновлюваних джерел, у тому числі со-
нячного світла. До 2020 року ця доля по-
винна збільшитися до 20%. 11 країн ЄС 
уже виконали національний план по «зе-
леній» енергетиці на 2020 рік.

Секрети довголіття
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Відлік історії комсомолу кано-
нічно ведуть від 29 жовтня 1918 
року, коли в Москві за ініціати-
вою більшовиків було проведено 
І Всеросійський з’їзд спілок ро-
бітничої та селянської молоді, де 
створили централізований орган 
керівництва молодіжними орга-
нізаціями в Країні Рад — Росій-
ський комуністичний союз мо-
лоді (РКСМ, від 1926-го ВЛКСМ). 
Засновуючи його, більшовики, 
насамперед, мали на меті сфор-
мувати базу виховання і підго-
товки «бойового резерву» для 
Компартії. Рекрутування кадрів 
для партійного та радянського 
апарату було необхідною умовою 
функціонування та відтворення 
червоного режиму в майбутньо-
му. З огляду на це комсомол мав 
стати школою комунізму, що ви-
ховувала б молодь у відповідному 
дусі й оновлювала таким чином 
лави «борців за соціалізм».

На короткому 
повідку
На початку комсомол збері-

гав певні ознаки автономності. 
Однак поступово в процесі ста-
новлення в державі тоталітар-
ного режиму він фактично пере-
творився на філію партії, яка по-
вністю підпорядкувала його своїм 
інтересам, «приручивши» й очис-
тивши від «ненадійних елемен-
тів». ВЛКСМ стала таким самим 
незамінним складником більшо-
вицької політичної системи, як 
Компартія, уряд та органи безпе-
ки, а її структуру конструювали за 
зразком партійної.

Метою комуністичних заходів 
було не тільки зробити комсомол 
школою та резервом для «керів-
ної і спрямовуючої сили» (кузнею 
кадрів), а й установити за його по-
середництвом тотальний конт-
роль над життям молоді, ретель-
но опікуватися нею від дитинства 
до зрілого віку (за допомогою ор-
ганізацій жовтенят і піонерів), ви-
ховувати її в дусі марксизму-лє-
нінізму, насадивши монополію 
лише однієї напівдержавної орга-
нізації в юнацькому русі й ліквіду-
вавши альтернативні громадські 
структури. Комсомол став фік-
цією добровільної громадської 
організації, яка, перебуваючи на 
короткому партійному повідку, не 
могла виявляти жодної ініціативи 
й мусила виконувати всі забаган-
ки більшовицького керівництва.

Компартійні органи часто 
проявляли диктат стосовно ком-
сомолу, втручались у його вну-
трішні справи, обмежуючи само-
діяльність у роботі. Пленуми ЦК 
ВЛКСМ відбувалися лише з до-
зволу ЦК Компартії, який контро-
лював питання, винесені на їхній 
розгляд, визначав порядок ден-
ний, створював комісії для керів-
ництва проведенням комсомоль-
ських з’їздів, затверджував їхні 
рішення тощо. Комсомол був ого-
лошений єдино можливою фор-
мою громадського молодіжно-
го руху в умовах Країни Рад, він 
мав особливу правову легітиміза-
цію з боку партії і не потребував 
жодної реєстрації як громадське 
об’єднання, згідно з радянським 
законодавством.

Створена в період боротьби 
більшовиків за опанування Украї-
ною, місцева Комуністична спілка 
робітничої молоді (КСРМУ), попри 
свій формально окремішній орга-
нізаційний статус, була, по суті, 
частиною РКСМ — її «обласним 
центром», контрольованим і ске-
ровуваним як прямо з Москви, 
так і за посередництва КП(б)У. 
ІІ з’їзд РКСМ (жовтень 1919) за-
явив, що вся «комуністична ро-
бота серед молоді здійснюєть-
ся РКСМ. Жодних особливих на-
ціональних комуністичних спілок 
молоді не повинно бути». Реаль-
ний статус КСРМУ (після 1924-го 
ЛКСМУ) наочно демонструє коло-
ніальне становище УСРР/УРСР в 
умовах радянської імперії.

Під час боротьби за владу в 
Україні більшовики спиралися на 
комсомольські організації в міс-
тах для ведення підпільної робо-
ти, а згодом і захоплення влади, 
придушення опору ворожих полі-
тичних сил, ведення бойових дій 
(із цією метою при комсомоль-
ських організаціях створювалися 
бойові дружини, які згодом вли-
валися до Червоної армії).

У 1918 — 1921 роках комсо-
мольці були одними з виконавців 
політики «воєнного комунізму» на 
місцях: на них спирався більшо-
вицький уряд під час «продраз-
вьорсткі» на селі та розпалюван-
ня «класової війни», їх залуча-
ли до придушення повстансько-
го селянського руху, зрештою, 
вони були першими найкращими 
пропагандистами більшовицької 
влади тощо.

Після встановлення радян-
ського режиму в Україні було лік-
відовано конкурентні молодіжні 
організації «союзних» більшови-
кам партій — Єврейську комуніс-
тичну спілку молоді при «Поалей 
Ціон», Спілку молодих лівих есе-
рів (боротьбистів), Комуністичну 
спілку учнівської молоді, що іс-
нувала при УКП, а також соціа-
лістичні (меншовицькі) молодіжні 
об’єднання.

У 1920-х роках, крім того, 
було започатковано доволі тіс-
ну співпрацю між комсомолом 
та радянськими органами дер-
жавної безпеки, що активно ви-
користовували молодих лєнінців 
у ролі «освєдомітельного аппара-
та». Цей союз залишався непохит-
ним аж до розпаду СРСР. У сталін-
ський період члени ВЛКСМ зокре-
ма стали допоміжним інструмен-
том комуністичного терору. За 

їхнього сприяння викривали «кла-
сових ворогів» на підприємствах, 
в університетах і державних уста-
новах, організовували показо-
ві народні судилища. Найактив-
ніших і найвідданіших серед них 
залучали також до очищення лав 
комсомолу від «ненадійних еле-
ментів» у часи «Великого терору» 
1937 — 1938 років.

«Будівничі нового 
суспільства»
У період сталінської «рево-

люції згори» комсомольці брали 
участь у насильницькій колекти-
візації та розкуркуленні, вилу-
ченні зерна в селян під час Го-
лодомору 1932 — 1933 років, 
охороні колгоспної власності, ан-
тицерковній кампанії тощо. Зви-
чайно, не всі члени спілки ста-
вали слухняним знаряддям такої 
політики комуністичного керівни-
цтва. За відмову виконувати ті чи 
ті завдання або ж бути залучени-
ми до кампаній, організовуваних 
партією, лише наприкінці 1932-го 
та в 1933-му із лав ЛКСМУ було 
виключено «як класово чужих, 
к урк ульсько -петлюрівських, 
націоналістичних елементів» 
18 638 осіб, чимало комсомоль-
ців репресували.

Водночас у 1930 — 1940-х ро-
ках комсомол став одним із рупо-
рів культу особи вождя. Попри те, 
що Сталін, зробивши ВЛКСМ «ін-
струментом у руках партії», дедалі 
менше уваги приділяв самій спіл-
ці (генеральний секретар ВКП(б) 
й верховний головнокомандувач 
Збройних сил СРСР ані словом не 
згадав про героїчну участь ком-
сомольців у радянському парти-
зансько-підпільному русі в роки 
Другої світової війни), на всіх ком-
сомольських заходах (від з’їзду 
ВЛКСМ до зборів первинної орга-
нізації) підкреслювали його тур-
боту про молодь, у пресі та на ра-
діо зазначали, що він приділяє їй 
щоденну увагу і що завдяки «бать-
кові народів» вона піднялася на 
рівень передових людей. Від по-
чатку 1930-х комсомол дедалі 
частіше називали лєнінсько-ста-
лінським. Прославляння генсека 
на з’їздах ВЛКСМ, починаючи від 
1931 року, зростало не в арифме-
тичній, а в геометричній прогресії 
(якщо на VIII з’їзді комсомолу його 
ім’я звучало 6 разів, то на ІХ — 80, 
а на Х — вже 540!). Його обира-
ли головою не тільки всесоюзних 
з’їздів, а й зборів первинних ком-

сомольських організацій.
Комсомольців трактували як 

«будівничих нового суспільства», 
творців прийдешнього ладу, що, 
остаточно порвавши зі «старим 
світом», мали фанатично вести 
населення до світлого майбут-
нього: «вчити по-лєнінськи жити, 
працювати, боротись і перема-
гати». Для членів ВЛКСМ були 
обов’язковими такі якості, як не-
нависть до «класових ворогів», 
«трудовий героїзм», активна жит-
тєва позиція. За статутом, кожен 
комсомолець мав «вести рішучу 
боротьбу з усіма проявами буржу-
азної ідеології, з дармоїдством, 
релігійними забобонами, різними 
антисуспільними проявами та ін-
шими пережитками минулого.

Радянська молодь мала бра-
ти участь «у створенні матеріаль-
но-технічної бази комунізму, в 
усьому державному та господар-
ському будівництві, в освоєнні 
природних багатств країни, у спо-
рудженні нових міст, заводів, фа-
брик, рудників, у подальшому під-
нятті сільського господарства, у 
розвитку науки, культури та мис-
тецтва».

Партія нещадно експлуатува-
ла трудовий ентузіазм, старанно 
плеканий у комсомолі, для вико-
нання конкретних господарських 
завдань. За допомогою ВЛКСМ 
було ініційовано рух за соціаліс-
тичне змагання та ударництво, 
за досягнення високих виробни-
чих показників (стахановський). 
Спілці часто доводилося викону-
вати функції державних і госпо-
дарських органів, проводити на-
бори юнаків та дівчат на вироб-
ництво й новобудови. Завдяки 
комсомольським трудовим мо-
білізаціям було зроблено поміт-
ний внесок у зведення індустрі-
альних об’єктів сталінських пе-
редвоєнних п’ятирічок в Україні: 
Харківського тракторного заводу, 
ДніпроГЕСу, Дніпробуду, індустрі-
альних гігантів Подніпров’я тощо. 
Після війни комсомольців масо-
во залучали до відродження про-
мислової бази держави, зокрема 
шахт на Донбасі, у хрущовсько-
брєжнєвські часи — до освоєн-
ня цілини в Казахстані, у 1970 — 
1980-ті — до будівництва БАМу, 
КамАЗу, атомних електростанцій, 
газогонів тощо. До 1956 року за 
цю «добровільність» не було пе-
редбачено жодної компенсації чи 
пільг.

Ритуальна 
демагогія
Функція комсомолу як резер-

ву партії виражалася зокрема в 
тому, що, починаючи від ХІ з’їзду 
РКП(б) (в 1922-му), уся молодь 
віком до 20 років могла вступи-
ти до лав більшовиків тільки че-
рез нього. Цей підхід зберігав-
ся й надалі, змінювався лише ві-
ковий ценз тих, кого приймали в 
партію. До початку 1980-х ВЛКСМ 
підготувала й рекомендувала в 
КПРС понад 15 млн комсомоль-
ців, а з представників ЛКСМУ від 
1919-го до 1986-го було прийня-
то в партію 1 млн 761 тис. осіб.

Хоча комуністична спілка ні-
коли не об’єднувала абсолют-
ної більшості молодих (ЛКСМУ 

в найкращий у цьому плані для 
неї 1986 рік налічувала у своєму 
складі 64% юнаків та дівчат), але 
все-таки за всю історію Країни 
Рад вона була єдиною молодіж-
ною організацією, через яку пар-
тія намагалася впливати на все 
відповідне покоління. У поста-
нові ЦК КПРС від 3 жовтня 1968 
року з цього приводу було зазна-
чено: «ВЛКСМ є організатором і 
вожаком не лише членів спілки, 
а й усієї радянської молоді».

Членство в комсомолі від-
кривало перед молоддю широ-
кі можливості для громадсько-
політичної діяльності, відповід-
ної самореалізації, кар’єри. Од-
ним словом, ВЛКСМ дарувала 
молодій людині «путівку в жит-
тя». Водночас перебування юна-
ка чи дівчини поза комсомолом 
викликало підозру органів влади 
й державної безпеки, блокува-
ло доступ до вищої освіти та ро-
боти, що неабияк підживлювало 
практику масового вступу до лав 
ВЛКСМ.

Хоча впродовж майже всіх 
років радянського тоталітаризму 
більшість юних із різних причин у 
своїй масі таки мусила сприйма-
ти нав’язану їм форму молодіж-
ного руху — комсомол, серед них 
були спроби якось змінити цю од-
номанітність і створити альтер-
нативні молодіжні об’єднання, 
що зокрема підтверджує досвід 
стиляжництва 1940 — 1950-х та 
неформальних рухів часів пере-
будови.

У другій половині 1970-х — 
у 1980-х роках комсомол, як і 
вся радянська державна маши-
на, увійшов у глибоку й затяж-
ну кризу. Пильна опіка керівни-
цтва партії над ВЛКСМ та адмі-
ністративний тиск призвели до 
заідеологізованості форм і мето-
дів роботи з молоддю, зростан-
ня бюрократизму та формаліз-
му в діяльності комсомольських 
організацій. Члени спілки масо-
во втрачають віру у виголошува-
ні ними ж таки гасла, у ній деда-
лі більше утверджується подвій-
на мораль: декларування одно-
го, а реальне виконання іншого. 
Сильно падає авторитет комсо-
мольських вождів у молодіжно-
му середовищі, а діяльність ком-
сомолу набуває рис масштабної 
імітації руху, коли підтримка мо-
лодими лєнінцями пропагованих 
партією цінностей стає здебіль-
шого награною і фальшивою, а 
повторення зазубрених посту-
латів — ритуалом. Така важли-
ва форма комсомольської ак-
тивності, як суперництво, зво-
дилася до змагання паперів і 
цифр. Основна частина юнаків і 
дівчат почала відчужуватися від 
дозволених владою форм соці-
альної активності. Серед рядо-
вих членів спілки зростала кіль-
кість дисциплінарних порушень,  
розмивалися моральні якості, на 
яких базувалася їхня організа-
ція. Водночас апарат ВЛКСМ ви-
явився найбільш готовим до но-
вих реалій, що настали після ко-
лапсу СРСР, і вступив у нову для 
себе стихію з ентузіазмом, гід-
ним справжніх лєнінців!

Олександр ПАГІРЯ
(http://tyzhden.ua/History 3. 01., 

2013)

«Партия сказала: «Надо...»
Комсомол як невід’ємний атрибут тоталітарної системи в СРСР
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Що забороняли публі-
кувати в СРСР: стоп-лист 
радянської цензури.

Український Центр дослід-
жень визвольного руху опублі-
кував розсекречений стоп-лист 
радянської цензури, який був 
виданий у 1949 році. Отже, що 
було за залізною завісою се-
кретності? Що приховувалося 
від свого народу і світу?

Для точності текст подаєть-
ся в оригіналі, російською. У 
листі понад 350 параграфів. 
Подаємо головні заборони.

Запрещается опубли ковы-
вать сведения о количестве 
подготовляемых и подготовленных 
союзом обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца медицин-
ских сестер в целом по СССР, рес-
публикам, краям и областям.

Сведения об 
Отечественной войне
Запрещается опубликовывать:
материалы о боевом опыте со-

единений, частей и подразделений 
Вооруженных Сил;

обобщенные данные и выводы 
по операциям иностранных ар-
мий, участвовавших во Второй 
мировой войне, за исключением 
опубликованных в открытой ино-
странной печати;

сведения в абсолютных цифрах 
и в процентах о количестве моби-
лизованного в Вооруженные Силы 
в период Отечественной войны на-
селения по СССР в целом, респу-
бликам, краям, областям, городам 
и районам;

сведения о мобилиза-
ции женщин и их количестве (в 
абсолютных цифрах и в процентах) 
во время Отечественной войны по 
Вооруженным Силам в целом, ро-
дам войск, фронтам, армиям, со-
единениям, частям, учреждениям;

обобщенные данные о влия-
нии войны на здоровье трудящихся 
(эпидемии, снижение рождаемос-
ти, пищевые рационы и их влияние 
на здоровье населения, жилищные 
условия и другое);

цифровые данные о поте-
рях в людях в целом по СССР, 
по Вооруженным Силам СССР, 
отдельным операциям, родам 
войск, соединениям, частям и ко-
раблям, республикам, краям, об-
ластям, городам и районам;

сводные цифровые данные о 
количестве инвалидов войны в 
целом по СССР, республикам, кра-
ям, областям, городам, районам и 
сельсоветам;

сведения о потерях вооруже-
ния и боевой техники Вооруженных 
Сил СССР как общие за время 
войны, так и по отдельным опера-
циям, фронтам, соединениям, час-
тям и подразделениям;

историю соединения, части и 
корабля Вооруженных Сил СССР, а 
также их боевой путь при условии 
указания конкретного соединения, 
части, корабля и фамилии их ко-
мандиров;

сводные данные о потерях со-
юзников и противника в живой 
силе и технике за время войны по 
отдельным фронтам, флотам, сое-
динениям и флотилиям;

суммарные данные о захва-

ченных трофеях Вооруженными 
Силами СССР в целом, фронтом, 
флотом, армией, флотилией, соеди-
нением и частью;

сведения о захваченных 
Вооруженными Силами докумен-
тах генеральных штабов, военного 
командования и государственных 
органов стран, воевавших про-
тив СССР, и об аналогичных доку-
ментах, полученных от властей, 
должностных и частных лиц;

сведения о ввозе и использова-
нии в СССР захваченного на терри-
тории противника промышленного 
и сельскохозяйственного обору-
дования, предметов транспорта, 
произведений искусства, продо-
вольствия, скота и прочих предме-
тов, а также все сведения о судах, 
плавсредствах и портовом обору-
довании, полученных Советским 
Союзом в результате раздела фло-
тов государств, участвовавших в 
войне против СССР, и о кораблях, 
полученных по ленд-лизу (Государ-
ственная программа, по которой 
США поставляли своим союзникам 
во Второй мировой войне боевые 
припасы, технику, продовольствие, 
медоборудование и лекарства, 
стратегическое сырье, включая 
нефтепродукты — Ред.);

сведения о применении ору-
жия в боях медицинским составом, 
кроме случаев защиты больных, 
раненых и самозащиты;

сведения о случаях переодева-
ния разведчиков (кроме партизан) 
в военную форму противника;

сводные данные по республи-
кам, краям и областям о числен-
ности партизан, действовавших 
на советской территории, времен-
но оккупированной немецкими за-
хватчиками, а также о методах их 
конспирации, маскировки и дета-
лях оборудования партизанских 
лагерей;

все сведения о дислокации и 
деятельности ЭПРОН (Экспедиции 
подводных работ особого на-
значения — Ред.) в советских, 
нейтральных и иностранных водах, 
без разрешения Главного Штаба 
Военно-Морских Сил;

данные о послевоенном трале-
нии: название района (порта), об-
щее количество предполагаемых в 
данном районе (порту) мин, сроках 
предполагаемой очистки района 
(порта), тип вытраленных мин, спо-
соб траления, общее количество 
вытраленных мин, за исключени-
ем сведений, переданных Минис-
терством Вооруженных Сил в Меж-
дународную Комиссию по послево-
енному тралению;

сообщения об открытии после 
траления для плавания районов, 
портов и фарватеров, кроме све-
дений, опубликованных в открытых 
извещениях мореплавателям;

данные о количестве 
мобилизованных в Вооруженные 
Силы всех видов механического и 
живого транспорта, о его потерях и 
возвращении гражданским минис-
терствам (ведомствам), а также о 
количестве продовольствия, по-
ставленного Вооруженным Силам 
во время Отечественной войны;

данные о количестве военной 
техники, полученной от союзников 
как в целом за время Отечествен-
ной войны, так и по годам, а также 
сведения об опыте использования 
иностранной техники;

сведения, даже единичные, о 

случаях заболеваемости скота и 
грызунов чумой и сводные данные 
по СССР, республикам, краям, об-
ластям и районам о массовой 
эпизоотии и инфекционных забо-
леваниях скота;

сводные данные в абсолютных 
цифрах и процентах о размерах па-
дежа скота в целом по СССР, респу-
бликам, краям и областям, а также 
о массовом падеже скота по райо-
нам и животноводческим совхозам.

Раздел десятый
Разные сведения
Запрещается опубликовывать:
сведения, касающиеся 

государственных шифров, шифро-
ванной и расшифрованной пере-
писки, переписки о шифрах и шиф-
ровальной работе;

сведения о правилах ведения 
секретной переписки, хранения 
секретных документов и материа-
лов, о потере и хищении секретных 
бумаг;

рецензии на издания, име-
ющие ограничительные грифы, 
и на издания, запрещенные или 
изъятые органами цензуры;

выдержки и цитаты из ма-
териалов и изданий, имеющих 
ограничительные грифы, а также 
ссылаться на них; какие-либо све-
дения по делам специальных пере-
селений и какие-либо сведения о 
спецпереселенцах;

сводные данные, характери-
зующие состояние преступности, 
чрезвычайные происшествия и су-
димости по СССР, республикам, 
краям, областям, городам, райо-
нам, министерствам и ведомствам;

сведения о случаях измены 
Родине;

сведения о закрытых судебных 
процессах без разрешения Мини-
стерства юстиции СССР;

сведения и материалы о дея-
тельности антисоветских органи-
заций и группировок и о борьбе с 
ними;

данные об административных 
высылках социально-опасных 
элементов;

сведения о порядке и способах 
передвижения и конвоировании 
арестованных, а также сведения о 
конвойной службе;

материалы, акты и сведения:
а) о крупных авариях, катастро-

фах и пожарах в промышленности, 
на транспорте и в государственных 
учреждениях;

б) о злоумышленных действиях 
и нападениях на объекты;

в) о стихийных бедствиях в 
сельском и лесном хозяйстве;

все данные о контингентах 

военнопленных, перебежчиков, 
заключенных и спецпереселен-
цев как по СССР, республикам, 
краям и областям, так и по лаге-
рям, тюрьмам, колониям и местам 
специальных поселений; данные о 
дислокации лагерей, тюрем, коло-
ний и мест специальных поселений;

данные о состоянии, планах и 
всех мероприятиях по обеспече-
нию местной противовоздушной 
и противохимической обороны и 
противопожарной охраны городов, 
промышленных, транспортных, 
оборонных и специальных 
объектов, войсковых частей и 
государственных учреждений;

сведения о количестве 
ядов и взрывчатых веществ, 
используемых промышленностью 
СССР от предприятия и выше;

данные о дислокации баз хра-
нения ядов и взрывчатых веществ, 
количестве ядов и взрывчатых ве-
ществ, хранящихся на базах, и об 
их перевозках;

все сведения, указывающие 
маршруты поездок, остановки, 
места выступлений и пребывания 
членов и кандидатов Политбю-
ро ЦК ВКП(б), членов Президиума 
Верховного Совета СССР, членов 
правительства СССР, заместите-
лей Министра Вооруженных Сил 
СССР, начальника Генштаба и на-
чальников Главных штабов.

Запрещается опубликовывать 
без разрешения МГБ СССР:

а) сведения о деятельности со-
ветских разведывательных орга-
нов;

б) сведения о шпионской, вре-
дительской и диверсионной дея-
тельности, о поимке шпионов, вре-
дителей, диверсантов, о методах 
борьбы с ними.

Запрещается опубликовывать:
какие бы то ни было сведения о 

подготовке работников военно-ди-
пломатической службы;

тиражи изданий Вооруженных 
Сил;

сведения об участии военно-
служащих и частей Вооруженных 
Сил в сельхозработах;

суммированные сведения об 
иностранных армиях, полученные 
в результате обработки иностран-
ной прессы;

номера телефонов воин-
ских частей, соединений, шта-
бов, учреждений и заведений 
Вооруженных Сил, МВД и МГБ, за 
исключением открытых для печа-
ти военно-учебных заведений, ко-
мендатур и коммутаторов штабов 
военных округов, флотов, флоти-
лий, расположенных на территории 
СССР, и городских телефонов ре-

дакций окружных флотских и фло-
тильских газет;

сведения о системе и методах 
несения охраны промышленных 
предприятий, государственных со-
оружений, мест заключения и дру-
гих объектов.

Запрещается опубликовывать 
без разрешения руководства МВД 
СССР сведения о методах борьбы 
с контрабандой, бандитизмом и 
фальшивомонетчиками.

Запрещается опубликовывать: 
сведения о перебоях в снабже-
нии населения СССР (примечание: 
ограничение не распространяется 
на отдельные заметки о недостат-
ках работы торгующих организа-
ций, не выявляющие случаев пере-
боев в снабжении населения);

данные в абсолютных цифрах 
по объему товарооборота по СССР, 
республикам, краям и областям (в 
том числе сводные данные о реа-
лизации отдельных товаров в тор-
говой сети СССР и другие сводные 
показатели торговли). Запрещает-
ся опубликовывать эти данные так-
же и в процентах, если они не соо-
тветствуют сообщениям ЦСУ СССР 
или его местных органов;

сводные индексы розничных 
цен и оптово-отпускных цен по 
промышленности в целом и сель-
скому хозяйству;

данные о наличии в министер-
ствах и ведомствах секретных, 
секретно-шифровальных отде-
лов, особых секторов и военно-
мобилизационных отделов;

сводные данные о количестве 
рабочих, служащих и инженерно-
технических работников по мини-
стерствам (ведомствам) и главкам;

планы и отчеты по подготов-
ке квалифицированной рабочей 
силы в государственных трудовых 
резервах, а также сведения о на-
личии подготовленной рабочей 
силы и специалистов по СССР в це-
лом, отдельным министерствам и 
союзным республикам;

сведения о мобилизации насе-
ления для выполнения трудоемких 
и тяжелых работ по СССР в целом, 
республикам, краям, областям и 
министерствам;

фотосъемки, аэрофотопланы, 
фотосхемы, фотопланшеты, фото-
снимки и топографические съемки 
всех масштабов с заснятыми 
объектами оборонного значения;

новые технические и техноло-
гические приемы использования 
микроорганизмов в медицине, 
промышленности, геологической 
разведке, в борьбе с коррозией 
металлов, приемы борьбы с об-
растанием кораблей и с разруше-
ниями, производимыми морскими 
древоточцами.

Запрещается опубликовывать 
«Государственные общесоюзные 
стандарты» оборонной про-
дукции. Примечание. На изда-
ние и переиздание ГОСТов, со-
держащих стандарты новых 
высокопроизводительных техноло-
гических и производственных про-
цессов, цензор обязан потребо-
вать от издательства справку со-
ответствующего министерства о 
том, что данные материалы не со-
держат в себе секретных сведений.

Запрещается опубликовывать 
сведения о советской цензуре и 
данные, раскрывающие органи-
зацию и методы работы органов 
цензур.

Залізна завіса брехні
Тоталітарний комуністичний режим тримався на насиллі й обмані. 

А брехня — це приховування правди
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У Києві 
вшанували 

жертв Великого 
терору

Активісти, дослідни-
ки репресій у СРСР та по-
страждалі від них вшану-
вали пам’ять жертв так 
званого Великого терору, 
розпочатого радянським 
тоталітарним режимом 
СРСР 5 серпня 1937 року. 
Учасники акції пам’яті при-
йшли спершу до хреста 
жертвам Великого терору 
поруч із Міжнародним цен-
тром культури і мистецтв 
(колишній Жовтневий па-
лац). У серпні 1937 року 
саме в будівлі Жовтнево-
го палацу карателі почали 
розстрілювати підозрюва-
них в антирадянській діяль-
ності, а потім таємно виво-
зили й ховали в лісі побли-
зу селища Биківні, яке нині 
в межах Києва. Там і продо-
вжилася акція пам’яті.

На території національ-
ного історико-меморіаль-
ного заповідника «Биків-
нянські могили» — найбіль-
ше поховання репресова-
них в Україні, зауважив 
директор заповідника Бог-
дан Біляшівський. «5 серп-
ня — це фактичний початок 
виконання в Україні сум-
нозвісного наказу НКВС 
про репресування колиш-
ніх куркулів, «антирадян-
ських елементів» та карних 
злочинців. Власне масові 
арешти почалися значно 
раніше, але саме в ці дні 
почалися робота так зва-
них «позасудових трійок» і 
масове знищення людей у 
плановому порядку», — на-
голошує Біляшівський.

У Биківні ховали людей, 
розстріляних «спеціальни-
ми органами правопоряд-
ку», із літа 1937-го і аж до 
взяття Києва нацистами у 
вересні 1941 року. «Ми мо-
жемо говорити, що в Би-
ківні поховано від 30 ти-
сяч людей. Верхню планку 
дослідники називають до 
100 тисяч», — додає Біля-
шівський.

Інформація про розстрі-
ляних і похованих тут була 
засекречена та частково 
знищена, окрім того, час-
тина розстрілів після 1938 
року не обліковувалася.

Наслідками комуністич-
ного терору в Україні ста-
ло знищення політичної, 
мистецької та наукової елі-
ти, деформація суспільних 
зв’язків, руйнування тради-
ційних ціннісних орієнтацій, 
поширення суспільної де-
пресії та денаціоналізація.

«Великий терор» три-
вав 15 місяців і був офіцій-
но припинений за постано-
вою Політбюро ЦК ВКП(б) 
17 листопада 1938 року, 
хоча репресії в менших 
масштабах тривали й надалі.

На території УРСР, за 
оцінками істориків, було 
засуджено 198 тисяч 918 
осіб, із яких близько двох 
третин — до розстрілу. Ре-
шту було відправлено до 
в’язниць і таборів.

Як українці проривали завісу радянської цен-
зури? Нова онлайн-колекція архівних документів 
від Центру досліджень визвольного руху розпові-
дає про початок становлення незалежних медіа в 
Україні.

Сатира, студентські видання, журнали релігійних 
організацій, екологічні вісники, газети громадських 
рухів — це та інше можна знайти серед неформаль-
них видань, які почали з’являтись у період «перебу-
дови».

Більше тисячі оцифрованих копій ЦДВР розміс-
тив у вільному доступі на сайті Електронного архіву 
Українського визвольного руху.

Оцифровану колекцію презентували 26 липня 
в Українському кризовому медіа-центрі. Оригінали 
зберігаються у приватній колекції самвидаву та не-
формальної преси литовського державного діяча й 
дипломата Пятраса Вайтєкунаса (Надзвичайного і 
Повноважного Посла Литовської Республіки в Укра-
їні у 2010 — 2015 рр.).

У колекції Пятраса Вайтєкунаса зберігаються 
оригінал-макети вільної преси не тільки з України, 
але й навіть із таких далеких частин Радянського Со-
юзу, як острів Сахалін. Це дозволить усім охочим по-
рівняти український самвидав із ширшою перспек-
тивою появи незалежних медіа.

«Кількість нових видань періоду «перебудови» 
показує те, як суспільство втомилось від майже 

70 років радян-
ської цензури 
й за першої ж 
можливості за-
йнялося ство-
ренням аль-
т е р н а т и в и . 
Люди почи-
нали відкри-
то жартувати (і на 
політичні теми в тому числі), гово-
рити про релігію, піднімати питання екозахисту, яке 
після Чорнобильської катастрофи не звучало в офі-
ційних медіа», — коментує Андрій Когут, директор 
Архіву Служби безпеки України.

Колекцію презентували піар-менеджер видав-
ництва «Смолоскип» Олег Коцарев, автор і вида-
вець неформальної преси початку 90-х Тарас Ша-
майда, директор ГДА СБУ Андрій Когут та укладач 
першої анотованої бібліографії української поза-
цензурної преси Михайло Трущенков.

«Ми ще працюємо з цією колекцією, не все ще 
опрацьовано й каталогізовано, але наша кінцева 
мета — зробити всі матеріали доступними не лише 
дослідникам, а й широкому колу читачів», — гово-
рить Олег Коцарев.

Видавництво «Смолоскип» і однойменний бла-
годійний фонд має велику колекцію періодики, яку 

зберігає в Музеї-архіві україн-
ського самвидаву. Самвидав-

ну та неформальну пресу почав 
збирати свого часу засновник 

видавництва «Смолоскип» Осип 
Зінкевич.

Електронний архів визвольно-
го руху avr.org.ua є сервісом від-
критого онлайн-доступу до повно-

текстових копій архівних матеріалів. 
Проект реалізується спільно Цен-

тром досліджень визвольного руху, 
Львівським національним університетом імені 
Івана Франка та за участі архіву СБУ, Українського 
інституту національної пам’яті та Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська академія». Сьогод-
ні в Е-архіві доступні копії 24000 документів. Місія 
проекту — робити минуле доступним.

* * *
Від редакції. Справжнім ентузіастом і деякою 

мірою ініціатором збирання неформальної пре-
си кінця СРСР є також відомий український жур-
наліст Вахтанг Кіпіані, засновник Інтернет-газе-
ти «Історична правда». Свого часу він сам брав 
участь у випуску самвидаву, виданні непідцензур-
них газет. А останніми роками наполегливо ко-
лекціонує ці видання і має вже цілий музей таких 
газет.

29 липня 1942 року побачив світ 
наказ Сталіна № 227, який отримав 
неофіційну назву «Ні кроку назад!»

Минуло трохи менше року після 
виходу сумнозвісного наказу Сталі-
на № 270 «Про відповідальність вій-
ськовослужбовців за здачу в полон 
чи залишення ворогу зброї» (16 серп-
ня 1941-го), за яким кожен червоно-
армієць мав боротися з ворогом до 
останньої можливості, а здаватися в 
полон заборонялося навіть при ото-
ченні. Відповідно до наказу, усі радян-
ські військовополонені оголошували-
ся зрадниками. Тож порушників зако-
ну мали розстрілювати на місці, а їхні 
сім’ї — арештовувати та позбавляти 
будь-якої державної підтримки.

Однак очікуваного зламу на фрон-
тах німецько-радянської війни так і не 
відбулося. Після фіаско Червоної ар-
мії під Воронежем, на Дону, Донбасі, 
в Харківській операції ворог стрім-
ко наближався до Волги та Північно-
го Кавказу. На окупованій території 
опинилося вже 70 млн населення, а 
подальший відступ загрожував СРСР 
остаточною поразкою. Тож народний 
комісар оборони Союзу РСР Йосип 
Сталін, аби «ліквідувати пораженські 
настрої у військах та підвищити рівень 
дисципліни й відповідальності ко-
мандного складу», із засобами не це-
ремонився. Задля «найсуворішого по-

рядку та залізної дисципліни» будь-яка 
спроба відступу прирівнювалася до 
зради, панікерів і боягузів мали роз-
стрілювати на місці, а командирів, які 
дозволили самовільний відступ із по-
зицій без наказу командувача фрон-
ту, притягати до військового суду. За 
власні прорахунки та помилки Сталін 
перекладав відповідальність на ар-
мію.

Роль «ліквідаторів відступальних 
настроїв у військах» мали виконувати 
«добре озброєні» загороджувальні за-
гони (3 — 5 загонів у межах армії, по 
200 осіб у кожному). Тоді як «мобілізу-
юча» роль відводилася штрафним ба-
тальйонам (1 — 3 у межах фронту, по 
800 осіб).

Наказ не зупинив відступ радян-
ських військ, хоча й відіграв певну мо-
білізуючу роль. На зміни в мотивації 
людей більше вплинули режим теро-
ру, встановлений німцями на окупова-
ній території, масова смертність у та-
борах військовополонених та успішні 
дії проти непереможного до того Вер-
махту.

Сьогодні в Росії багато хто нама-
гається виправдати дії Сталіна. Одні 
стверджують, що про загороджуваль-
ні загони багато говорять, тоді як на 
фронті їх майже не бачили. Хоча лише 
за офіційною статистикою за два мі-
сяці після виходу наказу (від 1 серпня 

до 1 жовтня 1942-го) загороджуваль-
ними загонами затримано майже 141 
тисячу військовослужбовців. При цьо-
му слід мати на увазі, що цифри сто-
суються лише затриманих солдат і не 
враховують тих, кого розстріляли на 
місці.

Інші посилаються на генерала Пе-
тра Лащенка, який переконував: «За-
городжувальні загони перебували у 
віддаленні від передової, прикрива-
ли війська з тилу від диверсантів і во-
рожого десанту…» Однак ідилію псу-
ють наступні речення: «Скажу більше, 
фронт отримував поповнення, при-
родно, необстріляних, як мовиться, 
пороху не нюхали, і загороджувальні 
загони, що складалися виключно із 
солдатів уже обстріляних, найбільш 
стійких і мужніх, були як би надійним і 
сильним плечем старшого».

Тобто на передову посилали необ-
стріляну молодь, а найбільш досвід-
чені та мужні замість того, щоб вести 
вперед, «перебували у віддаленні від 
передової», відсиджувалися в тилу та 
стріляли по своїх, коли ті не витриму-
вали (бо «пороху не нюхали») наступу 
ворога.

Досить красномовні спогади за-
лишив учасник війни Микола Нікулін. 
Вони не передбачалися для публіка-
ції в радянську епоху й були видані 
лише в 2007 — 2008 роках: «Війська 

йшли в атаку, спонукані жахом. Жах-
лива була зустріч із німцями, із їхні-
ми кулеметами й танками, вогненною 
м’ясорубкою бомбардування і арти-
лерійського обстрілу. Не менший жах 
викликала невблаганна загроза роз-
стрілу. Щоб тримати в покорі аморфну 
масу погано навчених солдатів, роз-
стріли проводилися перед боєм. Хапа-
ли якихось кволих доходяг або тих, хто 
що-небудь бовкнув, або випадкових 
дезертирів, яких завжди було достат-
ньо. Вибудовували дивізію буквою «П» 
і без розмов прикінчували нещасних. 
Ця профілактична пропаганда мала 
наслідком страх перед НКВС та комі-
сарами — більший, ніж перед німця-
ми. А в наступі, якщо повернеш назад, 
отримаєш кулю від загороджувально-
го загону. Страх змушував солдатів 
іти на смерть. На це й розраховувала 
наша мудра партія, керівник та орга-
нізатор наших перемог. Розстрілюва-
ли, звичайно, і після невдалого бою. А 
бувало й так, що загороджувальні за-
гони косили з кулеметів полки, що від-
ступили без наказу. Звідси і боєздат-
ність наших доблесних військ».

До речі, текст наказу № 227 був 
опублікований лише в 1988-му.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

У 2018 році — ювілей народжен-
ня та роковини пам’яті відомого україн-
ського письменника Василя Барки (Ва-
силя Очерета). У липневі дні ми святку-
вали 110-ліття відтоді, як наш земляк 
прийшов у світ у селі Солониці неподалік 
Лубен. Тож гортаємо сторінки його життє-
вого шляху та збірок віршів, романів, по-
вістей, есе, перекладів, що за них автор 
1982-го одержав Міжнародну премію 
фундації Антоновичів. У квітні згадували, 
як 15 років тому славний полтавець скін-
чив свій земний шлях у Нью-Йорку.

До дня народження Василя Барки й 
85-х роковин пам’яті загиблих голодною 
смертю земляків на виконання спільно-
го дворічного патріотично-краєзнавчо-
го проекту «У ріднім місті рідні імена» в 
Полтавській книгозбірні-філії № 3 місь-
кої бібліотечної системи відкрито книж-
кову виставку «А тополя теж кричала…». 
Волею долі закинутий від батьківської 
землі після німецького полону до Спо-
лучених Штатів Америки Василь Барка в 
романі «Жовтий князь» одним із перших 
розповів світові про трагедію Голодомо-
ру 1932 — 1933 рр. в Україні.

Свято шануючи талант і жертов-
ність Василя Барки, полтавці впер-
ше повернули його ім’я із забуття про-
веденням публічного зібрання в дні 
100-ліття від дня народження пись-
менника та 75-х роковин пам’яті зем-

ляків — жертв Голодомору. Тоді, у лип-
ні 2008-го, очільники Полтавських об-
ласних об’єднань Всеукраїнського 
товариства політичних в’язнів і репре-
сованих та Міжнародної організації 
«Жіноча громада» Володимир Гнітько 

та Валентина Шемчук разом із право-
захисником Анатолієм Банним і «зеле-
носвітівцем» Валентином Біліченком 
організували на головній вулиці Пол-
тави, яка нині гідно зветься Соборнос-
ті, Акцію пам’яті Василя Барки та віри в 
Незалежну Вільну Соборну Україну.

Валентина ШЕМЧУК, 
заслужений працівник 

культури України
Полтава

ЯЯ ї і і ї 70 і б і М ї і і ї

У мережі опублікували близько 1000 
примірників незалежної преси кінця 1980-х

Наказ Сталіна: «Ні кроку назад!»

Полтавці вшанували подвижництво Василя Барки

Ініціатори Акції пам’яті Василя Барки на головній вулиці Полтави. 2008 рік. 
Володимир Гнітько, Анатолій Банний, Оксана Гнітько, Валентин Біліченко, 

Валентина Шемчук
Фото Раїси Прокоф’євої



№133   16 серпня 2018 року№133   16 серпня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Присвячую 80-й річниці розстрілу 
більшовиками мого діда Івана Івановича 
Поляка, 23 квітня 1938 року.

Хутір Моргулін, де я народився у 1958 
році й де пройшло моє дитинство, згадуєть-
ся в літературі лише з 1897 року. На той час 
був лише один двір. Зараз село називається 
Моргуличі й відноситься до Боромиківської 
сільської ради Чернігівського району, розта-
шоване за 30 км від Чернігова, проживає тут 
біля 80 осіб.

У цьому хуторі, тоді ще Менського райо-
ну Локнистенської сільської ради, і побрали-
ся мої дід Іван Іванович Поляк та моя бабуся 
Олена Дорофіївна Поляк (Койдан), уроджен-
ка села Клочків.

Дід на той час мав освіту 7 класів, служив 
до 1917 року в царській армії. Потім працю-
вав у колгоспі головою, згодом рахівником. 
Був добрим шевцем, мав власну швейну ма-
шинку. Сам Іван Іванович — корінний житель 
х. Моргуличі, народився у 1897 році, тобто 
його батько жив і помер у цьому селі. У нього 
були два брати: Єфим Поляк (помер та похо-
ваний у с. Моргуличі), Олександр Поляк (заги-
нув у 1941 році в Другій світовій війні, похо-
ваний у Смоленській області) та дві сестри  —
Уляна й Наталка (поховані в селі Моргуличі).

Мій дід певний час був членом ВКП (б), 
але згодом, у 1921 р., автоматично вибув, 
причина достеменно не відома. А може, він 
розумів, якими злочинцями були більшовики. 
Будучи головою колгоспу та потім рахівником 
у колгоспі, дід тоді виказував своє ставлення 
до голодомору 1933 року. Він знав, що вро-
жай був зібраний гарний, але комуністи все 
забрали в людей і штучно створили голодо-
мор.

Донос на мого діда зробив у березні 
1938 року Олександр Пивовар із селища Бе-
резне, що за 10 км від села Моргуличі, нібито 
дід «завербував» його в 1930 році в таку собі 
«есерівсько-троцькістську контрреволюцій-
ну групу».

Заарештували діда 10.03.1938 р. Була 
заведена справа № 128. А 23 квітня 1938 
року після знущань у підвалах НКВС Івана 
Івановича Поляка було розстріляно.

Ці роки потім назвуть «великим теро-
ром», а кому від того легше, як його назвали. 
А на руках у бабусі залишилося п’ятеро діток 
(Федір — 13 років, Віктор — 11 років, Мико-
ла — 5 років, Ніна — 8 років та Аня — 1 рік). 
Збагнути важко, як їм доводилося виживати 
в селі в страшні роки війни та повоєнні голо-
дні роки. Найменша Аня померла в 1,5 року 
від тифу.

Мій батько Петро Васильович Губко 
(1924 — 1996) згадував, що його прийняли 
в комуністичну партію на фронті Другої світо-
вої війни. Мати ж була дочкою «ворога наро-
ду». Бабуся, Олена Дорофіївна, яка була моєю 
нянею, старалася менше згадувати про мого 
діда, щоби я не виріс месником у боротьбі з 
більшовиками. Та й страх перед більшовиць-
кою владою панував в українців над усім. 
Цей страх по генах переноситься і понині.

Та все ж таки я ніколи не забував про 
долю діда і прагнув встановити істину, що ж 
відбулося в тому далекому 1938 році. Бабу-
ся згадувала, що 10 березня 1938 р. рано-
вранці до їхньої хати приїхав «чорний ворон» 
(так називали машини чекістів) та заарешту-
вав мого діда. Від горя вона впала посеред 
вулиці в гірких сльозах і після цього вже ніко-

ли його не бачила. І тільки потім комуняки по-
відомили їй брехню, що чоловік помер у міс-
цях позбавлення волі в 1945 році від серце-
вого нападу, а насправді його кати розстріля-
ли 23 квітня 1938 року в Чернігові, у підвалі 
НКВС, що зараз на вул. Кирпоноса (нині там 
санстанція). Вони так вибивали «зізнання» за 
допомогою тортур, що людина оговорювала 
себе.

На стор. 328 справи — висновок УКДБ 
УРСР від 04.02.1958 р. про те, що участь діда 
в контрреволюційній діяльності не доведено! 
А співробітника НКВС молодшого лейтенанта 
Завгороднього, що допитував діда, за фаль-
сифікацію звільнили 28.01.1940 р. і поруши-
ли кримінальну справу!

Це була найстрашніша трагедія в сім’ї. 
Бабуся все пи-
сала й хотіла 
дізнатися про 
долю свого чо-
ловіка.

Друга тра-
гедія — за-
гибель мого 
дядька, парти-
зана, черво-
ноармійця Фе-
дора Іванови-
ча Поляка (на 
фото). Син мого 

діда, Федір Іванович (1926 — 11.11.1944) у 
серпні-вересні 1943 року в Другій світовій 
війні воював із німцями в партизансько-
му загоні Попудренка в лісах Чернігівщини, 
згодом загинув в Австрії стрілком Червоної 
Армії.

Дядьки Віктор та Микола як сини «ворога 
народу» покинули село і, щоб отримати пас-
порти, поїхали на тяжкі роботи в м. Ачинськ 
Красноярського краю Росії. Вони відсилали 
запити в КДБ, щоб дізнатися про долю свого 
батька, але їм у відповідь лише брехали.

Нас кормили та поїли більшовицько-ста-
лінським дурманом по життю. Я був «октяб-
рьонком», носив, як усі, значок із кучерявим 
хлопчиком, був піонером, комсомольцем, ко-
муністом — так «совєти» робили з мене «со-
вєтського человека», заставили розмовляти 
на російському язикє, щоб я забув свою рідну 
українську мову. Та ніхто не зміг убити в мені 
гени українця, патріота своєї рідної неньки — 
України.

Ця трагедія вчить нас, що тільки разом, як 
нація, ми зможемо досягти великої мети, яка 
пов’язана з розбудовою незалежної країни. 
Ми повинні розуміти, що національна ідея від-
родження і становлення держави нашої пови-
нна бути головною для кожного українця, для 
всієї нації. Слава Україні! Слава героям! 

Володимир ПОЛЯК
Чернігів

Готуючись до відзначення 75-ї 
річниці звільнення Чернігівщини від 
нацистських загарбників, за ініціа-
тиви Пакульського сільського голо-
ви Л.В. Ковальчук, підтримки місце-
вих депутатів у селі буде проведено 
ремонт пам’ятника воїнам-визволи-
телям та встановлення меморіаль-
них дошок з іменами воїнів-земля-
ків, які загинули на фронтах Другої 
світової війни.

У 1985 році вчителька О. В. Та-
расенко проводила велику роботу 
зі збирання матеріалів про долі зем-
ляків часів війни, також їй вдалося 
знайти гроші на впорядкування та 
відкриття кімнати бойової слави в 
Пакульській школі.

Сьогодні є більші можливості для 
дослідників героїчних сторінок мину-
лого наших земляків. На інтернет-
сайтах «ОБД Меморіал» та «Подвиг 
народу» розміщені оцифровані доку-
менти військових частин, де служи-
ли наші воїни, та нагородні листи.

Скориставшись раніше зібра-
ними матеріалами зі шкільного му-
зею та оцифрованими документами, 
зробив розширений список вете-
ранів Пакульської сільської ради та 
про їхні бойові нагороди.

До списку входять 222 прізвища 
ветеранів, які повернулися з війни 
до рідних сіл Пакульської сільської 

ради та працювали в місцевих кол-
госпах. Звичайно, серед них є і ті, що 
оселилися в інших населених пунк-
тах тодішньої країни СРСР, але наві-
чно в документах у них зазначалося 
— народився в с. Пакуль.

Загалом вручено нашим ветера-
нам 219 бойових нагород (відповід-
но до виявлених документів станом 
на 2018 р.): орденів — 64, медалей 
— 155.

За виявлені мужність та героїзм 
званням Героя Радянського Сою-
зу нагороджений Йосип Андрійович 
Конюша. До цього високого звання 
представлявся Федір Йосипович То-
кар. Кавалером трьох орденів Слави 
став Іван Прохорович Борисенко, а 
кавалерами трьох медалей «За від-

вагу» — Ми-
кола Пав-
лович Орел 
та Кіндрат 
Ти х о н о в и ч 
Цех міс тер. 
Двома бо-
йовими ор-
денами та 
м е д а л я м и 
нагородже-
ні Григорій 
Михайлович 
Деркач, Пе-
тро Федоро-
вич Орел та Артем Степанович Токар. 
Високими бойовими орденами від-
значені Олексій Михайлович Каран-
да та Микола Семенович Стародуб.

Двічі Федір Іванович Цибу-
ля брав участь у відомих військо-
вих парадах у Москві — у листопаді 
1941-го та червні 1945 р.

У нагородних листах зустрічає-
мо ситуації, коли замість подання 
командирів на одну нагороду вище 
військове керівництво встановлює 
вищу нагороду для воїна: Андрію 
Пантелійовичу Савчуку замість ор-
дена Олександра Невського вруча-
ють орден Вітчизняної війни І ст., а 
Василю Григоровичу Семенязі за-
мість медалі «За відвагу» вручають 
орден Червоної Зірки. Однак були й 
такі випадки, коли відбувалося наго-
родження навпаки — замість орде-
на вручали медаль.

Тексти нагородних листів рясні-
ють словами «мужність», «героїзм», 
«ризикуючи життям», «виконали бойо-
ве завдання» та ін. У нагородному лис-
ті К. Т. Цехмістера є наступний запис: 
«будучи легко ранен, тов. Цехмистер 
вынес с поля боя своего командира 
роты». У наш час ми повинні пишатися 
тим, що відносно наших воїнів-земля-
ків бойові командири навічно закар-
бували на папері нагородного листа 
такі високі та священні слова.

Якщо повернутися до статисти-
ки бойових нагород, то назви меда-
лей покажуть бойовий шлях наших 
ветеранів: «За оборону Москви», «За 

оборону Ленінграда», «За оборону 
Одеси», «За оборону Кавказу», «За 
оборону Сталінграда», «За оборону 
радянського Заполяр’я», «За звіль-
нення Варшави», «За взяття Будапе-
шта», «За взяття Белграда», «За взят-
тя Відня», «За форсування Вісли», 
«За взяття Кенігсберга», «За взяття 
Берліна», «За перемогу над Німеччи-
ною», «За звільнення Кореї», «За пе-
ремогу над Японією».

Протягом усього мирного часу та 
життєвої долі наших ветеранів до бо-
йових нагород додавалися ювілейні 
медалі, а в 1985 році вони були від-
значені орденом Вітчизняної війни. 
За часів незалежної України, згідно 
з указами президентів України, уро-
чисто вручалися президентські від-
знаки — ордени «За мужність», Бог-
дана Хмельницького та медалі.

Сьогодні вже залишилося не-
багато учасників бойових дій Дру-
гої світової війни. Не виблискують 
на сонці й не дзвенять медалі вете-
ранів на святах до Дня Перемоги та 
визволення рідного краю. Але це не 
означає, що ми повинні забути їх. 
Цей матеріал допоможе зрозуміти 
подвиг нашого народу на конкрет-
них прикладах військової долі наших 
воїнів-земляків.

Андрій КУРДАНОВ
Чернігівський район

У Пакулі шанують ветеранів війни

Ветерани села на святкуванні 40-річчя Перемоги. 
9 травня 1995 року.

Йосип Андрійович 
Конюша

Трагедія однієї української сім’ї

Іван Іванович Поляк та його дружина Олена 
Поляк (1905 р. н.), фото десь 1920 року

Так фальшувалися справи 
на «ворогів народу».

Сторінки кримінальної справи з архіву.

Біля умовної «могили» діда Івана, до 80-ї річниці його загибелі, вшанували ми його  
пам’ять 23 квітня цього  року із його племінником Федором Олександровичем Поляком 

(на фото — зліва, справа — автор публікації).
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Батурин — гетьманська столиця Врятувати історичні 
перлини Седнева 

Руйнується унікальна 
дерев’яна церква

П р о т і к а -
ють стіни, трі-
щить обшивка 
та сип леться 
ф у н д а м е н т. 
У Седне-
ві руйнуєть-
ся відома на 
всю країну 
дерев’яна Ге-
о р г і ї в с ь к а 
церква. У ній 
свого часу 
знімали фільм 
«Вій».

Говорить 
отець Тимон, настоятель храму: «Вода тече по 
всіх стінах. І так після кожного дощу».

Церкву почали капітально ремонтувати 
ще в 2004 році. Тоді виділили кошти за дер-
жавною програмою, але завершити ремонт 
так і не змогли — скінчилися гроші.

Натомість ще й шкоди наробили, говорять 
історики. У церкві, яку колись будували без 
єдиного цвяха і мали б так само відновити, чо-
мусь з’явилася монтажна піна, яка вже майже 
струхла.

Георгіївська церква — пам’ятка націо-
нального значення, тому ремонтувати її мо-
жуть тільки з дозволу держави.

Сергій Маслов, секретар Седнівської се-
лищної ради: «Селищна рада неодноразово 
зверталася до міністерства. Зворотно розпи-
сувалась відповідь на обласну адміністрацію, 
обласна адміністрація — на облраду, облрада 
— на районну адміністрацію».

Церква на балансі Управління містобуду-
вання та архітектури облдержадміністрації, 
але кажуть, що в області коштів на ремонт хра-
му поки що немає.

Альтанка Глібова 
сповзає у Снов

Навесні ця 
пам’ятка національ-
ного значення ледь не 
впала в річку.

Тетяна Луговська, 
завідувач філії історич-
ного музею в Седневі: 
«Дощові води стікають 
і розривають схил пра-
воруч від альтанки. І 
він уже почав обвалю-
ватися, це призвело до 
зсуву альтанки».

Після численних звернень істориків ряту-
вати альтанку таки почали. Силами селищної 
ради була вивезена піщано-глиняна суміш і 
перекритий прохід стічних вод до самої аль-
танки.

Олександр Дмитрюк, начальник управ-
ління містобудування та архітектури облдерж-
адміністрації: «Також днями лісівники спиляли 
й вивезли аварійні дерева, щоб унаслідок буре-
вію вони не зруйнували саму альтанку».

Планують укріпити альтанку і землею — 
зробити насип ярусами. Працювати доведеть-
ся вручну, бо техніка під’їхати туди не зможе.

Про те, щоб перенести альтанку в інше міс-
це, мова поки що не йде.

Досить часто суворі закони, 
передбачені Литовським Стату-
том 1588 року, яким керувалися 
в Гетьманщині, при розгляді спра-
ви пом’якшували. Судді частіше 
обмежувалися грошовими штра-
фами або тілесними покарання-
ми. Та в цій справі все було по-
іншому.

У липні 1693 року полтав-
ський полковник Павло Герцик 
розглядав справу про вкрадені 
коралі. Такі жіночі прикраси ві-
дігравали роль оберега, до того 
ж украдені коралі були оздобле-
ні чотирма золотими червінцями, 
тобто доволі коштовними. Кра-
діжка сталася в родині баришни-
ка сотенного містечка Кишінці на 
Полтавщині Василя Шабалди. Ви-
шукані прикраси він придбав для 
своєї дружини Вуцьки.

Повернувшись після чергової 
торгової подорожі, Василь Ша-
балда помітив зникнення кора-
лів. На запитання дружина відпо-
віла, що сама вже давно їх шукає, 
та ніяк не знайде. Тоді чоловік ви-
рішив провести власне розслі-
дування. Проїжджаючи різними 
містами Полтавщини, у місті Зінь-
кові натрапив на людей, котрі ба-
чили таке намисто в постачальни-
ка меду Степана Москаля. Він від-
верто хизувався жіночими при-
красами й розповідав, що здобув 
їх у Вуцьки Шабалдихи. Отримав-
ши таку інформацію, Василь Ша-
балда звернувся до сотенного Ки-
шінського суду, а свідком став ка-
нонник Грицько Гречиченко, який, 
власне, і бачив ці коралі.

На час розгляду справи під-
судний уже мав досить погану ре-
путацію. Свого часу Степан Мос-
каль (дійсне прізвище Раєцький) 
був городовим отаманом, пере-

буваючи на цій посаді, здійснив 
багато зловживань і потрапив до 
Полтавської в’язниці. Родині до-
велося витратити чималі гроші 
— на відшкодування потерпілим і 
«пом’якшити серце судді», а також 
«100 талярів до шкатулки войско-
вой і 20 — на уряд міський», щоб 
звільнити Степана. Та й то помилу-
вали тільки після того, як він клят-
вено запевнив, що кине мирське 
життя та усамітниться в монасти-
рі, щоб там замолювати гріхи.

Обіцянки він не дотримав-
ся, полишивши родину, поїхав до 
Миргорода і зайнявся торгівлею.

Після повернення додому 
Степана затримали для розгля-
ду справи з Василем Шабалдою 
про вкрадені коралі. Дізнавшись, 
у чому його звинувачують, Степан 
зізнався, що коралі в нього і гото-
вий їх повернути, а також сплати-
ти гроші. Таким чином, визнавши 
себе злодієм, стає знову в’язнем 
полтавської в’язниці.

Перебуваючи у в’язниці, зро-
зумів, що його злочин, враховую-
чи й попередні, розглядається як 

«горловий», тобто загрожує смерт-
ною карою. Втрачати було вже ні-
чого, і Степан Москаль вирішив на 
суді правдиво розповісти всім, як 
коралі потрапили до нього.

Із Вуцькою Шабалдихою він 
знайомий давно й часто відвіду-
вав їхній дім, особливо коли чо-
ловіка, Василя, не було вдома. 
Під час останніх відвідин не обі-
йшлося і без гріха, Вуцька зняла 
з його пальця золотий перстень із 
печаткою — сигнет (чоловіча при-
краса як особиста печатка), а він 
натомість зняв з неї коралове на-
мисто. Про цей випадок Степан 
розповів своїй дружині Килині, її 
гніву не було меж, і вона відпра-
вила свою приятельку, шинкар-
ку Литовчиху, до Вуцьки Шабал-
дихи, яка, злякавшись розголосу, 
повернула родині перстень. Нато-
мість вимагала повернути коралі, 
та родина Москаля прикрас не по-
вернула.

Судовий процес відбувся 24 
— 25 липня 1693 року, на ньому 
Степан і розповів, як до нього по-
трапили коралі та про попередні 

зустрічі з Вуцькою. Вона ж у свою 
чергу все заперечувала, її підтри-
мувала рідна мати — Ганна Пе-
трищиха. Не знаючи, кому віри-
ти, судді запропонували Ганні під 
присягою підтвердити невинність 
доньки, та вона відмовилась, 
а Василь Шабалда заявив, що 
Вуцька йому більше не дружина.

Судді, виходячи з обставин 
справи, винесли вирок, згідно з 
яким Степан Москаль повинен 
повернути коралі Василю Ша-
балді та ще й сплатити вісім кіп 
(1 копа = 2,5 золотого) компенсації.

На судовому процесі були 
присутні місцеві жителі, і деякі 
жінки почали заявляти, що були 
зґвалтовані Степаном Москалем, 
коли той обіймав посаду городо-
вого отамана. Усі ці звинувачення 
чула дружина підсудного Килина 
разом із синами. Вона й постави-
ла останню крапку в житті свого 
непутящого чоловіка, підтвердив-
ши всі звинувачення проти нього. 
Адже розуміла, що її майна не ви-
стачить, аби розрахуватися з усі-
ма ображеними людьми. А як їй 
далі жити з синами?

Приймаючи до уваги всю су-
купність злочинів, згідно з Литов-
ським Статутом 1588 року, розділ 
11 артикул 11, де записано: «Чу-
жоложник мієт бути стятий», Сте-
пана Москаля засудили до страти. 
Найгірше для нього було те, що за 
життя він скоїв дійсно багато різ-
них злочинів, обминаючи пока-
рання, а піймався на коралях.

Наталія ДРОБЯЗКО

Матеріали підготували 
наукові співробітники 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Сивки — нині зникле село поблизу Дні-
пра в Чернігівському районі. У 1967 — 1970 
роках жителів села було виселено. У 2013 
році на місці розташування села встанови-
ли пам’ятний хрест, гроші на який збирали 
всі селяни.

…Минуло майже 50 років, але біль за 
рідними місцями не покидає сивківців. Кож-
ного року, у день вшанування ікони Казан-
ської Божої Матері, вони їдуть на свою малу 
батьківщину.

Так було й цього року. Народу зібрало-
ся дуже багато. Були сивківці та їхні рідні із 
сіл Мохнатин, Жукотки, Халявин, Михайло-
Коцюбинське. Із села Мохнатин було біль-
ше 30 осіб.

Служба проходила в урочищі Божок 
біля цілющого джерела. Із села Жукотки 
привезли ікону, яку врятувала жінка під час 

переселення, коли розбирали стару церк-
ву. Пізніше її було передано до жукотків-
ської церкви. Службу проводив протоієрей 
Отець Іоан зі Славутича. Йому допомагали 
ще 5 батюшок. Було причастя, усіх освячу-
вали водою. Проповідь проходила україн-
ською мовою.

Після відправи всіх пригощали смачною 
юшкою. Усі були дуже вдячні й задоволені. 
Навіть дощова погода не зіпсувала святко-
вого настрою.

Людмила НАВОЗЕНКО, 
бібліотекар Мохнатинської бібліотеки

Від редакції. Це село, як і багато інших 
на Чернігівщині та загалом по Україні, було 
виселене через затоплення територій під 
водосховища при будівництві гідроелек-
тростанцій на Дніпрі.

На місці села — поклонний пам’ятний хрест

В уряді гетьмана Івана Мазепи поса-
ду особистого перекладача довгий час обі-
ймав Стефан Костянтинович Зертис (1660 
— 1722 рр.). Він перебував при дворі гетьма-
на з 1691 р. Посада товмача, або ж перекла-
дача, вимагала знання декількох іноземних 
мов і володіння дипломатичними здібностя-
ми, адже нерідко перекладач виступав та-
кож у ролі посланця.

При Генеральній канцелярії Стефан Зер-
тис здійснював переклад із молдавської, 
грецької і турецької мов. Особистий пере-
кладач входив до складу гетьманських дво-
рян, які належали до гетьманського двору, 
отже, найвірогідніше, родина Зертиса про-
живала саме в Батурині.

Стефан Костянтинович був одружений 
із Марією Павлівною Каменською, донь-
кою ніжинського шляхтича. Після одруження 
подружжя носило подвійне прізвище Зер-
тис-Каменські. У їхньому шлюбі народилося 

троє дітей. Старший син Андрій народився 
17 жовтня 1708 р. в Батурині. Дитинство 
хлопчика пройшло у м. Ніжині, адже після ба-
туринської трагедії родина Зертисів-Камен-
ських проживала саме там. У 1716 р. у по-
дружжя народилася донька Анна, а в 1722 р. 
— син Микола.

Відомо, що син С. Зертиса Андрій був спу-
деєм Києво-Могилянської академії, як і бать-
ко, велику увагу приділяв вивченню інозем-
них мов.

У 1739 р. Андрій вирішив повністю при-
святити себе церкві й був пострижений у 
ченці під ім’ям Амвросій.

У 1761 р. отримав сан архієпископа Ні-
жинського. Займався перекладом із латин-
ської та грецької мов. Серед перекладених 
праць Амвросія Зертиса, що збереглися до 
сьогодення, — «Служба святому митрополи-
ту Дмитру Ростовському».

Син Стефана Зертиса Микола був відо-

мим майстром і учителем живопису та де-
коратором. Проживав у Санкт-Петербурзі. 
Працював у стилі бароко, який на той час 
домінував в оформленні палаців і цер-
ков. У 1756 р. постригся в ченці під ім’ям 
Никон.

Анна Зертис у 1736 році вийшла заміж 
за Миколу Бантиша, двоюрідного племінни-
ка Господаря Молдовії Дмитра Кантемира. У 
подружжя народилися сини Іван та Микола, 
майбутній археограф Микола Миколайович 
Бантиш-Каменський, батько в майбутньо-
му відомого історика Дмитра Миколайовича 
Бантиш-Каменського.

Отже, подані в статті дані певною мірою 
поглиблюють і розширюють відомості про 
нащадків роду особистого перекладача геть-
мана І. Мазепи Стефана Зертиса, але деякі 
питання потребують подальшого аналізу та 
дослідження.

Наталія СУШКО

До історії родоводу Зертисів

Справа про вкрадені коралі

Намисто коралове  початку 18 ст. Експозиція Будинку В. Кочубея. 
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Ніжин древній 
і юний

На центральній вулиці міста, біля будинку Лисян-
ського, стоїть церква Іоанна Богослова (1752 р.). Її 
стан, на жаль, занедбаний, але примхливі форми ви-
сокого українського бароко здатні вразити кожного. 
Збереглася й ажурна кована огорожа цього храму.

Також на центральній вулиці знаходиться сла-
ветний Благовіщенський монастир із величним 
п’ятибанним собором (1702 р.), побудованим на кошти 
відомого митрополита Стефана Яворського.

Незважаючи на руйнування у воєнні та радянські 
часи, у ньому збереглися деякі старовинні розписи. 
Зараз монастир відроджено.

По дорозі на Магерки, на вул. Овдіївській, розташо-
ваний ще один монастир — Введенський жіночий. За 
припущеннями істориків, саме в ньому в 1730-х роках 
померла, побувши декілька останніх років життя на-

стоятелькою, Мотря Кочубеївна — остання любов Іва-
на Мазепи та одна з найромантичніших постатей укра-
їнської історії.

На території колишньої торгової площі, у наш час 
так само зайнятої ринком, стоять дві церкви — По-
кровська (1765 р.) та Богоявленська (1721 р.).

Продовження. Поч. у №№ 130 — 132.

Кладьківка (Куликівський район) — одне з 
найчарівніших місць Придесення. Село бага-
те історичними подіями. Про це свідчать такі 
пам’ятки, як висока могила проти Лисої гори, 
рештки споруд і будинків в урочищі Комареть 
та за озером Колодянка, знахідки жителем 
села Іллею Петренком козацьких шабель. Є 
припущення, що існувало село ще до монголь-
ських часів, а поблизу в урочищі Лиса гора зна-
йдено поселення періоду VII–III століть до Різд-
ва Христового. З урочищем Лиса гора протя-
гом століть пов’язано багато цікавих фактів та 
легенд.

У далекі часи над лівим берегом Десни в 
радіусі десятків кілометрів розкинулись за-
плавні болота під назвою Гала. Із півночі туди 
впадало багато дрібних річок. Витоком води з 
боліт у Десну були три річки, із яких найбільш 
значною була Кривуша. Саме під її прикриттям 
на місці впадання в Десну й утворилася протя-
гом віків Лиса гора. Довжина її сягала понад 
1 км, ширина — до 500 м, висота — понад 30 
м. Біля Лисої гори є озера Забік і Заріг. Тут було 
багато дерев, які захищали Лису гору від руй-
нування течією Десни.

Деякий час (у ХVIII ст.) Кладьківка іменува-
лася Владиківкою. Що зазначено на карті ко-
лишнього Борзнянського повіту і співпадає з 
легендою про перебування тут деякий час мо-
настиря в урочищі Лиса гора і проживання в 
ньому владики. Про це згадувалось і в одно-
му з документів за 1772 рік, де сказано, що 
якийсь єпископ Мефодій незаконно захопив 
землі кладьківські.

Саме тут, на Лисій горі, за легендами, «ту-
рок чалму згубив». Десь там була схована й 
бочка із золотом турецької армії.

Билися під Лисою горою і війська угорсько-
го короля Матяша в 1147 році на боці київ-
ського князя Ізяслава. Тому в урочищі Мегерки 
залишилася братська могила, яка не так давно 
була розорана (90-і роки). У 1910 році на місці 
могили проводили розкопки.

Біля Лисої гори є Водяна і Кривуша — гли-
бокі озера місяцеподібної форми, за якими за-
хищались турки. На захід, у напрямку Хибалів-
ки, знаходиться Вільжин — теж місяцеподібне 
озеро, де розміщувався правий фланг оборо-
ни турків. Існує легенда, ніби там була збудо-
вана мечеть, яка провалилась під землю, бо 
не витримав ґлеїстий ґрунт. У центрі був Неїж-
салів ровець, за яким стояло Київське військо. 
Після бою поранені лишились на лікування на 

місці військових складів, одружилися і засну-
вали село Кладьківку в 1147 році. Саме тут зу-
стрічаються прізвища Татарчуки, Дубелі (від 
слова «дублеве»), Неїжсали, Калібаби, Халімо-
ни, Матяхи та інші. Наявність у цих місцях де-
сятків прізвищ, властивих татарам, росіянам, 
угорцям, грекам, монголам, підтверджує вер-
сію, що в 1147 році після бою поранені зали-
шились тут і заснували село. Спочатку воно на-
зивалося Складовка. Люди, що тут жили, за-
вжди були вільні та свободолюбні. Завжди на-
повнювали армію.

Недалеко від Лисої гори — Уланівська Дес-
на. Одна з легенд розповідає, що саме тут пе-
реправлялись російські улани, відправлені Пе-
тром І під Полтаву в 1709 р. А залишки знайде-
ного тут мосту — наведення ними тимчасової 
переправи.

Після революції 1917 року в Кладьківці іс-
нувало кілька хуторів. У тому числі й на Лисій 
горі. Однією з родин, що жили там, була сім’я 
Тимофія Дубеля (Лисогора).

Зі спогадів Дубіль Оксани Тимофіївни:
«Народилася в 1914 році в селі Кладьківка 

на Неїжсалівці. У сім’ї було 3 дітей. До револю-
ції 1917 р. сім’я жила бідно. Землі було мало, 
але мали корову, овечок. У школі я закінчила 
лише 2 класи. До першого класу ходила в шко-
лу на Новій Пристані, що біля Десни.

Хат на Неїжсалівці було багато, стояли 
вони густо. Коли прийшла нова влада після 
1917 року, батько розібрав хату і в 20-х ро-
ках переніс її на Лису гору. Там мешкали до 

середи ни 30-х років (лише родина Тимофія Ду-
біля, котрого прозвали Лисогором). Хату по-
ставили на самій горі, де були лише озера та 
річка Десна. Там же обробляли город, по по-
требі їздили в село. Навесні все навкруги за-
ливала деснянська вода, сім’я жила в цю пору 
року неначе на острові.

Батько був гарним рибалкою. Він ловив 
рибу (а її було багато) та продавав. Рибу вози-
ли в Комарівку, де мешкав родич, що допома-
гав продавати її в магазині.

Поступово сім’я розбагатіла. Мали вже 
пару коней, корову, багато кіз, свиней. Тут, на 
Лисій горі, народилися ще дві сестри — Галина 
та Уляна. Мене в школу мати не пустила біль-
ше, щоб допомогала вдома по господарству. 
Дві сестри ходили до школи й мешкали в селі 
у родичів.

Навесні, коли все навкруги було залите во-
дою, вийшла на нерест щука (вона любить воду 
теплішу та мілкіші водойми). Одного дня, за-
йшовши до хати, батько спитався, хто хоче йому 
допомогти. Прийшовши до невеликої долини, 
побачили, що все кишіло від риби. То щука ви-
йшла на нерест. Наловили тоді багато риби…

Узимку батько наловив декілька мішків 
в’юнів. Повантажили їх на сани та кіньми на 
Комарівку — продавати. Здали рибу в мага-
зин. Другого дня по селу пішла новина, що в 
магазині серед зими по стінах лазять гадю-
ки. Виявилося, що в теплому приміщенні в’юни 
оговталися та розлізлися по підлозі.

Коли розпочалася колективізація, батько 

вступив до колгоспу, хоча і змушений був здати 
частину власного господарства. Приїжджали 
до нас комуністи на підводі з собаками в голод-
ний 1933-й. Забрали багато зерна, речей. Ми 
ховали клунки з зерном у лісі на Лисій горі. Го-
лодувати ми не голодували. Багато заможних 
сімей Кладьківки було виселено на Донбас, а 
то й далі. Хати їхні потім продали. Серед таких 
людей був Дмитро Дусь, котрий мав власну мо-
лотарку (у ній пара коней обертала колесо).

На Лисій горі ми мали п’ятьох собак. Проте 
й це не захищало нас від крадіїв. Батько оббив 
колеса воза залізом. Проте однієї ночі ці коле-
са хтось украв. Вони були досить важкими, то 
злодії зняли залізні кільця і вкинули у воду. Ми 
знайшли їх.

На Лисій горі раніше стояв монастир, проте 
коли наша сім’я переїхала туди жити, його вже 
не було. Ще до нас тут усе було зруйновано та 
розграбовано.

Недалеко від Лисої гори були землі Воло-
виці. Часто навесні, коли все навколо було за-
лите водою, воловичани приводили пасти во-
лів до нас. Частими гостями були в нас і люди з 
Кладьківки (особливо коли надворі була него-
да). Бувало, що й нагодуємо гостя. Увечері ва-
рили юшку та грали в карти.

У 30-і роки вийшов закон, за яким людей 
із хуторів переселяли в село. Ми змушені були 
переселитися теж у село й купити хату».

* * *
У 70-х роках минулого століття під Лисою 

горою розмістилася база відпочинку нафтови-
ків із Ніжина. Почалося варварське знищення 
природного ландшафту Лисої гори. Тепер від 
Лисої гори залишився лише «хвостик». Усе інше 
забрала Десна. Лиса гора колись була набага-
то більша. Багато хто шукав тут заховані скар-
би. Круті береги, які підмивала Десна, часто 
дарували різноманітні предмети старовини. 
Саме так свого часу (у 50-х роках минулого сто-
ліття) тут були знайдені бивні мамонта.

І ось свіжа знахідка. Цього літа місцеві ри-
балки помітили на березі Десни поблизу Лисої 
гори дерев’яний зруб, який вимило водою. При 
більш детальному огляді виявилося, що це за-
лишки колодязя. У самому колодязі було зна-
йдено скляні та металеві побутові речі. Справ-
жній вік цього колодязя повинні встановити 
спеціалісти-історики.

Анатолій ЧУМАЧЕНКО,
краєзнавець

с. Кладьківка Куликівського району

Кладьківка: урочище Лиса гора

Головний собор Благовіщенського монастиря

Покровська церква

Введенський монастир
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Українські 
сатира й гумор

Правила 
вихідного дня

Ніч після п’ятничного вечора 
називають у народі суботою.

Якщо ви прокинулись субот-
нім ранком, переконайтеся, що 
нині не понеділок, зробивши 
контрольний дзвінок начальнику.

Вмикай перфоратор о вось-
мій ранку і починай робити ре-
монт.

Виходь із дому тільки в разі 
крайньої потреби — купити ще 
пива.

Які б не були плани в дружи-
ни, у неділю — вечір футболу.

Не забудь виключити будиль-
ник!

Вихідним вважається будь-
який день, коли шеф не на роботі.

Субота чи неділя, проведена 
в тещі, не вважається вихідним 
днем.

До вихідних треба готуватися 
заздалегідь, бажано з понеділка.

Суботу проспи цілий день сам, 
неділю розділи з другом, а поне-
ділок віддай ворогу.

Правила 
користування 

метро
На ескалаторі заборонено 

перевозити багаж у мізках.
Якщо хтось горлає пісню у ва-

гоні й поступово до вас наближа-
ється, почніть танцювати йому 
назустріч: це спантеличить же-
брака.

Не поступайтеся жодним міс-
цем у метро!

При виході з вагону «не 
забывайте родной речи».

У метро заборонено перево-
зити дітей на мотоциклах.

Не намагайтеся передати во-
дієві за проїзд з останнього ва-
гону.

Після користування метропо-
літеном не забудьте вийти з ва-
гонів.

Тільки в метро в годину пік 
можливі близькі контакти тре-
тього ступеня.

Іноді секс у метро відбуваєть-
ся незалежно від того, хочеш ти 
чи ні.

Не притуляйтесь, не шмор-
гайте, не смердіть, не торгуйте, 
не штовхайте ближнього, не чи-
тайте газету в розгорнутому ви-
гляді, не залишайте свої речі, не 
залишайте будь-які речі, не ту-
піть — основні заповіді Метрон-
гілія.

У метро можна не компосту-
вати жетони.

Пасажири, відпустіть, будь 
ласка, двері, не чекайте, коли 
вам про це скаже робот!

У житті кожного пасажира 
бувають моменти, коли він від-
чуває, що дійшов до краю своєї 
платформи.

І то насправді ніяка не жопа 
висить на стіні станції метро «Пе-
трівка».

Купуючи газету в метро, ти 
наближаєш мрію якогось коруп-
ціонера купити собі «Бентлі».

Зайшов у вагон — врубай в 
навушниках «музон».

Перехід на станцію метро 
«Золоті ворота» буде закрито на-
завжди, щоб подавилися.

Український Щитоносець

У Чернігівській центральній місь-
кій бібліотеці імені М. Коцюбинсько-
го відбулася творча зустріч із журна-
лісткою, відомою письменницею Ва-
лентиною Мастєровою.

Валентина Миколаївна народи-
лася 1957 року в уже зниклому селі 
Сивки Чернiгiвського району. Закін-
чила Михайло-Коцюбинську серед-
ню школу, потім радіомеханічне учи-
лище в Чернігові. Працювала в різ-
них напрямах, жила в Мені та Черні-
гові.

Вона завжди відчувала бажан-
ня писати, тому вступила на факуль-
тет журналістики Київського держав-
ного університету імені Т. Шевчен-
ка та з відзнакою закінчила його в 
1987 році.

Опісля працювала завідувачем 
відділу Менської райгазети, власко-
ром обласної газети «Гарт», а до 2013 
року — редактором Чернігівської 
райгазети «Наш край».

7 років тому Валентина Мастєро-
ва переїхала в село Красилівка Ко-
зелецького району, де мешкає і тво-
рить донині.

Із-під пера письменниці вийшли 
такі вже дуже відомі книги: «Так пла-
кало дерево» (оповідання, 1992 р.), 
«Крила» (оповідання, етюди, 1999 р.), 
«Суча дочка» (роман, 2003 р.), «Сма-
рагд» (роман, 2005 р.), «Мавра» (по-
вість, 2009 р.).

1991 рік — переможниця міжна-
родного літературного конкурсу «Гра-

нослов». 1997 — переможниця все-
українського літературного конкурсу 
«У свічаді слова». Лауреат премій іме-
ні Василя Стуса, «Благовіст», облас-
ної премії імені Михайла Коцюбин-
ського.

Ось відповіді на запитання чита-
чів на цій зустрічі.

— Як перейшли на велику прозу?
— Десь у 90-х я поїхала на з’їзд 

Спілки письменників у Київ. По теле-
візору тоді йшов серіал «Просто Ма-
рія». Старші письменники обража-
лися, що люди почали сміття дивити-
ся, читати дешеві еротичні романи, а 
на їхні книжки ніхто не звертає ува-
ги. Народ був голодний на сміття, бо 
такої легкої літератури ми не мали. 
Юрій Мушкетик зі сцени тоді сказав: 
«Так напишіть і ви свою «Марію», і не-
хай вас читають».

Я приїхала додому й задумалася: 
про що б написати? Почала щось лег-
ке. Але потім роботу припинила, бо 
зрозуміла, що не здатна писати не-
серйозне. Вирішила збирати матері-
ал — молитви, замовляння. Їздила 
по знахарях. Згадала бабу Ганну. Так 
поступово народилася «Суча дочка». 
Три роки написаний текст лежав у 
столі. Боялася комусь показати.

— Ваш роман «Суча дочка» 
якось пов’язаний із Вашим життям?

— Так, він наполовину автобіо-
графічний, у мене теж є донька Ма-
рія, яка народилася 4 серпня. І була 
особиста драма. Я вам чесно зізна-

юся: коли я писала цей роман, мені 
було неймовірно важко. Я була на 
межі самогубства. І не знаю до цьо-
го часу, хто кого врятував — мій біль 
«Сучу дочку» чи «Суча дочка» — мене.

У романі розповідається про 
долю жінки, яку чоловік покинув із ді-
тьми. Героїню в чужому селі бере на 
квартиру баба-знахарка Партизанка 
та згодом передає свої знання. Цей 
образ я змалювала з бабиної подру-
ги Ганни, яка жила за 4 кілометри 
від нашого села, через ліс, та не раз 
шептала мене. Коли мені було 17 ро-
ків, мати мене привела до неї. Баба 
Ганна якось сказала: «Ця дитина або 
перевершить мене, або дуже страж-
датиме, якщо я не передам їй силу». 
У ніч смерті мене звала. Якщо й дана 
мені природна сила, я не реалізувала 
її і не вчилася тому. Крім «Отче наш» і 
«Богородиця», нічого не знаю.

— Ваші книжки легко читаються. 
Як працюєте над своїми творами?

— Я не працюю паралельно над 
двома чи трьома творами. Закінчую 
один, тоді приступаю до іншого. За-
вжди вголос промовляю слова сво-
їх героїв. Коли чую, що воно звучить 
неприродно,— брехня, ця баба так 
не скаже.

Почала писати історичний ро-
ман, де важливе питання мови. Чи-
тач повинен розуміти, у який час, 
у якій місцевості відбуваються по-
дії. А це передається мовою. Я цілих 
2 роки, можна сказати, не виходила 

з бібліотеки ім. Короленка, вивчаючи 
історичні факти, події, мову того часу 
та інше.

— Розкажіть про «Смарагд».
— У «Смарагді» зібрані всі мої 

душевні протиріччя. Я не можу зна-
йти виправдання та розуміння, на-
приклад, на питання «Чому вмира-
ють діти? Чому стільки болю?» Бага-
то чого душа не сприймає. Тому наро-
дився такий твір. Хто герой? Данило, 
який шукає, кидається, не знаходить, 
робить помилки, чи Юрій, який сприй-
має життя таким, яке воно є? Людина 
сама обирає дорогу в житті чи може 
пройти лише тими шляхами, якими їй 
судилося?

— Ваші односельці знають, що 
поруч живе відома письменниця?

— Спочатку я не казала, а вони 
не питали. Потім побачили, що я — 
звичайна людина, займаюсь садом і 
городом, що в мене великі парники 
стоять. Почали спілкуватися про гос-
подарство, обмінюватися розсадою. 
Тепер я своя в селі.

Благодійність у дії
26 липня у Home Cafe «Еl САД» відбувся лі-

тературно-музичний вечір «Музика. Слова. По-
чуття». Вероніка Нерло (письменниця, автор-
ка книги «Обнажённая ВселеннаЯ») і Григорій 
Попович (композитор, імпровізатор) занурили 
присутніх у світ своєї творчості — у світ глибо-
ких думок, цікавих образів письменниці та ча-
рівних звуків фортепіано.

Цього разу творча інтелігенція Черніго-
ва та Києва об’єдналася заради благодійнос-
ті. Учасники Чернігівського клубу «Soroptimist 
International» і його президент Валентина Ма-
ленівська вирішили 30% від зібраних коштів 
виділити на поповнення фонду обласної бібліо-
теки ім. В. Короленка, який постраждав від 
сильної зливи.

Інна Аліференко, директор бібліотеки, зга-
дала про подвижників української культури. На-
приклад, Марія Заньковецька, Микола Лисен-
ко та інші давали благодійні концерти для збо-
ру коштів на закупівлю книг для читачів нашої 
бібліотеки.

Ось уже друге десятиліття радує глядачів Академічний ансамбль 
пісні і танцю «Сіверські клейноди» обласного філармонійного цен-
тру (художній керівник та головний диригент — заслужений діяч мис-
тецтв України Сергій Вовк). Родзинкою їхнього репертуару є фольк-
лор Чернігово-Сіверської землі, який вони збирають та показують на 
сцені.

Ці фото зроблені під час виступу ансамблю в червні в Батурині на 
козацькому святі.

Співають, танцюють, грають «Сіверські клейноди»

Виставка картин 
Романа Найдьона

У читальній залі Чернігівської обласної бі-
бліотеки ім. Короленка відкрилася виставка 
картин «Симфонія пейзажу» чернігівця, члена 
Національної спілки художників України Рома-
на Найдьона. Роман народився 5 травня 1983 
року в Чернігові. Активно бере участь у худож-
ніх виставках.

На виставці експонуються 12 поетичних 
краєвидів.

У Качанівці знімали частину 
історичного серіалу

На території заповідника «Качанівка» в 
Ічнянському районі телеканал СТБ вів зйом-
ки серіалу українського виробництва «Крі-
пачка». У зйомках брали участь відомі актори 
Ольга Сумська, Олеся Жураківська, Станіслав 
Боклан. Події фільму відбуваються в Україні в 
19 столітті.

Художники 
чотирьох країн — 

на новому туристичному маршруті 
по Гомельщині та Чернігівщині

Двотижневий міжнародний пленер художників із 
Білорусі, України, Латвії та Польщі пройшов містами та 
музеями Гомельської і Чернігівської областей.

У перший тиждень у Білорусі художники відвіда-
ли Гомель, Вєтку, Річицю та Лоїв. Узяли участь в екс-
курсіях, оглянули експозиції музеїв. Від 8 до 14 серпня 
художники були в нашій області — оглянули пам’ятки 
Чернігова, Любеча, Седнева, Козельця, Остра, відвіда-
ли музеї. В обох областях робили замальовки музей-
них експонатів та архітектурних пам’яток.

Роботи, створені під час пленеру, складуть вистав-
ковий фонд проекту «Від партнерства місцевих музеїв 
до широкого транскордонного культурного співробіт-
ництва». Виставка восени 2018 р. буде представлена 
в 6 музеях Гомельської та Чернігівської областей. Та-
кож твори художників будуть використані для ілюстра-
цій довідника-путівника з історії та культури областей.

Валентина Мастєрова: 
«Коли я писала «Сучу дочку», 
мені було неймовірно важко»
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У світі цікавого

Як приготувати 
кашу з гарбуза

Для гарбузової каші слід 
вибирати стиглий гарбуз зі 

щільною м’якоттю. Шкірку зрізати, насіння видали-
ти й порізати м’якоть на шматочки. Найкраще роз-
криває свій смак печений гарбуз. Але не менш со-
лодкий і ніжний смак має гарбуз, зварений у молоці. 
Крупу для гарбузової каші можна брати будь-яку за-
лежно від ваших уподобань. Та найбільш традицій-
ною українською є гарбузова каша з пшоном.

Секрет ідеальної каші з гарбузом у тривалому 
приготуванні на мінімальному вогні — щоб не буль-
кала, а лише мліла. І, звісно ж, не шкодувати верш-
кового масла. А ще відмінно поєднуються в гарбузо-
вій каші різноманітні сушені ягоди та фрукти — чор-
ниці, журавлина, курага, родзинки та навіть сушені 
яблучка.

До речі, кашу можна зварити в самому гарбузі: 
для цього слід відрізати верхівку, вийняти насіння, 
вишкребти серединку, покласти всі необхідні інгре-
дієнти, накрити зрізаною верхівкою і готувати в ду-
ховці.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Поки людина живе, їй 
життя не буде!

 Ми не настільки бага-
ті, щоб кохати не за гроші.

 Якщо нам не буде чого 
пити, ми будемо пити з горя.

 Справжній чоловік 
буде мовчати навіть тоді, 
коли жінка не дає йому й 
слова вставити.

 Нам усе по плечу! І це 
ми ще не похмелялись!

Було колись...
Цікаве про вчених

 Дмитро Менделєєв 
був не тільки хіміком, але 
також писав статті для ен-
циклопедичних видань. А 
ще мав незвичайне захоп-
лення: робив гарні валізи.

 Учений з Англії Даль-
тон виявив захворювання 
зору — дальтонізм. Він і сам 
страждав від цієї хвороби.

 Ісаак Ньютон був чле-
ном Палати Лордів.

 Томас Едісон був не 
лише видатним винахідни-
ком, а й підприємцем.  Ви-
найшовши багато чого, він 
хотів було створити верто-
літ, який працює на поросі.

 Коли Поля Дірака 
нагороджували Нобелів-
ською премією, він поба-
жав відмовитися від неї, бо 
не любив реклами, попу-
лярності.

 Галілео Галілей на-
вчався на факультеті меди-
цини.

 Давня дискусія: хто 
першим винайшов радіо — 
росіянин Попов чи італієць 
Марконі? Але є дані, що ра-
діо винайшов Нікола Тесла, 
просто не оформив патент 
на цей винахід.

 Ейнштейн займався 
продажем власних авто-
графів.

Куточок 
гумору

— Іваненко, ви звину-
вачуєтеся в тому, що б’єте 
свою дружину.

— Ох, пане суддя, якби 
ви її знали, ніколи б такого 
не сказали.

☺ ☺ ☺
Чоловік заявляє в полі-

цію, що в нього зникла дру-
жина 5 років тому.

— Чому ж не заявили 
раніше? — запитують.

— Та знаєте, усе якось 
не вірилося…

☺ ☺ ☺
Суддя розглядає спра-

ву про розлучення і запитує 
дружину:

— Невже у вашого чо-
ловіка не було нічого при-
вабливого?

— Було, пане суддя, але 
вже давно витрачене.

☺ ☺ ☺
— Підсудний, суд не під-

твердив звинувачення вас 
у двоєжонстві. Можете по-
вертатися до дружини.

— Пане суддя, а до ко-
трої саме?

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 У кішок є периферій-
ний зір на 285 градусів.

 У Китаї заборонено обі-
ймати дерево.

 Перли розчиняються в оцті.
 Дуби не виробляють жолуді до віку 50 років.
 В Індії понад 200 мільйонів корів.
 Золото ніколи не руйнується.
 Алмази — найтвердіша натуральна речовина.
 В Австралії на 4 мільйони жителів припадає 

70 мільйонів овець.
 У моркві міститься 0% жиру.

 Найдревніші у світі 
сонцезахисні оку-
ляри знаходять-

ся в Британському 
музеї. Їх знайшли у 

гробниці єгипетсько-
го фараона Тутанхамона. Це двоє ко-

ричневих стекол, у які вплавлені бронзові 
дротинки — дужки, щоб утримувати окуляри. 
Для них навіть був і футляр.

 Найдавніший шляховий знак знайдено 
біля міста Ліворно в Італії. Він належить до 
часів Давнього Риму. Це камінь, встановле-
ний біля крутого повороту дороги, з написом 
«Небезпечне місце». 

 Канцелярську скріпку винайшов у Нор-
вегії наприкінці ХІХ століття Йохан Ваалер. 
На честь цього поблизу столиці Осло вста-
новлено пам’ятник — це гігантська скріпка 
висотою 7 метрів і вагою 600 кілограмів.

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.

Зірки світового кіно

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Художня література — світова і українська класика, сучас-

на проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча книга, довід-
кова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

обі-

в оцті

Неправильно Правильно
У любий час Будь-коли, повсякчас

У минулому році Торік, минулого року

У міру сил По змозі

У молоді роки Замолоду

В найближчий час Незабаром, невдовзі

В найближчі дні Найближчими днями

Я
Корисні порадиКорисні поради

Знаменита французь-
ка актриса. Справжнє ім’я 
— Катрін Фаб’єнн Дорлеак. 
Катрін народилася 22 жов-
тня 1943 року в Парижі в 
акторській родині. Сценічне 
ім’я Катрін взяла від прізви-
ща матері ще й тому, щоб її 
не плутали зі старшою се-
строю, уже досить відомою 
актрисою Франсуазою Дор-
леак. Вона загинула в 1967 
році, що тяжко пережила 
Катрін.

Величезна популярність 
прийшла до молодої актри-

си, коли вона виконала го-
ловну роль у музичній стріч-
ці «Шербурзькі парасоль-
ки» (1964 р.), чарівну музи-
ку до якої написав відомий 
композитор Мішель Легран. 
Фільм тріумфував на Канн-
ському кінофестивалі.

У 1965 році Катрін зня-
лась у головній ролі в режи-
сера Романа Поланського 
(стрічка «Відраза»). Зніма-
лася також у фільмах інших 
видатних режисерів сучас-
ності, серед яких Франсуа 
Трюффо, Луїс Бунюель.

Їй довелося грати дуже 
різні ролі — від чистої і цнот-
ливої коханої до розбеще-
ної жінки мегаполісу, що до-
бровільно пішла в публічний 
дім (стрічка Бунюеля «Денна 
красуня», 1967 р.).

Знаковою була й роль 
актриси у фільмі «Індоки-
тай» (1992 р.), удостоєному 
«Оскара». У 2000 році зігра-
но роль у ще одному фільмі, 
що переміг на Каннському 

фестивалі, — «Той, що тан-
цює у темряві». Через два 
роки вийшов на екрани ще 
один відомий фільм за учас-
тю актриси — «Вісім жінок». 
Дуже знаними є і фільми 
«Нічне метро» (акторський 
дует із Жераром Депардьє), 
«Сирена Міссісіпі» (дует із 
Жаном-Полем Бельмондо). 
У деяких фільмах актриса 
виконувала пісні, а свого 
часу навіть записала соль-
ний альбом.

Катрін Деньов була за-
міжньою за фотографом Да-
видом Бейлі. Але ще більш 
відомі два її неофіційні ци-
вільні шлюби. Перший — 
із російським емігрантом, 
кінорежисером Вадимом 
Племянніковим (відомий під 
ім’ям Роже Вадим), від яко-
го має сина Крістіана. Дру-
гий шлюб — із зіркою іта-
лійського та світового кіно 
Марчелло Мастроянні, від 
якого Катрін має дочку 
К’яру Мастроянні.

Катрін Деньов

Звісно, йдеться не 
про просте вміння ви-
мовляти слова, фрази. 
А про те, щоб говорити 
переконливо. Бувають 
моменти, коли потріб-
но виступити на публі-
ці, захопити ідеєю дру-
зів, пояснити, висловити 
думку і відстояти свою по-
зицію в дискусії. Як говорити, 
щоб тебе почули?

Говоріть повільно. Най-
частіше людина прагне швид-
ше поділитися інформа-
цією, ідеєю, точкою зору і 
майже скоромовкою висловлює все, що 
накопичилося. Тут і криється перша по-
милка. Швидка мова сприймається як не 
надто серйозна, людина — як не зовсім 
упевнена в собі, оскільки торохтить, ніби 
боїться, що її перервуть, і вона не встигне 
висловитися.

Для ефективності мовлення говоріть 
неквапливо. Для тренування в повсяк-
денному житті практикуйтеся говорити 
трохи повільніше. 

У результаті отримаєте подвійний 
ефект: мова сприйматиметься зваже-
ною, серйозною, переконливою, плюс ви 
станете спокійнішими, хвилювання змен-
шиться, легше буде формулювати думку.

Робіть паузи. Паузи надають мовлен-
ню продуманості, дозволяють правиль-
но поставити смислові акценти, виділити 

найбільш значущі поняття і момен-
ти. Натомість прикро, коли виступ 
або повідомлення рясніють слова-
ми-паразитами, на кшталт «як би», 
«коротше», «типу», «це саме», супро-

воджуються систематич-
ним «е-канням».

Якщо є такі звички, 
можна хитро їх викорис-
товувати, замінивши не-

потрібні слова і звуки на 
прості паузи. Спочатку мож-

на слова-паразити й екання 
вимовляти подумки, таким чи-

ном з’являться потрібні смисло-
ві паузи.

Рухайтеся. Відомо, що наш мозок на 
нерухомому, незмінному об’єкті зберігає 
увагу приблизно протягом 5 секунд, по-
тім людина відволікається. Логічний ви-
сновок: щоб сфокусувати увагу слухачів, 
потрібно рухатися. Варіанти різні: ходіть, 
жестикулюйте, вставайте, сідайте, ма-
люйте, танцюйте.

Використовуйте образи, асоціації. 
Розповідайте так, аби людина могла уяви-
ти те, про що ви говорите. Створюйте такі 
аналогії, які вашому співрозмовнику або 
аудиторії зрозумілі та близькі.

Уникайте монотонності. Старайтеся, 
щоб ваше мовлення звучало то голосні-
ше, то тихіше, то швидше, то повільніше. 
Так ви сконцентруєте увагу людей, ваша 
промова викликатиме зацікавленість і 
добре сприйматиметься.

А ви вмієте говорити? 
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