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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. 

Тільки факти
Чвари бойовиків і росіян:

у Донецьку вбитий глава так званої 
«ДНР» Олександр Захарченко

31 серпня в центрі міста Захарченка було вбито в ре-
зультаті вибуху в ресторані. Під час замаху також загину-
ли ще двоє людей. 9 було поранено. 

Захарченко у листопаді 2014 році очолив створену се-
паратистами за прямої підтримки Росії так звану «Доне-
цьку народну республіку». Був відомий як категоричний 
противник повернення окупованого Донбасу під контр-
оль Української держави. 

Глава Служби безпеки України Василь Грицак на-
звав основною версією вбивства Захарченка «зачистку 
тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ 
на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних респу-
блік, хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, 
хто не потрібен в подальшому як свідки».

Друга версія, яку назвав глава СБУ, — це «розборки 
на комерційній основі, оскільки дуже багато майна, під-
приємств, були, як вони пишуть, віджаті, розділені і було 
багато ображених у керівництві як «ЛНР», так і «ДНР».

Грицак, коментуючи похапливу заяву Росії, де в пер-
ший же день звинуватили Україну у вбивстві Захарченка. 
рішуче спростував це твердження. 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, 
що швидка реакція МЗС Росії щодо вбивства Захарченка 
виказує російські спроби прикрити маріонеток, яких під-
тримує Кремль.

Помер дисидент Юрій Бадзьо
1 вересня у Києві у віці 82 років помер відомий укра-

їнський дисидент Юрій Бадзьо. Літературознавець та іде-
олог національно-визвольного руху, він був автором по-
літичного трактату «Право жити» — фундаментального до-
слідження про нерівноправне становище українського 
народу в складі СРСР.

Бадзьо брав участь у публічному протесті проти арештів 
української інтелігенції. За це та за відмову зректися сво-
єї позиції його звільнили з Інституту літератури, позбавили 
можливості працювати в інтелектуальній сфері взагалі.

3 квітня 1979 року Юрія Бадзя заарештував КГБ. Ки-
ївським міським судом він був засуджений на максималь-
ний термін – 7 років таборів суворого режиму і 5 років за-
слання. Прохання про помилування він подати відмовив-
ся, проте в час перебудови, в грудні 1988 році, його звіль-
нили за ініціативи влади.

Цими тижнями минуло 4 роки від  
початку  війни на Донбасі. Там одразу 
після захоплення Росією Криму по-
чався заколот сепаратистів, напря-
му підтриманий військовою агресією 
Росії. Заколотники захопили обласні 
центри Донецьк і Луганськ,чимало 
міст цих областей, третину терито-
рії Донбасу. Ліквідували тут органи 
влади Української держави. Вони 
скористалися тим, що нова влада в 
Україні тільки встановлювалася піс-
ля другого Майдану, перемоги Рево-
люції Гідності і зметення антинарод-
ного режиму регіоналів. 

Однак, навіть така послаблена 
влада, звичайно ж, не могла змири-
тися з відкритим сепаратизмом і по-
сяганням на територіальну цілісність 
України. Українські війська почали 
операцію по звільненню захопленої 
частини Донбасу, поверненню його 
під контроль нашої держави. Од-
нак, почалася пряма агресія Росій-
ської Федерації проти України. Ро-
сія ввела на нашу територію, в Дон-
бас свої війська. Українські війська 
потерпіли ряд поразок, зокрема, під 
Іловайськом, Дебальцево. В районі 
Іловайська взагалі стався військо-
вий і просто гуманітарний злочин з 
боку російських військ. Адже наше 
командування домовилося з росій-
ською стороною про безперешкодне 
виведення з-під міста наших оточе-
них частин. Але росіяни віроломно,  
грубо порушили домовленості і роз-
стріляли наші відступаючі частини. 
При цьому загинули сотні наших вій-
ськових, було дуже багато поране-
них. Цей злочин розслідується досі. 

Україна змушена була сісти за 
стіл мирних переговорів. 

У розпал бойових дій у Мінську 
між воюючими сторонами було укла-
дено Мінський протокол, названий 
угодами. Ним передбачалося не-

гайне припинення бойових дій і ви-
рішення конфлікту мирним шляхом. 
Причому з обов’язковим збережен-
ням цілісності Української держави, 
тобто поверненням під її контроль 
тимчасово не підконтрольних тери-
торій. 

Як і завжди при  укладенні 
перемир'я, сторони зобов'язалися 
негайно припинити бойові дії. 

«Забезпечити негайне дво-
стороннє припинення застосу-
вання зброї». Це пункт № 1 Мін-
ських угод, підписаних 5 вересня 
2014 року. На жаль, бойові дії трива-
ли як атаки з боку бойовиків і росі-
ян, на які вже доводилося відповіда-
ти нашим військовим. 

Тому Угоди були затверджені 12 
лютого 2015 року на саміті в Мінську 
главами найбільших держав Європи. 
Цей Комплекс заходів щодо ви-
конання Мінських угод підписа-
ли президенти: Франції — Франсуа 
Олланд, України — Петро Порошен-
ко, Росії — Володимир Путін, кан-
цлер Німеччини Ангела Меркель, 
тобто глави чотирьох найбільших 

держав Європи. Комплекс захо-

дів був схвалений Резолюцією Ради 
Безпеки ООН від 17 лютого 2015 
року.

Однак, ні від вересня 2014-го, ні 
від лютого 2015-го на Донбасі, схо-
же, не було жодного дня, коли б не 
велися бойові дії, не лунали пострі-
ли, не гинули  чи були поранені вій-
ськові і мирні люди. За цей час кіль-
кість лише вбитих перевищила 10 
тисяч людей, десятки тисяч отрима-
ли поранення. 

Чому  на Донбасі щодня лу-
нають постріли? Це запитання до 
світової спільноти, насамперед до 
лідерів країн Європи, які затвердили 
Мінські угоди. Адже головне зараз — 
негайно припинити бойові дії, обстрі-
ли, які щодня починають сепаратис-
ти і російські військові.  В тому чис-
лі і під час так званих «перемир'їв». 
А їх проголошували, домовляючись 
про них у тому ж Мінську,  за ці роки 
вже дуже багато. «Перемир'я» шкіль-
ні, як ось зараз, також «хлібні» — на 
жнива. новорічні, різдвяні і велико-
дні — на свята. А обстріли тривають. 
Слід негайно їх припинити! А вже по-
тім, не під канонади, вирішувати пи-
тання  подальшої долі Донбасу.   

Чотири роки Мінських угод
Що далі? Обстріли під час «перемир’я»?

28 серпня президент України 
Петро Порошенко заявив, що МЗС 
України готує розрив базового дого-
вору про дружбу з РФ.

Договір було підписано 31 трав-
ня 1997 року. Він набув чинності 
1 квітня 1999 року. Його було укла-
дено терміном на 10 років. Дія дого-
вору автоматично продовжується на 
наступні десятирічні періоди, якщо 
жодна зі сторін не заявить про своє 
бажання припинити його дію не мен-
ше ніж за шість місяців до закінчен-
ня чергового десятирічного періоду.

Згідно з договором, між Украї-
ною і Російською Федерацією за-

кріплювався принцип стратегічного 
партнерства, визнання непорушнос-
ті наявних кордонів, поваги до тери-
торіальної цілісності та взаємного 
зобов'язання не використовувати 
свою територію на шкоду безпеці ін-
шої сторони.

Після агресії Росії проти Украї-
ни стало зрозуміле справжнє «зна-
чення» цього договору. Не марно 
ж у січні в Держдумі РФ запропо-
нували денонсувати Договір про 
дружбу, співпрацю і партнерство 
між Росією і Україною, принаймні, 
в частині про визнання кордонів 
одне одного. Яке вже тут «визнання 

кордонів», після загарбання Криму. 
Розрив базового договору про 

дружбу, співробітництво і партнер-
ство між Україною і Росією не мати-
ме практичного значення. Про це за-
явив глава комітету Держдуми Росії 
у справах СНД, євразійської інтегра-
ції і зв'язків зі співвітчизниками Ле-
онід Калашніков: «Наслідків ніяких 
особливих реальних практичних не 
буде. З іншого боку, морально-по-
літичних не буде зобов'язань у Росії 
здійснювати ті чи інші угоди». Цинізм 
тут у тому, що Росії,країні-агресору, 
нема чого і торочити про якісь її «мо-
рально-політичні зобов'язання». 

Україна нарешті готує розірвання 
договору про дружбу з Росією
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Бліц-інформ Спортиивні вісті

Зовнішня торгівля області
У січні — червні  зовнішню торгівлю товарами підпри-

ємства та організації Чернігівщини здійснювали з партне-
рами 122 країн світу. Було експортовано товарів на 371 
млн.дол. США, імпортовано  —  на 245 млн.дол. США. Про-
ти січня – червня 2017 р. експорт збільшився на 41%, ім-
порт – на 18%.  На країни Європейського Союзу в експорті 
товарів припадало 36%, в імпорті – 48%.

Значним попитом на зовнішньому ринку користували-
ся зернові культури (46% від загального експорту), вироби 
з паперу та картону (10%), готові харчові продукти та де-
ревина і вироби з деревини (по 8% кожного), взуття (5%).

В  імпорті переважали продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості (16%), полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них (15%), машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне обладнання (14%), готові хар-
чові продукти (11%), текстильні матеріали та текстильні 
вироби (10%), папір та картон (9%), мінеральні продукти 
(8%).  

Бізнес-фест «Разом до успіху»
Він проходив у Чернігові  2 вересня. У програмі були: 

відкриття фестивалю, нагородження кращих підприємців 
(Красна площа); 

Центральний парк культури та відпочинку: 
виставка-ярмарок «Бізнес Чернігівщини»;
 робота «Вікна допомоги» (підтримка з актуальних пи-

тань) від  Пенсійного фонду,  фіскальної служби, служби 
зайнятості, управління юстиції,  банківських структур, ау-
диторів та бухгалтерів, агенцій з нерухомості та туристич-
них фірм, фірм із виготовлення меблів та авторемонтних 
послуг;

 концерт, показ мод.

Життя громад у фотографіях
Фотовиставка «Громади Чернігівщини у фокусі» від-

крилася в Центрі розвитку місцевого самоврядування 
(Чернігів, вул. Святомиколаївська, 12 А).

Чого досягли об’єднані територіальні громади облас-
ті? Які проекти реалізували? Про все це можна дізнатися 
на виставці. Із різних громад області надійшли 254 фото-
графії. На них — нові об’єкти інфраструктури, які постали 
після реформи децентралізації, кадри з місцевих свят.

Виставка перебуватиме в Центрі постійно, щомісяця 
поповнюватиметься новими фото.

Ніжинські студенти навчалися 
децентралізації в Польщі
Це  стало предметом обговорення польських та укра-

їнських студентів під час проведення ІІ Міжнародної літ-
ньої школи «Виклики для сучасної демократії: польський 
та український досвід децентралізації очима молоді», яка 
відбулася в Кракові та Олькуші.

Цьогоріч  школа об’єднала студентів  Педагогічного 
університету  Кракова, Ніжинського державного універ-
ситету ім. М.  Гоголя, Київського університету ім.. Б. Грін-
ченка та Прикарпатського національного університету ім.  
В. Стефаника.

7 днів інтенсивного навчання, яке включало лекції , 
практичні заняття в органах місцевого самоврядування 
міста Олькуш, дозволило українській та польській молоді 
дізнатися про хід та особливості реформи децентраліза-
ції в  Польщі.

Студенти відвідали історичні місця древнього Крако-
ва. А під час вечорів польської та української культури мо-
лодь знайомила своїх нових друзів з національними тра-
диціями, танцями та стравами.

СБУ викрила розкрадання 
державних коштів 
керівництвом Державної 
судової адміністрації в області 
Співробітники СБУ викрили на розкраданні державних 

коштів керівництво територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Чернігівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє чи-
новників управління уклали договори з місцевими комер-
ційними структурами на встановлення обладнання еле-
ментів протипожежної безпеки у двадцяти районних су-
дах на загальну суму майже 1,6 мільйона гривень.

Співробітники СБ України задокументували, що після 
перерахування коштів на рахунки приватних підприємств 
договірні зобов’язання не були виконані, але посадовці 
підписали акти виконаних робіт.

Під час санкціонованих слідчих дій у приміщеннях 
управління та за місцями проживання фігурантів справи 
правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує 
проведення оборудки з державними коштами.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 
Кримінального кодексу України. 

Операція проводилась спільно з Генеральною проку-
ратурою та Головним слідчим відділом Нацполіції.

Прес-центр СБ України

26 серпня в Чернігові по-
мер Валерій Сарана, україн-
ський державний і громад-
ський діяч, перший голова 
крайової організації Народно-
го Руху України.

Валерій Юрійович Сара-
на народився 29 травня 1947 
року в Києві. У 1952 році з 
батьками переїхав до Черні-
гова. 

Протягом 1965–1970 ро-
ків  навчався в Київському ін-
ституті народного господар-
ства. Після служби в армії пра-
цював у фінансових установах 
Чернігова, викладав у Черні-
гівському юридичному техні-
кумі. 

Із кінця 1980-х років Вале-
рій Сарана активно включив-

ся у боротьбу за незалежність 
України. У 1989 році разом з 
однодумцями став засновни-
ком обласного товариства 
української мови імені Т. Шев-
ченка (згодом — «Просвіта»). 

9 липня 1989 року на уста-
новчих зборах крайової орга-
нізації Народного Руху його 
обрали співголовою, а 6 жов-
тня 1990 року обрали головою 
чернігівського Руху, який він 
очолював до 14 квітня 1992 
року.

На мітингах, якими час-
то керував Валерій Сарана, 
вперше були підняті синьо-
жовті прапори, пролунали ви-
моги позбавлення КПРС ке-
рівної ролі, заклики до неза-
лежності України.

Походи «Дзвін-90» у 1990 
році та «Козацькими шляха-
ми» у 1991 році, які проводили 
обласні «Просвіта» і Народний 
Рух, викликали великий резо-
нанс, зокрема, поклали поча-
ток відродженню Батурина. 

Валерія Сарану пересліду-
вав КДБ, зокрема,за доставку 
з Вільнюса нелегальної черні-
гівської газети «Громада». 

Чернігівська «Просвіта» 
висунула Сарану кандидатом у 

депутати на виборах до Верхо-
вної Ради в березні 1990 року. 
«Компартійні органи вели ак-
тивну пропагандистську ро-
боту проти мене, як кандида-
та, що представляв політичну 
силу — Рух, який протистояв 
КПРС», згадував Валерій Са-
рана. Перший тур Валерій Са-
рана виграв з великим відри-
вом, але у другому турі про-
грав вибори номенклатур-
ному кандидату, очевидно, 
внаслідок фальсифікацій. 

Валерій Юрійович взяв ак-
тивну участь у розбудові мо-
лодої відновленої Української 
держави. У 1992–1994 роках 
він працював заступником 
представника Президента в 
області (нині це — голова об-
ласної державної адміністра-
ції), у 1995 — 1996 роках — 
викладачем у Чернігівському 
державному інституті еконо-
міки та управління, у 1996 — 
1997 рр. — керівником апа-
рату фракції Народного Руху у 
Верховній Раді України, 1998 
— 2002 рр. — головним кон-
сультантом управління вну-
трішньої політики Адміністра-
ції Президента України, у 2003 
р. очолював одне з управлінь 

Державного комітету України 
з інформаційної політики. 

У 2003 — 2006 рр. — ге-
неральний директор Націо-
нального архітектурно-істо-
ричного заповідника «Черні-
гів стародавній», 2006 — 2007 
рр. — заступник начальника 
управління культури і туриз-
му обласної державної адміні-
страції. У 2007 — 2012 роках 
керував будівництвом та став 
першим директором Меморі-
ального комплексу «Пам’яті ге-
роїв Крут». 

22 серпня Валерій Сарана 
разом із побратимами ство-
рив обласний громадський ко-
мітет із вшанування пам’яті Ге-
роя України Левка Лук’яненка. 
Того ж дня виступав на «круг-
лому столі» з нагоди 27-ї річ-
ниці незалежності України, 
а в день свята взяв активну 
участь в урочистих заходах. 
Через два дні раптово помер. 

Похорон Валерія Сарани 
відбувся 28 серпня. Відспіву-
вання пройшло у Катеринин-
ській церкві. Потім під стінами 
її відбувся траурний мітинг за 
участю представників громад-
ськості з Чернігова, районів 
області, Києва. 

Відійшов у вічність Валерій Сарана

Аналогове 
телебачення 

на Чернігівщині 
збережено до кінця року 

1 вересня в Україні вимкнуто анало-
гове телебачення, тобто те, що транслю-
ється з ефіру на звичайну антену без 
тюнера. Країна переходить на цифрове 
мовлення. Але не повністю. Збереже-
но аналогове телебачення на Донбасі. 
На Чернігівщині, Сумщині та Харківщині 
аналогові телеканали працюватимуть 
до кінця 2018 року, бо ці три області 
межують з країною-агресором Росією.

Щоправда, в тих чи інших районах 
буде зменшено кількість телеканалів, 
що транслюються аналоговим телеба-
ченням. При цьому основні, найбільш 
популярні канали збережуться. У Чер-
нігові залишиться 14 аналогових теле-
каналів, у Корюківці та Холмах — по 4, 
у Новгороді-Сіверському — 3.

Долучайтеся 
до благодійного 

фонду «Захистимо 
Україну!»

Просимо надати допомогу пальним 
або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допома-
гає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Сергій Богдан та 
Леонід Безверхий 
— почесні громадяни 

Чернігова
Обом це високе звання присвоєне 

рішенням сесії міської ради посмертно. 
Сергій Ілліч Богдан — Заслужений 

лікар України, десятки років віддав ме-
дичній галузі міста, в тому числі понад 
три десятиліття очолював пологовий 
будинок. Його кандидатуру висунув 
Культурно-мистецький центр «Інтер-
меццо», за підтримки ряду громадських 
організацій та нашої газети «Світ-інфо».

Леонід Іванович Безверхий 23 
роки працював директором Чернігів-
ського радіоприладного заводу. Його 
кандидатуру подав цей колектив, нині 
— ПАТ «Чезара». 

Матчі «Десни»
Чемпіонат України з футболу, прем’єр-

ліга.
5 тур. 19 серпня. Чернігів, стадіон ім. 

Гагаріна. «Десна» — «Карпати» — 2:2.
Нарешті чернігівські вболівальники 

дочекалися першого забитого командою 
м’яча на своєму полі, бо матчі першого і 
третього туру «Десна» програла вдома «всу-
ху». І перший м’яч «Десни» у прем’єр-лізі за-
бив саме вихованець чернігівського фут-
болу Денис Безбородько, вже у першому 
таймі. Перед цим Максим Банасевич на лі-
нії штрафної «накрутив» захисників гостей і 
сильно пробив по воротах. Воротар відбив 
удар, але на добиванні відало зіграв Безбо-
родько. Вже у першому таймі господарі по-
двоїли рахунок — м’яч забив наш капітан 
Денис Фаворов, кращий бомбардир коман-
ди у минулому чемпіонаті у першій лізі від-
крив рахунок голам і у вищому дивізіоні. 
Здавалося б, гра зроблена. Але в другому 
таймі гості зрівняли рахунок. Видно, нашим 
хлопцям не вистачило досвіду довести матч 
до перемоги. 

Чудовий перегук влаштували фани обох 
команд, які сиділи на східній трибуні у двох 
крайніх секторах. Чернігівські молоді вболі-
вальники дружно скандували «Слава Украї-
ні!», а львівські відповідали «Героям слава!».

* * *
6 тур, 26 серпня. Запоріжжя. «Зоря» — 

«Десна» — 0:2. 
Чудова перемога чернігівців на виїзді 

над одним з лідерів українського футболу. І 
не варто применшувати її тим, що «Зоря» за 
кілька днів до цього грала матч Ліги Євро-
пи, а через кілька днів мала грати повтор-
ний. Для команд, які взялися грати у євро-
кубках, це стандартна ситуація і вони ма-
ють достатньо гравців на всі матчі. Рахунок 
на початку матчу відкрив відмінним ударом 
здалеку півзахисник Сергій Старенький. А у 
другому таймі його подвоїв своїм сольним 
виходом на ворота суперника Денис Без-
бородько. 

Через сепаратистський заколот на Дон-
басі, підтримуваний Росією, «Зоря» і обидві 
команди Донецька, «Шахтар» і «Олімпік», му-
сять вже 5-й чемпіонат домашні матчі грати 
по різних містах України. 

* * *
7 тур. 2 вересня. Чернігів, стадіон ім. 

Гагаріна. «Десна» — «Олімпік» (Донецьк) 
— 0:1. Знову прикра поразка на своєму 
полі. Деснянці весь перший тайм володіли 
ініціативою, багато атакували. Але так і не 
зуміли забити. А в другому таймі гості заби-
ли єдиний гол, причому з порушенням пра-
вил, що не помітили чи не захотіли помітити 
судді. Відтак, на виїзді наші грають значно 
краще, ніж вдома. Час порадувати вболі-

вальників і на домашній арені, а їх на матчі 
приходить багато. 

В наступні вихідні в чемпіонаті перерва, 
пов’язана з матчами збірної України. 

А черговий матч «Десна» знову проведе 
на своєму полі, в суботу, 15 вересня. При-
ймає «Арсенал-Київ», 

Турнірна таблиця чемпіонату після 7 ту-
рів (набрано очок):

«Шахтар» 18

«Олександрія» 16

«Динамо» 13

«Зоря» 11

«Чорноморець» 9

«Олімпік» 9

«Ворскла» 9

«Карпати» 8

 «Десна» 7

 «Львів» 6

 «Маріуполь» 4

«Арсенал-Київ» 4

«Динамо» і «Маріуполь» зіграли по 6 мат-
чів і мають в запасі матч між собою. 

Артем Прима — 
бронзовий призер літнього 
чемпіонату світу з біатлону
22 — 26 серпня в чеському Нове Мєс-

то відбувся літній чемпіонат світу з біатло-
ну. Взяли участь близько 250 біатлоністів з 
28 країн.

В складі збірної України чернігівець Ар-
тем Прима здобув «бронзу» на заключному 
етапі змагань — чоловічій гонці пересліду-
вання на 12,5 км з чотирма вогневими ру-
бежами.

Футболісти «Десни» 
провели матч із дітьми-сиротами 

та позбавленими 
батьківського піклування

Спортсмени відвідали Чернігівський 
Центр соціально-психологічної реабіліта-
ції дітей. Їх тут 47 – від 3 до 18 років. Капі-
тан «Десни» Денис Фаворов, форвард Денис 
Безбородько, інші гравці подарували дітям 
футболки, м’ячі з автографами. А ще — зігра-
ли товариський матч на невеличкому спорт-
майданчику центру. Радості дітей і підлітків 
не було меж. Також вони отримали від футбо-
лістів квітки на матч команди з «Олімпіком». 

Отже, «Десна» продовжує гарну справу 
спілкування з чернігівцями. 
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Бліц-інформ
Ніжинські лісівники: 
щоденні клопоти
Декоративні розсадники, освітлення, про-

чистка і прорідження лісу, санітарні рубки, нова 
лісова дорога — цим зайняти колектив ДП «Ні-
жинське лісове господарство».

Зокрема, ведеться будівництво лісової доро-
ги у Новоселицькому лісництві. Загальна протяж-
ність  складе понад 8 кілометрів. В цьому році  лі-
сівники планують завершити будівництва на від-
різку протяжністю 2,7 кілометра.

За здоровий відпочинок
У Ніжині відбувся велопробіг, в якому взяли 

участь мешканці міста, працівники лісового та 
водного господарств краю, Ніжинської та Черні-
гівської райрад, гості з Бахмача та Києва. Старту-
вав пробіг з центральної площі імені Івана Фран-
ка, а завершився в ботанічному заказнику місце-
вого значення «Зайцеві сосни», що розташований 
на території Регіонального ландшафтного парку 
«Ніжинський». Протяжність маршруту склала 29 
кілометрів. У парку  «Ніжинський» діє екологічна 
стежка та зони відпочинку, а нещодавно тут від-
крили «будиночок лісівника». Зону відпочинку об-
лаштовували зусиллями ДП «Ніжинське лісове 
господарство». Місце обрали чисте і спокійне, в 
охоронній зоні – заказнику  «Зайцеві сосни».

На честь свята
У обласній бібліотеці ім. В.  Короленка прове-

ли акцію, присвячену 27-й річниці Незалежності 
України.

Працівники відділу краєзнавства підготува-
ли книжкову виставку  «Індекс людської свобо-
ди: і книги бувають в'язнями». Мета її — ознайо-
мити чернігівців з поняттям «спецфонд у бібліо-
теці», книгами, що протягом тривалого часу були 
«в'язнями» радянських «спецхранов». Це видання, 
автори яких були репресовані в 1930–1950-х рр., 
дисиденти 1970–1980-х рр., емігрантська літера-
тура тощо. Такі видання підлягали вилученню з бі-
бліотек громадського користування і тільки у 90-х 
рр. ХХ ст. змогли повернутись у відкриті фонди.

Також були інші  книжкові виставки, зокрема  
представлені книги про сучасних воїнів, які захи-
щають Україну.

Конкурс «Чернігівщина 
туристична: вибір року»
Він триває до 30 вересня. Номінації конкурсу: 

туристична подія; гостинна садиба; заклад розмі-
щення; фахівець туристичного супроводу; музей-
ний заклад; туристична фотографія.

На конкурс подано 47 заявок від представни-
ків туристичної інфраструктури області. Для озна-
йомлення з номінантами і голосування на сайті 
«Чернігівщина туристична» працює онлайн-плат-
форма https://chernihivregion.travel/konkursy.

Запрошуємо проголосувати та обрати найпо-
тужніших представників туристичної сфери Черні-
гівщини.

Фотоконкурс 
«Архітектура Чернігівщини»
Управління культури і туризму Чернігівської 

міської ради та Міський Палац культури оголоси-
ли  конкурс фотографій «Архітектура Чернігівщи-
ни». 

Для участі необхідно до 14 вересня надіслати 
на електронну адресу fotoche2018@ukr.net з по-
значкою «Фотоконкурс» не більше 5-ти якісних фо-
тографій формату А3.

Оголошення переможців і підсумкова екс-
позиція робіт конкурсу відбудеться 21 вересня в 
Міському Палаці культури. Детальна інформація 
за телефоном: 063-063-33-10.

Фестиваль борщу 
Його провели у селі Городище на Коропщині. 

З реберцями, смаженими грибами, грушками, се-
лерою  борщ готували команди з Чернігівської та 
Сумської областей.

Перемогла команда з міста Кролевець Сум-
ської області. Їх борщ журі визнало найкращим.

Говорить Світлана Власенко, автор ідеї фести-
валю: «Провели для того, щоб  щоб здружити на-
ших людей. Моєї мами вже немає на світі 20 ро-
ків. Вона варила дуже смачний борщ. І от я про неї 
згадала і вирішила це зробити. Це свято заради 
  неї».

Літературно-мистецька панорама

Виставка  
Марини Соченко 
У Націо-

нальному запо-
віднику «Чер-
нігів стародав-
ній» (у Колегі-
умі, на Валу)  
відкритто ви-
ставки картин 
т а л а н о в и т о ї  
київської художниці Марини Соченко 
«Заради майбутнього». Вона була на 
Майдані з першого дня. Під час Рево-
люції Гідності малювала віче, наме-
ти, портрети активістів.  

Нині Марина Соченко створила  
біля 100 портретів українських вій-
ськових на передовій, на війні в Дон-
басі. Вона стала учасницею мобіль-
ної групи внутрішніх комунікацій в 
зоні АТО. Мета  групи — підтримати  
бойовий дух військовослужбовців. 
Ідея зробити групу виникла у  Всеу-
країнському  товаристві «Просвіта», 
лектори якого  постійно виїздять на 
передову. 

Марина Соченко народилась 
1963 року в Києві. У 1989 р. закін-
чила Національну академію обра-
зотворчого мистецтва і архітектури, 
де зараз працює   викладачем  жи-
вопису. Учасниця десятків виставок, 
в тому числі понад півтора десятки 
персональних, зокрема, у США. 

Пам'яті фотохудожника 
Миколи Турчина

Рік тому,  
на 70-му році, 
пішов з жит-
тя талановитий 
чернігівський 
фотохудожник 
Микола Тур-
чин. Наприкінці 
серпня   у залі  
обласної бібліотеки імені В. Коро-
ленка відкрилася виставка пам'яті  
голови  обласної організації На-
ціональної спілки фотохудожників 
України. 

Представлені різні роботи Мико-
ли Турчина — пейзажі, портрети. Ба-
гато робіт  побували  на виставках у 
різних країнах світу. Також у  твор-
чому доробку Миколи Павловича  —  
фотоілюстрації до книг, фотоальбо-
ми про історичні пам'ятники нашого 
краю.

Визначено лауреатів головної лі-
тературно-мистецької відзнаки об-
ласті — премії імені Михайла Коцю-
бинського. Рішенням конкурсної ко-
місії обласної держадміністрації та 
обласної ради лауреатами премії за 
2018 рік визнані:

у номінації «Поезія» — Євген По-
стульга, поет, художник (Прилуки), ви-
сунутий обласною організацією Наці-
ональної спілки письменників України 
(НСПУ) за книгу «Минає все»;

у номінації «Проза» — Ростислав 
Мусієнко, письменник, журналіст (Чер-
нігів), висунутий обласною організаці-
єю НСПУ за книгу «Завихрений час»;

у номінації «Народознавство» — 
Володимир Кузьменко, літературозна-
вець, професор Національної академії 
СБУ (Київ), висунутий обласною органі-

зацією НСПУ та Літературною спілкою 
«Чернігів» за книгу «Історія української 
літератури ХХ — початку ХХІ століття у 
трьох томах»;

у номінації «Декоративне та обра-
зотворче мистецтво» — Надія Марти-
ненко, художниця (Чернігів), висунута 
обласною організацією Національної 
спілки художників України за цикл робіт 
«Етнічні сакраменталії»;

у номінації «Театрально-музичне 
мистецтво» — Олексій Биш, заслуже-
ний артист України, актор Чернігівсько-
го обласного молодіжного театру, вису-
нутий  колективом  обласного дитячо-
го (лялькового) театру за роль Гамлета 
у виставі «Гамлет-машина» Г. Мюллера.

Нагородження лауреатів традицій-
но заплановане на 17 вересня, у день 
народження М. Коцюбинського.

На фестивалі 
«Мистецькі жнива»

Капела бандуристів ім. Остапа Вересая та балет-
на група Академічного народного хору  обласного фі-
лармонійного центру у Києві взяли участь у Всеукра-
їнському проекті «Мистецькі жнива-2018.  

Мета його   —  популяризація традицій і культур-
ного надбання України, її економічного, туристичного 
та мистецького потенціалу. 

Представлений  чернігівцями репертуар майже 
увесь був  побудований на фольклорі і мелодиці Чер-
нігівщини. В програмі концерту були  поема-кантата 
Григорія Верьовки «Тополя» за однойменним твором 
Тараса Шевченка, твори на тексти  славетних зем-
ляків  — Михайла Коцюбинського, Леоніда Глібова, 
Олександра Довженка, Павла Тичини. 

В рамках «Мистецьких жнив-2018»  розпочав робо-
ту і «Музей української народної пісні», де  представлені 
музичні експонати з усіх регіонів України. Долучається 
до цього  і Капела бандуристів ім. Остапа Вересая.

«Сіверські клейноди» 
на фестивалі у Польщі

Відбувся VII фестиваль фольклору «Вістула-2018» у поль-
ському місті Плоцьк. Участь у ньому взяв і Академічний ан-
самбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» обласного філармо-
нійного центру.

На відкритті фестивалю, яке проходило перед місцевою ра-
тушою. президент міста Плоцька Анджей Новіковський подя-
кував національним колективам з Бразилії, України, Угорщини 
та Польщі за участь у найстарішому польському фольклорному 
фестивалі. 

Фестиваль 
у Батурині 

Руслана присвятила 
чистій енергії

Фестиваль «Батурин. Рене-
санс Незалежності», який 23 
серпня пройшов біля палацу 
гетьмана Кирила Розумовського 
в заповіднику «Гетьманська сто-
лиця», його натхненник і органі-
затор, народна артистка Украї-
ни  Руслана Лижичко  присвятила 
чистій енергії.

«Я стала 22-м послом чистої 
енергії у світі від України, закли-
каю людей переходити на віднов-
лювані джерела енергії», — за-
значила співачка.

Символічною Руслана вва-
жає і свою зустріч у Батурині з 
нащадком гетьмана Кирила Ро-
зумовського Грегором Розу-
мовським, який мешкає в ав-
стрійській столиці Відні. Тому 
що Австрія — країна з найбільш 
прогресивними технологіями ви-
користання відновлюваних дже-
рел енергії. У Гетьманську столи-
цю пан Грегор приїхав спеціаль-
но на святкування з українцями 
Дня Незалежності держави своїх 
видатних предків.

Руслана представила жур-
налістам спеціального гостя — 
«батька» зеленої енергії з Німеч-
чини, автора першого у світі за-
кону про відновлювані еко-енер-
гії Йозефа Фелля. На зустріч до 
палацу і прибув віце-прем’єр 
України В’ячеслав Кириленко.

На великий концерт у Бату-
рині зійшлися не тільки місцеві 
жителі, а приїхали багато  людей 
з різних куточків України. На пло-
щі біля палацу виступили Тоня 
Матвієнко, Сашко Положинський  
з гуртом «Тартак», музиканти-вір-
туози Василь Попадюк та Олесь 
Журавчак, гурт «Kozak Sistem», 
Катя Chilly, шоу-балет «Життя»,  
симфонічний  оркестр «Київська 
камерата».

Наприкінці виступила Русла-
на. Виконувала старі відомі піс-
ні та їх ремікси, а після 23-ї годи-
ни представила свій новий аль-
бом, присвячений відновлюваній 
енергії Землі.

У районній бібліотеці пройшло пред-
ставлення цієї нової книги Петра Антонен-
ка, що завоювала перше місце в обласно-
му конкурсі «Книга року-2017» в жанрі про-
зи. Директор бібліотеки Валентина Тарасен-
ко представила журналістську і літературну 
творчість гостя. Принагідно — редактор на-
шої газети висловлює щиру вдячність Вален-
тині Володимирівні за чудову організацію зу-
стрічі. 

Свій виступ гість почав з того, що саме у 
Прилуках він проводив одні з перших пред-
ставлень і двох своїх попередніх книг «Баби-

не літо» і «Свіча», і нашої газети «Світ-інфо», То 
ж  йому приємно знову зустрітися зі своїми 
давніми друзями, читачами, А в залі зібрали-
ся читачі бібліотеки, зокрема,  місцева інте-
лігенція, літератори. 

Автор зазначив, що  багатий матеріал 
для його прози давала журналістська робо-
та. Відтак, коротко розповів про кілька деся-
тиліть роботи журналістом — у Куликівській 
райгазеті «Поліська правда», обласній — «Сі-
верщина», всеукраїнській  — «Слово Просві-
ти». І, звичайно ж, про роботу останніх років 
над нашою газетою. 

Відповів  він і на численні запитання при-
сутніх, і не лише на літературні, а й на сього-
денні суспільні теми.

А головну частину зустрічі зайняло чи-
тання автором   своїх творів —  прози і по-
езії з цієї і попередніх книг. «Колись була 
добра традиція читань вголос — у колі 
сім`ї, друзів. Добре було б її відродити, 
підтримувати», зазначив гість, а також за-
кликав  бути активними читачами бібліо-
тек. 

Насамкінець бажаючі змогли придбати 
книгу «Стріла» з автографом автора.  

Меморіальна 
дошка  

Анатолію 
Пашкевичу 
Саме у Чернігові з 1989 

по 2002 роки працював ві-
домий хоровий диригент і 
композитор. В цьому році 
йому мало б виповнитися 
80 років. Та, на жаль, він ві-
дійшов від нас  у 2005-му.

Найвідоміші пісні митця 
— «Степом, степом», «Бать-
кове серце», «Мамина ви-
шня». 

В переддень річниці Не-
залежності за ініціативи 
народного артиста України, 
лауреата Шевченківської 
премії   Василя Нечепи від-
булося урочисте відкриття 
меморіальної дошки ком-
позитору, встановленої на 
обласній філармонії. 

Інтернаціональний танок на площі Плоцька 
за участю чернігівців

Поліське 
коло-2018

У  Чернігові на День Неза-
лежності вже 13-ий раз прой-
шов фестиваль національних 
культур  «Поліське коло».

Головна сцена на Красній 
площі приймала учасників  з міс-
та і районів області. На площі 
представники національниї то-
вариств  показували свою на-
родну творчість, кухню, обря-
ди. спілкувалися  рідною мовою. 
Єврейська та вірменська общи-
ни, німецький культурний центр, 
конгрес азербайджанців, гро-
мадська організація ромів —  19 
культур взяли участь у фестивалі. 

Громадська організація 
«Кримська громада», окрім тра-
диційних страв національної 
меншини, пропонувала черні-
гівцям взяти участь в акції  «Да-
вайте зробимо Крим жовто-бла-
китним».

Лауреати премії імені Михайла Коцюбинського

Представлення книги «Стріла» редактора нашої газети у Прилуках
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Історія краюБліц-інформ
Фестиваль молока
Більше трьох десятків виробників молочної 

продукції області  представили  свій товар на чет-
вертому обласному «Фестивалі молока» в Черні-
гові. Дійство пройшло  26 серпня, в Центральному 
парку культури та відпочинку.

Відвідувачі  могли купити молоко,  масло, сири, 
йогурти та інші продукти, попередньо продегусту-
вавши  їх.

Також свої товари представили хлібозаводи, 
медовари, майстри декоративно-прикладного мис-
тецтва області. 

Вперше у «Фестивалі молока» взяла участь ком-
панія Agricom Group, її завод з виробництва зерно-
вих пластівців ТОВ «Добродія Фудз» у Михайло-Ко-
цюбинському. Цим самим  організатори пропагува-
ли  здорове харчування.

На святі були цікаві ігротеки, майстер-класи,  кон-
курси та спортивні змагання. Виступили  з концертом  
професійні та аматорські колективи і виконавці.

Погруддя Коцюбинського 
й Пушкіна повернуті 
на свої місця
Погруддя Михайла Коцюбинського вкрали з мо-

гили письменника, що на Болдиній горі, в середині 
грудня минулого року. А в ніч на 31 грудня зник з по-
стаменту і бюст Пушкіна на Валу. Знайшли їх 4 січня 
в районі Кордівки без видимих ушкоджень.

Згодом поліція затримала і підозрюваних у зло-
чині, які крали памятники, щоб здати на металобрухт. 

Поки тривало розслідування,  пам’ятники знаходи-
лись у поліції. Після чого їх передали на спеціалізова-
ний комбінат комунально-побутового обслуговування, 
працівники якого і встановили погруддя на їхні місця. 

За фактами крадіжок були відкриті криміналь-
ні провадження за статтями 185 (крадіжка) та 297 
(наруга над могилою). 

Чернігівські гармати та 
пам'ятник Тарасу Шевченку 
тепер на балансі
21 серпня на сесії міської ради було затверджено 

рішення про прийняття на баланс міста 12  старовин-
них гарматна Валу, а також пам’ятника Т. Шевченку.

Оперативне управління об'єктами покладаєть-
ся на Управління культури та туризму міської ради.

В Чернігові проїзд 
у маршрутках і автобусах — 
5 гривень
Перевізникам дозволи підняти вартість проїз-

ду у міському пасажирському автомобільному тран-
спорті до 5 гривень (11%).

Відповідне рішення ухвалив 22 серпня  викон-
ком міської ради. Попередня ціна була 4,50 гривні. 

Здають нерви: стрілянина 
в приміщенні лотереї
У  підвальне приміщення будинку по вулиці Роко-

совського, 42А, де функціонує Національна лотерея, 
близько 1-ї ночі до зали увійшов 47-річний  чоловік. При 
собі він мав зброю. Привітавшись з адміністраторкою, 
чомусь вистрілив у стіну. Потім поклав зброю  на барну 
стійку та  чекав на поліцію та господарів закладу.

Затримали його поліцейські з предметом схо-
жим на карабін, набоями до нього та дозволом на 
володіння зброєю. Свій вчинок чоловік пояснив 
тим, що заклад йому заважав, мовляв, там було 
дуже гамірно.

За даним фактом відкрите кримінальне про-
вадження за частиною 4 статті 296 Кримінально-
го кодексу України (хуліганство із застосуванням 
зброї чи іншого предмета спеціально застосова-
ного або заздалегідь заготовленого для нанесен-
ня тілесних ушкоджень). Дані дії караються позбав-
ленням волі на строк від 3 до 7 років.

Правоохоронці кажуть,  що їм відомі скарги 
мешканців цього будинку на занадто гучний нічний 
відпочинок відвідувачів даного закладу.

Із 42 тис. отримувачів субсидій Чернігів-
ської області у 24 тис. є заборгованість за 
спожитий природний газ. Загальна сума не-
платежів  у них  становить 3 млн грн. У разі 
несвоєчасного погашення боргів за газ ор-
гани соцзахисту припиняють нарахування 
субсидії.

«Часті законодавчі зміни в механіз-
мі надання субсидії призводять до того, 
що клієнти не в змозі швидко присто-
суватись до нововведень. Як наслідок 

— виникає плутанина з платежами і ви-
никають борги. Наразі просимо зверну-
ти особливу увагу на необхідність спла-
ти обов'язкового відсотка платежу. Адже 
списки всіх споживачів, хто не вносив 
таку частку, будуть найближчим часом пе-
редані до соцзахисту. Відповідно, це ста-
не підставою припинення надання субси-
дії», поінформував директор «Чернігівгаз 
Збуту» Іван Луста.

Крім того, зменшення нормативів спо-

живання газу для індивідуального опален-
ня житла змусить споживачів ретельніше 
контролювати власне споживання. Адже 
щоб вкластися в норму, необхідно економи-
ти паливо.

Нині  по причині заборгованості без 
газу лишаються 5,7 тис. споживачів області. 

Для уникнення відключення «Чернігів-
газ Збут» нагадує клієнтам про можливість 
звернутися до постачальника за реструкту-
ризацією заборгованості. 

В райцентрі Куликівка основна будівля 
середньої школи була споруджена у 1976 
році. А поруч з нею, прямо на центральній 
площі селища, — двоповерхова давніша 
школа, ще 60-х років. Спершу і будувалася 
як школа. Потім кілька десятиліть тут розмі-
щувався райком компартії. А після її забо-
рони в рік проголошення незалежності, бу-
дівлю знову було передано школі, для на-
вчання молодших класів. 

Звичайно, за півстоліття будівля «зноси-
лася», до того ж, нині повсюдно проводиться 
утеплення шкільних приміщень. 

Розповідає Наталія Халімон,голова Ку-
ликівської об’єднаної територіальної гро-
мади, у яку торік об`єднався весь район, 
крім одного села. До обрання минулої осе-
ні на цю посаду вона  була головою район-
ної ради. 

—У березні минулого року школа пода-
ла заявку на участь у програмі «Кусаноне» 

від Міністерства закордонних справ Японії 
і виграла грант на капітальний ремонт. Рай-
рада і голова СФГ «Колос» Віктор Труш ви-
ступили гарантами перед міністерством. 
Також ми залучили Чернігівську благодійну 
організацію «Дитячий фонд», що має досвід 
роботи з іноземними інвесторами.

На реалізацію проекту програмою «Ку-
саноне» було  виділено 63 206 доларів США 
(1 704 033 гривень)  —  на реконструкцію 
приміщення  початкової школи. Зараз наша 
громада шукає можливість профінансувати 
заміну  всіх вікон і дверей в основній  школі 
на загальну суму майже 1 мільйон гривень 
(дах було перекрито торік,  за кошти дер-
жавного бюджету  —  субвенції на соціаль-
но-економічний розвиток).

8 лютого цього року Куликівська школа, 
Програма «Кусаноне» і громадська органі-
зація «Дитячий фонд Чернігівщини» підпи-
сали меморандум, яким передбачено уте-

плення стін, заміна покрівлі та утеплення 
даху будівлі початкової школи, а також замі-
на 108 вікон і 14 дверей в приміщеннях по-
чаткової і старшої школи.

Ремонт  старої школи розпочався 21 
травня. Повністю перекрито дах, утеплено 
стіни, стоять нові вікна, будівля пофарбова-
на.  Все завершено до нового навчального 
року. 

Україна та Німеччина: 
сто років дипломатії
Про становлення України як незалежної дер-

жави на початку ХХ cт., налагодження перших ди-
пломатичних відносин та роль Німеччини в цих 
процесах говорилося під час презентації вистав-
ки архівних документів «Україна та Німеччина в 
1918–1923 рр.: до століття встановлення дипло-
матичних взаємин», що проходила в приміщенні 
обласної бібліотеки ім. В. Короленка.

Учасників зібрання привітали художнім ви-
ступом представники громадської організації 
«Німецький культурний центр «Взаємодія».

«Німеччина було першою країною у світі, що 
визнала незалежність України 100 років тому»,  
наголосив один з укладачів виставки, директор 
Центру перепідготовки та підвищенні кваліфіка-
ції кадрів, кандидат історичних наук Володимир 
Бойко. Він розповів про створення виставки, на-
голосивши на ключовій ролі Наукового товари-
ства історії дипломатії та міжнародних відносин, 
Сіверського інституту регіональних досліджень 
та фонду Ганса Зайделя. 

Також  були презентовані архівні матеріали 
та наукові праці з історії українсько-німецьких 
відносин та становлення української диплома-
тії, що зберігаються у фондах Державного архі-
ву Чернігівської області та бібліотеки ім. В. Коро-
ленка.

«Україна. Шлях до волі»
 Під такою назвою 22 серпня  в обласній бі-

бліотеці для юнацтва відбулося засідання за  
«круглим столом», присвячене 100-річчю укра-
їнської революції та 27-й річниці проголошення 
незалежності України. Гостем заходу був Віктор 
Мироненко, наш земляк з Чернігова, в часи гор-
бачовської перебудови — перший секретар ЦК 
Комсомолу Радянського Союзу. Зараз він — один 
з активістів української громади Москви, працює 
керівником Центру українських досліджень Ін-
ституту Європи Російської академії наук, голо-
вний редактор журналу «Современная Европа». 
Віктор Мироненко об,єктивно проаналізував іс-
торію україно-російських відносин від 1991 року, 
піддав гострій критиці позицію російської вла-
ди  щодо України,відповів на численні запитання 
присутніх. 

Активну участь в дискусії взяв відомий гро-
мадський діяч Валерій Сарана, котрий, на жаль, 
за кілька днів раптово пішов з життя. На засідан-
ні виступили також чернігівець, нині мешканець 
Ізраїлю Аркадій Нотаріус, редактор нашої газети 
Петро Антоненко, чернігівський дослідник Віталій 
Розстальний.

Бібліотекар Володимир Єрмак представив іс-
торико-документальну виставку унікальних ма-
теріалів з фондів бібліотеки та власного архіву, 
які  розповідають про боротьбу за незалежність 
України в нашому краї.  

Любеч, 
фестиваль 

«Київська Русь»
Х Відкритий фестиваль 

традиційної слов'янської 
куль тури та бойових єдино-
борств «Київська Русь» від-
бувся  в селищі Любеч Ріп-
кинського району.

Перфоманс про Любеч 
часів Київської Русі переніс 
глядачів в атмосферу пра-
давньої минувшини. На ста-
діоні селища пройшли теа-
тралізовані дійства, виступи 
шкіл бойових єдиноборств, 
військово-історичних клу-
бів, кінного театру з «Соко-
линого хутора», Київського 
академічного театру україн-
ського фольклору «Береги-
ня», академічного камерно-
го хору ім.Д.Бортнянського, 
капели бандуристів ім. 
О.Вересая філармонійного 
центру.

Вечірня шоу-програ-
ма теж  порадувала феєрі-
єю  виступів митців області. 
Це, зокрема, студія «SpivArt» 
з Городні,  сестри Соболь та 
Яни Пікуль, Анжеліка Галь-
чук  з Чернігова,  учасник 
АТО Роман Тетирин та автор-
виконавець Тарас Тарасен-
ко з Любеча. 

Майже 24 тисячі сімей можуть залишитись без субсидій

Оновлена Куликівська школа

На території  Гончарівки  під Бату-
рином чернігівські археологи натрапи-
ли на загадкові сходи, що ведуть углиб. 
Говорить науковий керівник Батурин-
ської археологічної експедиції, стар-
ший науковий співробітник Національ-
ного університету «Чернігівський коле-
гіум ім. Т. Шевченка» Юрій Ситий: «Під 
час минулорічної експедиції на терито-
рії заміського маєтку Мазепи у Гонча-
рівці ми знайшли квадратний фунда-
мент розміром 2х2 м. Цього літа про-
довжили там копати і знайшли ще один 
такий же. Спочатку подумали, що це 
рештки колодязя, критого дахом (на-
вколо виявили стовпи-опори), та на-
прикінці експедиції несподівано на-

трапили на сходи, що ведуть углиб, і це-
гляні лутки дверей. Що воно за сходи, 
куди ведуть  — у підземний хід чи якесь 
інше підземелля, поки що невідомо.»

Продовжити дослідження археоло-
ги зможуть наступного  сезону.

На Гончарівці чернігівські археоло-
ги працюють  багато років. За цей час 
дослідили  всі 9 га території колишньо-
го маєтку Мазепи, що був спалений під 
час Батуринської трагедії 1708 року. 
Знайшли тут вартівню – будинок, де 
відпочивала гетьманська варта, «хату 
покоївка», як, очевидно, називався бу-
динок для гостей, та багато іншого.

Загалом цьогорічна Батуринська екс-
педиція працювала на шести об’єктах.

У заміській садибі Мазепи під 
Батурином знайшли загадкові сходи

Літописний Окольний 
град Чернігова 

дивує знахідками
На місці майбутньої прибудови до чернігів-

ської музичної школи № 1 археологи  Інституту іс-
торії НАН та  Національного університету «Черні-
гівський колегіум» проводять охоронні археоло-
гічні дослідження. Саме в цьому місці і розташо-
вувався літописний Окольний град стародавнього 
Чернігова.

Під час розкопок дослідники виявили залишки 
щільної міської забудови Х-ХІІІ та ХVІІ-ХVІІІ століть, 
а також уламки скляних браслетів, грузила, пряс-
лиця, ножі, наконечники від стріл.

Найбільш цікавими знахідками, на думку ке-
рівника експедиції ,  кандидата історичних наук, 
доцента  університету  Олени Черненко, є підвіска 
із зображенням святого воїна, хрестик, металеві 
та скляні каблучки. Вони походять зі згорілих спо-
руд кінця ХІІ – початку ХІІІ століть. «Рештки заги-
блих людей та знайдені там само вістря стріл свід-
чать, що пожежа трапилася внаслідок військового 
конфлікту,  —  розповідає археолог. —  Скоріше за 
все, це була одна з відомих літописних княжих усо-
биць. Згідно з літописними свідченнями, «люті бої» 
чернігівців з дружиною Данила Галицького відбу-
лися взимку 1234 — 1235 років.»

Також днями  археологи натрапили на монету 
XI століття, що була викарбувана в старогрецько-
му місті-державі Херсонесі. Говорить Олена Чер-
ненко: «За каталогом, таку монету викарбували 
в період між 1069 і 1071 роками. Для Чернігова 
і взагалі всієї території Чернігівського князівства 
ця знахідка – унікальна. Взагалі таких монет дуже 
мало, й то переважна більшість знаходиться у при-
ватних колекціях.»
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Джон Маккейн  — 
друг України 

та найбільш послідовний 
ворог Москви серед 

західної еліти
У віці 81-

го року помер 
сенатор США 
Джон Мак-
кейн. Ось що 
написав про 
нього народ-
ний депутат 
України Ан-
дрій Іллєнко:

«Колись Джордж Оруел сказав, 
що свобода  —  це можливість ска-
зати, що два плюс два дорівнює чо-
тири. Перефразувавши його, можна 
сказати, що політична мужність сьо-
годні  —  це здатність зло назвати 
злом. Здавалося б, це просто. Але 
на це сьогодні здатні одиниці. Серед 
них був Джон Маккейн. Ми будемо 
пам'ятати його як великого друга 
України та найбільш послідовного 
ворога Москви серед західної елі-
ти. Ми будемо пам'ятати його як ве-
ликого американця, який уособлює 
основні американські чесноти  —  
патріотизм, любов до свободи, віру 
в Бога. Онук адмірала і син адміра-
ла, герой війни у В'єтнамі, політик з 
кришталевою репутацією  — Джон 
Маккейн був прикладом того, якою 
має бути справжня політична еліта. 
Дякуємо за все. Будемо пам'ятати.» 

Помер 
Йосип Кобзон
30 серп-

ня у Москві 
помер Йосип 
Кобзон, ви-
датний спі-
вак сучас-
ності.  11 ве-
ресня йому б 
виповнився 
81 рік. Понад півтора десятиліття 
він мужньо боровся  із захворю-
ванням на рак. 

Єврей, народжений в Україні, 
в місті Часів Яр Донецької області, 
він мав у репертуарі 3 тисячі (!) пі-
сень російською, єврейською (тоб-
то на івриті), українською мовами. 
Лауреат численних конкурсів, ка-
валер незліченних нагород і почес-
них звань. Між іншим, Народний 
артист України, і цього звання він 
був не так давно позбавлений. По-
чесний громадянин десятків міст, 
втому числі багатьох українських 
— останнє  теж було анульоване. 

Він був цілою епохою на естра-
ді. Відзначався порядністю і пова-
гою до колег,  що не так часто поба-
чиш на естраді  та й мистецтві за-
галом, багато допомагав побрати-
мам по сцені. 

На жаль, 4 з лишком роки тому, 
після другого Майдану Йосип Да-
видович не зміг зрозуміти, сприй-
няти того, що Україна обрала шлях 
до волі, а не до російського імпер-
ського тоталітаризму. Він не сприй-
няв нову українську реальність, на-
томість підтримав анексію Криму 
Росією — 11 березня 2014 року 
підписав відому заяву представ-
ників російської інтелігенції на під-
тримку політики Кремля. Мала вті-
ха, що цю заяву разом з ним підпи-
сала більшість відомих російських 
інтелектуалів, митців, а в меншості 
виявилися такі чесні і порядні  ро-
сійські митці, як Ельдар Рязанов, 
Лія Ахеджакова, Андрій Макаре-
вич.

Також доводиться констатува-
ти і шкодувати, що видатний спі-
вак підтримав заколот сепаратис-
тів на Донбасі, опертий на росій-
ську агресію, їздив з концертами у 
так звану ДНР. Що ж, кожен з нас, 
а тим більше, такі яскраві неорди-
нарні особистості, сам обирає свій 
шлях.

У травні 2015-го Верховна Рада України  
ухвалила чотири закони про декомунізацію. 
Одним з них для дослідників, власне, всіх гро-
мадян країни значно спрощувався доступ до 
архівів, ознайомлення з документами, їх копі-
ювання.

І ось Міністерство юстиції  наказом від 27 
червня ц. р. внесло зміни у порядок корис-
тування архівами (вступили в дію 27 липня).  
Ними значно обмежено можливості користу-
вання матеріалами архівів, їх копіювання. Це 
тим більш дивує, що зовсім недавно відбули-
ся зміни на краще — користувачам було до-
зволено самостійно копіювати архівні доку-
менти техзасобами, наприклад, фотоапара-
том, телефоном, сканером, причому, безко-
штовно. І ось нові обмеження. 

Вони викликали різку негативну реакцію 
дослідників, громадськості. Зокрема, рішу-
чий протест висловила така поважна дер-
жавна установа, як Український інститут на-
ціональної пам`яті. 

Почалася широка громадська кампанія 
проти наступу на вільний доступ до архівів. 
Десятки наукових інституцій, громадських 
об'єднань, сотні істориків, дослідників Укра-
їни і закордону вже підписали Заяву — звер-
нення до Верховної Ради, Кабміну та Мініс-
терства юстиції з вимогою скасувати згада-
ний наказ і провести консультації з громад-

ськості щодо вдосконалення нормативної 
бази в архівній сфері. 

У зверненні також говориться, що державі 
слід дієво підтримати архівну справу, зміцни-
ти  ресурс наших архівів. Тим більше, в умовах 
російської агресії, адже одним з її елементів є 
якраз перекручування Росією правди історії. 

Ось що, зокрема, говориться у зверненні. 

ЗАЯВА
щодо незаконного обмеження 

доступу до архівів
Ми, дослідники, історики, науковці, осві-

тяни, журналісти, громадяни України глибоко 
обурені змінами до Порядку користування до-
кументами Національного архівного фонду, що 
належать державі, територіальним громадам, 
що набув чинності 27 липня 2018 року.

Наказом Міністерства юстиції  забороне-
но копіювати документи формату більшого за 
формат А4, а також документи із згасаючим 
чи слабоконтрастним текстом, документи, ви-
конані аквареллю, гуашшю, олівцем, вугіллям, 
залізогаловим чорнилом тощо. З огляду на те, 
що стандарт А4 було представлено у Німеччині 
у 1922 році, а залізогалові чорнила використо-
вувалися аж до ХХ століття включно, то фактич-
но Наказом забороняється копіювати будь-які 
історичні документи. 

Не можна оминути увагою факт, що зміни 

до Порядку були ухвалені у порушення встанов-
леної процедури та без урахування численних 
пропозицій громадськості. Загалом було вияв-
лено щонайменше 23(!) невідповідності нового 
Наказу чинним законам України.

Нагадуємо, що всі наративи країни-агресо-
ра будуються на сфальсифікованій і замовче-
ній, а часто і привласненій історії українських 
земель. Розвиток історичної науки, а відтак і 
відкритість архівів, є питанням національної 
безпеки України. 

Однак, новітня історія українських архівів, а 
надто пожежа в Кам'янець-Подільському місь-
кому архіві, крадіжки в Центральному держав-
ному історичному архіві України,  втрата дер-
жавних архівів Донецької, Луганської облас-
тей та в АР Крим є переконливим свідченням 
ризиків і загроз, що постають перед архівами.

Суспільство не обізнане з катастрофічним 
станом державних архівів, приміщення яких 
перебувають в аварійному стані (Державний 
архів Одеської області).

Будівництво нових приміщень відбуваєть-
ся надто повільно або перейшло в стадію дов-
гобуду, як от архівосховище Державного архі-
ву Київської області. А Центральний держав-
ний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни взагалі перебуває на межі переміщення 
у непристосовані та промислові підпри-
ємства.

Нащо знову закривати архіви? 
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Стягнути компенсацію з Росії 
за агресію прагне не тільки Укра-
їна. Країни Балтії  вимагають від 
РФ компенсації збитків ще за ра-
дянську окупацію. Такі ж бажання 
є у Польщі. А Чехія нещодавно ви-
знала придушення Празької вес-
ни 1968 року радянською окупа-
цією.

50 мільярдів доларів, 185 мі-
льярдів євро чи навіть більше! Від 
Росії вимагають компенсації за 
агресію по всьому світу.

У країнах Балтії ще на почат-
ку 2000-х років були створені 
спеціальні комісії для досліджен-
ня збитків від перебування бал-
тійських республік у складі СРСР. 
Справа у тому, що у Литві, Лат-
вії, Естонії та й у всьому цивілі-
зованому світі радянський пері-
од  історії цих держав вважають 
окупацією. У 1940 році на осно-
ві таємних домовленостей із на-
цистською Німеччиною про роз-
поділ сфер впливу у Східній Єв-

ропі радянські війська увійшли 
до Прибалтики. Там були усунуті 
від влади діючі уряди, на безаль-
тернативних виборах «обрали» 
комуністичні партії, які оголоси-
ли про утворення Литовської, Ес-
тонської і Латвійської РСР та вхо-
дження їх до складу Радянського 
Союзу.

Зрозуміло, нині уряди колиш-
ніх балтійських радянських рес-
публік трактують ці події як на-
сильницьку окупацію і вимагають 
сатисфакції від правонаступниці 
СРСР – Росії. 

У грудні 2015 року Литва, Лат-
вія та Естонія підписали договір 
про співпрацю, який передбачав 
об’єднання зусиль у відшкодуван-
ні збитків за перебування респу-
блік у складі СРСР. Тепер же міні-
стри юстиції Латвії та Естонії вже 
вивчають можливість подачі судо-
вого позову проти Росії та шляхи 
вирішення питання на рівні ООН. 

У Кремлі ж відмахуються, мов-

ляв, ніякої окупації не було, все 
робили згідно з тодішніми норма-
ми міжнародного права, і взага-
лі – це вони їм винні за внесок у 
розбудову інфраструктури При-
балтики.

Схожі претензії до Росії є і у 
Польщі. У тому ж таки секретно-
му протоколі пакту Ріббентропа-
Молотова нацистська Німеччина 
та Радянський Союз домовилися 
про розподіл Польщі. 17 вересня 
1939 року, через два тижні піс-
ля початку Другої світової війни і 
нападу на Польщу Німеччини,  до 
країни увійшли і радянські вій-
ська. 

Після закінчення Другої сві-
тової війни Німеччина репара-
ції Польщі виплачувала, а Радян-
ський Союз і згодом Росія – ні. 
Тому у сучасній Польщі періодич-
но виникають заклики та обіцян-
ки підрахувати збитки, завдані 
Радянським Союзом, та висунути 
Кремлю рахунок.

Звичайно, питання виплати 
репарацій – ще й політичне. Не-
рідко питання репарацій підійма-
ють і у якості передвиборчих ло-
зунгів.

Утім, у випадку з Росією ми 
бачимо, що історія повторюєть-
ся. І після помилок Другої світо-
вої війни від агресії Москви знову 
страждають інші країни. Тому до-
кументування усіх злочинів і звер-
нення до міжнародних інстанцій – 
вкрай важливе сьогодні. 

Україна через окупацію Криму 
та частини Донбасу вже подала 
проти Росії два позови до Міжна-
родного суду ООН, один  — до Між-
народного кримінального суду – 
Гаазького трибуналу, більше ніж 
п’ять  — до Європейського суду з 
прав людини. Підрахунок компен-
сацій та їх вибивання  — процес  
тривалий, але якщо з’явиться хоч 
один позитивний прецедент  —  
Росію закидають претензіями з 
усіх сторін.

Це пропонує Регламентний ко-
мітет Верховної Ради. Окрім того, 
пропонується вилучати в журна-
лістів відеоматеріали, якщо вони 
були зроблені після заборони на-
родного обранця.

Про це свідчить лист за під-
писом голови комітету Павла 
Пинзеника, який опублікувала у 
Facebook керівниця комітету з пи-
тань свободи слова Ольга Черва-
кова.

Регламентний комітет пого-
дився, що робота акредитованих 
у парламенті ЗМІ має бути відкри-
тою, проте на зйомку має бути зго-
да політика. Аргументуючи свою 
позицію, комітет посилається на 
статтю 307 Цивільного Кодек-
су України, згідно з якою фізична 
особа може бути знята на фото-, 
кіно-, теле- чи відеоплівку лише за 
її згодою.

Зйомка, яка проводиться від-

крито, має бути не прихованою 
(не таємною) для особи, щодо 
якої вона здійснюється. Припус-
кається зйомка особи без її зго-
ди, якщо вона проводиться, зо-
крема, відкрито в публічних міс-
цях, поки особа, яку знімають на 
фото-, кіно-, теле- чи відеоплів-
ку, не висловить своє запере-
чення щодо цього, у такому разі 

зйомка повинна бути припине-
на, а моменти запису за участю 
цієї особи вилучені —мовиться 
в листі.

У регламентному комітеті та-
кож наголосили, що «виконання 
журналістами своїх професійних 
обов’язків не повинно виходити 
за межі конституційних принци-
пів, згідно з якими не допускаєть-

ся збирання, зберігання та поши-
рення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди». При цьому 
не уточнюється, чи є розмова на-
родного депутата в кулуарах пар-
ламенту конфіденційною інформа-
цією.

Тобто комітет з питань регла-
менту вважає законним і пра-
вильним те, що Кримінальним ко-
дексом трактується як злочин, а 
Конституцією і законом про ін-
формацію — як цензура! —проко-
ментувала лист Червакова.

Народна обраниця зазначила, 
що 171 стаття Кримінального ко-
дексу України чітко говорить, що 
за незаконне вилучення зібраних 
журналістом матеріалів загрожує 
до 3 років в’язниці, а за вплив у 
будь-якій формі на журналіста за-
для перешкоджання виконанню 
ним професійних обов’язків — 4 
роки.

Країни Балтії та ряд інших вимагають 
від Росії компенсацію за радянську окупацію

У Раді хочуть заборонити журналістам 
знімати депутатів без їхнього дозволу
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Ким були наші політики 
на момент проголошення 

Незалежності
Більшість наших нинішніх відомих політиків були 

тоді, у 1991 році, зовсім молодими людьми, а то й ді-
тьми. Все ж, 27 років, що минули, — немалий термін. 

Петру Порошенку  в серпні 1991 року було 25 років. Він 
уже був одружений і виховував шестирічного сина Олексія. 
Майбутній президент тоді навчався в аспірантурі на кафе-
дрі міжнародних економічних відносин Київського універ-
ситету ім. Шевченка. Втім,  економічні відносини він осягав 
не тільки в університеті: паралельно Порошенко працював 
заступником генерального директора Об'єднання малих 
підприємств і підприємців «Республіка»  і очолював фірму 
«Біржовий дім «Україна». Саме в 1991 році він заробив свій 
перший мільйон. 

Володимир Гройсман у серпні 1991 року навряд чи за-
мислювався про те, наскільки важливі події відбуваються 
в країні. Його більше хвилювало, що через тиждень закін-
чаться літні канікули і доведеться йти до восьмого класу Ві-
нницької середньої школи №35. 

Андрій Парубій  у серпні 1991 року вже займався по-
літикою і навіть був депутатом Львівської обласної ради 
(хоча тоді йому було всього 20 років). Представляв він 
вельми радикальну  політичну силу  —  ультраправу Соці-
ал-національну партію України.  У вільний від депутатства 
час Парубій навчався на історика у Львівському універси-
теті  ім. І. Франка і брав участь в карпатській архітектурно-
археологічній експедиції. 

Олександр Турчинов у  серпні 1991 року мав солідну но-
менклатурну посаду  —   завідувач відділом пропаганди Дні-
пропетровського обкому комсомолу. Для комсомольських 
функціонерів у роки перебудови створювалися пільгові умо-
ви для початку бізнесу. Чим Турчинов і скористався: він, ра-
зом з партнерами, створив українську філію московського 
інформагентства АПН і займався видавництвом книг і газет.

Арсен Аваков у  серпні 1991 року активно розвивав 
свій бізнес, заснувавши вже друге своє підприємство — 
банк «Базис». А свою першу фірму — «Інвестор» (одне з пер-
ших акціонерних товариств у Харкові) — Аваков створив у 
1990 році, після того,  як звільнився з посади інженера в 
Харківському інституті охорони вод.

Юрій Луценко в серпні 1991 року значно просунувся 
по кар'єрних сходах. З простого інженера-технолога Рів-
ненського заводу ім. 60-річчя Жовтня він перетворився в 
начальника технічного цеху. До речі, батько Юрія Віталійо-
вича в той час був першим секретарем Рівненського обко-
му Комуністичної партії. 

Юлія Тимошенко  в серпні 1991 року вже приміряла на 
себе лаври «паливної принцеси». За кілька місяців до про-
голошення незалежності 30-річна Юлія разом з чоловіком 
Олександром створили корпорацію «Український бензин», 
яка однією з перших почала поставляти українським під-
приємствам російські нафтопродукти. Сама Тимошенко за-
ймала в корпорації пост комерційного директора. 

Олег Ляшко у  серпні 1991 року освоювався в столиці. 
За кілька місяців до цього 18-річний тваринник з колгоспу 
«Прогрес» переїхав до Києва  —  працювати в редакції га-
зети «Молода гвардія». 

Андрій Садовий у серпні 1991 року був справжнісінь-
ким пролетарем. Він працював наладчиком радіоелек-
тронної апаратури на заводі «Львівприлад».

Віталій Кличко у  серпні 1991 року навчався на фіз-
рука в Переяслав-Хмельницькому педінституті і займав-
ся спортом. Тоді він віддавав перевагу не боксу, а кікбок-
сингу. Проголошення незалежності застало 20-річного 
спортсмена в Угорщині — він був там на змаганнях. 

Арсеній Яценюк у серпні 1991 року починав доросле 
життя. Він якраз закінчив школу «з англійським ухилом» в 
Чернівцях і був зарахований на юридичний факультет Черні-
вецького університету. Арсеній був типовим представником 
тодішньої «золотої молоді»: на радощах після закінчення шко-
ли вони з товаришами в складчину купили автомобіль ВАЗ. 

Мустафа Найєм у серпні 1991 року був десятирічним 
хлопчиком. Його сім'я якраз переїхала до Києва з Кабула 
(батько майбутнього журналіста і депутата був заступни-
ком міністра освіти в прорадянського уряді Афганістану). 

Вадим Рабинович  в серпні 1991 року радів свободі. 
За місяць до проголошення незалежності він якраз поки-
нув стіни виправно-трудового табору суворого режиму. У 
це неприємне місце Рабинович потрапив у 1984 році  —  
його звинувачували в «розкраданні державних коштів в 
особливо великих розмірах». Відразу після звільнення 
майбутній політик занурився в бізнес і активно почав за-
робляти стартовий капітал.

У ніч на 1 серпня в країні роз-
почалося відключення анало-
гового телебачення та впрова-
дження цифрового.

Це рішення було ухвалене 13 
червня постановою уряду, і аргу-
ментується тим, що цифрове ТБ є 
більш прогресивним, забезпечить 
кращий звук і зображення, матиме 
більшу кількість програм.

Сутність сигналу
Аналоговий сигнал телебачен-

ня — це той, який ловиться вну-
трішніми (кімнатними) або зовніш-
німи антенами. Він використову-
вався ще з першої половини XX 
століття.

У свою чергу цифровий (або за-
кодований) сигнал телебачення по-
требує спеціального «тюнера» — 
пристрою, який сигнал розкодовує 
і «відправляє» на екран. Цифрове 
ТБ винайшли в 90-х роках, і воно 
почало захоплювати ринок.

Якість зображення та звуку
Аналогове телебачення кра-

ще показувало й завжди ловило 
«метрові» канали, як «1+1», «Інтер», 
«Перший». У свою чергу «дециме-
трові» канали не завжди ловилися 
та мали гіршу якість.

Цифрове ТБ урівнює «метрові» 
та «дециметрові» канали.

«Цифровий» сигнал, як і анало-
говий, залишиться безкоштовним.

Перший етап: 1 — 31 серпня
Із 1 серпня у Києві та Кірово-

градській області вимкнені переда-
вачі, які розповсюджували анало-
говий сигнал загальнонаціональ-
них телеканалів і двох місцевих те-
леканалів. Вони вже мовлять у цих 
регіонах у цифровому ефірі та ма-
ють відповідні ліцензії.

Другий етап: 
1 вересня 2018 — 
травень 2019
1 вересня почалося вимкнення 

аналогового ефірного телебачення 
по всій Україні за винятком терито-
рій з особливим режимом мовлен-
ня — районів України, що межують 
із Кримом, і районами Донецької та 
Луганської областей. Головна при-
чина — протидія російській пропа-
ганді.

Як підключитися?
1. Придбати і встановити ТВ-

тюнер або новий телевізор

Якщо в населеному пункті, де 
ви проживаєте, підтримується циф-
ровий ефірний сигнал, то для під-
ключення потрібно купити і встано-
вити ТВ-тюнер, вартість якого стар-
тує від 350 грн. Як варіант можна 
придбати новий телевізор, у який 
тюнер уже буде вбудований.

Глава Нацради з питань теле-
бачення і радіомовлення Юрій Ар-
теменко запевнив, що той, хто не 
зможе придбати такий пристрій, 
отримає його від держави. «Або за 
допомогою кредиту, або через про-
граму соціальної допомоги, яка, до 
слова, вже існувала. Уже понад 1 
млн тюнерів були роздані та вже є 
в малозахищеного населення», — 
сказав він.

2. Підключити тюнер до анте-
ни й телевізора
Для підключення цифрового 

телебачення тюнер Т2 з’єднують з 
ефірною антеною і телевізором.

Це можна зробити самостійно 
або за допомогою спеціалістів.

3. Налаштувати канали
Після приєднання тюнера в 

стартовому меню потрібно нала-
штувати канали. Встановити й на-
лаштувати тюнер можна навіть са-
мостійно, використовуючи інструк-
цію, яка зазвичай є в комплекті до 
нього.

У Нацраді з питань телебачен-
ня і радіомовлення обіцяють, що 
будуть доступні мінімум 32 безко-
штовні канали в цифровій якості, а 
в деяких регіонах — навіть 48 ка-
налів.

Альтернативи
Нові зміни не торкнуться або-

нентів кабельного телебачення і 
власників супутникових антен.

Тож наразі існують наступні 
альтернативи цифровому ТБ:

— перейти на кабельне телеба-
чення;

— встановити супутникову ан-
тену;

— перейти на інтернет-телеба-
чення.

Масштаби змін
В Україні більше 80% населен-

ня вже користується цифровим ТБ. 
Так, наприклад, у Чернігівській об-
ласті цифрове покриття складає 
майже 100%, у Сумській — 95%.

Німеччина підтримує територіальну 
цілісність Грузії і вимагає від Росії вивес-
ти свої війська з грузинської території. 
Про це 23 серпня на прес-конференції 
в Тбілісі заявила канцлер Німеччини Ан-
гела Меркель. «Ми,  як і раніше,  наполе-
гливо вимагаємо виведення російських 
військ, і, звичайно ж, через десять років 
ми підтримуємо територіальну цілісність 
Грузії»,  сказала Меркель.

За словами німецького канцлера, Ні-
меччина зробить свій внесок у вирішен-
ня існуючого конфлікту. «Президент Ро-
сії знає про мою позицію. Завтра у мене 
буде можливість підійти до адміністра-
тивного кордону, до демаркаційної лінії, 
де, в тому числі, представлена і місія Єв-
росоюзу. Це несправедливість  —  те, що 
відбувається»,  додала вона. Канцлер  за-
значила, що питання Грузії і України тре-
ба розглядати «в одному контексті». 

Меркель прибула в Тбілісі вдруге. 
Перший візит відбувся 17 серпня 2008 

року. Десять років тому канцлер прибула 
на переговори з тодішнім президентом 
Грузії Михайлом Саакашвілі. Політики зу-
стрілися одразу після російсько-грузин-
ської війни. 7 — 12 серпня 2008 року між 
Росією і Грузією стався збройний кон-
флікт. Російські війська спільно з півден-
ноосетинськими формуваннями витісни-
ли грузинські війська з Південної Осетії, 
яка офіційно є частиною Грузії, тимчасо-
во зайнявши ряд прилеглих до конфлік-
тної  зони районів Грузії. Пізніше РФ ви-
знала незалежність Південної Осетії і Аб-
хазії. 

Після конфлікту Росія і Грузія припи-
нили дипломатичні відносини. Абхазія і 
Південна Осетія, згідно з грузинським за-
конодавством,  —  окуповані Росією  те-
риторії. Регіони проголосили незалеж-
ність від Тбілісі на початку 90-х років. 
Однак, незалежність Абхазії і Південної 
Осетії, крім Росії, визнали лише   Нікара-
гуа, Венесуела і Науру. 

Німеччина зажадала від Росії 
звільнити окуповані частини Грузії

Грузія: подала 
на Росію до суду 

за окупацію
Грузія направила до Європей-

ського суду з прав людини (ЄСПЛ) 
позов проти Росії. Тбілісі звинува-
чує Москву в окупації грузинської 
території і «практиці  масових утис-
ків, затримань, нападів і вбивств» 
етнічних грузин, які проживають на 
окупованій території.

Грузія вимагає, щоб ЄСПЛ вста-
новив відповідальність Росії за по-
рушення безлічі статей Конвенції з 
прав людини.

7 серпня 2008 року російські 
війська ввійшли на територію Гру-
зії, чим спровокували військовий 
конфлікт. В результаті російсько-
грузинської війни від Грузії відокре-
милися Абхазія і Південна Осетія. 
Світова спільнота закликає Москву 
вивести свої війська з території 
Грузії і відновити її цілісність.

Що за відключенням 
аналогового телебачення?

Телеканал «1+1» оскаржив 
рішення уряду та Нацради 

щодо вимкнення 
аналогового телебачення

Телерадіокомпанія «Студія «1+1» по-
дала до Окружного адміністративного 
суду міста Києва два позови. В одному 
вона просить визнати протиправною та 
нечинною постанову Кабінету Міністрів 
України № 509 від 13. 06. 2018 в части-
ні дати вимкнення аналогового телеба-
чення в Україні  —  31 серпня 2018 року.

В іншому позові «1+1» просить визна-
ти протиправним і скасувати рішення 
Нацради № 1145 від 26. 07. 2018, згідно 
з яким ліцензія каналу «1+1» на аналого-
ве мовлення втратила чинність в частині 
мовлення в Києві та Кіровоградської об-
ласті, а 16 передавачів каналу «1+1» під-
лягали вимкненню.

За позовом проти уряду суд відкрив 
провадження 13 серпня і призначив під-
готовче судове засідання на 26 вересня. 
За позовом проти Нацради суд відкрив 
провадження 7 серпня і вирішив роз-
глядати справу за правилами спрощено-
го позовного провадження без повідо-
млення сторін. Це означає, що суд роз-
гляне позов і ухвалить рішення без ви-
клику сторін до суду. 

У прес-службі групи «1+1  пояснили 
причини оскарження рішення Нацради:

«Ми оскаржили рішення Нацради 
з тих же причин, які ми неодноразово 
озвучували в своїх заявах раніше: дер-
жавний регулятор при прийнятті даного 
рішення вийшов за рамки своїх повно-
важень, і цей прецедент може стати по-
ганою практикою для подальшого вирі-
шення політичних питань напередодні 
виборів. 

Перехід від застарілого аналогового 
ефірного мовлення на сучасне цифро-
ве, безперечно, є важливим кроком для 
галузі та для телеглядача. Однак жод-
на блага ціль не може супроводжувати-
ся нехтуванням законодавства, тому ми 
перевели нашу претензію до нього в су-
дову площину».

Позов проти уряду в медіагрупі пояс-
нили так: «Ми за поетапний план відклю-
чення аналогу для населених пунктів з 
населенням менше 50 тис. осіб після ви-
значення, чи є там покриття цифровим 
ефіром».

«Наша позиція  —  відключати по-
трібно міста з населенням понад 50 тис. 
осіб, більш дрібні населені пункти  —  за 
фактом підтвердження наявності сигна-
лу Т2».
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Закордонне українство Наші у єврокубках 
Ліга чемпіонів
Визначилися учасники групового раунду 

головного клубного футбольного турніру кон-
тиненту — Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 
років. Як завжди, це 32 команди, розбиті на 
8 груп. 

Більшість з них потрапляють у груповий тур-
нір напряму, решта проходять відбірні стикові 
матчі. Напряму команди потрапляють залежно 
від квот, які мають їхні країни. А квоти ці зале-
жать від рейтингів країн, тобто від виступів їхніх 
команд у єврокубках. Так що від сильніших фут-
больних країн напряму в турнір потрапляють не 
лише їх чемпіони, а й срібні, а то й бронзові при-
зери. Від слабших може не потрапити напряму 
ніхто.

Україна має тут скромний рейтинг, але й не 
серед останніх. Від нас у груповий турнір потра-
пляє чемпіон попередньої першості. Срібний 
призер має пройти відбірні матчі.  Тому така за-
тята боротьба у нашій прем’єр-лізі йде за чем-
піонство, правда, вже не перше десятиліття — 
лише між двома клубами, «Динамо» і «Шахта-
рем». Нині чемпіон країни  «Шахтар», то ж він і 
отримав пряму путівку у груповий турнір. «Дина-
мо» ж спіткнулося на останньому рубежі відбору 
— програло за сумою двох матчів «Аяксу» з Ам-
стердама (в гостях — 1:3, вдома 0:0). Голландці 
колись гриміли у Європі, нині ж — футбольний 
середнячок, але от виявилися сильнішими від 
нашого віце-чемпіона. Відтак динамівці, як і ряд 
інших невдах відбору, перекочували у другий за 
рангом єврокубок — Лігу Європи.  

А в Лізі чемпіонів жеребкування сформува-
ло такі 8 груп, де кожна команда двічі зіграє з 
кожною, а по дві кращі вийдуть у одну восьму 
фіналу. Склад груп: 

А: «Атлетіко», «Борусія» Д, «Монако», 
Брюгге»; 

B: «Барселона», «Тоттенхем», «ПСВ», «Інтер»; 
С: «Парі Сен-Жермен», «Наполі», «Ліверпуль», 

«Црвена Звєзда»;
D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галата-

сарай»; 
E: «Баварія», «Бенфіка», «Аякс», «АЕК»; 
F: «Манчестер Сіті», «Шахтар», «Ліон», 

«Хоффенхайм»; 
G: «Реал Мадрид», «Рома», «ЦСКА», 

«Вікторія»; 
H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ва-

ленсія», «Янг Бойлз». 
Як бачимо, тут гранди європейського та сві-

тового футболу, завсідники Ліги. Діючий чемпі-
он і переможець трьох останніх турнірів «Реал» 
з Мадриду, фіналіст останньої Ліги «Ліверпуль», 
нагадаємо, цей фінал пройшов у Києві. Супер-
ники «Шахтаря» — чемпіон Англії «Манчестер 
Сіті», французький «Ліон» та німецький «Хоф-
фенхайм». 

Груповий турнір починається 18 вересня, 
коли зіграє половина команд. «Шахтар» почи-
нає турнір 19 вересня виїзним матчем у Німеч-
чині, о 20. 00.

Фінал Ліги —1 червня наступного року в 
Мадриді. 

Ліга Європи
В цьому турнірі виступають наступні за ран-

гом команди національних чемпіонатів, і їх зна-
чно більше. Від України мають право виступи-
ти клуби, які зайняли в нашому чемпіонаті по 5 
місце включно, і це вже цікавіше для нашої пер-
шості. 

У груповому турнірі виступлять наші «Ди-
намо» і «Ворскла», третій призер національ-
ного чемпіонату. На жаль, не пробилися че-
рез відбірні стикові матчі луганська «Зоря» і 
«Маріуполь».

В Лізі Європи у груповому турнірі виступлять 
48 команд, 12 груп по 4 клуби в кожній. Ось в 
які групи потрапили наші команди:

Група E: «Арсенал» Лондон, «Спортінг» Ліса-
бон, «Карабах», «Ворскла»;

Група K: «Динамо», «Астана», «Ренн», 
«Яблонєц».

Як бачимо, більш сильні суперники у пол-
тавчан. А взагалі в інших групах чимало імени-
тих команд, з якими нашим може випасти грати, 
якщо вийдуть з відбірних груп. Це, наприклад, 
6-разовий переможець Ліги чемпіонів італій-
ський «Мілан», це німецький «Байєр», фран-
цузькі «Бордо» і «Марсель», іспанські «Вільяре-
ал», і «Севілья», італійський «Лаціо», англійський 
«Челсі».

Груповий турнір пройде з 20 вересня по 13 
грудня. 

У Норт Порт українська 
громада в південно-західній 
частині штату Флорида (США) 
гідно відзначила 27-му річ-
ницю Незалежності Украї-
ни 24-ого серпня о 8-ій годи-
ні перед міською радою Норт 
Порту було вивішено амери-
канський прапор американ-
ськими ветеранами морсько-
го флоту та український пра-
пор українсько-американ-
ськими ветеранами.

Американський, а потім 
український гімн співали всі 
присутні. Віце-мер Норт Пор-
ту Лінда Єйтс, у присутнос-
ті мера Веніси Карусоне та 
членів міської ради, прочита-
ла Прокламацію відзначення 
українського Дня Незалеж-
ності. 

Подяку від Громадського 
Комітету склала Леся Попель, 
голова 56-ого відділу Союзу 

Українок Америки, і запроси-
ла всіх присутніх на сніданок 
в Українському релігійному і 
культурному осередку ім. св. 
Андрія.

Сюди прийшло чимало 
гостей, з різних українських 
церковних громад, щоб ра-
зом відсвяткувати цей вели-
чавий день.

Щира подяка усім членам 
Громадського Комітету, осо-
бливо Дарії і Євгенові Тома-
шоским, Ненсі Возній, Лесі 
Попель, Ліді Бойко і Богда-
нові Боднарукові за успішне 
проведення свята.

Слава Україні! Героям 
Слава!

Віра БОДНАРУК,
професор, голова 

Громадського Комітету 
і Товариства Української 

Мови (США)
Фото Христини Чайковської

Святкування у Торонто
Українці Канади в Торонто відзначили  27-у річницю Неза-

лежності України. У Centennial Park свято проходило під гаслом 
«100 років визвольної боротьби». Загалом тут було до 250-300 
тис. учасників, у тому числі і багато канадців неукраїнського 
походження. 

Головним організатором традиційно був Конґрес українців 
Канади (відділ Торонто) і традиційно організатори привертають 
увагу до важливих моментів сучасної ситуації в Україні. Також 
можна було ознайомитися і з 13-метровим автобусом, який від 
початку запровадження програми розповіді про Голодомор в 
Україні 30-х років вже проїхав понад 96 тис. км по всій Канаді. 

На церемонії виступили представники федерального та 
провінційного урядів і різних українських організацій, відбув-
ся великий концерт танцювальних, музичних і співочих груп і 
солістів. 

Американські українці 
відзначені орденом «За заслуги»

Президент України Петро Поро-
шенко нагородив орденом «За заслу-
ги» ІІІ ступеня Андрія Футея, прези-
дента Українського конґресового ко-
мітету Америки і члена Спілки укра-
їнської молоді, а також архієпископа 
Західної єпархії Української право-
славної церкви США Даниїла Зелін-
ського. 

Про це йдеться в Указі Президен-
та «Про нагородження орденом «За 
заслуги» громадян іноземних дер-
жав», виданому з нагоди 27-ї річниці 
Незалежності України. Відзнаку на-
дано за вагомий особистий внесок у 
зміцнення міжнародного авторитету 
Української держави, розвиток між-
державної співпраці, плідну громад-
ську та гуманістичну діяльність.

Відзначили роковини Незалежності України 

У столиці Польщі — фотовиставка 
до 100-річчя Української державності

У Варшаві на фасаді посольства України в Польщі відкрито фотовиставку на тему 
100-річчя Української державності та 27-ї річниці відновлення Незалежності України.

Мета виставки — показати польським громадянам основні віхи, пов'язані з 
українською державністю XX століття. До виставки увійшли періоди створення УНР 
та ЗУНР, об'єднання їх в єдину, велику Українську державу, а також періоди окупації 
Української держави, боротьби з більшовицькою Росією.

Виставка складається з дев'яти стендів. Її можна буде подивитися упродовж най-
ближчих тижнів.

V Форум Світового Конгресу українських 
молодіжних організацій діаспори 

Він відбувся у Києві. На Форумі, 
зокрема, виступили Голова Україн-
ської Всесвітньої Координаційної 
Ради Михайло Ратушний (на фото 
у центрі), депутат Верховної Ради 
України Іван Крулько, заступник 
міністра молоді та спорту України 
Олександр Ярема, депутат Парла-
менту Португалії Іван Гонсальвес, 

Президент СКУМО Мирослав Гочак, заступник Президента СКУМО Дмитро Лекарцев.

Пам'ять Сандармоху
5 серпня виповнилася 81-а річниця траге-

дії Сандармоху, де у 1937 р. сталінський режим 
масово вбивав українців, поляків, естонців та 
в’язнів інших національностей, де вбивали росі-
ян, які не сприймали злочинну політику Сталіна.

Як і в минулі роки, в Карелії відбулося вша-
нування загиблих борців за волю, правду, жит-
тя. В заходах взяли участь українці Карелії, пред-
ставники українських організацій Росії, Мо-
скви, Санкт-Петербургу, представники санкт-
петербурзького Меморіалу.

В Сандармох прибули тимчасовий повірений 
у справах України Р. Німчинський, представни-
ки генконсульства України в Санкт-Петербурзі, 
генеральний консул Леся Лозинська, генконсу-
ли Польщі, Фінляндії, США, Литви, Латвії, Естонії. 
Присутні поклали квіти і запалили свічки пам’яті 
по невинно убієнних.

На мітингу, на відміну від попередніх років,  не 
було представників російської влади будь-якого 
рівня. Не було делегації від українського товари-
ства Карелії «Калина», що може свідчити про ни-
нішнє загальне становище українських громад-
ських організацій в Росії.

Щирі вітання з-за океану
До членів «Просвіти» України. Шановні друзі! Вітаємо Вас і Ваших рідних 

з 27-ю річницею Незалежності України і бажаємо Вам сил і витривалості в 
осягненні миру і добробуту для народу України.

Під сучасну пору стараємося вплинути на наш уряд, щоб допомагав Украї-
ні у її нелегкій боротьбі з російськими загарбниками на Донбасі. Пишемо лис-
ти і телефонуємо до наших конгресменів та сенаторів, щоб санкції проти Росії 
було дотримано.

Стараємося допомагати фінансово у видавничій діяльності «Просвіти» 
України, на працю з молоддю, на стипендії для здібних студентів, на поміч по-
раненим воїнам та їх родинам. В США допомагаємо пораненим воїнам Украї-
ни, які перебувають тут на лікуванні. 

Будемо і надалі допомагати Вам у Вашій нелегкій праці на користь україн-
ського народу і його держави.

Бажаємо якнайкращих успіхів! Слава Україні! Героям Слава!
Віра БОДНАРУК,

професор, голова Товариства Української Мови (США).
* * *

З нагоди Дня Незалежності прийміть щиросердечні вітання, найперше  — 
миру Україні, стабільності і правопорядку, подолання проблем і перемоги над 
російським агресором..

Дай Боже повного розвитку і процвітання Українській Державі, націо-
нальної зрілості і єдності, а головне — мудрості, поваги та любові один до од-
ного. Слава Україні! 

Ірина ВАЩУК,
голова Суспільної Служби України Світового Конгресу українців. 

Торонто, Канада
* * *

Бажаю, щоб ця наша держава мала свою гідну позицію у світі і повагу сво-
їх сусідів. Дуже дякую за привітання від газети з Днем Незалежності України. 
Для мене це дуже радісний і водночас смутний день. Моя мама, яка жила в 
той час у Вінніпезі, довідалася з радіо, що Україна проголосила Незалежність. 
На неї це дуже вплинуло, вона присвятила все життя боротьбі за те, щоб це 
здійснилося. Вона була правою рукою тата, друкувала всі його тексти і взяла 
на себе тяжку роботу на фабриці, аби дати йому можливість писати. На жаль, 
в той день у неї стався серцевий напад і вона відійшла у вічність. 

Маргарита Бжеська-Андраде. 
Бразилія.

Від редакції. Пані Маргарита, давня і постійна читачка нашої газети «Світ-
інфо», — донька нашого видатного земляка, відомого діяча Української На-
родної Республіки Романа Бжеського. 
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ПаанорамаДещо 
з життя 
німців
У Німеччині є  окремі пар-

кувальні місця для автомо-
білістів-жінок. Розташова-
ні вони, як правило, в більш 
зручному місці в порівнянні з 
іншими машино-місцями. І це 
не жест галантності. Так нім-
ці запобігають можливому  
нападу на жінок, що  більше  
ймовірне на критих і підзем-
них паркінгах. А близьке роз-
ташування до виходу з пар-
ковки може допомогти жінці 
в разі загрози.

Німеччина  —  країна ве-
лосипедистів. Тому, коли бу-
дете виходити з припарко-
ваної машини, перш ніж від-
кривати двері, переконайте-
ся, що по велодоріжці не їде 
один з велосипедистів. Інак-
ше травми не уникнути. І не 
гуляйте по доріжках, призна-
ченим спеціально для них.

Всесвітньо відомий пив-
ний фестиваль Октоберфест 
також є найбільшим народ-
ним гулянням у світі. Святку-
вання його починається вже 
у вересні, а не у жовтні, коли 
проходять найбільш масові 
акції.  

У супермаркетах  ціни на 
цінниках  вказані з перера-
хунком на 1 кг, 100 г, 1 л. Це 
зроблено, щоб покупець по-
рівняв і вибрав вигідний варі-
ант для себе.

Коли вибираєте мінерал-
ку,  зверніть увагу, що ціна за 
пляшку вказана окремо. Гро-
ші за тару  ви повернете, коли 
принесете її назад в магазин. 
Також будьте готові побачити 
оплачену пляшку в окремому 
рядку в чеку.

В основному,  магазини 
в Німеччині зачиняються о 8 
год. вечора, деякі   —  і  о  7 
год.. Варто це врахувати, щоб 
не залишитися без сніданку.

 Зустріти людину з соба-
кою в Німеччині можна всю-
ди: в метро, магазинах, кафе, 
парках і на площах. Пакети 
для прибирання за собака-
ми ви знайдете на вулиці в 
будь-якому районі міста. Ви-
користані пакети поміщають-
ся сюди ж  —  у спеціальний 
відсік, який можна відкрити, 
не торкаючись руками.

А цей факт оцінять бать-
ки малюків. Звичайний пе-
ленальний столик, де ви мо-
жете безкоштовно взяти під-
гузник. Розташовуються такі 
столики повсюдно в громад-
ських туалетах.

У баню в Німеччині ходять 
разом  —  чоловіки з жінка-
ми. Одягати купальний кос-
тюм при цьому не прийнято. 
Рушники використовуються 
виключно з метою гігієни  — 
щоб класти їх на місце, куди 
сідають і ставлять ноги. Таке 
ж правило діє і в басейнах, 
розташованих тут же. Таким 
чином, коли нема чого прихо-
вувати  —  і роздягальня за-
гальна.

Німці — люди надто вже 
ділові і серйозні. Розсмішити 
їх досить  складно.

Багамські острови, або просто Ба-
гами, часто представляються людям у 
вигляді  раю на Землі. З цією думкою 
важко посперечатися — Багами дій-
сно являють собою райський куточок.

Багамські Острови, Співдружність 
Багамських Островів  — незалежна 
держава на 700 островах біля півден-
но-східного узбережжя Флориди  (США) 
і на північ від Куби. Площа — 13878 
квадратних кілометрів, населення — 
391 тисяча. Столиця і головний порт  — 
Нассау (210 тис.  мешканці) на острові 
Нью-Провіденс. Із   700 тропічних кора-
лових островів лише 30  заселені. 

Датою відкриття Америки Колум-
бом вважається 12 жовтня 1492 року. 
Але цікаво, що того дня Колумб ще не 
ступив на Американський материк:  
вперше він  ступив на землю Ново-
го Світу, висадившись на острів Сан-
Сальвадор в архіпелазі Багамських 
острові.

Більшість жителів Багамських ост-
ровів — нащадки рабів західно-афри-
канського походження, а також  англій-
ців і американців, які в різні роки при-
були на острови. 

Політичною системою країни є кон-
ституційна монархія. Номінальний гла-
ва держави —  британська королева 
Єлизавета II, представником якої  є ге-
нерал-губернатор. 

10 липня 1973 була проголошена 
незалежність Багамських Островів у 
складі Британської Співдружності. Ба-
гамські Острови є членом низки між-
народних організацій: ООН, Організа-
ції американських держав, Карибсько-
го співтовариства та ін. 

Законодавча влада здійснюється 
двопалатним парламентом. Виконав-
ча влада належить урядові. Державна 
мова  — англійська.

Багами  — один  з найбагатших 
офшорних центрів світу (на островах 
— понад 400 банків) і центр грально-

го бізнесу — казино тут відкриті ціло-
добово. 

У 1965 уряд приступив до здійснен-
ня проекту житлового будівництва для 
малозабезпечених верств населення 
та затвердив систему іпотечного про-
дажу дешевого житла. Державна допо-

мога надається тільки людям похилого 
віку (пенсії по старості) та інвалідам.

Основа національного господар-
ства Багамських островів — індустрія 
туризму, що дає 60 відсотків  доходів 
держави, а також фінансова і торгова 
діяльність. Основними видами промис-
ловості є видобуток і переробка нафти, 
солі, арагоніту. Сільське господарство 
в країні обмежене браком  відповід-
них площ  (обробляється всього 1% зе-
мель) і забезпечує приблизно 25% по-
треб країни в продовольстві.

 Місцева валюта —  багамський до-
лар. Правда, він все одно прив'язаний до 
американського долара за курсом 1 до 1.

Острів Великий Інагуа  є найбіль-
шим місцем проживання рожевих фла-
мінго у світі. Цих дивовижних птахів тут 
понад п'ятдесят тисяч.

Більшість багамців — християни, 
але релігій в цій країні багато. 

Освіта на Багамах безкоштовна і, 
що характерно, обов'язкова.

Береги США і Багамських островів 
розділяє всього півсотні кілометрів.

На Багамах буває сніг. Точніше, був 
— всього один раз за  історію спосте-
режень. Сталося це в 1977 році. Окре-
мі сніжинки сипалися з неба, але вони 
майже відразу розтанули.

Приблизно половина жителів Ба-
гамських островів користується інтер-
нетом.

Багами дуже низько розташова-
ні над рівнем моря, займаючи за цим 
параметром п'яте з кінця місце у світі.

Колись Багами були справжнім 
притулком піратів. 

Новий угорський рекорд: 326 
людей станцювали чардаш
У встановленні рекорду взяли участь танцю-

ристи з більш ніж 20 сіл і міст. 326 людей танцю-
вали чардаш, щоб встановити новий рекорд на 
щорічному квітковому параді в Дебрецені.

Хореографія народного танцю чардаш була 
створена Андраш Бером близько 80 років тому. У 
встановленні рекорду, окрім угорців, також взяли 
участь танцюристи з Польщі та Нідерландів. Най-
молодшій танцівниці було 8 років, а найстаршому 
– 74 роки. Це показує, наскільки важливі народ-
на музика і танець в угорській традиції і культуру.

На дно океану без акваланга 
та навіть ластів  

Українець 35-річний  мешканець Дніпра  Ан-
дрій Хветкевич без будь-якого спорядження пір-
нув на глибину в 71 метр. І це лише за рік трену-
вань — після приголомшливих успіхів на міжна-
родних змаганнях. Цей вид фридайвінгу найсклад-
ніший. Потрібно не лише затримувати дихання, а й 
активно рухатися за чітким напрямом. 

В останній день міжнародних змагань на Бага-
мах Андрій і встановив цей  рекорд України та США.

Всесвітній рекорд — понад сто метрів углиб  — іще 
не побито. Андрій сподівається взяти й цю глибину.

49 медалей чемпіонату 
Європи з легкої атлетики  

20 — 26 серпня в Берліні  проходив чемпіонат 
Європи з легкої атлетики серед паралімпійців, 
спортсменів з інвалідністю. Збірну України пред-
ставляли  36 спортсменів (19 чоловіків, 17 жінок), 
які боролись за найвищі нагороди чемпіонату Єв-
ропи з майже 600 спортсменами з 40 країн Єв-
ропи. Збірна України  завоювала  19 золотих, 22 
срібних та 8 бронзових медалей і здобула третє 
загальнокомандне місце.

Його нерідко називають колискою 
сучасної цивілізації. На його берегах 
створювалися і руйнувалися незліченні 
імперії, і жодне інше море, напевно, не 
бачило такої кількості морських битв, як 
Середземне. Зараз же воно є надзви-
чайно популярною туристичною зоною. 

Середземне море омиває більшу 
кількість країн, ніж будь-яке інше, —  
двадцять дві.

Вчені вважають, що утворилося Се-
редземне море після того, як частина 
материка в Гібралтарській протоці опус-
тилася вниз в результаті землетрусу, і в 
пролом який утворився в скелях хлинули 
океанські води. Трапився цей катаклізм 
близько 5 млн років тому.

Стародавні римляни називали Се-
редземне море просто «Наше море».

Максимальна глибина Середземно-
го моря вражає  —  більше 5100 метрів.

Висота хвиль у Середземному морі 
може перевищувати 7 — 8 метрів.

У деяких частинах Середземного 
моря, наприклад, в Мессинській прото-
ці, нерідкі міражі.

Площа Середземного моря більша 
площі таких країн, як Великобританія чи 
Алжир.

Турки називають його «Білим мо-
рем».

На дні Середземного моря лежить 
багато тисяч останків кораблів. Точну 
їхню кількість досі не вдається підраху-
вати  —  багато з них ще просто не зна-
йдено.

Середземне море багате на підвод-
ну флору і фауну. Одних тільки риб тут на-
лічується близько 550 різних видів.

Близько 2%  видів живих істот моря  
потрапили в нього з Червоного моря піс-
ля прокладення Суецького каналу.

Середземне 
море 

Колумбія — ще одна країна, що визнала 
Палестину незалежною державою
МЗС Колумбії повідомив про визнання Палестини в якос-

ті «вільної, незалежної  та суверенної держави». Палестину як 
незалежну державу визнали понад 130 країн світу.

Після Другої світової війни на території Палестини, до того 
— підмандатної території Великобританії, мали бути утворе-
ні дві незалежні держави:  єврейська —  Ізраїль і арабська 
— Палестина. У 1948 році Ізраїль було проголошено, але він 
фактично включив до себе і арабські території. Всі наступні 
десятиліття йде гостре, часом збройне протистояння міє єв-
реями і арабами, які добиваються не автономії у складі Ізра-
їлю, а повної незалежності. Врешті, палестина і проголосила 
її,що визнане вже багатьма державами світу.   

В Естонії відкрили меморіал 
жертвам комунізму 

У столиці країхни  Таллінні 23 серпня пройшла церемонія 
відкриття пам’ятника жертвам комунізму.

Відкривали пам’ятник президент Естонії Керсті Калью-
лайд та міністр юстиції Урмас Рейнсалу. Запрошення на уро-
чистості отримали  понад 500 естонців, постраждалих від ре-
пресій у часи СРСР.

«За різними підрахунками, більш як 75 тис. жителів Есто-
нії різних національностей пстраждали від «червонного» режи-
му. Меморіал на Маар’ямяе достатньо великий, і на ньому по-
над 22 тис. імен жтелів Естонії, які були вбиті або померли че-
рез нелюдські умови утримання в ув’язненні або на поселенні 
з волі радянської влади»,  повідомив керівник зі зв’язків із гро-
мадськістю Інституту історичної пам’яті Естонії Сергій Метльов.

Щороку 23 серпня в Європі відзначають день пам'яті за 
жертвами нацизму і комунізму. Саме цього дня 1939 року Ні-
меччина  і Радянський Союз уклали угоду про ненапад, відо-
му як «пакт Молотова—Ріббентропа», внаслідок якого СРСР 
анексував країни Балтії.

У Амстердамі туристам пропонують 
екскурсію з ловінням у каналах пластика

Компанія, яка виловлює вироби з пластика в водоймах 
Амстердама (Нідерланди), запропонувала ноу-хау для турис-
тів  у вигляді екскурсії на катері, під час якої пропонується 
збирати сміття по каналах.  Дана пропозиція  коштує € 23 з 
людини.

«Така екскурсія є соціально відповідальним досвідом, а 
гроші, виручені за неї, йдуть на очистку каналів від пластико-
вого сміття»,  йдеться в повідомленні компанії.

Варто відзначити, що виловлений пластик компанія в по-
дальшому застосовує  як сировину для створення човнів, а 
також офісних столів, стільців і ламп.
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2 вересня
1945 — Японія підписала Акт про капітуля-

цію. 
Народилися: 1811 — Іван Вагилевич, поет 

i фольклорист, член «Руської трійці»; 1891 — 
Павло Филипович, професор, літературний 
критик, поет-неокласик.

3 вересня 
1783 — завершено війну за незалежність 

США. 
1987 — в еміграції помер російський пись-

менник, уродженець Києва Віктор Некрасов.
4 вересня
1965 — у київському кінотеатрі «Україна» 

під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» 
відбувся мітинг протесту проти нової хвилі полі-
тичних репресій серед української інтелігенції.

Народився: 1809 — Юліуш Словацький, 
польський поет.

Померли: 1907 — Едвард Ґріґ, норвезь-
кий композитор; 1942 — Жигмонд Моріц, 
угорський письменник; 1985 — Василь Стус, 
український поет, перекладач і правозахис-
ник, помер у карцері мордовського табору для 
політв’язнів у віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України обрано Івана Ви-

говського (до повноліття Юрія Хмельницького).
1958 — у США вперше опубліковано роман 

Бориса Пастернака «Доктор Живаго», заборо-
нений до друку на його батьківщині в СРСР.

6 вересня
1492 — експедиція Колумба покинула Ста-

рий Світ (порт Сан-Себастьян, Канарські остро-
ви) і вирушила на захід.

1522 — 17 членів експедиції Магеллана, 
що залишилися живими, завершили першу кру-
госвітню подорож.

Народилися: 1897 — Іван Микитенко, 
український письменник, драматург;1924 — 
Михайло Брайчевський, український історик, 
археолог.

7 вересня
Народилися: 1726 — Франсуа-Андре Філі-

дор, французький шахіст і музичний компози-
тор, найсильніший шахіст світу ІІ половини XVIII 
століття; 1870 —Олександр Купрін, російський 
письменник.

Помер: 1962 — Тодось Осьмачка, україн-
ський письменник.

8 вересня
1636 — заснований Гарвардський універ-

ситет, найстаріший ів США.
1989 — у Києві заснований Народний рух 

України за перебудову.
Народилася: 1898 — Наталія  Ужвій, укра-

їнська актриса.
Померли: 1709 — Іван Мазепа, гетьман 

України; 1914 — Петро Нестеров, військовий 
льотчик, засновник  вищого пілотажу.

9 вересня
1776 — затверджена нова назва 

Об’єднаних Колоній Америки — Сполучені Шта-
ти Америки.

Народилися: 1585 — Арман Жан дю Плес-
сі, герцог де Рішельє, французький політичний 
діяч, кардинал; 1769 — Іван Котляревський, 
український письменник; 1828 — Лев Толстой, 
російський письменник.

Померли: 1976 — Мао Цзедун, лідер КНР; 
2007 — Василь Кук, останній Головний коман-
дир УПА.

10 вересня
1835 — відкрита перша залізниця в Німеччи-

ні між Нюрнбергом і Фюртом, завдовжки 10 км.
1856 — закінчення Кримської війни.
Народилися: 1883 — Дмитро Донцов, пу-

бліцист, політичний діяч, літературний критик, 
ідеолог українського націоналізму; 1894 — 
Олександр Довженко, український письменник 
і кінорежисер.

11 вересня
1943 — створено державний український 

хор імені Г. Верьовки.
2001 — відбулася серія терористичних ак-

тів у США.
Народилися: 1862 — Вільям Сідні Пор-

тер, американський письменник, відомий як 
О.Генрі; 1864 —  Павло Грабовський, україн-
ський поет.

Померли: 1530 — Костянтин Острозький, 
волинський князь, Великий Гетьман Литов-
ський з 1497 р.; 1971 — Микита Хрущов, пер-
ший секретар КПРС (1953 – 1964), Голова Ради 
Міністрів СРСР (1958 – 1964).

12 вересня
1990 — підписаний договір про об’єднання 

Німеччини.
Народилися: 1875 — Олександр Кошиць, 

український композитор, диригент, етнограф; 
1921 — Станіслав Лем, польський письмен-
ник-фантаст.

13 вересня
1848 — у Львівському університеті створе-

на кафедра української мови.
Народилися: 1894 — Юліан Тувім, поль-

ський поет; 1922 — Марія Фішер-Слиж, аме-
риканська лікарка, українка за походженням, 
меценатка.

Помер: 1693 — Лазар Баранович, україн-
ський церковний, політичний та літературний 
діяч.

14 вересня
1911 — в Києві був смертельно поранений 

прем’єр-міністр Росії Петро Столипін.
1939 — у США авіаконструктор українсько-

го походження  Ігор Сікорський підняв у повітря 
свій перший гелікоптер.

15 вересня
1916 — уперше в історії під час бойових дій 

були застосовані танки.
1971 — дванадцять канадців із Ван-

кувера заснували екологічну організацію 
«Greenpeace» («Грінпіс»).

Народилися: 1613 — Франсуа де Ларош-
фуко, герцог,  французький письменник-мора-
ліст; 1890 — Агата Крісті, англійська письмен-
ниця; 1918 — Євген Стахів, керівник україн-
ського підпілля на Донбасі в роки Другої світо-
вої війни; 1925 — Кирило Лавров, російський 
актор, виходець з України.

Померли: 1653 — Тиміш Хмельницький, 
український військовий та політичний діяч, 
старший син Богдана Хмельницького; 1907 — 
Іван Карпенко-Карий, український драматург, 
брат Миколи Садовського і Панаса Саксаган-
ського.

16 вересня
1658 — гетьман Іван Виговський уклав із 

Польщею Гадяцький трактат про входження 
української козацької держави до складу Речі 
Посполитої.

2000 — День пам’яті (загибелі) журналіста 
Георгія Ґонґадзе.

Народився: 1947 — Валерій Марченко, 
правозахисник, літературознавець i перекла-
дач. Помер у тюремній лiкарні в Ленінградi 7 
жовтня 1984.

Померли: 1967 — Павло Тичина, україн-
ський поет; 2001 — Леонід Осика, український 
режисер, сценарист.

17 вересня
1787 — на Конституційній конвенції у Філа-

дельфії ухвалена Конституція США.
1922 — у Берліні відбувся перший у світі пу-

блічний показ звукового фільму.
Народився: 1864 — Михайло Коцюбин-

ський, письменник, громадський діяч. 
Помер: 1940 — Панас Саксаганський, 

український актор, режисер, драматург.
18 вересня
Народилася: 1929 — Алла Горська, україн-

ська художниця і громадська діячка, учасниця 
правозахисного руху 1960-их років в Україні.

Помер: 1877 — Осип Бодянський, україн-
ський історик, філолог, перекладач.

19 вересня
1841 — побудована перша міжнародна за-

лізниця (Страсбург — Базель).
1851 — у США вийшов перший примірник 

газети «New-York Daily Times». Через 6 років ви-
дання змінило свою назву на «New York Times» 
(«Нью-Йорк Таймс»).

1891 — до Монреаля (Канада)  прибули 
перші українські поселенці.

20 вересня
1519 — почалося перше навколосвітнє пла-

вання під керівництвом Фернана Магеллана.
Народилася: 1934 — Софі Лорен, італій-

ська кіноактриса. 

Календар 
всесвітньої історії

Гітхорн, Нідерланди
Одне з най-

красивіших се-
лищ у Нідерлан-
дах, його  часто 
називають «Гол-
ландською Ве-
нецією», адже 
воно розташу-

валася на водних каналах загальною протяжніс-
тю близько 7,5 км. Поселення було засновано ще 
в 1230 році. Для пересування по селищу є велоси-
педна доріжка і численні водні канали. Основним 
транспортом є веслові човни і катери на електрич-
них двигунах. Будинки розташовані на острівцях і 
з’єднані дерев’яними мостами —  їх більше 50-ти.

Бібурі, Великобританія
Одне  з най-

красивіших і 
найстаріших сіл 
Англії —  перша 
згадка про ньо-
го відноситься 
до XI століття. 
Здається, час 
тут зупинився — 

старовинні будиночки, прекрасна природа, на-
віть громадський транспорт не їздить,  щоб ні-
чого не порушувало первозданної краси. У село 
їдуть за натхненням поети і художники, а також 
кінематографісти  —  тут, зокрема, знімали  філь-
ми про місіс Марпл за романами  Агати Крісті.

Рейні, Норвегія
Рибальське 

селище  дивує 
сюрреалістич-
ністю пейзажів. 
Симпатичні бу-
диночки, всьо-
го близько 350 
жителів. Рейні 
починає свою 

історію з 1743 року. Компактне селище розта-
шоване під горами навколо фьорда. Ідилічне 
село, яке немов зійшла з листівки, щороку при-
ваблює тисячі туристів, що їдуть з усього світу, 
щоб помилуватися   красою  природи.

Сан-Джиминьяно, 
Тоскана, Італія

Було засно-
ване як неве-
лике селище у 
III столітті до н. 
е. етрусками. 
Маленьке село 
перетворило-
ся на місто тіль-
ки в X столітті. 

Сьогодні Сан-Джиминьяно  —  зовсім невелике 
містечко, пройняте духом Середньовіччя і відо-
ме своїми вежами. У Середньовіччі налічувало-
ся 72 вежі-будинки, зараз залишилося лише 14.

Закінчення. Поч. в №№ 132 — 133.

Цьогорічний сезон склався неоднозначно 
для українських бджолярів. Хтось нарікає на важ-
кий рік, дехто добре взяв меду. Про це розповів 
Мирон Пундор, бджоляр із Сумщини.

Хтось потрапив на соняшник, який гарно ви-
діляє нектар. А хто господарював у засушливих 
умовах, де тижнями  не було дощів, там про не-
ктаровиділення годі й говорити. 

Окрім того, зазначає Пундор, почастішали ви-
падки отруєння бджіл, коли поля обробляють без 
попередження чи несертифікованими препарата-
ми. Самого бджоляра це оминуло лише тому, що до-
вкола пасіки нема таких угідь, де б проводились об-
робітки. «Я свідомо вибирав місцину, віддалені від 
сільгоспугідь. Але моя пасіка зареєстрована, про 
неї знають в сільраді. Сподіваюся, якщо з часом 

довколишні землі будуть розорюватися, то про об-
робку полів мене попередять»,  говорить він.

Разом з тим Пундор обурюється самим підхо-
дом до співпраці бджолярів та аграріїв.

Наприклад, у США фермери наймають пасіч-
ників, аби ті надавали послуги з запилення. Коли 
починає цвісти мигдаль  —  а це великі площі, 400 
тис. га — туди звозять більше мільйона бджолосі-
мей. Потім їх переміщають на апельсини, яблука, 
вишні, сливи, чорницю.

В структурі доходів американського бджіль-
ництва   половину займає надання послуг по за-
пиленню.

Натомість фермери отримують чималу при-
бавку врожайності  —  на 20-60% залежно від 
культури.

Найказковіші селища світу

У парках заборонили курити 
Влада Парижа у вигляді експерименту виріши-

ли заборонити куріння в шести парках і скверах 
міста. Штрафи за порушення поки не передбачені. 
Подібний захід буде дійсний  до початку жовтня, за 
результатами експерименту муніципалітет прийме 
рішення про продовження або припинення заборо-
ни. Паризька влада вже давно веде антитютюно-
ву політику. Так в 2007 була введена заборона на 
куріння в кафе і ресторанах, а в 2015 заборонили 
курити поблизу дитячих майданчиків. За порушен-
ня цього правила стягується штраф 38 євро. Якщо 
кинути недопалок на землю, покарання обійдеться 
курцеві майже в два рази дорожче. 

Метро стане безквитковим
 Зовсім скоро звичні паперові квитки з магніт-

ною смугою відійдуть в минуле  —  їх замінить по-
вністю автоматизована система.

 Паризьке метро щорічно продає 550 мільйонів 
паперових квитків. Деякі з них стають сувенірами, 
але більшість  —  сміттям на бруківці. При цьому 5% 
куплених квитків не спрацьовують через ненадій-
ність магнітної стрічки. 

Проаналізувавши ситуацію, Ile-de-France 
Mobilites, яка координує транспортні мережі в Па-
рижі і його передмістях, збирається до 2021 року 
перейти на повністю автоматизовану систему. «Ми 
хочемо поступово вивести з ужитку квитки на ме-
тро»,  говорить Валері Пекресс, президент IDFM. 

Багато пасажирів з передмість вже користу-
ються електронними проїзними. 

Паризьке метро, що відкрилося в 1900 році,  
—  одна з найбільш перевантажених транспортних 
систем світу, нею користується близько 1,5 мільяр-
да пасажирів на  рік. 

Нові турнікети будуть встановлені восени 2018 
року. Систему планують також зв'язати з автобус-
ними та залізничними маршрутами і протестувати 
перед Олімпійськими іграми в Парижі в 2024 році.

Американські бджолярі половину 
доходів отримують на запиленні

Париж сьогодні
Громадський транспорт 

може стати безкоштовним 
Влада Парижа стурбовані надмірним за-

брудненням повітря в місті, тому прийняли 
нові правила автомобільного руху. До 2030 
року мерія  сподівається повністю звільнити 
вулиці від машин з двигунами внутрішнього 
згоряння. 

Крім того,  мер Парижа Анн Ідальго зая-
вила про плани зробити громадський тран-
спорт міста  безкоштовним, щоб скоротити 
кількість автомобілів на дорогах і таким чи-
ном підвищити якість повітря. 

Поки що  глава транспортного відомства 
Парижа не підтримав цю пропозицію,  аргу-
ментувавши  тим, що якщо пасажири будуть 
їздити безкоштовно, то всі витрати повинні 
будуть покрити платники податків. Продаж 
проїзних квитків на громадський транспорт 
приносить 2,8 млрд євро в рік, і місту потріб-
ні ці гроші. Ідальго не уточнила, чи буде но-
вовведення поширюватися і на жителів пе-
редмістя, яких налічується близько 12 млн 
чоловік. 

Париж уже є одним з міст, де найвищий 
рівень користування громадським тран-
спортом, —  більше 60%. На особистих авто-
мобілях їздить близько 25% городян. 

У Парижі вже вжили низку заходів щодо 
поліпшення якості повітря. Зокрема, магі-
стралі уздовж Сени були перетворені в гро-
мадські парки і збільшилася кількість вело-
сипедних доріжок. 

Безкоштовний проїзд у громадському 
транспорті стає справжнім трендом у Євро-
пі. Про плани впровадити таку систему також 
заявили Німеччина і Бельгія, а в столиці Ес-
тонії такий закон вже діє  —  правда, поки 
тільки для місцевих жителів.
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Роман Іва-
на Багряного 
«Сад Гетсиман-
ський» давно 
вже називають 
«енциклопеді-
єю радянської 
політичної тюр-
ми». Одначе пе-
ревірка одні-
єї з її «статей» 
принесла нео-
чікуваний ре-
зультат: в реа-
ліях трапилося 
дещо інакше.

Чекіст Барбаров, «утоплений» письмен-
ником в параші камери №12 другого корпусу 
харківської холодногірської тюрми, несподіва-
но виринув у часи горбачовської перебудови. 
Аж на південному Уралі!

Колишній начальник 3-го відділу УНКВС по 
Харківської області почав там у 1985 році чи-
тати лекції про спільну роботу з педагогом Ан-
тоном Макаренком.

Чого ні? Дітище Макаренка —  трудова ко-
муна імені Дзержинського, від початку була 
підрозділом ДПУ УСРР. А кадровий чекіст Пе-
тро Барбаров у 1930 — 1932 роках працював 
на посаді її політичного керівника. Тому й за-
явив не без гордощів челябінським журналіс-
там у 1991-му: «Робота в колективі Макаренка 
переродила мене як людину»!

Про підсумки того «переродження» най-
краще говорять матеріали службового розслі-
дування. «За викривлення в слідчій роботі, за 
фальсифікацію, отримання завідомо брехли-
вих свідчень та необґрунтовані арешти Барба-
рова Петра Йосифовича арештувати та віддати 
під суд», —  резюмував 25 січня 1940 року осо-
бливоуповноважений Герш Мордухович.

Чітке формулювання! В одному реченні, 
мов у краплі води, відбився весь «великий те-
рор», його методи і долі виконавців. Тому зда-
лося доцільним розповісти про цю справу до-
кладніше.

На жаль, не пощастило документально під-
твердити сам факт перебування Барбарова 
у холодногірській тюрмі. Не кажучи вже про 
його можливу зустріч там з Іваном Багряним.

Знаємо лишень, що «соратник Макарен-
ка» потрапив за ґрати вже цивільною особою. 
Бо ще у травні 1939-го був звільнений зі служ-
би «через неможливість подальшого викорис-
тання на роботі в органах НКВС». Причина «не-
можливості»  —  ціла низка серйозних боля-

чок, сумлінно перерахованих у акті медичного 
обстеження.

На тридцять четвертому році життя Бар-
барова визнали інвалідом третьої групи. Що-
правда, свої, чекістські лікарі. Питання про 
їхню добросовісність відкрите  —  з усіма тими 
хворобами Барбаров ледь не до дев’яноста 
років дотягнув. Та й матеріали розслідування 
змушують обережно ставитися до ескулапів з 
обласного управління.

У грудні 1937-го слідчий Петро Павлюк, 
один з підлеглих Барбарова, забив у своєму 
кабінеті громадянина Желіховського, вже за-
судженого до вищої міри покарання. Переста-
рався з «методами фізичного впливу». Вихід з 
неприємної ситуації знайшовся швидко: Бар-
баров нака-
зав перене-
сти покійника 
до спецкорусу. 
А там уже лі-
карі тихесень-
ко «визнали» 
Желіховського 
розстріляним.

П р и б л и з -
но в той же 
час «макарен-
ківець» вчинив 
ще один служ-
бовий злочин: 
підробив під-
пис на доку-
менті. Обста-
вини змуси-
ли! Треба було 
відправляти до 
Москви вже закінчену групову справу, та ви-
явилося, що десь загубився протокол допиту 
громадянина Громицького. А змусити його під-
писати ще один не зміг би і сам товариш Єжов. 
Бо не роздають з того світу автографи: Гро-
мицького вже встигли розстріляти.

Вихід запропонував уповноважений 
Вольф Скралівецький: виготовити друковану 
копію протоколу, справжній підпис зняти за до-
помогою цигаркового паперу, а потім з нього, 
через копірку, втулити автограф на протокол.

Коли розслідували цей епізод, Скралівець-
кий визнав за собою лише ідею. А від технічно-
го її втілення відкараскався за допомогою ці-
кавого аргументу: «Я від руки писати не вмію»! 
Що виявилося… чистісінькою правдою.

Обидві пригоди припали на час так зва-
ної «польської операції», коли «агентів» сусід-
ньої держави виловлювали на Харківщині ці-
лими пачками. Бо рознарядка відповідна зго-
ри надійшла. Згідно з наказом від 19 серпня 
1937 року, підписаним начальником облас-
ного УНКВС Рейхманом, арешту підлягали 16 
категорій громадян. Фактично всі, хто мав хоч 
якийсь стосунок до Польщі.

Цікаво, що Петро Барбаров, тоді  —  на-
чальник 2-го, «польського» відділку 3-го від-
ділу УНКВС, сам підпадав під категорію 14-ту  
—  «особи, що мають родинні та інші зв’язки у 
Польщі». Тітка його дружини проживала у Со-
колці.

Чекіст, який очолить пізніше 3-й (контр-
розвідка!) відділ обласного управління, мав 
надзвичайно «заплямовану» анкету. На кілька 

справ вистачило би, коли підійти з його ж мір-
ками. Двоюрідний брат в Ірані, дві тітки і рід-
ний дядько у Сполучених Штатах. Тесть отри-
мав десять років за розкрадання соціалістич-
ної власності, а жінчиного брата за те ж саме 
обличчям до стіни поставили у 1934-му.

Одначе, коли почалося слідство стосовно 
дій самого Барбарова, чіплятися до анкети не 
стали: вистачило його власних «подвигів».

Ціле відро компромату вилив на Петра Йо-
сифовича його колишній підлеглий, лейтенант 
держбезпеки Григорій Дрешер, який очолював 
1-ий, «німецький» відділок 3-го відділу. Допоки 
не піддав сумніву «мудрі» вказівки свого керів-
ництва.

У березні 1938-го, під час оперативної на-
ради, у Дрешера здали нерви: де ж я вам ще 
тих німців візьму? Уже заарештовано 1560 чо-
ловік, викрито кілька резидентур та шпигун-
ських мереж. А ви ще вимагаєте знайти під-
пільні штурмові загони! Закінчуються німці у 
Харківській області!

Запам’ятавши цей демарш і зібравши ще 
кілька фактів подібного штибу, Барбаров на-
катав на Дрешера рапорт: «Не наша людина… 
Не виключено, що він проліз до органів зі зрад-
ницькою метою». Через начальника обласно-
го управління документ потрапив до наркома 
внутрішніх справ УРСР Успенського, і той дав 
санкцію на арешт Дрешера.

Вісім місяців просидів за ґратами екс-
лейтенант держбезпеки. Без пред’явлення об-
винувачення! Ще й диких знущань зазнав від 
колишніх колег. Тому і розговорився, коли ви-
явилося, що й Успенського оголосили ворогом 
народу…

Зі свідчень Григорія Дрешера: «В польсько-
му відділку, яким керував безпосередньо Бар-
баров, арештовували осіб лише за ознакою 
знайомства з людьми польської національнос-
ті. Причому били всіх без винятку».

Є там і 
про «спущені 
згори» циф-
ри: «В мене 
по цікавій 
справі фір-
ми «Гельфе-
р і х - С а д е » 
(нині  —  за-
вод «Серп і 
Молот») було 
арештовано 
17 чоловік… 
Б ар б ар о в … 
вимагав по 
цій справі 
100 чоловік».

Те саме 
було і під час 
розслідуван-
ня справи 

«активного німецького резидента Вольфа». 
Той назвав 40 чоловік, начебто, причетних до 
німецького підпілля, а Барбаров вимагав аре-
штувати ще стільки ж. Чим, на думку Дрешера, 
змушував своїх підлеглих вдаватися до неза-
конних методів ведення слідства.

Коли виникала необхідність, Барбаров міг 
і сам «показати клас», як це сталося під час 
розслідування справи Фроїма Ляща, головно-
го інженера Харківського паровозобудівель-

ного заводу імені Комінтерна.
Підлеглі «вірного макаренківця» за місяць 

інтенсивних допитів змогли видавити з бідаки 
лише зізнання про участь у контрреволюційній 
право-троцькістській організації. Барбаров 
же за лічені години змусив Ляща «згадати» про 
зв’язок право-троцькістів з повстанською ор-
ганізацією червоних партизанів, яка, начебто, 
теж існувала на підприємстві.

Згідно з протоколом допиту Ляща від 5 
травня 1938 року, на нинішньому заводі іме-
ні Малишева готувалося повстання з викорис-
танням танків! Уже у січні 1940-го ці свідчення, 
отримані Барба-
ровим, визнають 
«завідомо брехли-
вими».

Трохи рані-
ше, у грудні 1939-
го,  гикнулася Пе-
тру Йосифови-
чу і грандіозна 
«польська опе-
рація». Перевіря-
ючи справу бра-
тів Іллі та Леоніда 
Вандерманів, за-
суджених до ви-
щої міри покаран-
ня, особливоупов-
новажений Герш 
Мордухович ви-
явив, що вони за-
винили перед ра-
дянською владою хіба що фактом народження 
у Польщі. Та тим, що мали нещастя переїхати 
до Харкова. Свідчення про їхню участь в контр-
революційній організації були визнані некон-
кретними, суперечливими і такими, що не ви-
кликають довіри.

У списку посадових осіб, винних в неза-
конному засудженні Вандерманів, фігурував 
і старший лейтенант держбезпеки Барбаров. 
Щоправда, навмисної мети і злого умислу в 
його діях Мордухович не побачив. Сам же Бар-
баров виправдовувався «перевантаженістю 
в той період великою кількістю арештованих». 
Мовляв, мав би ретельніше вивчити матеріа-
ли на Вандерманів, але ніколи було: тодішній 
начальник обласного УНКВС Лев Рейхман ви-
магав «щоденно закінчувати велику кількість 
слідчих справ і якнайшвидше спрямовувати їх 
на позасудовий розгляд».

На Рейхмана можна було «валити, як на 
мертвого»: на той час він уже рік, як перебував 
під слідством у Москві. Колишнього начальни-
ка Харківського УНКВС засудять до розстрілу 
25 січня 1940 року. Саме в той день, коли сер-
жант держбезпеки Мордухович запропонує 
передати справу Барбарова до суду.

А от скільки просидів у тюрмі він і чому не 
пішов шляхом свого начальника  —  загадка. 
Відомо, що війну Барбаров зустрів заступни-
ком директора танкового заводу з охорони. 
Разом з підприємством евакуювався на Урал, 
де і залишився доживати віку.

…Той самий випадок, коли можна лише по-
шкодувати, що художній твір розійшовся з дій-
сністю.

Едуард ЗУБ 
Сайт «Лікбез»,  31.07.2018

З огляду на критич-
ний стан архівної сфери, 

ми вимагаємо:
від Верховної Ради України:

провести слухання на тему роз-
витку архівів, як елементу націо-
нальної безпеки України;

від Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення комп-

лексного аудиту державних архів-
них установ, зокрема наявних при-
міщень та архівосховищ;

забезпечити завершення будів-
ництва споруд центральних держав-
них архівів у Києві, а також розгля-
нути можливість добудови, передачі 
на баланс державних обласних архі-
вів приміщень для забезпечення на-
лежного зберігання документів;

розглянути можливість затвер-
дження та фінансування, у т.ч. зі за-
лученням міжнародної допомоги та 
партнерства, оцифрування найбільш 
затребуваних документів Національ-

ного архівного фонду, а також тих до-
кументів, стан яких є під загрозою.

Заяву, зокрема,  підписали: 
Громадські об'єднання  —  «Істо-

рична правда», «Інститут Масової Ін-
формації», «Детектор Медіа», «Центр 
демократії та верховенства права», 
«Центр досліджень визвольного 
руху», «Інтерньюз-Україна», «Україн-
ський інститут з прав людини», «Вікі-
медіа Україна»,  а також: Руслан За-
білий , генеральний директор Наці-

онального музею-меморіалу жертв 
окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького» (Львів); Богдан Біляшів-
ський, Генеральний директор Наці-
онального історико-меморіального 
заповідника «Биківнянські могили»;  
Володимир Бірчак, історик, журна-
ліст, екс-заступник директора Галу-
зевого державного архіву Служби 
безпеки України; Тарас Шамайда, 
рух «Простір свободи»; Ксеня Кебу-
зинська,  Бібліотека Торонтського 

університету, Канада;  Геннадій Іва-
нущенко, керівник архіву Україн-
ської інформаційної служби в Лон-
доні;  Віталій Чернецький, професор 
славістики Канзаського університе-
ту (США), віце-президент і науковий 
секретар Наукового товариства ім. 
Шевченка в Америці.

Також Заяву підписали відомі іс-
торики, дослідники з Чернігівщини 
Віктор Моренець, Сергій Павленко, 
Володимир Бойко. 

Нащо знову закривати архіви? 

Справа «потопельника»: 
єжовщина без ретуші

Роман Івана Багряного і чекісти Харкова

Іван Багряний

Корпус №2 харківської холодногірської 
тюрми, увічнений Іваном Багряним

Старший лейтенант 
держбезпеки Петро 

Йосифович Барбаров. 
Світлина 1936 року

Будівля УНКВС 
по Харківській області. 

Світлина часів 
німецької окупації

Майор держбезпеки 
Лев Рейхман керував 
Харківським УНКВС 

у серпні 1937 —  
березні 1938 року
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На тлі пафосного відзначення 
20 грудня 2017 року в Російській 
Федерації 100-річчя російських 
органів держбезпеки ще й ще раз 
приходить усвідомлення того, які 
ми все ж із ними різні: ментально, 
духовно, історично.

Попри те, що в 1991 році на 
Луб’янці знесли пам’ятник Фелік-
су Дзержинському, його дух ні з 
луб’янських кабінетів, ні з площ і 
вулиць російських міст і сіл нікуди 
не дівся. Його справа живе й про-
цвітає.

Не дивно, що нинішні росій-
ські спецслужби впродовж остан-
ньої чверті століття гордо ймену-
ють себе правонаступниками ра-
дянських органів держбезпеки — 
ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, відповідно, 
відтоді й ведуть свій родовід, пи-
шаються своїми попередниками, 
щоразу випускають до ювілейних 
дат пам’ятні знаки, які мало чим 
відрізняються від тих, що прикра-
шали груди заслужених чекістів 
сорок, шістдесят, вісімдесят ро-
ків тому. Схожий відчеканили й до 
100-річчя.

Між історією російської та ра-
дянської розвідки й контррозвід-
ки давно поставлено знак рівно-
сті. Точніше, літописці й нинішні ро-
сійські творці цієї історії самі сві-
домо поставили цей знак. А отже, 
увесь шлейф негативу, вся та кар-
ма нікуди не поділися, вони незри-
мо супроводжують нинішніх «лица-
рів плаща й кинджала» в усіх їхніх 
справах донині.

А говорити при цьому про 
якусь доцільність намагання ке-
рівників ФСБ РФ із нагоди сторіч-
ного ювілею виправдати чекістів 
за минулі репресії й злочини вза-
галі є блюзнірством. 

На противагу цьому,  ще в 
1991 році й Служба безпеки Укра-
їни загалом, і підрозділи україн-
ської зовнішньої розвідки зокре-
ма,  рішуче заявили, що не є пра-
вонаступниками радянських орга-
нів держбезпеки.

Натомість почали виваже-
но й ретельно виписувати свою 
історію, прискіпливо ставитися 
до свого родоводу, намагатися 
об’єктивно зобразити свій шлях — 
хай би він не завжди в минулому 
був безхмарним. 

У п’ятитомному науковому ви-
данні «Спеціальні служби України 
від найдавніших часів до сьогоден-
ня», яке нині поетапно готується й 
публікується під егідою Національ-
ної академії наук України, Інститу-
ту історії України та Національної 
академії СБУ, чітко визначено іс-
торичні періоди дослідження: Ки-
ївська Русь, козацька Україна, 
національно-визвольні змагання 
1917 — 1921 років, спецслужба 
Державного Центру УНР в екзи-
лі, розвідка та контррозвідка ОУН 
і УПА, спецслужби за часів новіт-
ньої історії України.

Період діяльності радянських 
спецслужб на території України ви-
несено за рамки цього досліджен-
ня, йому буде присвячено окреме 
видання, і це цілком логічно.

То була інша держава — СРСР, 
і підрозділи української розвідки й 
контррозвідки у той період працю-
вали в інтересах Радянського Со-
юзу.

Нині, коли на державному рів-
ні відзначається 100-річчя Україн-
ської революції 1917 — 1921 ро-
ків, є слушна нагода пригадати, що 

саме в той період зароджувалися 
національні спецслужби, чи точні-
ше — відроджувалися. Адже осно-
ву їхньої діяльності, засадничий 
стрижень становили дух, звитяга і 
героїчні вчинки вивідників княжої 
доби, козацьких пластунів, дозо-
рних і всюдисущих агентів Богда-
на Хмельницького. На патріотич-
ній хвилі проголошення Україн-
ської Народної Республіки все це 
постало з новою силою і задля ві-
ковічної мети українців — утрима-
ти, розбудувати і захистити свою 
незалежність і державність.

За радянських часів годі було й 
говорити про якусь самобутність, 
скажімо, української розвідки, 
свій особливий шлях, почерк.

І навіть до самого вислову 
«український розвідник» став-
лення було різним. Десятиліт-
тями воно поглиналося понят-
тям «радянський розвідник», і 
цьому були свої логічні законо-
мірні пояснення.

Поглянути ж за інші часо-
ві рамки — не радянські — в 
період існування СРСР узага-
лі мало хто наважувався, не 
кажучи вже про спроби пози-
тивно зобразити представни-
ка розвідки українських емі-
граційних структур. Тому не-
рідко видатні герої-розвідни-
ки втрачали свою національну 
самоідентифікацію. У широкій 
свідомості жив загальний по-
зитивний образ розвідників 
Макарова-Кольцова, Ісаєва-
Штірліца, Бєлова-Вайса, Бур-
лакова-Вихора, Абеля-Фішера, 
Молодого-Лонсдейла…

Говорячи ж про зароджен-
ня української розвідки, у ті, 
радянські, часи посилалися 
на вказівку Іноземного від-
ділу ОГПУ при Раді Народних 
Комісарів СРСР, яка надійшла 
на адресу ГПУ УСРР 4 берез-
ня 1925 року, щодо необхіднос-
ті організації розвідувальної ро-
боти в республіці, зокрема ство-
рення закордонних резидентур у 
Польщі та Румунії. З урахуванням 
цього на запитання «Коли в Укра-
їні було створено розвідку?» най-
частіше давалася така відповідь: 
«Приблизно у 1925 році». 

Натомість лише в роки неза-
лежності України небайдужі до 
об’єктивного відтворення історії 
національних спецслужб науков-
ці, зокрема доктори історичних 
наук Сідак В. С., Вєдєнєєв Д. В., 
Вронська Т. В. та інші, почали пи-
сати справжню історію вітчизня-
ної розвідки.

Наполегливі пошуки докумен-
тів у вітчизняних і закордонних ар-
хівах дали змогу заповнити білі 
плями нашої історії.

Отже, за відправну точку істо-
рії української розвідки в цей пе-
ріод слід брати не 1925-й, а 1918 
рік. Тоді, за Центральної Ради, від-
бувалася розбудова збройних сил 
і спеціальних служб України. Осо-
бливо гостро це питання постало 
після підписання УНР Брестського 
мирного договору з країнами Цен-
трального блоку (27 січня 1918 р.). 
Адже на той час загроза агресії з 
боку радянської Росії залишала-
ся доволі реальною попри те, що 
в підписаному нею Брестському 
мирному договорі з країнами ав-
стро-німецького блоку (березень 
1918 р.) був такий пункт: «Росія 
зобов’язується негайно укласти 

мир з Українською Народною Рес-
публікою і визнати мирний дого-
вір між цією державою та чотир-
ма союзними державами. Україн-
ську територію негайно очистити 
від російського війська і російської 
червоної гвардії... Росія припи-
няє всяку агітацію чи пропаганду 
проти уряду чи публічних установ 
Української Народної Республіки». 

У березні 1918 року, як за-
значається у віднайдених науков-
цями документах у фондах Цен-
трального державного архіву ви-
щих органів влади та управління 
України, новий начальник Гене-
рального штабу Армії УНР полков-
ник  О. Сливинський провів його 
структурну реорганізацію. Відте-
пер Генштаб складався з двох ге-

нерал-квартирмейстерств: перше 
з них займалося управлінням опе-
ративною діяльністю армії, а друге 
— проблемами розбудови самих 
збройних сил.

Крім цих головних підрозділів, 
Генштаб мав і окремі структури, 
що були зобов’язані забезпечу-
вати армію конфіденційною служ-
бовою інформацією, а саме: «роз-
відковий» підвідділ на чолі з під-
полковником В. Колосовським і 
підвідділ закордонного зв’язку під 
керівництвом генерала О. Бере-
зовського, який мав організову-
вати роботу військового аташату 
УНР.  Начальником «розвідкового» 
підвідділу 10 березня 1918 року 
призначили Володимира Колосов-
ського, як свідчать дані з його по-
служного списку.

Згідно з наказом військо-
вого міністра УНР від 11 квітня 
1918 року, розвідувальний під-
розділ отримав статус відділу роз-
відки 1-го генерал-квартирмей-
стерства. Таким чином, віднайде-
но формалізовані дати утворення 
підрозділів української розвідки. 

Станом на 19 квітня 1918 
року зазначений відділ розвідки, 
як свідчать архівні документи, за 
штатом мав такі посади: началь-
ника, його помічника, двох офіце-
рів для доручень, двох переклада-
чів і одного урядовця.

Начальник відділу Колосов-
ський здійснював загальне керів-
ництво роботою розвідувального 
підрозділу. Його помічник осавул 

Матвієнко займався організаці-
єю агентурної діяльності військо-
вої розвідки («керування таємною 
розвідкою»). Один зі старшин для 
доручень (курінний Мазур-Ляхов-
ський) проводив допити військо-
вополонених і громадян, що при-
бували з території радянської Ро-
сії, а другий (курінний Марченко) 
підтримував контакти з «політич-
ним бюро по справах контррозвід-
ки», вилучав цінну для розвідки ін-
формацію, що її накопичувало за-
значене бюро.

Один із перекладачів (поса-
да другого була вакантною) пере-
кладав матеріали з німецької та 
французької мов. Урядовець вико-
нував функції діловода підрозділу.

У цей період головна увага 
української розвідки була зо-
середжена на вивченні стано-
вища на фронтах радянських 
військ у районі Дону і Кубані, 
враховуючи безпосередню 
наближеність цих регіонів до 
кордонів України.

Також здійснювалася роз-
відка Румунії, керівництво 
якої не приховувало своїх на-
мірів щодо окупації Північної 
Буковини й Південної Бесса-
рабії. Ці напрями роботи роз-
цінювалися як пріоритетні.

Крім цього, збирали роз-
відувальну інформацію про 
армії інших держав. Здобу-
ті відділом відомості щодня 
по¬трапляли у розвідувальнi 
звіти для командування Ар-
мії УНР. Водночас відділ роз-
робляв рекомендації для вій-
ськових аташе УНР за кордо-
ном.

Закономірно, що вiд само-
го початку розвідка була вій-
ськовою. Такі пріоритети збе-
реглися і за Гетьманату та Ди-
ректорії УНР. Це пояснюва-
лося тим, що весь цей час не 

припинялося збройне протистоян-
ня як усередині республіки, так і на 
зовнішніх фронтах, що потребува-
ло регулярного надходження роз-
відувальних даних стосовно про-
тивника, передусім військового 
характеру.

То були складні часи як для 
Української держави, так і для тих, 
хто стояв біля витоків створення 
національних розвідувальних ор-
ганів.

У тогочасних керманичів кра-
їни ще не було належного розу-
міння, що розвідка може стати 
серйозним спеціальним інстру-
ментом у боротьбі за державність 
України.

Далеко не всі мали чітке уяв-
лення про межі її можливостей 
і компетенції, про те, які форми 
і методи вони можуть викорис-
товувати, не завжди виділялися 
необхідні кошти для розгортан-
ня масштабної роботи за кордо-
ном. Нерідко ігнорувалася добута 
інформація, та й узагалі військо-
вому будівництву не приділяла-
ся належна увага, що зрештою й 
призвело до поразки у визволь-
них змаганнях. Крім того, розвід-
відділ зазнавав труднощів через 
брак кваліфікованих кадрів і ма-
теріально-технічну скруту.

Радянські ж спецслужби, на 
утримання яких тогочасні керма-
ничі не шкодували ні коштів, ні за-
собів, звісно, мали більше можли-
востей у цьому нерівному проти-
стоянні.

Та усе ж навіть за таких умов 
українська розвідка демонстру-
вала свою дієздатність, ефек-
тивність і величезний потенціал 
за рахунок справжніх патріотів, 
сміливих і відчайдушних, готових 
жертвувати собою заради кращо-
го майбутнього вільної, незалеж-
ної і суверенної України.

Неупереджений погляд на бі-
ографії яскравих представників 
національних спецслужб дає змо-
гу зрозуміти, що спонукало їх до 
певних дій і вчинків, давало сили 
перемагати ворогів України у не-
рівному протистоянні, не злама-
тися, не зневіритися, не опустити 
рук навіть тоді, коли танули остан-
ні надії.

Зазирнувши за лаштунки ар-
хівних справ, по-новому прочи-
туєш ті далекі події нашої історії. І 
тоді стає ще зрозуміліше, чому за 
радянських часів вони трактува-
лися у викривленому світлі, чому 
образи представників таємно-
го легіону Української революції і 
досі паплюжаться російською про-
пагандою. 

Водночас знання тих подій 
дає поштовх для розуміння того, 
що відбувається сьогодні навко-
ло України, природи російської 
агресивної політики і діяльності 
її спецслужб.  Адже те, що діяло-
ся у 1917—1921 роках на терито-
рії України, ті «гібридні» методи ве-
дення більшовицько-українських 
воєн у різних формах проявляють-
ся в наш час. 

Безперечно, для ниніш-
ніх співробітників розвідуваль-
них органів України визначальні 
дати, пов’язані з утворенням та 
становленням розвідки за новіт-
ньої історії, є більш пам’ятними, 
ближчими, зрозумілішими. Ска-
жімо, для воєнної розвідки — це 
7 вересня. Цього дня у 1992 році 
вийшов Указ Президента Укра-
їни «Про Управління військової 
стратегічної розвідки Міністер-
ства оборони України» і відтоді 
відзначається професійне свя-
то — День військової розвідки 
України.

Співробітники української зо-
внішньої розвідки згадують 28 
грудня 1991 року — день підпи-
сання головою Служби національ-
ної безпеки України  Марчуком Є. 
К. оргштату Головного управління 
розвідки СНБУ, 14 жовтня 2004 
року — дату підписання Прези-
дентом України Указу «Про ство-
рення Служби зовнішньої розвід-
ки України» і 1 грудня 2005 року 
— день прийняття Верховною Ра-
дою України Закону України «Про 
Службу зовнішньої розвідки Укра-
їни». 

Натомість уже рідко хто в Укра-
їні й згадає про відправну дату від-
значення радянськими розвідни-
ками свого професійного свята 
— 20 грудня 1920 року, коли був 
утворений Іноземний відділ ВЧК 
при НКВД РРФСР.

Це свідчить про те, що ми по-
слідовно віддаляємося від радян-
ського минулого, що процес пере-
осмислення історії спецслужб в 
Україні має невідворотний харак-
тер. Сьогодні на наших очах тво-
риться нова історія, і ми є її безпо-
середніми учасниками. 

 
Олександр СКРИПНИК, 

дослідник історії спецслужб
Сайт Аргумент, 04. 02. 2018.

Таємний легіон незалежності: 
100 років тому в УНР створили розвідувальні органи

Микола Красовський — керівник 
Інформаційного бюро Розвідувальної 

управи Генштабу Армії УНР
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«Празька весна» 
у документах 

КГБ
345 документів КҐБ про 

події «Празької весни» 1968 
року публікує Центр дослі-
джень визвольного руху 
спільно з Галузевим держав-
ним архівом СБУ.

Документи оприлюднили 
в Електронному архіві укра-
їнського визвольного руху: 
http://avr.org.ua/index.php.

«Архівні документи допо-
магають скласти уявлення про 
те, як радянський тоталітарний 
режим бачив феномен чехос-
ловацької «Празької весни» і 
чим керувалися керівники Со-
юзу, здійснюючи військову ін-
тервенцію в Чехословаччину. 
Події 1968 р., на жаль, повто-
рились у 2014 р., коли російські 
війська здійснили вторгнення в 
Україну, щоб не допустити її ви-
ходу з під російського контро-
лю. Цілі та методи ідентичні» — 
говорить директор Архіву СБУ 
Андрій Когут.

Відкриття вуличної вистав-
ки «За нашу і вашу свободу 
1968— 2018 рр. Празька вес-
на», базованої зокрема й на 
публікованих документах, від-
будеться 13 вересня 2018 р. о 
12.00 на Майдані Незалежнос-
ті в Києві.

Парламент 
Чехії визнав 

події 1968 року 
окупацією

Парламент Чехії днями 
проголосував за резолюцію, 
в якій введення військ Вар-
шавського договору до Чехос-
ловаччини в серпні 1968 року 
визнано «вторгненням, оку-
пацією та порушенням міжна-
родного права».

Ініціатор голосування лідер 
фракції Християнсько-демо-
кратичного союзу Ян Бартошек 
заявив, що резолюція стане 
«посланням для громадськості 
та інших держав, в тому числі 
для Росії».

У зв'язку з тими подіями з 
серпня по грудень 1968 року 
в Чехії загинули 137 цивіль-
них осіб. Загалом за час окупа-
ції, згідно з оцінками істориків, 
у країні силами країн Варшав-
ського пакту було вбито понад 
400 осіб. Останній радянський 
солдат покинув територію Чехос-
ловаччини у червні 1991 року.

Прага, серпень 1968. 
Фото: Josef Koudelka

50 років тому Радянський Союз і його 
сателіти окупували Чехословаччину

У 1960-х роках Комуністична партія Чехос-
ловаччини переживала розділення на два та-
бори  —  консервативний на чолі зі сталініс-
том, головою КПЧС і президентом країни Ан-
тоніном Новотни і «реформаторський», який 
представляв перший секретар КП Словаччини 
Александр Дубчек.

У січні 1968 року партійний з'їзд КПЧС об-
рав першим секретарем Дубчека. Він  розпо-
чав реформи: децентралізацію влади, допуск 
робітників до влади, лібералізацію мас-медіа 
тощо. Хотів поєднати радянське «соціалістич-
не будівництво» із європейською соціал-демо-
кратією. Називав це «соціалізмом з людським 
обличчям».

У березні 1968 року президентом країни 
став герой Другої світової, легендарний ко-
мандувач Чехословацькою бригадою Людвіг 

Свобода. Він підтримав реформи Дубчека. Так 
розпочалася «Празька весна».

Лібералізація у Чехословаччині викликала 
незадоволення комуністичних лідерів у сусід-
ніх країнах. У Кремлі боялися, що це призведе 
до ослаблення військової могутності Варшав-
ського договору (оборонний пакт між країнами 

соцтабору), адже кордони ЧССР межували із 
Західною Німеччиною, яка була членом НАТО.

Уночі 21 серпня 1968 року війська країн 
Варшавського договору розпочали вторгнен-
ня у братню республіку. 300 тисяч солдат і 7 ти-
сяч танків приїхали боротися з «контрреволю-
цією». Так почалася операція «Дунай» —  вій-
ськова акція Варшавського договору. 

Дубчека арештували, але покарати не на-
важилися. Наступного року його зняли з по-
сади. До влади в КПЧС прийшли «яструби», які 
стали закручувати гайки. 

«Празьку революцію» було переможено. 
Але  ця перемога стала початком кінця, в пер-
шу чергу у сфері іміджу СРСР. З країни світлих 
людей, які перемогли нацизм і запустили лю-
дину в космос, Союз знову став тюрмою наро-
дів. Європейські «ліві» остаточно відвернулися 

від Сходу, зосередившись на власних пробле-
мах. Подальше просування «пролетарської ре-
волюції» у світ, яке тривало з 1917 року, зупи-
нилося.

Операція «Дунай» була для СРСР наймасш-
табнішою військовою кампанією з часів Дру-
гої світової війни.  У Кремлі більше не говори-
ли про жодні реформи. Почався тривалий пе-
ріод «застою» —  бюрократичний апарат кос-
тенів, процвітала корупція, замість реальних 
дій з'явилася практика ритуальних промов і 
відписок. 

У 1989 році до влади у ЧССР прийшли ак-
тивісти Празької весни. В першу секунду 1993 
року країна припинила своє існування, розді-
лившись на Чехію та Словаччину. Зараз вони 
обидві  —  члени  Євросоюзу і НАТО.

У 1968 році українці усе більш 
гостро реагували на події у Чехос-
ловаччині. У колись таємних архівах 
КГБ збереглися тисячі сторінок, на 
яких оперативники доповідали про 
різні форми нелояльності та спроти-
ву українців. Були і ті, хто підтримав 
радянську окупацію ЧССР.

Один з випадків прихованого 
спротиву радянській окупації Чехос-
ловаччини виглядає більш, ніж осо-
бливо.

«Вранці 24 серпня 1968 року на 
бетонних перилах перехідного мос-
тика Новобиківського цукрового ком-
бінату Бобровицького р-ну Чернігів-
ської області знайдений виконаний 
шматком цегли напис:

БОРІТЬСЯ ЗА САМОСТІЙНУ УКРА-
ЇНУ!

Прийняті заходи з розшуку зло-
чинця.»

(Спецповідомлення КГБ УРСР від 
24 серпня 1968 року. Джерело: Галу-
зевий державний архів СБУ.)

24 серпня  —  саме в цей день, 
але через 23 роки,  Україна стане са-
мостійною. До 1991 року треба було 
дожити, минав лише бурхливий 1968 
рік.

* * *
Навесні 1968 року  працівникам 

КГБ в столиці УРСР додалося роботи. 
З Праги і Братислави надходило усе 
більше листів. Звичайні люди ділили-
ся новинами зі своїми друзями та рід-
ними. Це були радісні і дуже тривож-
ні листи.

З Братислави писали:
«Можу сказати, що це справжня 

революція… У газетах нема цензури, 
критика торкається усіх аж до прези-
дента… Багатьох реабілітували. Сло-
ваччина, мабуть, буде самостійною 
республікою і буде із Чехією створю-
вати федеративний союз…

Життя дуже цікаве, але чи утри-
мається ця дійсна, справжня демо-
кратія?»

У Донецьк надійшов лист від роди-
чів з Чехії:

«Зараз у нас відбувається полі-
тичний переворот. Кільком міністрам 
і президенту республіки висловили 
недовіру. Всюди мітинги, іноді до дру-
гої години ночі… Скоро перевибори. 
І моя думка, що Компартія ЧСРР про-
грає…»

КГБ перлюструвала і лист І. Чер-
накової з міста Бернорц. Вона писала 
до своєї київської приятельки:

«…Можна сказати, що у Чехосло-
ваччині не тільки природня весна, але 
і політична. Знаєш, я ніколи не ціка-
вилася політикою, але тепер таке не-
можливо…

…Це все в нас дуже цікаво. Ка-
жуть, повна революція без зброї. Так, 
революція. Знаєш, у перші дні я нічо-
го не могла зрозуміти… Але думаю 
(тепер я вже зрозуміла), що буде до-
бре…»

Ю. Бача з Пряшева писав у Київ 

своїм друзям:
«…У нас відбуваються епохальні 

речі. Вчора народ примусив прези-
дента здатися, одначе це не головне. 
Головне те, що вся країна вирішила 
об’єднати соціалізм і свободу, повну і 
назавжди.

Щоправда, я не романтик, щоб 
вірити у вічність сьогоднішнього ста-
ну благополуччя, одначе те, що вже 
зроблено, настільки відрізняється від 
того, що було, що ніхто і ніколи не по-
верне усе старе і в старому вигляді 
назад… Світ захоплюється нами.»

Неназваний КГБ на ім’я чехосло-
вацький військовослужбовець у сво-
єму листі українському другу писав:

«Про теперішню ситуацію у ваших 
газетах не говорять, так що я вирішив 
написати тобі правду.

Усі громадяни дуже раді, що відій-
шов А. Новотний, колишній президент, 
представник поліцейської диктатури, 
котра зараз у всіх соціалістичних кра-
їнах. ЇЇ представники власне і розпа-
лювали у мешканців вороже ставлен-
ня до соціалізму.

Коли я повернуся з військової 
служби, і запрошу Вас сюди, тоді по-
бачиш, де країна, в якій «вільно дихає 
людина».

У нас тепер велика красива сво-
бода, подібної до якої нема в цілому 
світі, рахуючи навіть Америку. Свобо-
да суспільної дискусії, друку, цензури 
нема, фільми, які раніше були цензу-
ровані, тепер показують в кіно і на те-
лебаченні.

Ми дізналися, що в нашій еконо-
міці інфляція, дотепер нам постійно 
говорили про успіхи, про зростання 
життєвого рівня. Просто ми покінчили 
із дволичністю.»

У квітні 1968 року Іван Прокоп-
чак з ЧССР писав Іванові Чендею до 
Ужгорода:

«А все ж дуже багато хорошого 
приніс цей процес оновлення до на-
шого життя. Дотепер ми тут внизу слу-

хали та виконували вка-
зівки тих на верхах. Навіть 
думати перестали. Не було 
потреби. Мати свій погляд 
колись означало ризику-
вати посадою, кар’єрою.»

Тоді ж  —  у квіт-
ні 1968 року  —  студент 
Юрій Хара з Праги на-
писав своїй приятельці-
дев’ятикласниці в Одесу 
пророчого листа:

«Те, що тут відбуваєть-
ся  —  це революція. Велика… ВЕ-
ЛИКА революція… Але є одна не-
безпека. Вона полягає в тому, що 
ваші і німецькі війська знищать в 
крові нашу революцію…»

Квітневе пророцтво студента 
Юрія Хари збулося в серпні.

* * *
20 серпня 1968 року, о 22. 

15 у війська Прикарпатського і 
Одеського військових округів на-

дійшов кодований сигнал про початок 
операції «Дунай».

О 23.00 у військах була оголоше-
на бойова тривога. За три години  —  
о другій годині ночі аеропорт в Празі 
був заблокований радянськими де-
сантниками. На літну смугу почали 
сідати військові літаки з солдатами і 
військовою технікою.

Вранці 21 серпня 1968 року меш-
канці Праги прокинулися в новій ре-
альності. 

На стіл КГБ УРСР лягали усе нові 
і нові звіти. Роботи іще збільшило-
ся: солдати почали писати рідним на 
Батьківщину.

«...процес нормалізації відбува-
ється повільно... реакція продовжує 
сіяти наклепи на поітику нашої партії 
та Радянського уряду...»

(Спецповідомлення КГБ УРСР від 
28 жовтня 1968 року. Джерело: ГДА 
СБУ.)

«Я тут животію у ЧСРР… Чехи на-
зивають нас окупантами… Я сам роз-
мовляв з багатьма чехами і, знаєш, 
так ставляться, що взяв би та як вма-
зав прикладом!

Був у місті Остраві. Туди краще 
не їздити. Кидають камінням, тухли-
ми яйцями, навіть стріляють. З нашо-
го боку вже багато жертв, багато ма-
терів отримали сповіщення про заги-
бель сина…

Спочатку нам забороняли стріля-
ти у чехів, тепер наказали стріляти, 
коли в нас стріляють…»

Інший солдат Радянської армії не 
дуже довіряв пропаганді, а тому пи-
сав коханій людині про жахливі дум-
ки:

«Тут перебувати  —  це гірше за 
найбільш паскудну роботу. Сонця май-
же не бачиш, живеш як у в’язниці, не 
бачиш білого світу. Іншим разом ся-
деш і лізе в голову  —  до того ж досить 
часто  —  навіщо мене мати народи-
ла?! Хочеться взяти автомат і пустити 
кулю в лоб…»

Ще один навпаки: гостро дисону-
вав із реальністю бо щиро вірив ра-
дянській пропаганді:

«У найбільш надійних місцях засі-
ла контра. У школах, інститутах вчи-
телі та професори викладають учням 
і студентам наклепницькі нападки на 
Радянський Союз, на соціалізм, а ця 
патлата молодь їм охоче вірить.

Контрреволюція поки не здаєть-
ся, ситуація залишається напруже-
ною, контра тут звіріша за фашис-
тів…»

Іще один щирий допис радянсько-
го військового:

«Ми їх потроху привчаємо слуха-
тися, але ворогів ми нажили на десят-
ки років. По селах їздять озброєні мо-
лодчики і залякують селян, щоб ті ні-
чого нам не давали, не розмовляли і 
взагалі не контактували з нами…»

Це тільки кілька фрагментів з ти-
сяч листів, що надходили до України.

* * *
«Празька весна» поляризувала 

українське суспільство. Українці роз-
ділилися на лояльних до влади і тих, 
хто симпатизував змінам у Чехосло-
ваччині. КГБ зафіксував помітний 
сплеск антирадянських настроїв:

«В 1965 р. на території респу-
бліки виготовлено та розповсюдже-
но 922 екземпляра антирадянських 
листівок, листів та надписів, в 1966 
р. — 641, в 1967 — 1257 і в 1968 р. 
— 1781».

5 листопада 1968 року на київ-
ському Хрещатику Василь Макух об-
лився бензином і підпалив себе з кри-
ками: «Геть колонізаторів! Хай живе 
вільна Україна!», «Геть з окупованої 
Чехословаччини!»

Наступного дня Василь Макух по-
мер від опіків.

Не всі в Україні були готові на такі 
відчайдушні кроки. Дехто діяв таємно.

24 серпня 1991 року Україна ста-
ла самостійною.

Празька весна і гаряче літо 1968 
року зіграли для України «ефект ме-
телика»: ніхто не знає, чиї малі кро-
ки прихованої незгоди, нелояльнос-
ті, прямого спротиву, чия «сила без-
силих» заккумулювала необхідний по-
тенціал для державної незалежності 
України.

Олександр ЗІНЧЕНКО,
історик, журналіст (Київ).

Українська правда  — 
Історична правда, 21. 08. 2018.

Листи з Праги. 1968 рік у матеріалах КГБ
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Батурин — гетьманська столиця

Починаючи з ХІХ ст.,  дослідженням архі-
тектури урядових будівель займалися такі ви-
значні особистості, як С. Таранушенко, Д. Ан-
тонович, Хв. Вовк, А. Адруг, В. Вечерський та 
ін.

У добу Гетьманщини широкого розвитку 
набуло спорудження будівель різних функціо-
нальних типів, серед них і громадських (адмі-
ністративних) споруд, які з часом відігравали 
дедалі більшу композиційну роль централь-
них міських майданів. XVIII століття на Лівобе-
режжі ознаменувалося тим, що поряд зі зве-
денням на них міських домінант  —  церков і 
дзвіниць, масово поставали адміністративні 
будівлі: магістрати, ратуші, полкові та сотен-
ні канцелярії, суди. Тогочасна міська забудова 
була в основному садибною, дерев’яною, од-
ноповерховою, з переважанням народних ти-
пів житла. Найкращі зразки були там, де про-
цвітало теслярство й були свої майстри.

В українському дерев’яному будівництві 
вагоме значення мали класичний та ілюзій-
ний стилі. Останній полягав у тому, що стіни 
споруди доверху були трохи вужчі, ніж унизу, 
і мали нахил усередину, що зорово робило її 
стрункішою й вищою.

У масовому будівництві тривалий час па-
нували місцеві архітектурні традиції. Архітек-
тор був лише виконавцем, технічною силою в 
руках замовника  —  парафіяльної громади, 
приватної особи чи представника генераль-
ної старшини. Саме замовник диктував усе: 
«...а креслення і пропорцію  —  як зволить пан 
Гетьман».

Оскільки Батурин був сотенним містеч-
ком, а ще раніше  — гетьманською столицею, 
відповідно тут були й урядові споруди. С. Тара-
нушенко зазначив, що в Батурині були такі ад-
міністративні будівлі: земський суд, сотенна 
канцелярія, комора, соляний амбар, карауль-
ня при сотенній канцелярії, караульня і хата 
при земському суді та казенний погріб. В опи-
сі Новгород-Сіверського намісництва за 1781 
рік указувалося, що в Батурині всі споруди 
«публичного строения» були дерев’яними.

Земські суди розміщувалися на централь-
них міських майданах, але де саме містився 

земський суд й інші урядові будівлі в Батури-
ні та який вони мали зовнішній вигляд, наразі 
невідомо. Однак спробуємо реконструювати й 
відтворити їх в уяві читача.

С. Таранушенко зазначив, що «в Батурині 
найбільшою та найцікавішою за своєю кон-
струкцією була будівля суду земського». Це 
була дерев’яна споруда з виступними поко-
ями. У плані вона асиметрична, поздовжню 
вісь композиції складали контора, сіни, ґанок, 
причому ліва частина була  коротшою більш  
ніж на 1 м і становила 10,42 м, права – 11,58 
м. Висота стін земського суду  —  4 аршини 4 
вершки (13,02 м) (аршин – 71,12 см, далі  —  
а., вершок  —  4,4 см, далі  —  в.), а висота даху  
—  4 а., 9 в. (3,24 м). Довжина приміщення суду 
становила 30 а. 15 в. (22 м), ширина  —  11 а. 
13 в. (9,39 м).

 До приміщення суду входили по ґанках, 
які з чола мали фронтон і прикривалися дво-
схилим дашком. Довжина ґанків  —  5 а. 8 в., 
ширина  —  4 а. 5 в. Приміщення суду мало 
сіни, «2 земские избы, прихожая земская изба 
и архив». У виступних покоях була розміщена 
контора, довжина стін якої становила 7 а. 8 
в., ширина  — 4 а. 11 в. Загалом у приміщенні 
земського суду було 8 дверей та 16 вікон, на 8 
шибок кожне, приміщення опалювалося 4 гру-
бами. Сіни були невід’ємним елементом для 
кожної урядової установи, бо з них зазвичай 
топили груби. Унаслідок того, що будівля була з 

виступними покоями, вона мала складну кон-
струкцію даху, величина кута при вершині яко-
го становила близько 140°. Дах, як і в усіх ба-
гатих установах, був критий драницями. 

Однозначно стверджувати, чи мала будів-
ля фундамент, чи ні,  —  неможливо, утім, мож-
на припустити, що він таки був. Адже, щоб по-
трапити до приміщення суду, необхідно було 
піднятися ґанками, а потім, потрапивши через 
вхідні двері в приміщення, іншим (внутрішнім) 
ґанком спуститися вниз. Якщо фундамент у бу-
дівлі був, то, вірогідно, цегляний, до того ж не 
надто низький, бо споруда державної ваги не 
могла бути з призьбою. 

Слід зазначити, що для будівництва «осо-
бого строения» гетьман використовував це-
глу місцевого виробництва. Зауважимо, що 
в приміщення суду можна було потрапити не 
лише через сінешні двері, але й через ті, що 
вели безпосередньо з двору в архівну кімна-
ту. Зайти в ці двері можна було, мабуть, також 
через ґанки.

Відомості про час будівництва земського 
суду в Батурині відсутні, однак оскільки такі 
інституції діяли в Гетьманщині з 1763 року, 
то можна припустити, що земський суд буду-
вали того року або ж він займав раніше збу-
доване приміщення. Варто зазначити й те, 
що в 1759 році для житлового будинку Ро-
зумовського з Великого Самбора привезли 
готовий зруб, але позаяк він не сподобався 

гетьману розміщенням покоїв, то Г. Теплов 
порадив застосувати той зруб під Генераль-
ну канцелярію та Генеральний суд, що мали 
розміщуватися неподалік від гетьмансько-
го заміського будинку в Батурині. Проте цих 
служб за часів Розумовського в Батурині так 
і не побудували (Генеральний військовий суд 
в Батурині працював упродовж 1669–1708 
років, потім його перенесли в Глухів). Можли-
во, будівельний матеріал з будинку, переве-
зеного з В. Самбора, було використано для 
будівництва земського суду чи сотенної кан-
целярії в Батурині, однак стверджувати цьо-
го не можна.

Одні джерела вказують на те, що будівля 
суду на час перепису в 1781 році була в задо-
вільному стані, бо безпосередньо на плані за-
значено, що «суд земской годной», інші ж свід-
чать, що «оное строение старое».

У даній статті за допомогою аналізу архів-
них даних і досліджень, проведених відомими 
архітекторами та науковцями, була здійсне-
на спроба вивчення й опису зовнішнього та 
внутрішнього вигляду батуринських урядових 
споруд ХVIII ст. на прикладі земського суду. 
Проте цей опис вимагає ретельнішого дослі-
дження. Автором було встановлено: 1) шири-
на споруди становила 11 а. 13 в. [9,39 м], а не 
9 а. 13 в.; 2) споруда мала 16 вікон, а не 15, як 
зазначалося у «Відомостях про казенні будів-
лі Батурина» за червень 1781 року. Також не-
відомо, чи для батуринських урядових служб 
будували приміщення спеціально, чи вони за-
ймали раніше збудовані. Не вдалося досліди-
ти, з якого матеріалу було зроблено підмурки 
в будівлі земського суду в Батурині   —   із це-
гли чи дерева, проте схиляємося до тієї версії, 
що вони були кам’яні (цегляні).

Залишається  полки що невідомим місце 
розташування цього суду та інших міських уря-
дових будівель ХVIII ст.

Отже, тема «Архітектура батуринських 
урядових будівель ХVIII ст.» потребує подаль-
шого дослідження.

Марина ГЕРАСЬКО, 
науковий  співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Будівля Батуринського земського суду

28 (16 – за старим стилем) серп-
ня 1884 р. в родині хліборобів ко-
зацького походження народився 
Ісаак Прохорович Мазепа. Стало-
ся це недалеко від моєї малої бать-
ківщини – у селі Костобобрів Нов-
город-Сіверського повіту Чернігів-
ської губернії, тепер це село Семе-
нівського району.

Навчався хлопець спочатку в 
Новгород-Сіверській повітовій бур-
сі, згодом у Чернігівській духовній 
семінарії. Екзамени за гімназій-
ний курс Ісаак складає екстерном, 
а вже восени 1904 р. стає студен-
том факультету природничих наук 
Санкт-Петербурзького університе-
ту. Тут він долучається до діяльнос-
ті Української студентської громади, 
а згодом стає членом Революційної 
Української Партії (РУП). 

1905 р. Ісаак вступає до лав 
Української Соціал-Демократич-
ної Робітничої Партії (УСДРП), ліде-
ром якої він стане пізніше. У Санкт-
Петербурзі доля зводить Ісаака з 
Симоном Петлюрою, тут він знайо-
миться також з майбутньою дружи-
ною, студенткою Медичного жіночо-
го інституту Наталією Сингалевич. 
У березні 1907 р. петербурзька ор-
ганізація УСДРП делегує Мазепу на 
з’їзд партії до Києва.

У 1910 р. Мазепа закінчує на-
вчання в університеті. Згодом, за 
відрядженням Міністерства земле-
робства Росії, з метою подальшого 
вивчення агробіології, він вирушає 

до Австро-Угорщини, Німеччини, Да-
нії та Швеції. 

Від 1912 р. Мазепа працює аг-
рономом у Нижньогородському гу-
бернському земстві, а під час Пер-
шої світової війни —  на Північному 
Кавказі (це звалося тоді «мобілізо-
ваний агроном»). 

1915 р. він повертається до 
України, осідає в Катеринославі (те-
пер Дніпро). У часі Української ре-
волюції, після утворення Централь-
ної Ради, багато робить для розгор-
тання діяльності українських пар-
тій та організацій, зокрема, разом 
з Панасом Феденком видає газету 
«Наше слово».

На ІІ Всеукраїнському з’їзді Рад, 
що відбувся 17 — 19 березня 1918 
р. в Катеринославі, Мазепа очолив 
фракцію українських соціалістів, до 
якої увійшли представники УСДРП 
та праві українські есери. Не забу-
ваймо, що слово «соціаліст» було в 
тому часі надзвичайно популярним, 
як от тепер «євро», і його треба було 
обов’язково «тулити» до назви партії 
чи фракції, бо інакше виборці не го-
лосуватимуть «правильно».

У квітні 1918 р., коли радянські 
війська залишили Катеринослав, 
Мазепа очолив Губернську рево-
люційну раду  —  орган місцевої по-
літичної влади того часу. А 5 квітня 
1919 р. його призначили міністром 
внутрішніх справ в уряді Бориса 
Мартоса. На цій посаді Мазепа ор-
ганізовував допомогу жертвам єв-

рейських погромів, направляв під-
леглих урядовців на місця для при-
пинення антисемітської агітації, 
виїздив на фронт, брав участь у на-
радах з головним отаманом Симо-
ном Петлюрою. Взагалі, Мазепа 
вважав, що армія без політичного 
контролю стане неминуче знаряд-
дям усіх авантюристів.

У серпні 1919 р. Мазепа стає го-
ловою уряду Директорії. Фактично, 
він перебував на цій посаді до 28 
травня 1920 р., але упродовж цього 
періоду не мав можливості контро-
лювати все те, що робилося від іме-
ні УНР. Зокрема, Мазепа дуже кри-
тично поставився до Варшавського 
договору, підписаного у квітні 1920 
р. Симоном Петлюрою. Власне, 
укладання цієї ганебної, на його пе-
реконання, угоди і стало причиною 
його добровільної відставки.

Ще близько місяця Мазепа пра-
цює на посаді міністра земельних 
справ, 5 липня 1920 р. вирушає до 
Львова на конференцію УСДРП Га-
личини, а далі  —  просто емігрує до 
Чехословаччини. Працює доцентом 
Української господарської академії 
в Подебрадах, згодом  —  доцентом 
Українського технічно-господарсько-
го інституту. Заняття агроботанікою, 
як от дослідження флори полонин 
Карпатської України, він вдало поєд-
нує з політологією: 1931 р. на правни-
чому факультеті Українського вільно-
го університету в Празі Мазепа успіш-
но захищає докторську дисертацію. 

Політичні та публіцистичні пра-
ці того часу Мазепа оприлюднює в 
журналі УСДРП «Соціал-демократ». 
Так, 1922 р. у Львові побачила світ 
його книга «Большевизм і окупа-
ція України», за рік у Берліні ви-
ходить її переклад німецькою. ЦК 
УСДРП здійснює аналіз голоду 1921 
— 1922 рр., відповідно, 1923 р. ні-
мецькою та англійською мовами 
видається книга Мазепи «Голод на 
Україні», в якій політику компартії 
названо головною причиною жах-
ливої трагедії нашого народу. 

Слід також відзначити, що Мазе-
па заперечував націоналізм Донцо-
ва, натомість пропагував здоровий 
патріотизм, обстоював національні 
традиції та цінності. Він дуже дов-
го (аж до жовтня 1941 р.) працю-
вав над найвидатнішим своїм тво-
ром  —  тритомником «Україна в огні 
й бурі революції». Пояснити це мож-
на тим, що в роботі автор застосо-
вував науковий метод відтворюва-
них процесів: щоденникові записи, 
з ретельно занотованими подіями 
та фактами; документи, що часто 
бачив лише він; стенографічні но-
татки промов та виступів діячів УНР 
на різних зібраннях…

Отже, Мазепа не поспішав 
оприлюднювати власні думки та 
вкрай критично ставився до матері-
алів інших учасників революції: «До 
цього мене спонукає також те, що 
багато з наших визначніших діячів 
тої доби, на мою думку, в своїх спо-

гадах дають оцінку революційних 
подій тих часів на підставі занадто 
суб’єктивного неісторичного підхо-
ду до справи. Взагалі мені здається, 
що наші мемуаристи чомусь занад-
то вже віддаються гіперкритиці й за 
дрібним повсякденним намулом тих 
бурхливих часів не бачать величі са-
мих змагань українського народу». 

Для сучасного науковця Іса-
ак Мазепа впевнено посідає чіль-
не місце серед найвидатніших іс-
ториків доби Українських Визволь-
них змагань. Головну його працю 
– тритомник «Україна в огні й бурі 
революції 1917-1921 рр.» – видано 
у Празі 1942-1943 рр., згодом, вже 
по ІІ світовій війні, перевидано 1951 
р. в Мюнхені та 2001-2002 рр. у Дні-
пропетровську. 

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф обласної  

бібліотеки для юнацтва

Ісаак Мазепа: головний історик 
доби Української революції 

І.П.Мазепа помер 18 березня 
1952 року в місті Аугсбург, 

Німеччина, де й був похований.  

Будівля батуринського земського суду. Відтворено за вимірами С. Таранушенка. 
Реконструкція В. Герасько, С. Тинкалюка, малюнок С. Тинкалюка, 2017 р.
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Ніжин древній 
і юний

Пантелеймоно-Василівська церква (1788 рік) — єдина в 
місті, яка ніколи не зачинялась. Через це в ній збереглись ав-
тентичний розпис та багато ікон. При церкві знаходиться неве-
личкий цвинтар із похованнями відомих громадян міста.

По той бік річки Остер розташована Спаська церква (1757 
р.), у якій у 1861 році зупинялася похоронна процесія під час пе-
ревезення тіла Тараса Шевченка з Петербурга до Канева. Храм 
постраждав під час Другої світової війни. Радянське господа-
рювання «добило» будівлю. Зараз триває  реставрація церкви, 
правда, надто вже повільно.

Хрестовоздвиженська церква
Микола Гоголь полюбляв ходити до передмістя Магерки. 

Хрестовоздвиженська церква (1775 р.) стоїть саме у цьому ра-
йоні.

Вона має дві неофіційні назви  —  «Вієва» та «Хохловська». 
Спочатку про першу. За переказами, події, які надихнули Гоголя 

написати «Вія», сталися за кілька десятиліть перед тим. Моло-
дий Микола почув легенду про бурсака та панночку на одній з 
веселих вечірок, на які гімназисти потай від керівництва бігали 
саме на Магерки.

В оригіналі, щоправда, жодних відьом та потойбічних істот 
не було. А був собі молодий семінарист, який читав молитву над 
труною померлої доньки місцевого сотника. І ось та раптом під-
велася. Нещасний помер від розриву серця. А ось що стало з ді-
вчиною  — чи знайшли її зранку в труні так само, чи ні  —  історія 
достеменно не уточнювала. Гоголь додав до розповіді  містич-
ного забарвлення, що тоді входило в моду,  і створив свій відо-
мий твір.

Щодо назви «Хохловська», то її церква має через те, що 
саме в ній хрестили Ольгу Хохлову (1891 — 1955) ,  першу дру-
жину великого іспанського  художника Пабло Пікассо. Вона 
була уродженкою Магерок. Коли її батько-полковник переїхав 
до Петербургу, дівчина вирішила там почати кар’єру балерини. 
Скоро здобула славу. 1917-го року, під час гастролей за кордо-
ном у складі трупи Сергія Дягілєва, її  помітив Пікассо, якому Дя-
гілєв доручив оформлення декорацій до однієї з вистав. Вже в 
наступному, 1918-му, Ольга стала його дружиною.

Пікассо присвятив українській красуні багато своїх кар-
тин. З часом, однак, його кохання почало вщухати: наприкінці 
1920-х він почав зустрічатись з іншою жінкою. Ольга довіда-
лась про це тільки у 1935-му та подала на розлучення. Але Пі-
кассо відмовився ділити майно порівну, як передбачав шлюб-
ний контракт, тому Ольга залишалась його законною дружи-
ною до смерті.

Огірки — торговий бренд міста 
Огірки —  давній та стабільний бренд Ніжина вже понад 

300 років. Нині кожного року у вересні у Ніжині проходить свя-
то огірка. 

Ніжинський огірок як своєрідну форму посолу створили гре-
ки. Колись цей продукт відправляли  на столи російських імпе-
раторів і вельмож, експортували у 56 країн світу.

До огірків згодом додались томати та інші овочі й фрукти. 
Усе йшло під відомим вже брендом «ніжинських». На промисло-
ву основу соління огірків у третій чверті XIX ст. поставили вже не 
греки, а євреї на прізвище Гольденберги. 1897 року ними по-
ставлено своєрідний рекорд  —  тоді засолили 100 вагонів огір-
ків.

Консервний комбінат, заснований у 1927 році, став гідним 
продовжувачем традиції. У радянські часи ніжинський завод 
був найвідомішим у СРСР виробником консервованої плодово-
овочевої продукції, експортуючи її вже у 70 держав світу. Але 
в самій «країні щасливих трудящих» тутешні огірки вважались 
дефіцитом , адже все йшло  до столів партійних вождів та  за 
кордон.

Будівля електростанції
Чудовий зразок українського модерну. Побудована елек-

тростанція  у 1914 — 1916 роках одним з головних майстрів  
цього стилю  Опанасом Сластіоном (1855 — 1933). Дизельний 
двигун для станції виготовив київський завод «Гретер» (потім 
він став відомим як «Більшовик»).

Перший струм Ніжинська електростанція дала восени 1916 
року. Спочатку у місті було встановлено 69 ліхтарів, згодом їх 
стало вже 300. Було електрифіковано усі головні об’єкти місь-
кої інфраструктури. Але революційна розруха вже через декіль-
ка років примусила починати справу освітлення міста фактич-
но з нуля.

Зараз у приміщенні електростанції  Ніжинська дитячо-
юнацька спортивна школа.

Дуже рекомендуємо також пройтись вуличками Гребінки, 
Глібова, Братів Зосім, Лесі Українки, які складають т.зв. «грець-
кі квартали» міста, прогулятися вулицею Овдіївською, вздовж 
якої можна знайти багато старовинних особняків, а також за-
йти до міського парку.

Ніжин приємно вразить вас своєю атмосферою, адже мало 
яке місто на Лівобережжі  України має таку насичену історію та 
культурно-освітню ауру.

Закінчення. Поч. в №№ 130 —133. 

Восени у Чернігівському районі від-
значатимуть 95-річчя його створення. 
Це вже п’яте відзначення ювілейних дат. 
Як і раніше,  до ювілеїв відкриваємо при-
забуті сторінки історії нашого краю.

Навесні презентували збірник матеріа-
лів про долі репресованих земляків. У травні 
Андріївська та Дніпровська громади урочис-
то відкрили оновлені пам’ятники загиблим на 
фронтах Другої світової війни землякам  —  
меморіальні плити з прізвищами загиблих по-
повнилися новими іменами, які встановили 
після співставлення різних списків та матері-
алів воєнних  інтернет-сайтів. У січні презенто-
вана книга М. Будлянського про Олишівку, очі-
куємо виходу із видавництва книги І. Кирієнко 
про історію сіл Черниш та Клочків. У червні на 
приміщенні школи в селі Роїще відкрили першу 
меморіальну дошку офіцеру Армії Української 
Народної Республіки Михайлу Зінченку. 

Протягом семи місяців я побував у бага-
тьох наших сільських громадах та презентував 
газетні матеріали 1918 — 1941 років  про по-
дії та земляків їхніх сіл. Знайдені матеріали за-
лишаю для користування в громаді.

Довоєнне життя нашого району для сучас-
ників залишалося на рівні загального тракту-
вання цього періоду   —  історичні терміни про 
колективізацію, Голодомор, культ особи, ре-

пресії та ін. були занадто далекими для розу-
міння. Але сьогодні ми бачимо в матеріалах 
довоєнних газет (губернських, окружної, об-
ласної та районних) конкретний зміст зазначе-
них термінів. І загальна історія стає більш зро-
зумілою.

Газетні матеріали відкривають нам те, як 
починалися ті чи інші справи.

1919 р., 21 серпня  —  газета «Серп и мо-
лот» друкує повідомлення: «В серпні 1919 року 
кінематографічна секція Чернігівської губ-
наросвіти організувала поїздки в найближчі 
села: Піски, Виблі, Горбів. Ця перша за час іс-
нування кіносекції поїздка пройшла дуже вда-
ло. В усіх трьох населених пунктах люди вияв-
ляли великий інтерес до новинки. Подивити-
ся картини збіглися майже всі. Для сеансу ви-
бирали спеціальну площу, екран натягували 
на якомусь будинку. Перед початком лектор в 
простій і дохідливій формі знайомив присутніх 
з будовою кінематографа, як живої фотогра-
фії. Це було конче необхідним, бо в Пісках, на-
приклад, дехто з глядачів говорив, що кінема-
тографія «пущание тумана в голову».

1920 р., 20 жовтня  —  губернська газета 
друкує одне із перших повідомлень про елек-
трифікацію в селі Довжик: «Через недостат-
ність матеріалів, раніше електросвітло було 
тільки в радгоспі, народному домі, театрі, ра-
йонній бібліотеці. Нині електрика світить уже в 

двох хатах. Вживаються заходи для проведен-
ня електрики в інші хати, які скоро теж опромі-
няться яскравим світлом». У дію вводилася ди-
намомашина потужністю 15 кінських сил.

1929 р., 5 березня  —  газета «Червоний 
стяг» друкує повідомлення, що в селі Козел (із 
1935 р.  —  Михайло-Коцюбинське) вперше по-
бачили літак та 100 селян піднялися в повітря 
на ньому. «Глянув я у віконце… Чернігів наш та-
кий малесенький, здається, що в жменю мож-
на б узяти, а Десна  — струмочок якийсь. Гля-
нув я на людей, а вони як горобчики, маленькі 
такі…А нарід так і пре, так і пре. Політати хо-
чуть… і впевнились усі, що аероплан це вели-
ке досягнення науки, а не те, що баба каже «ді-
явольське навожденіє»… Воно скоро вже чого 
доброго селяни копи возитимуть аеропланом».

1938 р., 9 грудня  —  обласна газета «Біль-
шовик» друкує фото учасника боїв у районі озе-
ра Хасан Якова Павловича Гребенника, який 
одним із перших у районі нагороджений одні-

єю з найвищих урядових нагород —  орденом 
Бойового Червоного Прапора.

1941 р., 11 
квітня  —  район-
на газета «Черво-
ний прапор» дру-
кує фото спортс-
менів із села Ко-
личівка, де серед 
них І. П. Нітченко  
—  один із пер-
ших наших земля-
ків,  який виборов 
звання чемпіона 
України з важкої 
атлетики.

1940 р., 28 
лютого та 21 квіт-
ня  —  обласна га-
зета «Більшовик» друкує інформацію про те, 
що в Довжику геологи знайшли поклади ву-
гілля.

Під час зустрічей в сільських громадах за-
значаю, що  сьогодні ми знаємо краще нашу іс-
торію, долі наших земляків,  і це буде надиха-
ти молоде покоління на подальший розвиток 
села.

Андрій КУРДАНОВ, 
заступник голови районної державної 

адміністрації, краєзнавець

Це було вперше 
До річниці Чернігівського району
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Українські сатира й гумор
Михайло ПРУДНИК

Висока активність
На недавніх виборах у нашій Веселій Калинів-

ці така придибенція сталася!..
Рано-вранці, коли всі поснідали й село вже не 

мукало, не кувікало і не кукурікало, а члени ви-
борчої комісії рядком повсідалися за робочим 
столом, на порозі дільниці з’явилася баба На-
стя. Точніше, Анастасія Іванівна Варакута, номер 
дев’яносто дев’ятий у списку виборців.

Дехто в селі думав, що вона вже давно помер-
ла, бо на вибори останні десять років не ходила, 
та й на вулиці чи на городі майже не з’являлася. А 
тут заходить, у квітчастій хустині, із сухою палич-
кою з ліщини і — мобілка біля вуха. А за нею — 
ціла юрба.

— Може, це міжнародна спостерігачка під бабу 
Настю загримувалася? — сполошився голова ви-
борчої дільниці Валерій Дмитрович Стрибунець.

— За бабу ще ніхто не голосував?
— Ні! — прошепотів його заступник Анатолій 

Микитович Боярин, зазирнув¬ши у свої папери.
А тим часом баба Настя підійшла до Стрибун-

ця і, як йому здалося, з анг¬лійським акцентом 
запитала:

— А де тут у вас відеокамера? — при цьому 
вона тримала мобілку біля вуха.

— Та он... У куточку... Під стелею... — тремтя-
чою рукою показав Стрибу¬нець.?— Почепили, 
як велить закон…

— Ага, бачу... Не обдурили... Є! А то в районній 
газеті читала, що всіх пенсіонерів забезпечили 
на зиму дровами. А мені хоча б хто криву поліняку 
привіз. Хоч оцією хворостиною всю зиму па¬ли!.. 
— підняла догори свою палицю Анастасія Іванів-
на.— Бреше перед виборами, хто як може. А ка-
мера справна?!

— Не хвилюйтеся, працює. Ми перевіряли. І 
навіть об’єктив сьогодні тричі спиртом протирали.

— Вірю, вірю! — шморгнула носом баба На-
стя. — Алло, Віталику, бачиш мене?! Ні? Ану віді-
йдіть убік, — відсторонила вона палицею Стри-
бунця. — Бо на мене онук хоче подивитися. 
За¬йшов через інтернет на нашу дільницю. А те-
пер, Віталику, добре бачиш? Усіх?! І тата з ма-
мою?! Та всміхайтеся! — повернулася вона до 
сина з невісткою. — Вас же, можна сказати, як 
Поплавського, по телевізору показують. А ото 
твої тітки, дядьки, троюрідні брати... Ану, кучні-
ше ставайте. Усіх упі¬знаєш? Ну, я їм усім мікро-
фон... Чи, пак, мобілку дам, побалакаєш. Як спра-
ви, питаєш? Крутимося, хе-хе, як мухи в окропі... 
Здоров’я, звичайно, уже не те. Ноги крутить на 
пого¬ду, аж наперед п’ятками вивертаються. Ма-
буть, завтра передаватимуть про штормове попе-
редження... Я вже самому Куйбіді дзвонила. Щоб 
не чекали метеоспостережень… Картоплю вико-
пали. Гарна бульба! Вистачить і нам, і свиням, і на 
продаж. Воно ж, правда, ціна на неї така, що, ма-
буть, колорадські жуки регочуть. Якби в них були 
гроші, то вони б більше платили, щоб ми для них 
картопельку саджали... Яблуня в баби Людмили, 
яку ти з хлопцями, коли був малим, ще зеленцем 
обносив, — усохла. А он і Людмила Володимирів-
на! Людо, іди-но сюди! Я у прямому ефірі, з онуком 
балакаю. Нехай і тебе побачить!..

— Настасіє Іванівно! — нарешті оговтався го-
лова виборчої дільниці. — Ви ж прийшли віддати 
свій голос...

— Правильно! Раніше я мовчки вкидала в 
урну свій бюлетень. А тепер хочу на весь голос за-
явити… Нехай в інтернеті бачать, що ніхто не мов-
чить! Чи ви хочете, щоб я пройшлася по всьому 
виборчому списку?! Будь ласка! Дорогу, Віталику, 
так до села й не зробили. Хоч і ліві, і праві перед 
попередніми виборами обіцяли!..

— Бабо Настю! — мало не на коліна став пе-
ред нею Стрибунець. — Ви ж нам вибори зірвете! 
А мені голову... Це ж якщо кожен виборець перед 
відеокамерою галабалакатиме з родичами, то…

І тільки він отаке сказав, як на виборчій діль-
ниці стало майже порожньо. Усі побігли додому, 
щоб підзарядити мобільники та зібрати всю рід-
ню і повідомити своїм синам, онукам, котрі жи-
вуть далеко від них, номер дільниці, де вони за-
раз голосуватимуть й де їх можна побачити через 
інтернет.

…Того дня перед відеокамерою виборчої діль-
ниці сміялася, плакала, співала, танцювала вся 
Весела Калинівка. Аж поки не закінчилося голо-
сування.

Приїздили міжнародні спостерігачі й у своїх 
протоколах відзначили: «Такої високої активнос-
ті виборців, як у Веселій Калинівці, ми ще не ба-
чили!» А як рахували голоси виборців?— того вже 
ніхто не бачив…

«Тітонька Хулія і писака»:
Найголовніше — це правда, 

тому що у правді — мистецтво. 
А де брехня,там зовсім нема чи 
майже нема мистецтва. 

—Я багато думала, і все це 
мені вже не подобається, Вар-
гітас. Хіба ти не розумієш, що це 
безглуздо? Мені тридцять два 
роки, я розлучена, ну скажи, що 
мені робити з вісімнадцятиріч-
ним шмаркачем? Це вже збочен-
ня п'ятидесятирічних дам, я ще не 
дійшла до такого. 

Моє економічне становище 
ставало драматичним. Щоб по-
легшити його, я зайнявся тим, що 
Хав'єр суворо визначив як «про-
ституція  пера». Іншими словами, 
я став писати рецензії на книги, 
публікувати репортажі в журна-
лах і недільних додатках до газет. 

Я був впевнений, що орфо-
графічна або каліграфічний по-
милка не буває випадковістю, 
що це  —  заклик до моєї уваги,   
особливе застереження від під-
свідомості чи  від Господа Бога 
або ще від когось, яке вказує на 
те, що дана фраза нікуди не го-
диться і її слід переробити. 

Ставлячи питання в студії на 
вулиці Белен або перед мікрофо-
ном танцівниці нічного кабаре, 
члену парламенту, футболістові 
чи обдарованій дитині, я зрозу-
мів: абсолютно все може стати 
темою для розповіді. 

Стрибаючи через скакалку 
поруч з Річардом і відчуваючи, як 

приємне тепло охоплює тіло, док-
тор розмірковував: незважаючи 
ні на що, не так вже й страшно 
мати за плечима п'ятдесят років, 
якщо зберіг свої сили. 

«Капітан Панталеон 
і Рота добрих послуг»:

Немає на світі чоловіка, яко-
му б почуття обов'язку допомо-
гло в ліжку.

Хто б міг подумати, що ліки 
виявляться гіршими  самої хво-
роби.

Обережно зі мною, я, як краб, 
обожнюю йти проти течії. Будете 
мене відштовхувати  —  візьму і 
закохаюся в вас.

Пригрій вороння  —  і тобі ви-
клюють очі.

І не соромтеся сліз, сльози 
для жінки —  все одно,  що роса 
для квітів.

«Похвальне слово мачусі»:
Фантазія роз'їдає життя, і 

слава Богу.

Окрім того, що щастя — непо-
стійне, воно розраховане на од-
ного, у рідкісних випадках  прихо-
дить до  двох, майже ніколи — до 
трьох, і вже зовсім неможливо 
уявити собі колективне, муніци-
пальне щастя. 

«Зелений дім»:
Найгірше  — що люди ніколи 

ні про що не задумуються. Нащо 
тільки у них голови на плечах.

«Пригоди поганого дівчиська»:
Секрет щастя  — або принай-

мні спокою  —  полягає в умінні 
відокремлювати секс від любові. 
І в умінні по можливості виклю-
чати романтичне кохання зі сво-
го життя, тому що воно і заподіює 
нам страждання. 

У нашому житті дуже рідко 
збувається те, що ми, нетямущі, 
для себе плануємо.

Але чи варто засмучуватися 
про гроші, якщо на іншій чаші те-
резів —  щастя!

«Розмова в Соборі»:
Вірити в те, про що говориш, 

любити те, що робиш.

—От би хто-небудь винайшов 
таблетки або свічки від сумнівів,  
—  каже Сантьяго.  —  Уяви, Амб-
росіо, як було б чудово: прийняв, 
запив водичкою або засунув в 
дупу  —  і готово: Я вірую!

«Похвала читанню та літературі». 
Нобелівська лекція:

Без хороших книг, які ми 
прочитали, ми були б гіршими, 
ніж ми є,  —  великими конфор-
містами, менш неспокійними, 
більш слухняними, а духу сумні-
ву  —  цього локомотиву прогре-
су  —  не існувало б зовсім. Чи-
тання, як і письменство,  —  це 
протест проти неповноти жит-
тя. Ми даємо волю фантазії, щоб 
якось прожити ті багато життів, 
які нам хотілося б мати, коли в 
нашому розпорядженні лише 
одне життя.

Література Латинської Аме-
рики — це духовний феномен 
ХХ століття. Кілька десятиліть, 
принаймні, в середині століття, 
це була найпотужніша літерату-
ра світу. Не марно ж фахівці, та 
й читацький загал, вважають 
найбільшим письменником сто-
ліття колумбійця Габріеля Гарсіа 
Маркеса, лауреата Нобелівської 
премії 1982 року, а його роман 
«Сто років самотності» — верши-
ною літератури віку. 

Справжній вибух латино-
американської літератури по-
чався у  1949 р., коли вийшли 
повість кубинця Алехо Карпен-
тьєра «Царство земне» і роман 
«Маїсові люди» гватемальсько-
го письменника Мігеля Анхеля 
Астуріаса, удостоєного в 1967 
р. Нобелівської премії. Це були 
перші твори так званого  «ма-
гічного реалізму»,   який надов-
го запанує у літературі регіону. 
Дійсність у цих творах  була гус-
то насичена міфологією краю, 
герої їх — люди неординарні, як 
і їх вчинки. 

У 50–70-х рр. на авансцену 
вийшла блискуча плеяда про-
заїків, творців так званого «но-
вого латиноамериканського ро-
ману»: Хорхе Луїс Борхес і Хуліо 
Кортасар (Аргентина), Хуан Руль-
фо і Карлос Фуентес (Мекси-
ка),  Аугусто Роа Бастос (Параг-
вай), Жоржі Амаду і Жоао Гіма-
райнс Роза (Бразилія), Хуан Оне-
тті (Уругвай) та інші. У 60-х рр. у 
всьому світі почався книжково-
видавничий бум латиноамери-
канського роману. 

В цій блискучій плеяді кла-
сиків гідне місце займає і пред-
ставник Перу Маріо Варгас Льо-

са, лауреат Нобелівської премії 
2010 року. 

Хорхе Маріо Педро Варгас 
Льоса (ісп. Jorge Mario Pedro 
Vargas Llosa) народився  28 бе-
резня 1936 року у місті Арекіпа, 
Перу. Прозаїк, драматург, есеїст, 
філософ, публіцист, політичний і 
громадський діяч.

Народився у  сім'ї дипломата 
Ернесто Варгаса Мальдонадо  та 
Дори Льоса Урета.  У  Латинській 
Америці люди часто мають по-
двійне прізвище —  від батька і 
матері, Звідси і прізвище Варга-
са Льоси.

Невдовзі після народження 
хлопчика батьки розлучилися, і 
мати з сином переїхала у Болі-
вію, де вони прожили наступні 
9 років. Після чого повернулися 
на батьківщину, спочатку у про-
вінційне містечко П'юру, через 
рік до  столиці Ліми. Тут батьки 
помирилися і знову почали жити 
разом. 

Маріо закінчив католицьку 
школу, а у 1950 році — військове 
училище «Леонсіо Прадо». Потім 
вчився на філологічному факуль-
теті університету Сан-Маркос.

У 1958  році  отримав сти-

пендію Мадридського універси-
тету і виїхав до Європи та США. 
Тривалий час жив у Британії. З 
1990-х рр. — переважно в Іспа-
нії.

1990  року  балотувався на 
посаду президента Перу від пар-
тії «Демократичний фронт», але 
програв у другому турі Альбер-
то Фухіморі, який згодом став 
диктатором і режим якого Вар-
гас Льоса жорстко і переважно 
справедливо критикував.

1993  року  отримав грома-
дянство Іспанії, не відмовляю-
чись від перуанського. Член Іс-
панської королівської академії.

У листопаді 2014 року Маріо 
Варґас Льоса відвідав Україну, 
побувавши у Києві й Дніпрі. 11 
листопада спілкувався зі студен-
тами Київського Національного 
університету ім. Тараса Шевчен-
ка. Тоді він  сказав: «Я дуже хо-
тів відвідати Україну, адже мене 
також надзвичайно схвилював 
і надихнув цей рух громадян-
ського суспільства, яке хоче по-
кінчити з авторитарною тради-
цією, рух суспільства, якому на-
брид постійний російський ін-
тервенціонізм, якому набридла 
корупція. Вірю, що тут, в Україні, 
відбувся героїчний подвиг в ім‘я 
свободи, який глибоко вразив 
всіх чоловіків і жінок світу, всіх 
хто цінує демократію, законність 
і свободу.»

Слава прийшла до  Льоси 
уже  1960-х, коли він  написав 
романи  «Місто і пси», «Зелений 
дім», «Розмова в Соборі». Пер-
ший роман  Льоси «Місто і пси» 
(1963) спричинив у Лімі скандал і 
був підданий осуду з боку офіцій-

ної влади, після чого книгу було 
заборонено і спалено. Роман по-
казав, які безчинства дідівщини 
існують у перуанській армії. Ро-
ман «Місто і пси» став культовою 
книгою для молоді. У СРСР і США 
роман було екранізовано. Ра-
дянська кінострічка «Ягуар» була 
відзнята чилійським режисером 
Себастьяном Аларконом.

Далі письменник  продовжує 
активно творити в найрізнома-
нітніших жанрах: комедії, детек-
тиву,  історичного  роману, полі-
тичного трилера.

Кращим своїм твором сам 
письменник вважає  роман «Ві-
йна кінця світу». В ньому зобра-
жене народне повстання у Бра-
зилії наприкінці ХІХ століття. Го-
ловна ідея роману — якщо люди 
глухі одне до одного, не можуть 
прислухатися, зрозуміти інших, 
це призводить до величезних 
потрясінь і трагедій. Роман вий-
шов наприкінці 70-х і він бага-
то в чому пророчий і актуальний 
сьогодні, коли  на планеті стільки 
насилля. 

Блискучим за стилем  є ро-
ман «Тітонька Хулія і писака». Він 
у значній мірі автобіографічний, 
письменник описує свою робо-
ту молодим журналістом у Лімі. А 
суть книги в розвінчанні так зва-
ної масової культури, низько-
пробних ремісничих штучок, які 
заполонили  літературу і мисте-
цтво. Роман написаний понад 30 
років тому і знов-таки виявився 
пророчим, з огляду на те, скільки 
нині убогості  у літературі і мис-
тецтві, в цій широко тиражова-
ній телебаченням та інтернетом 
мас-культурі. 

Петро АНТОНЕНКО

Маріо Варгас Льоса: 
останній класик Латинської Америки

Сповідь 
письменника:
Підліткова невпевне-

ність залишається моїм при-
родним станом. 

Писати  —  значить бо-
ротися за щастя.

В глибині душі письмен-
ник ніколи не знає, переміг 
він чи зазнав поразки. 

Є письменники, які рано 
замовкають. Напевно, в 
якомусь сенсі вони прихо-
дять до згоди зі світом. Це 
не мій випадок. 

У п'ять років я навчився 
читати. Нічого важливішого 
в моєму житті так і не відбу-
лося. 

Свобода неподільна. Не-
можливо відокремлювати 
політичну свободу від еко-
номічної, соціальної, куль-
турної. 

Диктатори  —  не стихій-
не лихо. Щоб створити дик-
татора, потрібно багато на-
роду; іноді в цьому беруть 
участь їхні жертви. 

У політиці я навчився од-
ному: влада нищить розум, 
руйнує принципи і перетво-
рює людей у маленьких чу-
довиськ.

Електронна пошта  —  це 
карикатура на листування. 

Можливо, я всю дорогу 
був неправий.

Цитати письменника
Говорить сам автор або  його герої
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У світі цікавого

Як  зберігати  часник
У косах. Після викопування до-

вгі висохлі стебла не видаляють, 
а сплітають у коси. У часнику вони не 
такі міцні, як у ріпчастої цибулі, тому для 
плетива додають  шпагат. Зв'язки підвішують у сухому, до-
бре провітрюваному приміщення,  краще підібрати прохо-
лодне місце. Довше всього часник зберігається при тем-
пературі 1 — 4 °C. 

У скляних банках. Спробуйте зберегти спілий і добре 
просушений часник у скляних банках, пересипавши його 
борошном або сіллю. Над верхнім шаром повинен бути 
шар «сипучих продуктів» близько 2 см. Банки можна при-
брати в кухонний стіл, поставити на полички.

З парафінуванням. Часник добре просушують, зніма-
ють верхню луску, укорочують стебло до 3 см, обрізають 
корені і вмочують головки в теплий парафін. Зберігають у 
полотняному мішечку або в пакеті із крафт-паперу (перга-
ментному). Найкраще таким способом збережеться ози-
мий часник, якщо розмістити його в овочевому відсіку хо-
лодильника.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Хто просить руки  жінки, 
той обов'язково допроситься. 

 Ми, безперечно, непід-
купні, але все ж таки —  скіль-
ки ви нам можете заплатити? 

 Як довго тягнуться хви-
лини і як швидко летять роки! 

 Кожна жінка пиляє 
чоловіка в надії, що в ньому 
все-таки щось є.

 Поки не усвідомиш, 
що вона  —  жінка, не зро-
зумієш, що неправий ти. 

Було колись...
Книга супроводжувала  

Ольгу Кобилянську з того 
моменту, як вона навчи-
лася читати. А навчилася 
—  польською мовою. Пер-
ша  ж прочитана книга була 
чеською.

Кобилянська була 
уважною читачкою. На по-
лях книг знаходимо її зау-
важення. 

Якось письменницю 
запитали: «Які  три книги 
ви би взяли з собою у три-
вале ув’язнення?» (не про-
понують якийсь курорт). 
Вона склала список. На 
першому місці  —  Єванге-
ліє, оскільки воно живить 
людський дух, в ньому вона 
знаходить розраду і рівно-
вагу душевну. Далі  — «Фа-
уст»  Ґете, бо тут —  історія 
людства, наше життя. Далі 
—  Тарас Шевченко, бо не 
дає забути про свою народ-
ність. 

Коли письменниця в 
останні роки життя  вже не 
могла читати самостійно, 
просила, аби хтось їй по-
читав улюблених авторів. 
Її прийомна донька Олена 
Кобилянська-Панчук зга-
дує, що часто  перечитува-
ла їй «Анну Кареніну» Льва 
Толстого. 

Куточок 
гумору

— Ви хочете розлучити-
ся з дружиною, бо, кажете, 
вона щовечора вештається 
по ресторанах і кафе? Вона 
що — п’яниця?

— Та ні, пане суддя, 
просто постійно розшукує 
мене.

☺ ☺ ☺
— Тату, а яка різниця 

між гвинтівкою і кулеметом?
— Синку, коли я говорю 

— це гвинтівка, а  коли твоя 
мама — це кулемет. 

☺ ☺ ☺
— Куме, ти, мабуть, був 

на морі, бо так гарно засмаг?
— Та ні, це я вже дру-

гий тиждень не можу зна-
йти мило. 

☺ ☺ ☺
— Пане, чи далеко до 

вокзалу? 
— Близько. Десять хвилин 

пішки, якщо ви гарно бігаєте. 
☺ ☺ ☺

Кум прийшов до кума 
на новосілля і каже: 

— Яка у тебе гарна 
шафа.

— То, куме, не шафа, а 
кімната.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Огірки складаються з води на 
96%.

У тигрів така ж смугаста шкіра, як і хутро.
Собаки пітніють через подушечки на лапах.
Верблюди народжуються без горбів.
Зуби акули такі ж міцні, як сталь.
У Саудівській Аравії немає річок.
Кістки голуба важать менше, ніж його пір’я.
Не всі мурахи  працелюбні. 80% їх  займаються 

суспільно корисною працею  —  чистять житло, збира-
ють корм,  зате інші  —  б’ють байдики. Ситуація не змі-
нилася і після того, як учені прибрали частину працюю-
чих мурашок. У трудяг, що залишились, діяльність закипі-
ла з подвоєною силою, а нероби так і залишилися не при 
справах. Можливим поясненням такої поведінки останніх 
може служити або їх похилий вік, або патологічна лінь.

 Дельфі-
ни ніколи 
не сплять. 

Предки їх 
жили на суші, 

тому дельфіни досі 
дихають легенями. Періодично їм 
треба спливати на поверхню, щоб 
вдихнути повітря. У дельфіна пра-
цює почергово  кожна півкуля моз-
ку, тому тварини обходяться без 
сну.

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.

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

ка, сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитя-
ча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

на 

як і хутро

б і
Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
В наш час Тепер

В недалекому минулому Недавно

В незначній мірі Незначною мірою

Вносити вклад Робити внесок

В оди і той же час Одночасно

В першу чергу Насамперед, передусім

 Кити можуть бачити в абсолютній тем-
ряві. Половину їхньої голови займає величез-
ний «мішок», що служить своєрідним ультраз-
вуковим локатором, за допомогою його кит і 
бачить у темряві. 

 Пінгвін є єдиним птахом, що годує  сво-
їх малюків молоком. Це коли інші пінгвіни за-
тримуються з виловлюванням і постачанням 
риби — основного  їх харчу. Тоді інший пінгвін 
відригує у розкритий дзьоб пташеняти рідину 
з власного жиру, яка спеціальними залозами 
переробляється на своєрідне молоко. 

Зараз цей вислів означає — отримати 
щось задарма. Але походження його інше. 

Халявою  здавна називали верхню час-
тину чобота. Зазвичай,  нижня частина чо-
бота зношувалася набагато швидше, ніж 
верхня, халява. Тому для економії підпри-

ємливі чоботярі пришивали до халяви нову 
нижню частину взуття.

Такі оновлені  чоботи  —  пришиті «на ха-
ляву»  —  були набагато дешевшими,  ніж 
нове взуття.

Так  і з'явився вислів  «на халяву».

Звідки взявся вислів  «На халяву»?

Напевно, через одну 
або кілька ось таких при-
чин.

Ви не забули свого ко-
лишнього (свою колиш-
ню). Якщо ви постійно гово-
рите, думаєте і слідкуєте за 
своїм колишнім, то пробле-
ма не в інших людях. Саме 
ви є причиною своєї само-
тності. Якщо ви хочете по-
збутися самотності, постав-
те крапку в тих стосунках.  

Ви проводите дуже ба-
гато часу на самоті. Якщо 
ви проводите весь час в ізо-
ляції від інших, то яким чи-
ном  нова людина з'явитися 
у вашому житті? Виходьте 
із  вашої «зони комфорту», 
щоб зустрітися з новими 
людьми.

Ви не знаєте, як позбу-
тися нездорових стосун-
ків.

Кажуть, що ми є відо-
браженням тих, ким себе 
оточуємо. Якщо ви не мо-
жете відпустити нікчемного 
партнера або фальшивого 
друга, ви не зможете бути 
кращим. Позбавляйтеся від 
зайвого багажу та негатив-
ності, щоб поліпшити своє 
життя.

Ви боїтеся серйозних 
стосунків. Цілком нормаль-
но боятися закохатися і ки-
датися з головою у серйозні 
стосунки. Але якщо ви ніко-
ли не були у стосунках  че-
рез постійні паніку і страх, 
що вас кинуть, ви ніколи не 
полюбите. Потрібно зроби-
ти крок назустріч і спробу-
вати.

У вас проблеми з до-
вірою. Можливо, у вашому 
житті була ситуація, коли 
вас зрадила людина, яку 
ви сильно любили. Неза-
лежно від того, що сталося, 
ваш страх довіряти людям 
є перешкодою в особисто-
му житті.

Ви знайомитеся  лише 
через Інтернет. Для новач-
ків онлайн знайомства мо-
жуть стати справжнім по-
рятунком. Але дуже часто 
на таких знайомствах да-
леко не підеш, і це тільки 
відволікає вас від реаль-
них людей, яких ви могли б 
зустріти. Замість того, щоб 
годинами проводити час на 
сайтах знайомств, відвід-
уйте нові місця, де можна 
познайомитися з іншими 
людьми.

Ви сконцентровані на 
своїй роботі. Якщо ви лю-
бите свою роботу і кар'єру 
більше, ніж себе, вам варто 
перестати знаходити собі 
виправдання. Навіть якщо 
ви любите свою роботу, у 
вас знайдеться час для осо-
бистих відносин.

У вас немає часу для 
зустрічей. Це не найкраще 
виправдання. Якщо у вас є 
час подивитися фільм або 
сходити в бар, щоб випити з 
незнайомцем, то у вас є час 
для особистого життя.

У вас високі запити. 
Звичайно, ви не  повинні по-
годжуватися на будь-кого. 
Але  якщо ви  будете на-
магатися зустрітися  лише 
з  мільйонером чи  тим, хто  

виглядає, як модель з об-
кладинки журналу, може-
те так нікого і не зустріти. 
Спробуйте познайомитися 
із звичайними людьми.

У вас є свій типаж. 
Коли у вас є певний типаж 
в голові, ви не такі відкриті 
для різних варіантів і різних 
типів особистості. Спробуй-
те зруйнувати стереотип і 
стати більш відкритими до 
інших людей.

У вас низька самоо-
цінка. Тому ви  й не готові 
ділити себе з іншим люди-
ною. Ви не такі відкриті до 
зустрічей з іншими людьми 
і  до любові, ніж як якщо б 
у вас була адекватна само-
оцінка.

Вам здається, що ви 
не заслуговуєте любові. 
Можливо, у вас вже була 
любов, і ви її втратили, 
або ви ніколи її не відчува-
ли. Якою б не була причи-
на, якщо в глибині душі вам 
здається, що ви  не заслуго-
вуєте любові, то ви не змо-
жете її отримати.

Вам здається, що ви 
занадто молоді для чо-
гось серйозного. Вік — це 
всього лише цифра, і якщо 
ви звинувачуєте свій вік в 
самотності, то просто самі 
себе обманюєте. 

Вам здається, що ви 
вже старі і вам уже пізно. 
Ніколи не можна бути за-
надто старим для любові. 
Не обмежуйте себе в тому,  
на що ви заслуговуєте, на-
віть якщо вам давно вже не 
20 років. 

Чому 
ви 

досі 
самотні  


