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Оголошена передплата 
нашу газету 
на 2019 рік

Ціна — найнижча і незмінна: 
10 гривень на місяць.

Також триває передплата на заключні 
місяці цього року.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її дру-

зям, знайо мим, колегам, запропонуйте також 
передплатити. 

Тільки факти
Євросоюз: анонсовані 

«вибори» в ОРДЛО 
суперечать Мінським угодам

ЄС заявив, що оголошення так званих «виборів» 
на території окремих районів Донецької і Луганської 
областей суперечить Мінським домовленостям.

У тексті заяви підкреслюється, що ЄС повністю 
підтримує незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України в межах своїх міжнародно визна-
них кордонів.

У ЄС наголошують, що реалізація Мінських угод 
усіма сторонами є ключем до досягнення стійкого 
мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. «Ми 
сподіваємося, що в цьому відношенні Росія, зокрема, 
повністю використає свій вплив на сепаратистів», — 
йдеться в заяві.

7 вересня бойовики на окупованих територіях До-
нецької та Луганської областей призначили «вибори» 
своїх ватажків і «депутатів» на 11 листопада.

Договір про дружбу 
з Росією припинено

Президент Петро Порошенко підписав указ, який 
вводить у дію рішення РНБО про припинення Дого-
вору про дружбу, співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 
травня 1997 року.

Тепер Міністерство закордонних справ України 
заявить Росії про бажання України припинити дію 
цього договору (саме така процедура його розірван-
ня). Президент внесе у Верховну Раду відповідний за-
конопроект.

Україна втрапи-
ла в черговий скандал, 
пов’язаний з питання-
ми свободи слова, зага-
лом демократії. Серйоз-
ну критичну заяву щодо 
дій нашої влади, в особі її 
правоохоронних органів, 
зробили Євросоюз, Рада 
Європи. Не кажучи вже 
про такі самі заяви єв-
ропейських організацій, 
пов’язаних з мас-медіа. 
Про що річ? 

Генеральна прокура-
тура України на початку 
вересня звернулася до 
суду з поданням на отри-
мання доступу до теле-
фонних розмов відомої 
української журналістки 
Наталії Седлецької. Кіль-
ка слів про неї. Киянка, 
випускниця журналісти-
ки Київського національ-
ного університету, лау-
реатка кількох відзнак 
за журналістські розслі-
дування. Останніми ро-
ками — авторка, редак-
торка та ведуча програ-
ми телевізійних розслі-
дувань «Схеми. Корупція 
в деталях» — спільного 
телепроекту української 
служби «Радіо Свобода» 
та «UA:Перший» (програ-
ма виходить в ефір з лип-
ня 2015 року по четвер-
гах о 21.50). Щодо «Радіо 
Свобода» — зрозуміло: 
це надзвичайно автори-
тетний засіб інформації, 
який протягом десяти-
літь, ще в часи комуніс-
тичного режиму, був дже-
релом вільного слова, по-
при всі цензурні перепо-
ни. Загальноукраїнський 
телеканал «UA:Перший» 
був задекларований як 
початок незалежного, 
демократичного громад-
ського мовлення. Вони 
й ведуть цей популярний 
проект. А 31-річна Ната-
лія Седлецька є там го-
ловною журналісткою-
розслідувачкою. Остан-
нім часом проект «Схеми» 
оприлюднив низку нових 
розслідувань про україн-
ських високопосадовців, 
включно з діяльністю Ге-
нерального прокурора.

Подання на отриман-
ня даних про телефон-
ні розмови журналістки 

Генпрокуратура мотиву-
вала тим, що Седлецька, 
будучи свідком в одній 
кримінальній справі, від-
мовляється вказати час 
і місце зустрічі та спілку-
вання її та ще одної ко-
леги з фігурантом кримі-
нальної справи. Тому дані 
про телефонні розмо-
ви, мовляв, допоможуть 
це встановити. Причому 
прокуратура не просить 
даних про зміст самих 
розмов, а лише про час і 
місце (хочеться вірити). 

Дещо здивувало, що 

та кримінальна справа 
була порушена 16 листо-
пада 2017 року, а проку-
ратура просить дати дані 
про розмови за остан-
ні аж 17 місяців, мало не 
півтора року! 

Наталія Седлецька 
відмовилася назвати такі 
дані, посилаючись на те, 
що на тій зустрічі з журна-
лістами інформація їм на-
давалася людиною кон-
фіденційно, з вимогою не 
розголошувати нічого. У 
такій ситуації діє понят-
тя нерозголошення жур-
налістом джерел інфор-
мації. Цього вимагають 
принципи Міжнародної 
федерації журналістів, 
до якої, до речі, входить і 
Національна спілка жур-
налістів України. Вимага-
ють рекомендації Коміте-
ту Міністрів Ради Європи, 
членом якої є Українська 
держава. 

Якщо наше слідство 
вважає, що це лише 
принципи й рекоменда-
ції, то Седлецька посла-
лася на Закон України. 
Це Кримінально-проце-
суальний кодекс України. 
Стаття 65 його стосуєть-
ся свідків у кримінальних 
справах. Тут передбаче-
но ситуації, коли слід-

ство не має права вима-
гати від тих чи інших осіб 
певну інформацію кон-
фіденційного характеру. 
Наприклад, це лікарська, 
адвокатська, нотаріаль-
на таємниця. Ось пункт 6 
статті, що стосується жур-
налістів: «Не можуть бути 
допитані як свідки: жур-
налісти — про відомості, 
які містять конфіденцій-
ну інформацію профе-
сійного характеру, нада-
ну за умови нерозголо-
шення авторства або 
джерела інформації». 

Тобто слідство навіть 
не має права ставити по-
дібні запитання. Уже на-
ступна стаття 66 Кодек-
су подає права свідка в 
такій ситуації: «1. Свідок 
має право:

3) відмовитися дава-
ти показання щодо себе, 
близьких родичів та членів 
своєї сім’ї, що можуть ста-
ти підставою для підозри, 
обвинувачення у вчинен-
ні ним, близькими роди-
чами чи членами його сім’ї 
кримінального правопору-
шення, а також показання 
щодо відомостей, які згід-
но з положеннями статті 
65 цього Кодексу не підля-
гають розголошенню».

Навряд чи очільник 
Генпрокуратури, відом-
ства, що стоїть на варті 
законності, не знав цього 
відомого положення за-
кону. Звичайно, знав. Але 
чому ж подання? 

Схоже, весь секрет 
у тому, в якій саме кри-
мінальній справі прохо-
дить свідком Наталія Сед-
лецька. А також ще одна 
журналістка — Христина 
Бердинських з «Нового 
времени», на яку за кіль-
ка днів прокуратура теж 
зробила подання щодо 
її телефонних розмов. А 

суд теж надав такий до-
звіл. Утім, Седлецька вже 
опротестувала апеляці-
єю це рішення. 

Отже, обидві журна-
лістки були учасницями 
тої розмови у вересні ми-
нулого року з нинішнім 
фігурантом криміналь-
ної справи. Час його на-
звати. Це не хто інший, 
як директор Національ-
ного антикорупційного 
бюро України Артем Сит-
ник. Керівник потужного, 
ще одного нового анти-
корупційного відомства 

держави, не підпорядко-
ваного Генпрокуратурі, а 
лише закону про НАБУ. 

16 листопада 2017 
року Генпрокуратура по-
рушила кримінальну спра-
ву проти Ситника за ч.1 ст. 
328 Кримінального кодек-
су, а саме — «Розголошен-
ня відомостей, що станов-
лять державну таємницю, 
особою, якій ці відомос-
ті були довірені або стали 
відомі у зв’язку з виконан-
ням службових обов’язків, 
за відсутності ознак дер-
жавної зради або шпигун-
ства». Це розголошення 
було озвучене в Інтерне-
ті голосом, як стверджує 
експертиза прокуратури, 
схожим на голос Ситника. 

Сама кримінальна 
справа була відкрита за 
заявою депутатки пар-
ламенту від «Народного 
фронту» Оксани Масорі-
ної та громадянки Ірини 
Німець. Останню вважа-
ють колишньою «цивіль-
ною дружиною» (популяр-
ний нині термін, замість 
простого народного — 
«співмешканка») колиш-
нього прокурора сил АТО 
Костянтина Кулика. Проте 
сама Німець заперечує, 
що була «цивільною 
дружиною». 

Обережно: демократія
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Бліц-інформ

Спортивна ппанорама

Бібліотеки

Переможці 
регіонального 
конкурсу 
«Підприємець року 2018»
Цьогоріч незалежне журі визначило 

переможців у семи номінаціях. За номі-
націями переможцями стали: Прилуцький 
завод «Білкозин», ТОВ «Італтекс Меріно», 
ПП «Альтеп-Центр», ТОВ «Племінне госпо-
дарство «Бреч», ТОВ «ВТП «Облагропостач»,  
компанія «YO! Sweets» (за успішний старт 
підприємницької діяльності»), Яна Старі-
кова та СТО «Мотор» (за високі здобутки в 
підприємництві, що очолюється жінками).

99% усіх господарюючих суб’єктів у 
Чернігові — підприємства малого й серед-
нього бізнесу. Ним займається 28% пра-
цездатного населення — 58 тисяч осіб. 
У І півріччі 2018 року малим та середнім 
бізнесом сплачено 356 млн грн податків 
до бюджету міста. Це 61% від усіх надхо-
джень.

У Чернігові за останні 2 роки запрацю-
вали додаткові стимули для бізнесу, зокре-
ма: підприємствам-експортерам відшко-
довують до 50 тис. грн витрат за участь у 
виставково-ярмаркових заходах за кордо-
ном; для фізичних осіб-підприємців ІІ групи 
ставка єдиного податку зменшена з 20% 
до 18%; запущено інформаційну кампанію 
«Чернігів, купуй рідне!».

Демографічна 
ситуація 
На 1 липня чисельність населення об-

ласті, за оцінкою, становила 1013,6 тися-
чі осіб. Від початку року кількість жителів 
зменшилася на 6,5 тисячі.

У січні – червні на Чернігівщині 
з’явилися на світ 3427 малюків, з яких дві 
третини — в міських родинах. Частка ма-
люків, народжених жінками, які не пере-
бували в зареєстрованому шлюбі, стано-
вила 23%.

Від початку року в області померла 
9831 особа.

Населення Чернігова. На 1 липня чи-
сельність населення міста, за оцінкою, 
становила 288,9 тисячі осіб. Від початку 
року кількість жителів міста зменшилася 
на 482 особи. У січні – червні в обласному 
центрі народилися 1058 малюків. Кожен 
шостий малюк народився поза шлюбом.

За півріччя в місті померли 1824 особи.

Уперше відзначено 
День Десни
8 вересня в Чернігові вперше відзна-

чили День Десни.
Свято започаткувала державна уста-

нова — Деснянське басейнове управління 
водних ресурсів та громадська організа-
ція «За відродження Десни». До підтримки 
свята долучилася міська рада.

У сквері ім. Богдана Хмельницького 
розгорнули тематичну алею майстрів, ди-
тяче водне містечко. У програмі були май-
стер-класи на річкову тематику, досліди під 
мікроскопом, аніматори, аквагрим, ART-
сушка дитячих малюнків, фотозона, кон-
цертна програма «Десно моя синьоока».

Підбили підсумки конкурсу «Десна в 
об’єктиві». Обрали кращі фото зі 150-ти по-
даних на конкурс від 45 професіоналів і 
фотолюбителів.

Для учнів 2 – 4-х класів провели екс-
курсію на теплоході по Десні. Учням у до-
ступній формі розповіли про річку, її тва-
ринний і рослинний світ, закликали дбай-
ливо ставитися до водойм.

На базі дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 міської ради пройшли змагання 
з веслування на човнах «Дракон». 

Організатори обіцяють, що День Десни 
стане щорічним.

Завершилася тривала ре-
конструкція алеї в центрі Черні-
гова, що називалася Алеєю Ге-
роїв. Напевно, їй невдовзі да-
дуть нову назву. Адже так на-
звали кілька десятиліть тому, в 
радянські часи, бо тут були вста-
новлені пам’ятники «героям», 
але комуно-тоталітарного режи-
му. Ось ці персонажі: Юрій Коцю-
бинський, Примаков, Антонов-
Овсієнко, Щорс, Подвойський, 
Крапив’янський. Одна з публі-
кацій у нашій газеті називалася 
«Алея героїв, катів, жертв?». Бо 
ці діячі, вірна опора тоталітарної 
системи, потім стали і її жертва-
ми, знищуючи одне одного. Але 
перед цим були катами, на руках 
яких — кров незліченних жертв з 
нашого народу. 

Їхні погруддя з постаментів 
патріоти знесли ще понад 4 роки 
тому, невдовзі після Майдану і ще 
за рік до ухвалення парламентом 

законів про декомунізацію. Од-
нак самі п’єдестали, з підписами, 
чомусь стояли в центрі міста, під 
вікнами обласної державної ад-
міністрації, ще не один рік і в пе-
ріод декомунізації. Потрібна була 

реконструкція алеї, щоб їх наре-
шті прибрати. Заодно тут не стало 
і пам’ятників героям війни Кирпо-
носу й Сеньку, вони не підпадали 
під декомунізацію, їх зараз просто 
перенесли в більш підхоже місце.

А щодо назви алеї, тут тут на-
прошується непоганий варіант 
— Катерининська алея. Адже 
вона з’єднує центральну Красну 
площу міста й вулицю, яка прохо-
дить перед шедевром церковної 
архітектури України — Катери-
нинською церквою.

Реконструкція тут почалася 
ще торік. На неї витратили близь-
ко 30 мільйонів гривень з місь-
кого бюджету. Головні зміни такі. 
Демонтовано 4 старі прямокутні 
фонтани й на їхньому місці спо-
руджено 3 круглі. Повністю за-
мінена вкрай побита плитка до-
ріжок. У парковій зоні поміж де-
ревами прокладено й вистелено 
плиткою нові доріжки, зроблено 
клумби. Оновлено клумби й по 
центру алеї. Встановлено нові 
красиві лави й ліхтарі.

Урочисте відкриття оновле-
ної алеї відбувається нині, до 
Дня Чернігова. 

Стадіон 
ім. Гагаріна 
приймають

у комунальну 
власність міста

За це проголосували де-
путати Чернігівської місь-
кої ради. Стадіон передали 
з комунальної до державної 
власності 2009 року. З вихо-
дом «Десни» до прем’єр-ліги і 
проведенням тут матчів ліги 
постало питання вкладати 
кошти в інфраструктуру ста-
діону.

Міський голова В. Атро-
шенко ініціював і вже кіль-
ка місяців веде переговори 
з Міністерством молоді та 
спорту про повернення ста-
діону у власність чернігів-
ської громади. Там погоджу-
ються за умови збереження 
об’єкта як бази олімпійської 
підготовки відповідно до ви-
мог Міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерацій. 
Місто таким чином підтри-
має спорт, і не лише футбол.

Депутати обговорюва-
ли додаткові витрати з бю-
джету на відновлення інф-
раструктури стадіону. Далі 
Кабмін має ухвалити рішен-
ня про передачу об’єкта з 
державної в комунальну 
власність.

Професійне свято бібліоте-
карі відзначають 30 вересня. 
Програма заходів в обласній бі-
бліотеці ім. Короленка:

24 – 30 вересня
Екскурсії для читачів (усі 

фонди відкриті);
безкоштовний запис до 

бібліотеки;
акція «Подаруй бібліотеці 

книгу».
26 вересня
Краєзнавча вікторина «Чернігів 

мій, прийшов ти зі століть!» 13.00. 
Виставка картин Тетяни Ба-

женової. 14.00.
Рідкісні й давні видання з 

фондів бібліотеки. 15.00.
«Салон краси». Майстер-

клас «Мистецтво макіяжу», «Ча-
рівна зачіска». 15.00. 

27 вересня
Початок святкових заходів 

— об 11.00:

урочисті збори друзів бібліо-
теки;

підбиття підсумків облас-
ного фотоконкурсу «Життя як 
книга».

Засідання клубу «Deutsch 
mit spass» — «Німецька із задо-
воленням». 18.00.

29 вересня
Засідання клубу «Italica»: 

«Про бібліотеки італійською». 
15.00.

30 вересня
Засідання клубу «Спілкує-

мось англійською». 15.00.
Виставка «Бібліотека — це 

не тільки книги». Ресурси, отри-
мані Центром «Вікно в Америку» 
за підтримки Посольства США в 
Україні. 

Ласкаво просимо! Чернігів, 
проспект Миру, 41. Тел.: (0462) 
69-71-97.

Так називався обласний семі-
нар бібліотекарів, проведений у 
Сновську на базі районної бібліо-
теки.

Інна Аліференко, директор об-
ласної бібліотеки ім. В. Королен-
ка, зазначила, що бібліотеки мають 
бути активними, повинні пропагу-
вати себе, знаходити взаєморозу-
міння з владою. 

Про історію становлення Снов-
ської центральної бібліотеки, життя 
в громаді розказала директор ЦБС 
Ніна Мокросноп. Попри проблему 
фінансування бібліотек, креатив-
ні та кмітливі бібліотекарі активно 
співпрацюють з іншими закладами 
культури, організовують конкурси, 
квести, книжкові виставки. 

Про інформаційний вісник 
«Мринська громада» розповів бі-
бліотекар Мринської бібліотеки 
Хайдар Джуламанов. Близько семи 

років силами і коштом працівни-
ків бібліотеки, членів літературно-
го клубу та за підтримки сільської 
ради видають газету. Сьогодні це 
періодичне видання на шістнадцять 
сторінок, яке інформує про життя 
не лише села, а й громади в ціло-
му, популяризує творчість земля-
ків. Також Мринська бібліотека го-
тує до видання книги: «Видатні осо-
би Мрина», «Книга пам’яті», «Книга 
рекордів Мрина», планують видати 
й «Енциклопедію села Мрин».

Інна Дудко, директор Менської 
райбібліотеки, поділилася про-
блемами закладу, що став заруч-
ником децентралізації (працівни-
кам кілька місяців не виплачува-
ли зар плати), адже двоповерхова 
будівля в центрі — «ласий шматок» 
для чиновників. Невідомою зали-
шається доля бібліотеки й наступ-
ного року.

Алея оновлена

Трансформація бібліотек 
в умовах об’єднаних громад

Всеукраїнський день бібліотек

«Десна»: перша 
домашня перемога

Ч е м п і о н а т 
України з футбо-
лу, прем’єр-ліга. 
8 тур. 14 верес-
ня. Чернігів, ста-
діон ім. Гагаріна. 
«Десна» — «Ар-
сенал Київ» — 
1:0. 

М’яч на 8-ій 
хвилині забив 

Артем Фаворов. 
Потім весь перший 

тайм наші атакували, 
але більше забити не змогли — реаліза-
ція моментів усе ще не на висоті. Проте 
й не пропустили, вперше на своєму полі. 
Другий тайм пройшов у рівній боротьбі, 
очевидно, тому, що «Десна» збавила обер-
ти. Навряд чи просто грала на утримання 
рахунку, бо реально могла й пропустити. 
Зазвичай другі тайми наші грають слаб-
ше від перших. Мабуть, не вистачає сил, 
досвіду, може, просто гравців, щоб весь 
матч грати в такий швидкісний, гострий, 
комбінований футбол, як грають у першо-
му таймі. 

Після цієї перемоги «Десна» одразу 
піднялася до верхньої частини турнірної 
таблиці. Але в наступному турі — непро-
сте випробування. Уперше наші грати-
муть у прем’єр-лізі в столиці. У неділю, 23 
вересня, — матч у гостях проти київсько-
го «Динамо». Початок — о 17.00. Їдьмо на 
матч або дивімося його по телеканалах 
«Футбол-1» чи «Футбол-2». Уболіваймо за 
«Десну»! 

А
Поті

тайм

Олена Костевич — чемпіонка 
світу з кульової стрільби

Олімпійська 
чемпіонка з ку-
льової стрільби, 
чернігівка Олена 
Костевич на чем-
піонаті світу в ко-
рейському місті 
Ченгвон здобула 
«золото» у стріль-
бі з пістолета на 
дистанції 25 м.

Разом зі званням чемпіонки Олена здобула путівку на 
Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Спортивна гордість Чернігова
Переможці й призери чемпіонатів світу та Євро-

пи, які прославляють наше місто та Україну далеко за 
її межами, зібралися напередодні Дня Незалежності 
України в залі Чернігівської міської ради. Міський голо-
ва В.Атрошенко вручив грошові нагороди спортсменам 
і тренерам.

Їх отримали: переможці й призери чемпіонатів світу і 
Європи з кікбоксингу Роман Власенко, Сергій Лисюк, Са-
дай Алієв, Влада Кухаренко, Сергій Кужельний, Микита 
Кривоус, Єгор Кривоус, Володимир Клюпа, Кирило Мазко, 
Олександра Скирда, Максим Лисиця, Захар Ліхіна, Михай-
ло Єрко, а також їхні тренери Андрій Кужельний, Юрій Си-
доренко, Юрій Єрмілов, Володимир Антонов, Роман Луда-
нік, В’ячеслав Іваненко; переможці й призери чемпіонату 
Європи з козацького двобою Богдан Хмара, Данило Коз-
лов, Тетяна Морщак, Олексій Журавель, Владислав Глє-
бов, Максим Нікітін, Микола Шунько, Гліб Книр, Єгор Мак-
сименко, Андрій Йовчик, Кенан Алескеров; тренери Мак-
сим Мочалов, Олег Пищенко, Юрій Бурнацев; Олексій Ні-
женко — бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби 
самбо.
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Вітаємо Сергія Леп’явка
Указом Президента Порошенка за значний особистий 

внесок у державне будівництво, вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм професору Ніжинського держав-
ного університету Сергію Леп’явку присвоєно звання «За-
служений діяч науки і техніки України».

Він відомий чернігівський історик, доктор історичних 
наук, автор книг та багатьох наукових праць, зокрема з іс-
торії Чернігова, українського козацтва. Наша газета, чита-
чем, передплатником і автором якої є Сергій Анатолійович, 
щиро вітає його з високою відзнакою!

Для споживачів газу відкрився 
п’ятий центр обслуговування
У Бобровиці для клієнтів газових компаній відкрився 

сучасний центр обслуговування. Відтепер 15 тисяч спожи-
вачів газу райцентру та прилеглого району мають змогу 
отримати якісні консультації та сервісне обслуговування в 
новому форматі.

Бобровицька філія стала п’ятою в мережі центрів об-
слуговування ПАТ «Чернігівгаз», які працюють у форматі 
«відкритого простору». До цього сучасні центри були від-
криті в Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці.

За словами голови правління компанії Алли Ярової, цей 
проект має на меті охопити всю область: «На сьогодні новим 
сервісом охоплено майже 232 тис., або 65%, газифікованих 
домогосподарств Чернігівщини. У найближчих планах «Чер-
нігівгазу» — до кінця року, за рахунок переобладнання при-
міщень у Козельці та Бахмачі, досягти покриття 73%».

Відвідувачів нового офісу — фізичних та юридичних осіб 
— консультуватимуть 4 менеджери. В одному місці клієнти 
оперативно отримуватимуть весь спектр послуг, що стосу-
ються газопостачання. Окрім консультацій щодо розрахун-
ків, є можливість вирішити питання технічного характеру: ви-
дача технічних умов на підключення до систем газопостачан-
ня, погодження проектної документації, замовлення послуг з 
техобслуговування або ремонту газового обладнання тощо.

Маршрутка до Києва — 
120 гривень
Такою з понеділка стала ціна на проїзд до столиці і, 

звичайно, звідти до Чернігова. Попередня ціна — 100 гри-
вень, отже, подорожчання — 20%.

 

Поліція затримала 
розбійників, які грабували 
пенсіонерів по селах
Останнім часом до поліції Чернігівщини почали надхо-

дити повідомлення про скоєння низки однотипних погра-
бувань та розбійних нападів на оселі сільських пенсіоне-
рів. Невідомі називалися соціальними працівниками або 
збирачами металобрухту та проникали до помешкань, піс-
ля чого нападали на стареньких, зв’язували їх чи завдава-
ли тілесних ушкоджень, вимагаючи віддати заощадження. 
Отримавши бажане, швидко зникали.

Останній такий напад стався кілька днів тому в Козелець-
кому районі. Назвавшись соцпрацівником, невідомий увірвав-
ся в оселю дідуся, побив його та зачинив у кімнаті, а сам об-
нишпорив усю хату. Тим часом спільниця нападника страхува-
ла його дії, залишаючись на вулиці. Щойно зловмисник знай-
шов заховані у скрині 12 тисяч гривень і забрав, обоє втекли.

У результаті злагоджених спільних дій поліції та прокурату-
ри вдалося затримати підозрюваних, які пересувалися автів-
кою. Затримані виявилися жителями Носівського та Козелець-
кого районів. Причому лідер злочинної групи вже перебуває в 
розшуку за підозрою у скоєнні розбійного нападу на Волині.

Після затримання зловмисників поліція провела обшу-
ки, в результаті яких виявлено докази щодо останнього на-
паду на дідуся й матеріальні цінності, які засвідчують за-
йняття злочинною діяльністю, — ордени й медалі ветера-
нів, речі потерпілих, також вилучено авто, на якому пере-
сувалися злочинці.

Поліція підозрює цю групу у скоєнні серії розбійних на-
падів і пограбувань у декількох районах Чернігівщини. Та-
кож перевіряють можливу причетність затриманих до ана-
логічних злочинів в інших регіонах України.

Поліція проводить досудове розслідування. 

Підпільні цигарки й алкоголь
Податківці області здійснюють досудове розслідуван-

ня у кримінальному провадженні за фактом незаконного 
придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених 
тютюнових виробів (ст. 204 КК України).

Група осіб налагодила збут тютюнових виробів інозем-
ного й вітчизняного виробництва, які марковані підробле-
ними марками акцизного податку, на території Чернігів-
ської, Житомирської та інших областей.

Було проведено обшуки, за результатами яких з неза-
конного обігу вилучено 104,5 тисячі пачок тютюнових виро-
бів («Мальборо», «Бонд», «NZ», «Прилуки», «Прима», «Мінськ», 
«Вінстон», «Класик» та інших) орієнтовною вартістю 3 млн 
800 тисяч грн, 150 літрів фальсифікованої алкогольної про-
дукції у скляній та пластиковій тарі орієнтовною вартістю 30 
тисяч грн, обладнання для виготовлення й пакування алко-
гольних виробів, етикетки з нанесеними логотипами торго-
вельних марок, пробки, пластикові ємності та інше.

Усього вилучено майна на суму понад 4 млн грн.

Мистецька панорама

Артисти привітали 
танкістів

9 вересня в Україні відзначають військове про-
фесійне свято — День танкістів. З цієї нагоди та в 
рамках шефської співпраці артисти обласного фі-
лармонійного центру відвідали селище Гончарів-
ське, що в Чернігівському районі. 

На військовому полігоні концерт для військових 
1-ї окремої танкової Сіверської бригади дали акаде-
мічний народний хор та заслужена артистка естрад-
ного мистецтва України Ніна Коцур і заслужений 
діяч мистецтв України Володимир Гришин. 

Програма стала приємним подарунком для вій-
ськовослужбовців, серед яких немало ветеранів 
АТО. 

СБУ затримала військового на 
збуті психотропних речовин

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України 
затримали військового однієї з частин на збуті психотроп-
них речовин.

Оперативники спецслужби встановили, що військово-
службовець закуповував психотропи через зв’язки у кримі-
нальних колах і збував знайомим. Співробітники СБ Украї-
ни задокументували низку фактів реалізації зловмисником 
психотропних речовин.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби про-
нести на територію військового містечка партії амфетаміну. 
Під час огляду особистих речей затриманого було вилучено 
психотропи та марки ЛСД. За місцем проживання військо-
вого оперативники вилучили пакети з психотропами, упа-
ковки й електронні ваги для зважування наркотичних речо-
вин.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за 
ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невід-
кладні слідчо-оперативні дії.

Затримання зловмисника проводили спільно з військо-
вою прокуратурою та поліцією.

Прес-центр СБ України

Першою подією нового 
сезону обласного філармо-
нійного центру став виступ 
академічного симфонічно-
го оркестру «Філармонія» під 
керівництвом головного дири-

гента, заслуженого діяча мис-
тецтв України Миколи Сукача. 
Участь у концерті взяли Фудзі-
ко Хеммінг (фортепіано, Япо-
нія – Німеччина) й диригент 
Міцунобу Такая (Японія). 

Пані Хеммінг торік дебю-
тувала на чернігівській сце-
ні — теж брала участь у від-
критті сезону. Легендарна пі-
аністка вважається найстарі-
шою виконавицею класичної 
музики у світі, яка продовжує 
гастролювати. Нині Фудзіко 
Хеммінг — 86 років, а її ак-
тивній професійній діяльнос-
ті — майже 70! У доробку пі-
аністки — більше 20 музичних 
дисків, чотири з яких стали 
«золотими». 

Співпраця диригента Міцу-
нобу Такая з чернігівським ор-

кестром триває вже 17-й рік. 
Окрім ювілейного сезо-

ну філармонійного центру, 
оркестр починає святкувати 
свій 20-річний ювілей. Запла-
нована насичена програма, 
вінцем якої навесні 2019 року 
стане грандіозний концерт, 

який «Філармонія» влаштує в 
Чернігові на рідній сцені. 

Під час нинішнього кон-
церту прозвучали шедеври 
класичної музики таких авто-
рів, як Шопен, Ліст, Паганіні, 
Россіні, Моцарт. 

Фото Віктора Кошмала.

Філармонія відкрила 75-й сезон

9 вересня в Національному іс-
торико-культурному заповіднику 
«Качанівка» відбулося XII літератур-
но-мистецьке свято «Качанівські 
музи».

У заході взяли участь громад-
ський діяч, лідер руху «Рідна краї-
на» Микола Томенко, голова Пара-
фіївської ОТГ Валентина Карпенко, 
мистецькі діячі, жителі й гості Кача-
нівки.

Була велика концертна програ-
ма за участю Чернігівського му-
зичного коледжу ім. Л. Ревуцько-
го, обласного філармонійного цен-
тру, Ніжинського коледжу культу-
ри і мистецтв ім. М.Заньковецької, 
фольклорного ансамблю столич-
ного університету культури і мис-
тецтва «Кралиця», Київської муні-

ципальної академії естрадного та 
циркового мистецтва, а також ви-
ступи творчих колективів Парафі-
ївської об’єднаної територіальної 
громади та художніх колективів Іч-
нянського РБК. Гості свята огляну-
ли виставки майстрів декоратив-
но-прикладного мистецтва Черні-
гівщини, ознайомилися з експози-
цією заповідника.

Свято «Качанівські музи» орга-
нізовують у заповіднику щоосені. 
Заповідник «Качанівка» створений 
1981 року в селі Качанівка Ічнян-
ського району на основі палацово-
го ансамблю й парку дворянської 
садиби, заснованої в 1770-х роках. 
На сьогодні палацово-парковий 
комплекс — єдиний в Україні, що 
зберігся повністю.

«Втеча з мряки-2»
У Прилуцькому краєзнавчому му-

зеї ім. В. Маслова відкрито цю виставку 
Людмили Григорівни Матяш.

Представлені картини, мальовані 
рослинами. Роботи виконані в техніці 
«ошибана». Це мистецтво зародилося 
в Японії. У нас майстри, використову-
чи рослини, що ростуть на нашій землі, 
створюють композиції, в яких відобра-
жають красу рідного краю.

Людмила Григорівна — мати Героя 
АТО Григорія Матяша, який  2015 року 
загинув, виконуючи бойове завдання. 
І ця творчість, ці картини, більшість з 
яких створена протягом останніх трьох 
років, стали втечею з мряки, темряви та 
скорботи за сином.

Виставка діятиме до 7 жовтня. 
Можливе проведення майстер-кла-
сів для організованих груп, де всі охо-
чі зможуть учитися малювати квітами.

Виставка Андрія 
Мордовця

Її відкрито в Чернігівському 
художньому музеї до 100-річчя 
від дня народження митця.

Андрій Микитович Мордо-
вець — заслужений художник 
України, лауреат премії імені 
М. Коцюбинського. Народився 
в селянській родині на Сумщині. 
Після війни закінчив Ленінград-
ський інститут живопису, скульп-
тури і архітектури. Згодом пе-
реїхав до Чернігова, якому при-
святив велику кількість творів. 
Багато мандрував Кримом, Кар-
патами, що теж відбилося у твор-
чості. У 1985 році він став одним 
з ініціаторів створення обласної 
організації Спілки художників 
України. 2006 року Андрій Мики-
тович трагічно загинув.

Свято «Качанівські музи»

СБУ викрила адміністратора анти-
українських спільнот у соцмережах

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України під про-
цесуальним керівництвом прокуратури викрили адміністратора анти-
українських спільнот у соціальних мережах.

Правоохоронці встановили, що мешканець Прилуцького району 
створював у соцмережах акаунти, через які адміністрував антиукра-
їнські групи.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник 
розповсюджував матеріали, які містили заклики до зміни меж тери-
торії України, повалення конституційного ладу й державної влади, 
пропагував діяльність терористичних організацій «Л/ДНР», поширю-
вав інформацію, що дискредитує Збройні Сили України.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем прожи-
вання адміністратора співробітники СБ України виявили комп’ютерну 
техніку та мобільні пристрої з доказами здійснення антиукраїнської 
діяльності.

Дії зловмисника кваліфіковані за ст. 110 (посягання на терито-
ріальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу 
України.

У рамках відкритого кримінального провадження проводять пе-
ревірку стосовно зв’язків пропагандиста з російськими спецслужба-
ми та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО.
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Бліц-інформ
68 домогосподарств 
встановили сонячні 
електростанції
Стимулом для цього є заохо-

чення від держави у вигляді «зеле-
ного» тарифу. За останні сім міся-
ців приватних домогосподарств із 
сонячними електростанціями сут-
тєво побільшало: з 39 домогоспо-
дарств наприкінці 2017 року до 
68 домогосподарств станом на 1 
серпня. Такі є в більшості районів 
області. 

Потужність генеруючих уста-
новок коливається від 2,8 кВт 
(Чернігівські МЕМ) до 30 кВт (Бах-
мацькій РЕМ). Середня величина 
потужності становить 13 кВт.

Як посувається 
квартирна черга? 
На квартирному обліку в Чер-

нігівській міській раді перебува-
ють 6269 сімей. На загальній чер-
зі — 3006 родин, у першочерго-
вому списку — 1613, у позачерго-
вому — 650. Останні два списки 
переважно складаються з учасни-
ків бойових дій, одиноких матерів, 
багатодітних сімей, ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС та афганців.

Цього року отримали компен-
сацію на житло дві сім’ї загиблих 
військовослужбовців та п’ять ро-
дин інвалідів І і ІІ групи, учасників 
АТО. Кошти на придбання квар-
тир надано ще п’ятьом родинам 
учасників АТО з числа переселен-
ців. Ще майже 10 мільйонів гри-
вень компенсації було надано 
дев’ятьом воїнам-афганцям. Фі-
нансування триває, тож до кінця 
року кошти на житло отримають 
ще деякі родини.

На Бобровиччині 
фермер знищив 
молодий ліс
Подія трапилася поблизу села 

Рудьківка Бобровицького райо-
ну. Працівники ПАТ «Рудьківське» 
проводили розчищення спецтех-
нікою власних площ поруч з дер-
жавним лісовим фондом. Очевид-
но, землі місцевому фермеру ви-
явилося замало. Бульдозер ПАТ 
«Рудьківське» викорчував 8-річ-
ні лісові насадження на площі 30 
соток.

Працівники державного під-
приємства «Ніжинське лісове 
господарство», які доглядають 
за лісовими насадженнями, по-
бачивши знищений молодий ліс, 
викликали правоохоронців. Ті за-
фіксували факт порушення зако-
нодавства.

У ДП наголошують, що це не 
перше екологічне порушення, вчи-
нене представниками ПАТ «Рудь-
ківське». На них уже складали ад-
міністративний протокол за засмі-
чування лісу. 

Лісівники підраховують суму 
збитків і кажуть, що змусять фер-
мера їх відшкодувати. Окрім зни-
щених молодих лісових культур, 
правоохоронці зафіксували факт 
вирубки двох дорослих дубів — 
саме поруч із площею, яку зачис-
тили працівники сільгосппідпри-
ємства.

У Національному архітектур-
но-історичному заповіднику «Чер-
нігів стародавній» (у Колегіумі, на 
Валу) відкрилася унікальна ви-
ставка творів Леоніда Могучова 
«Спадщина».

40 картин відомого майстра 
пензля прибули з Києва.

Виставка експонуватиметь-
ся в Чернігові кілька тижнів, по-
тім  знову повернеться до столи-
ці, а далі — вирушить у міжнарод-
ну подорож. Експозиція представ-
лена в рамках проекту «Inshe Art 
– Спадщина. Доки ми пам’ятаємо 
— ми живемо!», в Чернігові її пре-
зентувала Олена Балашова — ке-
рівник міжнародного благодійно-
го фонду «Inshe Zhittia». 

Леонід Могучов створив біль-
ше 10 000 малюнків та ескізів ар-
хітектурних пам’яток: церков, ма-
єтків, вітряків, фортець. Значна 
частина творів втрачена. Маємо 
можливість представити 40 кар-
тин художника, які врятовані за-
вдяки МБФ «Inshe Zhittia».

Леонід Борисович Могучов 
народився 24 квітня 1925 року. 
Він був десятою дитиною в багато-
дітній родині працівників Чернігів-
ського драматичного театру.

З дитячих років почав роби-
ти замальовки, основною темою 
яких стало рідне місто Чернігів, 
його архітектура.

Здобути професійну освіту ху-
дожника завадила війна. Після 
звільнення міста 18-річний Лео-
нід у вересні 1943 року пішов на 
фронт. Звільняв Україну, Білору-
сію, Прибалтику, Польщу. Отримав 

важкі поранення, контузію. Інва-
лід війни, Могучов був нагородже-
ний орденами й медалями.

Демобілізувався Леонід Бо-
рисович у 1949-му. 1951 року за-
кінчив Центральну військово-мор-
ську школу в місті Хімки. У 1953-му 
— перший курс Одеського худож-
нього училища, але через матері-
альну скруту залишив навчання й 
повернувся в рідний Чернігів.

Займався художнім оформ-
ленням, ілюстрацією книг. 18 ро-
ків керував образотворчою сту-
дією при будинку піонерів та шко-
лярів. Очолював морський клуб 
ДТСААФ, передаючи чернігів-
ським хлопчакам навички й до-
свід професійного моряка.

Невтомний трудівник, опти-
міст-романтик, любитель подоро-
жувати пішки й на велосипеді, з 
дорожнім мольбертом у руках Ле-
онід Борисович побував на Кав-
казі, в Білорусі, Росії. Багато подо-
рожував рідною Чернігівщиною, 
по Закарпаттю, Буковині, Поділлю 
та інших регіонах України.  

Із творчістю талановитого ху-
дожника-аквареліста вперше гля-
дачі ознайомилися 1953 року. 
Відтоді відбулося понад 500 пер-
сональних виставок художника в 
містах України, Росії, Білорусі, Ка-
нади.

У 1993 – 1994 роках з циклом 
робіт «Духовна спадщина України» 
під патронатом Посольства Укра-
їни в Канаді, Української право-
славної церкви Київського патрі-
архату, Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культу-
ри художник відвідав Канаду. У 22 
найбільших містах відбулися його 
44 персональні виставки.

Одноголосним рішенням чле-
нів Асоціації художників-акваре-
лістів Канади і США Леонід Бори-
сович Могучов був прийнятий у 
почесні члени Асоціації.

Грошей у нього ніколи не було, 
він щедро ділився плодами свого 
таланту. Власні роботи не прода-
вав принципово, тільки дарував. 
Вважав, що дар художника, нада-
ний йому Богом, не продається і 
не купується.

Автор обрамляв свої роботи 
власноруч. Малюнки храмів, які 

перестали існувати, оформляв у 
рами чорного кольору, храмів, які 
збереглися, але вимагали термі-
нового ремонту, — в яскраві жов-
ті рами. Таким способом Могучов 
висловлював свій протест проти 
бездіяльності влади, привертав 
увагу до збереження пам’яток ар-
хітектури та історії.

Під час своїх виставок збирав 
гроші на реставрацію храмів Чер-
нігова. Леонід Борисович передав 
понад 20 тисяч доларів на віднов-
лення чернігівських храмів Парас-
кеви П’ятниці та Михайла і Федора.

Останні роки життя відомий 
художник, інвалід, ветеран війни, 
Почесний член Асоціації худож-
ників-акварелістів Канади і США 
доживав у рідному місті. У крихіт-
ній двокімнатній квартирці-при-
будові, без нормальних меблів, 

посуду, побутової техніки, води і 
будь-яких вигод. До останнього 
дня доглядав за незрячою паралі-
зованою дружиною. Щоб вижити, 
обробляв невеликий шматочок 
землі, вирощував цибулю, огірки, 
помідори, картоплю. Вечорами 
займався улюбленою справою, 
три – чотири малюнки на день — 
обов’язково.

Помер Леонід Могучов 8 трав-
ня 2014 року. Похований у Черні-
гові на міському кладовищі.

Картини Леоніда Борисовича 
Могучова зберігаються в музеях 
України, приватних колекціях Ка-
нади, США, Великобританії, Укра-
їни, Росії, Білорусі, інших країн Єв-
ропи.

Національний історико-
архітектурний заповідник 

«Чернігів стародавній»

Уже рік нема з нами нашо-
го відомого земляка — Миколи 
Прокоповича Компанця. У річни-
цю його смерті колеги, земляки 
із села Смолина й члени Товари-
ства «Чернігівське земляцтво» 
у м. Київ, дружина й рідні, пред-
ставники Чернігівського району 
зібралися вшанувати пам’ять Ми-
коли Прокоповича відкриттям у 
центрі села меморіальної дошки.

Він народився у Смолині, тут 
минуло його важке дитинство. 

Але природний розум, працелюб-
ність вивели Миколу Компанця 
на добрий життєвий шлях. 

Ми вшановували пам’ять мі-
ністра хлібопродуктів УРСР, за-
сновника й почесного президен-
та Української зернової асоціації, 
професора, доктора економічних 
наук, академіка Української тех-
нологічної академії, благодійни-
ка.

Батько Прокіп Андрійович за-
гинув на фронті. Мати Уляна Гор-
діївна загинула від рук місце-
вих бандитів. Опіку над осироті-
лим хлопцем узяли дід Гордій та 
баба Катерина разом з іншими 
представниками дружного роду 
Компанців. Його навчили люби-
ти землю, поважати працю, тому 
після Смолинської семирічки та 
Ковпитської середньої школи 
Микола Прокопович вступив до 
Мелітопольського інституту ме-
ханізації сільського господар-
ства. У 1960 р. здобув кваліфіка-
цію інженера-механіка. Проходив 
практику на цілинних казахських 
просторах. Випускникові пропо-

нували займатися наукою, але 
він обрав роботу в селі. Працю-
вав головним інженером колгос-
пу Дунаєвського району Хмель-
ницької області, в системі «Сіль-
госптехніки». Працював началь-
ником Вінницького обласного 
управління хлібопродуктів і знову 
впроваджував новаторські ідеї, 
модернізував галузь. У 1984 р. 
Миколі Прокоповичу запропону-
вали посаду заступника міністра 
заготівель, а через два роки він 
став міністром. 

Від 1991 р. — голова Держав-
ного комітету України з хлібопро-
дуктів, налагоджував партнер-
ські стосунки із зарубіжними зер-
новими фірмами. 

Микола Прокопович багато 
років очолював осередок Това-
риства «Чернігівське земляцтво» 
у Києві. Відданий патріот Украї-
ни і своєї малої батьківщини. У 
біографічній книзі про Миколу 
Прокоповича є його спогади: «У 
Смолині я поховав бабусю. Дво-
юрідний брат загинув, то я 27 ро-
ків їздив до тітки. Після неї зали-

шилася хата. Продавати її було б 
гріх, я її відновив. Тепер кожної 
суботи в рідному селі. Колишній 
керівник району О. П. Полковні-
ченко не раз звертався до мене 
по допомогу. Тепер у Смолині є не 
тільки дорога, а й кафе, дитячий 
садочок. Я задоволений, що до-
клав до цього своїх рук і коштів». 
Микола Прокопович переживав 
за те, щоб у селі землю обробля-
ли, щоб працював торфобрикет-
ний завод, підтримував земляків 
у вирішенні багатьох питань. 

Голова ради ветеранів галузі 
хлібопродуктів з Києва Володимир 
Анатолійович Почеп зазначив, що 
Микола Прокопович мав стати Ге-
роєм України, адже він у незалеж-
ній Україні організовував хлібне 
забезпечення молодої держави, 
перші танкери з українським зер-
ном вирушили до держав світу за 
пропозицією Миколи Компанця.

Андрій КУРДАНОВ, 
заступник голови 

Чернігівської 
райдержадміністрації, 

краєзнавець

Босоноге дитинство міністра зі Смолина

Врятована спадщина: 
картини Леоніда Могучова знову в Чернігові
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Бліц-інформ

Політикум

Гучні кримінальні справи: 
під прицілом — міністри, 
голова парламентської 
фракції
Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили міністру інфраструктури Володи-
миру Омеляну про підозру в незаконному збагачен-
ні й декларуванні недостовірної інформації. 13 ве-
ресня йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368-2 
та ст.366-1 Кримінального кодексу.

Солом’янський суд Києва зобов’язав Націо-
нальне антикорупційне бюро відкрити проваджен-
ня щодо міністра юстиції Павла Петренка за підо-
зрою в декларуванні недостовірної інформації.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура й 
Національне антикорупційне бюро готують подання 
про зняття недоторканності з лідера депутатської 
фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега 
Ляшка. Йдеться про притягнення Ляшка до кримі-
нальної відповідальності за статтями 366-1 (декла-
рування недостовірної інформації) і 368-2 (незакон-
не збагачення) Кримінального кодексу. 

Ціна на газ 
для населення зростає
Це може відбутися вже від 1 жовтня: українці бу-

дуть платити за газ за новими цінами. Дискусії про 
те, скільки має платити населення, тривали май-
же рік. Причому обговорювали питання з головним 
кредитором — Міжнародним валютним фондом. Бо, 
як заявляє наш уряд, саме МВФ, для отримання від 
нього Україною чергових кредитів, ставить умову 
бездефіцитного бюджету країни, зокрема приве-
дення тарифів на газ до його собівартості. 

Український уряд не може відмовитися від по-
рад Фонду, а разом з тим і його грошей. Кредити, які 
накопичувалися роками, час повертати. А щоб по-
вернути старі борги, потрібні нові.

Україна цього року витратить на обслуговуван-
ня й погашення державного боргу більше 90 млрд 
грн. А в 2020-му — майже 170 млрд грн. Без нових 
боргів упоратися зі старими буде вкрай складно. 
Тому Україна намагається домовитися з МВФ про 
те, щоб замість діючої програми співпраці з ним під-
писати угоду про запуск нової, трохи легшої для нас, 
розрахованої на 1,5 року. Щоб хоч трохи полегшити 
борговий тиск на країну.

Без щеплення дітей 
не пускатимуть до школи 
й дитсадка
Міністерство охорони здоров’я України й Мініс-

терство освіти і науки скерували головам обласних 
державних адміністрацій офіційного листа з прохан-
ням вжити заходів щодо проведення вакцинації дітей. 
У ньому нагадали про вимоги ВООЗ про недопущен-
ня невакцинованих дітей у заклади освіти. У МОЗ та-
кож вказали: згідно зі статтею 15 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» відвідувати 
державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отри-
мали щеплення за календарем профілактичних ще-
плень, або ж  діти, в яких є медичні протипоказання 
до вакцинації. Отже, нещеплених дітей до школи й дит-
садка планують не пускати. Чи правомірно позбавля-
ти дитину права на отримання освіти, якщо вона не 
отримала щеплень за календарем? Коментар юриста. 

«Через статтю 15 Закону України «Про захист на-
селення від інфекційних хвороб» проблеми виника-
ють регулярно. Дитина, проходячи медичну комісію, 
отримує довідку, що здорова, але відвідувати навчан-
ня не може — через відсутність щеплень. Або ж лі-
кар просто не підписує довідку, — говорить В’ячеслав 
Костилєв, юрист, президент ГО «Ліга захисту грома-
дянських прав». — Але ця радянського формату стат-
тя порушує Конституцію України, в якій йдеться про те, 
що кожен має право на здобуття освіти. Окрім того, 
ані держава, ані міністри не мають права нав’язувати 
небезпечні для людини методи лікування чи профі-
лактики. Адже в інструкції до кожної вакцини йдеть-
ся про можливі важкі наслідки для здоров’я і життя 
людини. Вирішувати, допускати нещеплену дитину 
чи ні, має право керівник дитячого закладу. Є чима-
ло випадків відмов. Але в такому разі слід подавати 
до суду. Такі справи батьки вже вигравали не раз, за-
клад змушений був прийняти їхніх дітей на навчання». 

Вочевидь, питання непросте, адже існує ще й 
гарантоване законом право на таємницю про стан 
здоров’я. Очевидно, що між різними правовими ак-
тами є протиріччя. І якщо міністерства прискіпливо 
стежитимуть за виконанням свого «прохання», Укра-
їна матиме прецеденти судових протистоянь між 
противниками щеплень і державою.

Прокуратура Чернігівської області 
розпочала кримінальне провадження 
за фактом пропаганди символіки кому-
ністичного тоталітарного режиму в Нов-
городі-Сіверському. Там міська влада 
досі не демонтувала мозаїчних зобра-
жень комуністичних вождів Леніна й 
Сталіна, що знаходяться на водонапір-
ній башті в центрі міста.

Раніше Український інститут націо-
нальної пам’яті звертався до міського 
голови Олега Бондаренка з листом про 
необхідність демонтажу зображень ко-
муністичних вождів, проте він відмовив-
ся це зробити.

3 липня 2018 року Інститут адре-
сував Генеральній прокуратурі Укра-
їни та Національній поліції України 
офіційні листи, в яких просив поруши-
ти кримінальне провадження за ч.1 

ст.436-1 Кримінального кодексу Укра-
їни — за фактом поширення й публіч-
ного використання символіки кому-
ністичного тоталітарного режиму — та 
притягти винних осіб до відповідаль-
ності.

Прокуратура області повідомила Ін-
ституту про відкриття кримінального 
провадження.

Проведення досудового розсліду-
вання доручено слідчому відділенню 
Новгород-Сіверського відділу поліції.

Як відомо, в Україні діє Закон «Про 
засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів та заборону про-
паганди їх символіки», згідно з яким 
на всій території України забороняєть-
ся «виготовлення, поширення, а також 
публічне використання символіки ко-

муністичного тоталітарного режиму, у 
тому числі сувенірної, публічне вико-
нання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших 
союзних радянських республік або їх 
фрагментів, символіки націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарно-
го режиму».

Відповідно до статті 436-1 Кримі-
нального кодексу України поширення й 
публічне використання символіки кому-
ністичного тоталітарного режиму кара-
ється обмеженням волі на строк до 5 ро-
ків або позбавленням волі на той самий 
строк, з конфіскацією майна або без та-
кої, а ті самі дії, вчинені повторно, кара-
ються позбавленням волі на строк від 5 
до 10 років з конфіскацією майна або 
без такої.

Український інститут 
національної пам’яті

Гриценко звернувся 
до Садового 
із закликом 

до об’єднання
Лідер партії 

« Гр о м а д я н с ь к а 
позиція» Анатолій 
Гриценко публіч-
но закликав ліде-
ра партії «Самопо-
міч» Андрія Садо-
вого до об’єднання.

Про це він заявив в ефірі одного з 
українських телеканалів: «Ми прире-
чені на те, щоб об’єднатися. Це єди-
ний правильний крок. Я запрошую, 
аби ми стали на одну платформу».

За його словами, у двох політич-
них сил є спільне бачення, як рухати-
ся вперед: «Я точно знаю з багатьох 
розмов з Андрієм Івановичем, з ін-
шими представниками «Самопомо-
чі», що в нас спільний біль за те, що 
відбувається в країні».

У травні до «Громадянської по-
зиції» приєдналася політична сила 
«Альтернатива». Партії «Народний 
контроль» (голова Дмитро Добро-
домов) та «Громадянська позиція» 
створюють спільну політичну плат-
форму «Народна довіра».

У зверненні до проку-
ратури заявниці стверджу-

ють, що Ситник озвучив журналіс-
там деякі дані про особисте життя Іри-
ни Німець, отримані із санкціонова-
ного прослуховування її розмов, але 
не оприлюднені публічно. І що ці дані, 
мовляв, ганьблять І. Німець, принижу-
ють її честь і гідність. І головне — що 
це секретні дані слідства проти Кулика. 

От Генпрокуратура і звинуватила 
Артема Ситника в розголошенні дер-
жавних таємниць, тобто матеріалів 
слідства. 

Залишається додати, аби все ста-
ло зрозумілим, що справу проти Кули-
ка порушило якраз кероване Ситни-
ком НАБУ, що слідство там завершено, 
і справа давно в суді. Кулика обвинува-
чують у незаконному збагаченні, обі-
ймаючи посаду, пов’язану з АТО. А по-
сада ця — в Генеральній прокуратурі, 
тобто Кулик був прямим підлеглим Лу-
ценка. А Луценко, у свою чергу, — ви-
суванець і людина команди Президен-
та Порошенка. 

Дуже сумно, що в політичний бо-
ротьбі напередодні нових виборчих 

кампаній у цю колотнечу втягнуто пра-
воохоронні органи, суди. Свідчення 
цього — цілий залп нових криміналь-
них справ, які відкривають і Генпроку-
ратура, і НАБУ. Під їх приціл  потрапили 
міністри уряду, керівники фракцій пар-
ламенту. А народу пропонують вірити, 
що це боротьба з корупцією, а не полі-
тична колотнеча. 

А найбільш прикро, що в цих бата-
ліях на другий план відсувають кар-
динальні для держави речі — свобо-
ду слова, загалом демократію. Речі, 
які стократ важливіші від мишачого 
вовтузіння довкола нинішніх і майбут-
ніх післявиборчих посад. І тут уже ціла 
вервечка явищ. Це і затія у Верховній 
Раді зі спробою заборонити журналіс-
там фотографувати там депутатів без 
їхньої згоди. Ну, скажіть, наприклад, 
як тоді фотографувати такі колоритні 
картинки, як бійки депутатів довкола 
президії і трибуни парламенту? Часом 
дуже вже колоритні, коли в об’єктив 
потрапляє обтягнута штанами (поки 
що) дупа нардепа, який сидить верхи на 
колезі. Запитувати в цієї дупи? 

Або нова інструкція Міністерства 

юстиції, згідно з якою обмежують пра-
ва дослідників на копіювання матеріа-
лів архівів, усупереч ухваленому  2015 
року одному із законів про декомуніза-
цію. Або так звана «реформа» Укрпо-
шти, яка просто нищить місцеву пре-
су. Підозріло, що це збіглося з довго-
очікуваним роздержавленням преси. 
Нарешті вона звільнилася від місцевих 
князьків, посвіжішала, стала писати 
про те, що хвилює людей. І тут тобі — 
«реформа» пошти, з такою «доставкою 
і передплатою» газет, що далі нікуди. 
Або похапливе відключення аналого-
вого телебачення, з чим усе не так про-
сто. Не випадково ж почали з вимкнен-
ня одного дуже популярного телекана-
лу, який є в опозиції до нинішньої вла-
ди. І саме цей канал уже оскаржив у 
суді рішення про це відключення. 

Залишається хіба що нагадати пер-
шу (головну) статтю Конституції Украї-
ни: «Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова 
держава». Звернули увагу? «ДЕМОКРА-
ТИЧНА». Це не декларація, це Закон, 
Основний Закон Української держави.

Петро АНТОНЕНКО

Прокуратура відкрила кримінальне провадження 
за зображення Леніна і Сталіна в Новгороді-Сіверському

Ще один відо-
мий український по-
літик заявив про на-
мір балотуватися на 
посаду Президента 
України. Біографіч-
на довідка про ньо-
го. Роман Петрович 
Безсмертний наро-
дився 1965 року в с. 

Мотижин Київської області. За фахом пе-
дагог. Кандидат політичних наук. Народ-
ний депутат України ІІ – V скликань. 2005 
— віце-прем’єр-міністр України. Очолю-
вав партію «Народний Союз – Наша Укра-
їна» (2005 – 2007). Заступник глави Се-
кретаріату Президента України В. Ющен-
ка (2007 – 2008). З лютого 2010 р. по 
червень 2011 р. — Надзвичайний і Повно-
важний посол України в Білорусі.

Роман Безсмертний 12 вересня мав у 
Чернігові насичену програму, в центрі якої 
була дискусія «Якої ми хочемо України». 
Такі зустрічі вже відбулися у Львові, Хар-
кові, Одесі, Вінниці, Дніпрі та Луцьку.

У Чернігові в центрі «Світогляд» гість 
зустрівся з великою групою громадських 
активістів. У прес-центрі «Чиста політика» 
дав прес-конференцію для журналістів. 
Увечері в культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо» відбулася зустріч з молод-

дю. Одна з основних тез політика: «Діагноз 
усюди один — це розрив між державою і 
суспільством. Вони існують окремо. Сус-
пільство вже давно переросло державу у 
своєму розвитку. Воно активне і прогре-
сивне. Держава — законсервована й зо-
середжена на собі».

Роман Безсмертний — читач на-
шої газети від її першого номера, всі ці 
шість з половиною років отримує газе-
ту в електронному вигляді, про що ска-
зав на прес-конференції. Природно, тут 
йому було й запитання від редактора 
нашої газети Петра Антоненка: «Романе 
Петровичу, якщо людина балотується на 
якусь посаду, скажімо, президента, ціл-
ком очевидно, вона вважає, що той, хто 
нині обіймає цю посаду, не справляєть-
ся чи не повністю справляється з цими 
функціями. Тому претендент на посаду 
президента має бути опонентом діючо-
го глави держави. Це нормальна вибор-
ча кампанія, виборча боротьба. Якою 
мірою Ви є опонентом нинішнього пре-
зидента, наскільки і за що саме його 
критикуєте?»

Спершу відповідь була короткою: «Для 
мене головне — людина, а для Порошен-
ка — гроші. Достатньо?» «Достатньо», — 
відповів редактор. Усе ж гість детальніше 
розгорнув цю тезу. 

Роман Безсмертний у Чернігові

Обережно: демократія
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Бліц-інформ
Верховний Суд 
заборонив 
біженцям  участь у 
місцевих виборах 
Верховний Суд України 

постановив, що внутріш-
ньо переміщені особи не 
мають права голосувати на 
місцевих виборах за міс-
цем тимчасового прожи-
вання.

«Реєстрація місця про-
живання внутрішньо пере-
міщеної особи є тимчасо-
вою та не є підставою для 
участі в місцевих виборах», 
— йдеться в заяві Суду.

«Право участі в місце-
вих виборах є лише в тих 
громадян України, які по-
стійно проживають на від-
повідній території та мають 
реєстрацію постійного міс-
ця проживання на терито-
рії відповідного села, сели-
ща, міста», — наголосили в 
Суді.

Мінкульт планує 
профінансувати 
60 фільмів і серіалів
Міністерство культури 

України планує профінан-
сувати цього року понад 60 
фільмів і серіалів, які отри-
мали найбільшу кількість 
балів на конкурсі фільмів 
патріотичного спрямуван-
ня. 

Між цими кінопроекта-
ми Мінкульт планує розпо-
ділити передбачені в дер-
жавному бюджеті кошти на 
виробництво (створення) 
та розповсюдження філь-
мів патріотичного спряму-
вання. Йдеться про 500 
млн грн, які виділені на цю 
програму з держбюджету.

Укрпошта підняла 
тарифи одразу 
на 40 відсотків
Від 10 вересня від-

правлення поштової ко-
респонденції стало дорож-
че  на  40%. Наприклад, 
звичайний лист вагою до 
50 грамів подорожчав на 
2 гривні, вагою до 250 гра-
мів — на 3 гривні, відпо-
відно подорожчали і листи 
до 1000 і 2000 грамів. Так 
само на 40% подорожчало 
відправлення бандеролей. 
Відправлення посилки ва-
гою до 10 кг (без оголоше-
ної вартості) стало дорож-
че на 3 гривні (на 30%).

У січні наступного року 
планується ще один етап 
підвищення тарифів до 
вже існуючих: надсилання 
листів стане дорожче ще 
на 14 відсотків, надсилан-
ня посилок — на 15 відсо-
тків.

Відправлення міжна-
родної кореспонденції в 
Укрпошті поки що залиша-
ється на колишньому ціно-
вому рівні, адже на почат-
ку року вже було різке під-
вищення цього тарифу. 

Міністерство науки та освіти України 
представило новий проект українського 
правопису. Експерти, які над ним працюва-
ли, кажуть, що правопис розробили на фун-
даменті української традиції. 

Правописна комісія повернула до життя 
низку особливостей «харківського» правопи-
су, який затвердили 1928 року. До 15 вересня 
проект був на громадському обговоренні.

Ідея змінити правопис виникла через те, що 
українська мова, як і будь-яка інша, розвива-
ється й неодмінно народжує нові явища, пояс-
нює заступник міністра освіти та науки України 
Максим Стріха.

Попередню редакцію українського право-
пису ухвалили ще 1990 року. Після цього здій-
снювали кілька спроб внести до нього зміни, 
але вони провалилися через те, що це питання 
було політизованим, зазначив Стріха.

Основною ознакою нового правопису є 
наявність варіативності у спірних випадках.

Для використання в побуті, за словами ди-
ректора Інституту мовознавства імені Потебні 
НАН України Богдана Ажнюка, новий правопис 
має великий позитив: він розширює межі до-
зволеного й мінімізує кількість точних приписів.

Основні зміни
Новий український правопис дозволяє ва-

ріанти використання відповідних літер у чоти-
рьох випадках.

Проект рекомендує писати «и» або «і» на по-
чатку слова перед приголосними «н» та «р». Тоб-
то обидва слова — індик та индик — згідно з 
новим правописом будуть правильними.

Окремі дієслова й похідні від них іменники, 

вигуки, частки пропонують писати з літери «и». 
Скажімо, икавка, ич! 

В узвичаєних в українській мові словах 
грецького походження з літерою «ф» новий 
правопис допускає варіантне написання літе-
ри «т». Скажімо, правильним вважатиметься 
написання кафедра й катедра, міф і міт, ефір 
та етер.

Так само можна буде на власний розсуд ви-
рішувати, писати аудиторія чи авдиторія, ауді-
єнція та авдієнція.

В офіційних документах варіативності не 
передбачено: там рекомендують писати пер-
ший з двох варіантів: «і», «ф» та «у».

В іншомовних іменах та прізвищах людей 
дозволяють вживати як «г», так і «ґ». Тобто по-
милкою не буде написання слова Вергілій та 
Верґілій.

Згідно з новими правилами, в художніх тек-
стах іменники третьої відміни на -ть, а також 
слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь 
у родовому й давальному відмінках можуть на-
бувати як варіант закінчення -и: гідности, кро-
ви, незалежности.

У словах з латинським коренем -ject- ре-
комендують вживати літеру є: об’єкт, проєкт, 
проєкція.

Правопис пропонує писати разом слова 
з регулярно вживаним іншомовним компо-
нентом: попмузика, пресконференція, віце-
прем’єр, експрезидент. 

Пів пропонують писати окремо із загальни-
ми та власними назвами в родовому відмінку 
однини: пів аркуша, пів Києва. Якщо ж «пів» ста-
новить з іменником єдине поняття і не виражає 
значення половини, то їх рекомендують писати 
разом: півмісяць, півострів.

Думки експертів
Проект нового правопису не означає, що 

весь старий вирушить на смітник, зауважує 
експерт напрямку «Освіта» Українського інсти-
туту майбутнього Микола Скиба. «Минув час 
вимовляти, писати деякі слова, особливо вжи-
вання «и» в кінці слів, наприклад, радости. Уже 
виробилася певна звичка, вже не будемо ми 
так вимовляти».

Редактор «Порталу мовної політики» Мико-
ла Кобелєв наявність варіативності вважає 
невиправданою. «Розмиваються мовні норми. 
Стає не зрозуміло, як писати. У результаті ті, хто 
зараз пишуть «у», й далі будуть писати через «у». 
Ті, хто зараз пише через «в», й далі писатимуть 
через «в». У чому тоді суть реформи?» 

Загалом переважна кількість змін стосу-
ється слів іноземного походження — зміню-
ється варіативність їхнього відтворення укра-
їнською. 

З одного боку, філологи схвалюють зміни, 
оскільки, за їхніми словами, новий правопис 
буде значно більш українським — він повер-
не нам мову до тих принципів та норм україн-
ської мови, які властиві українцям, які існували 
в Україні до абсолютної русифікації, що відбу-
валася в 1950-ті роки. Крім того, науковці за-
певняють, що багато норм залишається.

З іншого боку, правопис не враховує чима-
ло тих змін, яких зазнала наша мова з радян-
ських, а тим більше — дорадянських часів. Тому 
чимало запропонованих конструкцій сьогодні 
мають дещо штучний вигляд. І, якщо вони бу-
дуть прийняті, тільки ускладнюватимуть життя 
школярам, яким доведеться вчитися за новими 
правилами.

Ще кілька років тому про цю 
трав’янисту рослину говорили як 
про екзотичну, малопоширену. Зви-
чайно, дуже небезпечну. Тому й про-
пагували знання про неї, попере-
джали, що треба всіляко не допус-
тити її поширення. 

Нині ці застереження й попе-
редження — просто наївні. Пізно! 
Амброзія вже не просто поширила-
ся, попри всі перестороги, а нас пе-
ремогла. 

Іду в Куликівці на залізничну 
станцію повз колію асфальтованою 
доріжкою. Обабіч неї всі кілька со-
тень метрів — густа стіна амброзії. 
Днями залізничники її трохи скоси-
ли, але на якісь два метри від доріж-
ки. А далі, на десятки метрів ушир, 
ця трава повзе через долинку, на 
прилеглі двори мешканців. 

Їду приміським поїздом від Ні-
жина до Прилук. Уздовж колій ціли-
ми кілометрами — стіна амброзії. 
Що там казати: на самій станції Ні-
жин (мова не про приміщення вок-
залу, станція — це дуже велика те-
риторія) амброзія густо росте навіть 
по залізничних коліях, між шпала-
ми, це на під’їзді з боку Києва.

Отже, цю битву ми програли. 
Але кому? Наскільки це є тривож-
ним? 

Ось яка інформація міститься в 
енциклопедії про амброзію. 

За сприятливих умов амброзія 
досягає 2 метрів заввишки, фіто-
маса може досягати до 10 тонн на 
гектар. Розмножується переваж-
но насінням, яке утворює у великій 
кількості: рослини можуть давати 
по 30 – 40 тисяч насінин, а окремі 
екземпляри — до 80 – 100 тисяч. 
Насіння зберігає сходжуваність у 
ґрунті до 40 років. Розвиваючи ве-
лику надземну масу, амброзія поли-
нолиста здатна в польових умовах 
витісняти і пригнічувати культурні 
рослини.

Надмірно висушує і виснажує 
ґрунти, на утворення тонни сухої 

речовини амброзія відбирає з 
ґрунту 950 тонн води — вдвічі 
більше, ніж пшениця, втричі — 
ніж кукурудза. При густині до 20 
рослин на квадратний метр ви-
носить із ґрунту на гектарі 
135 кг азоту, 40 кг фосфо-
ру, 157 кг калію, що вдві-
чі-втричі більше, ніж пше-
ниця й кукурудза. За се-
редньої забур’яненості 
амброзією врожай со-
няшнику знижується на 
40%, кукурудзи — на 35%.

Це щодо впливу на до-
вкілля. А ось — на людину. 

Квітковий пилок амб-
розії дуже шкідливий. У пе-
ріод цвітіння, від середини 
липня до настання осінніх 
заморозків, серед населен-
ня спостерігається алергій-
не захворювання —  амбро-
зійний поліноз. Пилок амбро-
зії, потрапляючи в ніс, бронхи, 
викликає сльозотечу, порушує 
зір, підвищує температуру тіла, 
відбувається різке запалення сли-
зових оболонок верхніх дихальних 
шляхів, що призводить до нападів 
бронхіальної астми.

За останні роки площа засмі-
ченості амброзією в Україні різко 
збільшилася. Вона вже наближа-
ється до півтора мільйона гектарів, 
і забруднення є в усіх областях кра-
їни. Незважаючи на численні засте-
реження та якісь карантинні заходи. 

Розповсюджується амброзія з 
неочищеним насіннєвим матеріа-
лом, шротом, транспортними засо-
бами. Отже, основним карантин-
ним заходом є категорична заборо-
на завезення засміченої підкаран-
тинної продукції у вільні від бур’яну 
райони. Також обов’язковий каран-
тинний догляд і лабораторна екс-
пертиза завезеної продукції, зо-

крема насіннєвого матеріалу. Се-
ред інших заходів — обстеження 
сільгоспугідь щодо появи амброзії. 

Але, як уже сказано, — що тут об-
стежувати! Амброзія лізе з по-

лів, луків, пасовищ на подвір’я 
і городи людей. Придивіться 

там уважно. 
Що можна зробити не-

гайно? На відміну від ба-
гатьох трав, які наприкін-
ці літа – на початку осе-
ні прив’яли, амброзія буй-
но зеленітиме, цвістиме до 
пізньої осені. Зараз можна 
негайно скосити найбіль-
ші зарості. Проте є зворот-
ний бік медалі: рослина ця 
розмножується не лише сти-

глим насінням, а й коренево. 
І на місці скошених виростуть 

нові рослини. Цей захід не 
дасть хіба що доспіти частині 

насіння, небезпечного алерге-
ну. Тому найліпше, якщо це пооди-

нокі рослини десь на подвір’ї чи го-
роді, вирвати їх з корінням, а коли 
підсохнуть — спалити.

Узагалі ця ситуація спонукає 
до узагальнень і змушує пригада-

ти приказку: грім не вдарить — му-
жик не перехреститься. Біда в тому, 
що ми мало прислухаємося до по-
переджень фахівців стосовно тієї 
чи іншої небезпеки. Так само було 
кілька десятиліть тому щодо коло-
радського жука. Він був настіль-
ки дивиною, що його зображен-
ня друкували на сірникових короб-
ках, плакатах, де показували жука, 
роз’яснювали, яка від нього небез-
пека, закликали виявляти і знищу-
вати. Тепер це смішно чи сумно зга-
дувати. Колорадський жук теж нас 
давно переміг. І хоч постійно вига-
дуємо все нові й нові хімічні препа-
рати проти жука (чи просто «пере-
лицьовуємо» старі), він до них спо-

кійно пристосовується і змушує лю-
дей труїти самих себе, поливаючи 
хімією картоплю на городах. 

Так само ми проґавили поши-
рення СНІДу, який наче недавно теж 
здавався екзотикою. 

Точно так щодо туберкульозу. 
Соціальна хвороба, породжена по-
ганими умовами життя, антисані-
тарією, — все це, здавалося, було 
давно подолано. Але медична ста-
тистика, хоч і не дуже афішована, 
свідчить, що нині в нашій країні — 
мало не епідемічна ситуація з ту-
беркульозом. 

Те саме — із захворюванням 
на кір. Небезпечну хворобу, здава-
лося, зупинили, насамперед вакци-
нацією, але варто було послабити 
пильність, — і в Україні, в тому чис-
лі на Чернігівщині, знову небезпеч-
на ситуація, сотні й тисячі захворю-
вань. 

Те саме — із захворюванням 
корів на лейкоз. Він поширюється 
по фермах сільгоспоб’єднань і дво-
рах селян, попри застороги фахів-
ців, заклики до запобігання, якісь 
начебто карантинні заходи. Видно, 
дуже й дуже слабенькі, нерішучі. 

Те саме — з випалюванням сухої 
трави. Це вже теж епідемія. Кілька 
місяців підряд, з весни по осінь, 
палають луки, узлісся й ліси, при-
садибні ділянки. У пожежах гинуть 
люди, горять обійстя, навіть вулиці 
й хутори. А відповідні служби лише 
умовляють паліїв «бути обережни-
ми», «не палити» безконтрольно й 
де попало. Це замість виявлення 
й покарання порушників. До речі, 
в нас більш як півдесятка держав-
них служб на бюджеті, на держав-
них, цебто народних, коштах, які 
мають право і зобов’язані цим за-
йматися. 

«Грім» уже б’є в багатьох ситуаці-
ях. І не треба бути такими благодуш-
ними й безпечними.

Петро АНТОНЕНКО

Проект змін українського правопису

Амброзія нас уже перемогла
І не лише вона
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Панорама

Національні рекорди

Закордонне українство
Найбільш відвідувані 

туристами країни
Всесвітня туристична організація опублікувала допо-

відь, в якій зазначено, що за 2017 рік було на 6,8% більше 
подорожей, ніж 2016 року. Організація склала рейтинг 
найбільш відвідуваних країн світу. Перше місце — у Фран-
ції: цю країну за рік відвідали 86,7 мільйона туристів. Дру-
ге — в Іспанії, що має 81,8 мільйона відвідувань, третє — 
у Сполучених Штатів, які прийняли 75,9 мільйона туристів. 
Далі йдуть Китай (60,7 мільйона), Італія (58,3 мільйона).

Єгипет очолив рейтинг туристичних напрямків, що 
найбільш швидко зростають, продемонструвавши зрос-
тання на 55,1%. Швидко зростає туризм до Того, Сан-
Марино, В’єтнаму та Грузії.

Восьме чудо світу
До семи давніх чудес світу, які не вціліли, за винятком 

єгипетських пірамід, щороку опитуванням визначають і 
додають одне сучасне чудо. Стало відомо, хто 2018 року 
отримає звання восьмого чуда світу. Це шосе Карако-
рум, яке з’єднує Китай і Пакистан через перевал Хундже-
раб на висоті 4693 метри. Дорога є однією з найскладні-
ших у світі. 810 пакистанських і 82 китайських робітників 
втратили життя через зсуви й обвали під час будівництва 
шосе. Дорогу завдовжки 1287 кілометрів прокладали 
від 1959-го до 1986 років. 

У Пакистані це шосе є одним з популярних туристич-
них об’єктів. 

Археологи знайшли 
найдавніший у світі сир

У Хорватії знайшли горщики із залишками сиру віком 
7,2 тисячі років. Їх виявили на узбережжі Далмації.

Глиняний посуд на ніжках використовували для збе-
рігання ферментованих молочних продуктів, подібних до 
сиру та йогурту. Припускають, що страви, які зберігали в 
таких посудинах, потім легше засвоювались організмом. 

На фестивалі спекли дерун 
вагою 180 кілограмів

Це був 10-ий фестиваль дерунів у місті Коростені 
на Житомирщині. Тут щороку вигадують нові рецепти, 
їх кількість уже перескочила за півсотні. Столиця деру-
нярства зібрала тисячі гостей з усієї України, яких час-
тували картопляними смаколиками. Столи вгиналися 
від наїдків, бо цього року картопля вродила щедро.

Шестеро чоловіків ледь несуть тацю з деруном-ре-
кордсменом. Картопляний млинець завдовжки 161 см 
і завширшки 120 см спекли на місцевому хлібокомбі-
наті. На його виготовлення витратили 220 кг картоплі, 
10 кг борошна, цибулі й моркви. Поласувати рекор-
дсменом змогли всі охочі. 

На гастрономічному фестивалі 
приготували 5 тонн рибної юшки

Фестиваль у містечку  Вилкове відвідали понад дві 
тисячі гостей — куштували мамалигу, десерти з полу-
ниці, сирні делікатеси, інші страви.

Фестиваль відвідав міністр культури України Євген 
Ніщук, який наголосив на унікальності Бессарабії: «Це 
фантастичне місце. Про містечко Вилкове Одеської об-
ласті вже ходять легенди».

Кулінарне досягнення «Дунайських гостин» внесли 
до Національного реєстру рекордів. Охочі безкоштов-
но смакували юшкою, приготованою за традиційним 
рецептом.

На Чернігівщині — теж рекорд 
У нас встановили національний рекорд, розміс-

тивши в кошику з лози 62 дітей. Представники Наці-
онального реєстру рекордів України зафіксували ре-
корд під час святкування Дня Сосниці та 124-ї річниці 
від дня народження видатного кіномитця Олександра 
Довженка. 

Урочисті заходи почалися на центральній площі Со-
сниці, що нині є центром однойменної громади. При-
вітати сосничан зі святом прибули народні депутати, 
представники обласної влади, гості із сусідніх громад 
та делегація з Чернівецької області. 

На центральній площі містечка й відбулося вста-
новлення рекорду. Величезний кошик з лози сплів уро-
дженець Сосниці Євген Косяненко. Узимку він вигото-
вив найменший лозовий кошик, і друзі порадили зро-
бити найбільший, щоб встановити рекорд України. Ко-
сяненко плів кошик два місяці, використавши більш як 
автомобільний причіп лози, яку майстер нарізав на бе-
регах річок Десни й Сейму. Кошик з написом «Рекорд 
України» розмістили біля сцени, його заповнили діти 
— всього в кошику вмістилося 62 дитини. Від громади 
майстер отримав грошове заохочення.

Українському 
православ’ю у США — 

100 років
Українська православна церква (УПЦ) 

США відзначила своє 100-річчя й 1030-літ-
тя хрещення Київської Руси-України. На 
триденні святкування до Сомерсета й Савт-
Бавнд-Брука (штат Нью-Джерсі) приїхали 
гості з усіх куточків США, а також з Канади, 
Великої Британії, Австралії, Бельгії, Украї-
ни.

У залі виставок Консисторії УПЦ США 
урочисто відкрили ювілейну виставку «Укра-
їнське православ’я у Новому світі: 100 ро-
ків у США», яку підготував Історично-освіт-
ній центр. Водночас відбувся з’їзд Україн-
ської православної ліги, на який приїхало 
багато молоді. З ними зустрівся митрополит 
УПЦ США й усієї діаспори Антоній. 

Після вечірньої служби Божої, яку від-
служили в храмі св. Андрія Первозвано-
го, відбувся великий святковий концерт в 
Українському культурному центрі УПЦ США. 

У першому відділенні концерту з про-
грамою церковних піснеспівів виступив 
майже 70-річний український хор «Думка» 
з Нью-Йорка. У другому відділенні предста-
вили музично-театралізоване дійство «Нові 
початки», яке підготував Історично-освіт-
ній центр, а виконали ансамбль бандурис-
ток Північної Америки і танцювальний ан-
самбль «Київ».

28 липня відбулася хресна хода, а біля 
церкви св. Андрія Первозваного відслужи-
ли святу літургію за участі понад 100 свя-
щеників. У літургії взяли участь митропо-
лит УПЦ Канади Юрій, єпископ Антіохійської 
православної християнської архієпархії 
Іоан, єпископ Грузинської православної 
єпархії Північної Америки Саба, архієпис-
коп Грецької православної архієпархії Аме-
рики, екзарх екуменічний Константино-
польського патріархату Деметріос, ієрархи 
Української католицької церкви, Римсько-
католицької архієпископії в Нью-Йорку та 
Нью-Джерсі.

В Українському культурному центрі вла-
штували святковий банкет. Зала на 550 
місць була повна. 

Валерій Чалий, посол України у США, пе-
редав вітання від Президента України.

Степан Качурак, президент Української 
національної федеральної кредитової спіл-
ки, вручив Консисторії УПЦ США чек на 30 
тис. USD. Грошові дари також вручили: 9 
тис. USD — о. Володимир Яворський від 
Української православної церкви в Порт-
ленді (штат Орегон), 10 тис. USD — о. Стівен 
Гутник від Української православної ліги.

На святі були присутні закордонні гос-
ті: о. Богдан Матвійчук з Великої Британії, 
о. Михайло Соломко з Австралії, о. Віталій 
Дерев’янко з Бельгії та інші. У концерті взя-
ли участь Українська академія танцю «Іс-
кра», танцювальний ансамбль «Барвінок» і 
фольклорний гурт «Коріння».

Минули 226-ті роко-
вини пам’яті одного з 
великих поетів — Да-
вида Гурамішвілі. 
Ми віддаємо дани-
ну шани синові Гру-
зії на полтавській 
землі. Нас і сьогод-
ні надихають його 
сповнені любові 
до України вірші, за-
хоплення кобзарським 
мистецтвом та звичаями 
селян. 

До Миргорода, де Давид Гура-
мішвілі прожив останні десятиліття 
й де відійшов у вічність, щороку їдуть 
і земляки поета. Ми разом славимо 
автора «Давитіані» («Давидове») — 
збірки всіх його поезій, укладеної на 
Полтавщині й переданої на батьків-
щину. 

Перед пам’яттю великого грузин-
ського поета схиляємося біля мемо-
ріальних дощок йому українською та 

грузинською мовами на фа-
саді Миргородського лі-

тературно-меморіаль-
ного музею Давида 
Гурамішвілі. До ро-
ковин його пам’яті 
з ініціативи Полтав-
ського грузинського 
братства «Георгія», 

очолюваного Рама-
зі Заркуа, меморіальні 

дошки поетові виготов-
лені на виконання згаданого 

вище доброчинного проекту з ушану-
вання видатних земляків.

Карбовані в камені могутні гори, 
де народився Давид Гурамішвілі, й 
розлогі крила млинів, котрі стали 
йому рідними на Миргородщині, ваб-
лять нас до древніх храмів грузин-
ської Мцхети й помандрувати поето-
вими стежками полтавської землі. 

Валентина ШЕМЧУК,
голова відділення Міжнародної ор-

ганізації «Жіноча громада»

Пам’яті 
Миколи Дмитрієва

Воскресають імена славетних земляків. Се-
ред них — видатний полтавець, просвітянин 
Микола Дмитрієв, чиї 110-ті роковини пам’яті 
минули недавно. Його заслуги в царині україн-
ського права, розбудови громадського життя, 
становлення національної школи і преси неоці-
ненні. Він був захисником рідної мови, редакто-
ром першого на теренах Наддніпрянської Укра-
їни демократичного часопису «Рідний край». 

Пам’ятна дошка побратиму Панаса Мир-
ного Миколі Дмитрієву відкрита в рамках два-
дцятирічного доброчинного проекту «Вшану-
вання пам’яті Великих Українців меморіаль-
ними дошками й пам’ятними знаками на Пол-
тавщині, в Україні й світі». Його організували 
заслужений працівник культури України Ва-
лентина Шемчук і член Ради підприємців міста 
Полтави Вадим Голобородов. 

Розпорядженням голови Полтавської обл-
держадміністрації на пропозицію обласного від-
ділення Міжнародної організації «Жіноча гро-
мада» в Полтаві з’явилася вулиця імені Миколи 
Дмитрієва. 

Журналові українців 
Словаччини — 

«Дуклі» —  65 років
Це літературно-мистецький та публі-

цистичний журнал, орган Спілки україн-
ських письменників Словаччини. Засно-
ваний у м. Пряшів 1953 року як квар-
тальник, від 1966 року — двомісячник. 
Основні рубрики: «Поезія», «Проза», «Пу-
бліцистика», «Гей, хто в світі, озовися» 
(про закордонних українців), «Із роду в 
рід», «Рецензії», «Україна видає» (книж-
кові новинки). Публікує художні твори 
українських письменників Словаччи-
ни, України, закордонного українства, 
переклади, літературно-критичні й пу-
бліцистичні статті, рецензії, мистецькі 
огляди, документи, репродукції картин, 
хроніку культурного життя, бібліографію 
тощо.

«Дукля» об’єднує літературні й куль-
турно-мистецькі сили українців Сло-
ваччини. Журнал має давню традицію 
співпраці з письменниками України, ак-
тивно підтримував шістдесятників, на-
даючи в ті непрості часи свої сторінки 
для їхніх творів.

Від 1992 року головним редакто-
ром журналу працює письменник, пе-
рекладач, літературознавець, критик, 
голова Спілки українських письменни-
ків Словаччини Іван Яцканин.

VIІ чемпіонат світу 
з футболу серед 

української діаспори
Світовий конгрес українців підтри-

мав проведення VIІ чемпіонату світу з 
футболу серед діаспорних команд, який 
відбувся в місті Ірпені Київської області.

Організатором заходу вже всьоме 
стала складова організація СКУ — Між-
народна організація українських громад 
«Четверта хвиля» з Канади.

У чотириденних змаганнях узяли 
участь 12 команд з Австрії, Білорусі, Бол-
гарії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Молдови, 
Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі 
(з Вроцлава і Любліна), США та Чехії. До 
складу команд, які охоплювали учасни-
ків від 16 до 60 років, входили як амато-
ри, так і колишні професійні гравці. 

Переможцями стали українці з Ав-
стрії, на другому місці — з Польщі (Вроц-
лав), на третьому — з Молдови. 

Учасники чемпіонату взяли участь у 
товариській грі з командою «Ірпінь АТО», 
саджали платани на Алеї дружби, вшану-
вали загиблих українських воїнів, зустрі-
чалися з жителями й гостями Ірпеня. 

Чемпіонат відбувся за сприяння На-
ціонального олімпійського комітету, Фе-
дерації футболу, Міністерства молоді та 
спорту України.

Кредитова спілка 
«Самопоміч» зростає
Кредитова спілка «Будучність» з Ворре-

на разом з її філіями у Гемтремку й Вест-
Блумфілді об’єдналася з Українсько-амери-
канською федеральною кредитовою спілкою 
«Самопоміч». У своєму привітальному слові до 
нових членів зі штату Мічиган Богдан Ватраль, 
президент установи/виконавчий директор, 
наголосив: «Ставши членами УАФКС «Само-
поміч», будьте певні, що ви та наша спільнота 
процвітатимуть!»

«Самопоміч» була заснована 1951 року, 
щоб надавати фінансові послуги своїм членам 
і допомагати громадам. За ці десятиліття «Са-
мопоміч» зростала і процвітала. Розширили-
ся послуги кредитової спілки, кількість філій. 
«Самопоміч» допомагає в будівництві церков, 
громадських центрів і музеїв, допомагає мо-
лодіжним організаціям і школам.

УАФКС «Самопоміч» нині — це фінансо-
ва кооперативна установа, яка надає своїм 
членам різноманітні фінансові послуги на ви-
сокому рівні за вигідних умов. Кредитівка за-
вжди залишається вірна своєму гаслу: «Свій 
до свого по своє».

«Самопоміч» нараховує понад 23000 чле-
нів, активи становлять понад $550 000 000, 
резерв становить понад $100 000 000. Філії 
«Самопомочі» розміщені тепер у трьох штатах 
США (Іллінойс, Нью-Джерсі й Мічиган) з голов-
ним бюро в Чикаго.

Докладна інформація про всі послуги, 
які надає КС «Самопоміч», доступна он-лайн 
у розділі Disclosures за веб-адресою www.
selfreliance.com. Ощадності в «Самопомочі» 
застраховані Агенцією федерального уряду 
NCUA до суми щонайменше $250 000, а депо-
зити на особистих пенсійних IRA рахунках — 
на додаткових $250 000.

День української мови 
встановили в Румунії
Палата депутатів Румунії схвалила зако-

нопроект, який передбачає святкування Дня 
української мови 9 листопада. Святкування 
відзначатимуть щороку в населених пунктах 
компактного проживання осіб, які належать 
до української меншини в Румунії.

З нагоди цього свята проводитимуть усіля-
кі культурні заходи, а центральні й місцеві ор-
гани виконавчої влади мають надавати мате-
ріально-технічну й фінансову допомогу в орга-
нізації цих заходів.

Освітньо-культурні заходи зможуть прово-
дити і навчальні заклади, в яких навчання від-
бувається українською мовою.

Вшанували Давида Гурамішвілі 
роко-
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Екоологія: дбаймоо про ннаше ддовккіллляя

Паннорама

Польща й Україна 
розробляють ще два 
залізничні маршрути
Нині триває робота над двома про-

ектами — відновлення залізничного 
сполучення за напрямком Перемишль – 
Мальховіце – Нижанковичі й започатку-
вання регулярного пасажирського спо-
лучення між Львовом та Любліном.

МЗС Польщі звільнило 
працівників з дипломами 
російських вишів
Міністерство закордонних справ 

Польщі заявило, що майже повністю 
очистило установу від випускників Мос-
ковського держінституту міжнародних 
відносин (МДІМВ), а також працівників 
колишніх «комуністичних відомств».

Про це повідомив очільник МЗС 
Польщі Яцек Чапутович.

За його словами, від 2016 року ві-
домство прийняло на роботу 435 нових 
співробітників.

Уряд підтримав 
скасування дозволів  
«цілительство»
Кабінет Міністрів України  схвалив 

законопроект, що передбачає скасуван-
ня видачі спеціальних дозволів для за-
нять цілительством.

Згідно з текстом законопроекту, на-
явність спеціального дозволу на зайнят-
тя народною медициною (цілительством) 
у фізичної особи-підприємця, який воло-
діє народними методами лікування, не 
дає гарантії захистити конституційні пра-
ва громадян.

У законопроекті йдеться: Міністер-
ство охорони здоров’я не має можливос-
ті перевірити, чи є запропонований «ці-
лителем» метод лікування безпечним та 
ефективним для пацієнтів. Для цього не-
обхідно проводити ретельні наукові до-
слідження за стандартами доказової ме-
дицини, які тривають роками.

МОЗ не може приймати в «цілителів» 
«обґрунтування» їхніх «методик», оскільки 
ці «обґрунтування» лежать поза межами 
науки й раціональної картини світу.

МОЗ не є компетентним в етнології та 
культурології і не може перевірити, чи є 
запропонований «цілителем» метод ліку-
вання дійсно заснованим на традиціях 
певного народу.

У січні 2018 року МОЗ виступило з іні-
ціативою скасувати спеціальний дозвіл 
на зайняття народною медициною (ціли-
тельством) шляхом внесення змін до за-
кону, який передбачає порядок видачі за-
значеного дозволу.

В українців на руках 
близько мільйона 
«стволів» — 
так вважає поліція. Насправді, 
мабуть, набагато більше
За даними Департаменту превентив-

ної діяльності Нацполіції, станом на 31 
липня у власності громадян перебува-
ли 892 тисячі 854 одиниці вогнепальної 
зброї.

Йдеться про зареєстровану мислив-
ську нарізну й гладкоствольну зброю.

Водночас, за підрахунками Україн-
ської асоціації власників зброї, щонай-
менше 1,5 мільйона українців мають на 
руках 2,5 одиниці тільки зареєстрованої 
зброї.

Процедуру перереєстрації зброї ко-
жен її власник має проходити кожні 3 
роки, і громадяни часто не дотримуються 
цього правила. 

Разом з тим у власності громадян 
України перебуває і короткоствольна 
зброя. Ситуація з її обліком невтішна.

За даними Української асоціації 
власників зброї, в Україні на руках гро-
мадян перебуває щонайменше 300 тисяч 
лише травматичних пістолетів.

Загалом, за даними американської 
аналітичної компанії Small Arms Survey, 
2017 року на руках в українців сумарно 
перебувало близько 4,4 мільйона оди-
ниць легальної та нелегальної зброї.

Швидкість танення 
льодовиків 

Антарктиди потроїлася 
Про це йдеться в повідомленні 

Програми ООН з навколишнього се-
редовища: «За 25 років, з 1992 по 
2017 роки, Антарктика втратила 3 
трильйони тонн льоду. Темпи скоро-
чення маси льоду в Антарктиді по-
троїлися від 2012 року».

Земля може зіткнутися з гло-
бальним потеплінням на 4 – 5 гра-
дусів за Цельсієм порівняно з доін-
дустріальним періодом. Нині серед-
ня глобальна температура майже 
на один градус перевищує показник 
доіндустріального періоду і зростає 
кожні десять років приблизно на 
0,17 градуса.

Сахара може стати 
потужною 

електростанцією 
Колись пустеля Сахара була 

більш жилим місцем, ніж сьогод-
ні. На це вказують багато археоло-
гічних знахідок у місцевих печерах. 
Сьогодні пустеля не використовуєть-
ся людьми, тоді як її територія досить 
значна — більше 9 млн квадратних 
кілометрів. 

Аргентинські метеорологи ви-
словили ідею, як перетворити Саха-
ру на родючу і придатну для життя. 
Досягнути цього можна, якщо обста-
вити її сонячними й вітряними елек-
тростанціями, — тоді регіон отриму-
ватиме достатньо опадів і стане зе-
леним.

Вважається, що крупні вітряні 
електростанції впливають на рух ві-
трів і посилюють перемішування по-
вітря, а сонячні панелі екранують по-
верхню від прямих променів Сонця 
та охолоджують її. Це підвищить рі-
вень опадів у регіоні мінімум удвічі, 
особливо на півдні пустелі.

Однак для інших пустель сві-
ту таке рішення не підходить через 
особливості місцевого клімату й 
розміри. 

У США запустили 
систему очищення 

океану від пластику
Забруднення Світового океану 

пластиковим сміттям набуло загроз-
ливих масштабів. В океані вже утво-
рилися цілі острови з такого сміття. 

У Сполучених Штатах почали ве-
лике прибирання в Тихому океані. 
Тут 8 вересня запустили першу пла-
вучу систему Ocean Cleanup, яка 
очищатиме океан від пластикового 
сміття.

Принцип роботи придумав п’ять 
років тому голландський винахідник 
Боян Слет, коли йому було всього 19 
років.

Для збирання пластику амери-
канська компанія The Ocean Cleanup 
буде використовувати 600-метрові 
U-подібні плавучі бар’єри, які затри-
мують сміття. Передбачається, що 
всього за п’ять років таким чином 
вдасться видалити з океану до 50% 
відходів, а до 2040 року — 90%. 

Пластик перероблятимуть і вироб-
лятимуть з нього нові продукти.

Німецькі католицькі священики 
чинили сексуальне насильство 

над тисячами дітей 
Понад 3600 дітей у Німеччині зазнали наруги з боку рим-

сько-католицьких священиків у період з 1946 по 2014 роки. 
Такі дані дослідження, яке замовила сама церква.

Згідно з повідомленням, приблизно 1670 церковників у 
Німеччині здійснили певну сексуальну агресію щодо 3677 не-
повнолітніх.

Звіт є останнім у довгій серії свідчень, які розкрили деся-
тиліття сексуального насильства з боку католицьких священи-
ків у всьому світі, не лише в Німеччині. 

Згідно з новим дослідженням, лише 38% ймовірних зло-
чинців потрапили під кримінальне переслідування, і більшість 
з них мала лише невеликі дисциплінарні покарання.

Приблизно кожна з шести справ стосувалася зґвалтуван-
ня. Більшість потерпілих були хлопчиками, а більше половини 
— віком до 13 років. Священики часто переселялися в нову 
місцевість, де не було відомо про їхні дії.

Дослідження складене трьома німецькими університе-
тами з використанням 38 тисяч документів з 27 німецьких 
єпархій. Автори заявили, що справжній масштаб зловживань 
може бути ще більшим, оскільки деякі записи були знищені 
або викривлені.

Бліц-інформ
18 нових видів риб нищать 

водойми України
Риби-чужинці адаптувалися в наших водоймах і витіс-

няють аборигенні види, відбирають корм, поїдають їхню 
ікру. 

«За останні кілька років з’явилося 18 видів нових риб 
і два види крабів. Їхня поява загрожує екологічною ката-
строфою, — говорить голова Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков. — Перш за все вони потрапляють до 
нас із суднами, прикріпившись до дна. Також у трюми мор-
ських кораблів заливають воду для баласту, з нею туди по-
трапляє риба й інші водні мешканці. А в порту призначен-
ня цю воду виливають. Небезпеку становлять акваріумні 
рибки, яких випускають у водойми.

Нові види знищують водорості, що очищають воду від 
шкідливих домішок (фосфатів, нітратів). А ще прибульці ви-
тісняють аборигенних риб, наприклад, судака, ляща, плот-
ву, лина, чехоню, рибця й жереха.

Зокрема, в акваторію Чорного моря потрапив гребне-
вик мнеміопсис, який відвоював собі левову частку кормо-
вої бази планктоноїдних риб і знищує їхню ікру. Через це різ-
ко знизилася чисельність хамси, однієї з головних промис-
лових риб Чорного моря.

Крім того, помічено ротана. Це невеликого розміру хи-
жак, він витримує високі концентрації забруднень, неви-
багливий у їжі, вирізняється високою пристосованістю. 
Практично в усіх затоках Кончі-Заспи вже кілька років 
плаває риба-голка.

Сонячний окунь родом із Центральної та Північної Аме-
рики. Але тепер маємо численну популяцію цього виду в 
Каховському й Кременчуцькому водосховищах, а ще в 22 
річках Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської об-
ластей. Відправним пунктом сонячного окуня було Кахов-
ське водосховище, куди риба потрапила з акваріума. А те-
пер полює на ікру й мальків інших водних мешканців.

Чебачок амурський — маленька рибка, яка плаває 
зграйками, може кусати людей за ноги. Цей агресивний 
мігрант заселив уже весь каскад дніпровських водосхо-
вищ, підриває кормову базу цінних риб, знищує їхню ікру. А 
завезли його з річок Далекого Сходу випадково, разом із 
зарибком цінних білих амурів і товстолобиків.

ООН: на планеті 
голодує кожна 
дев’ята людина

У 2017 році кількість лю-
дей, які страждають від го-
лоду, досягла 821 мільйона 
— на планеті голодує кожна 
дев’ята людина. Про це йдеть-
ся в доповіді ООН.

В Азії голодують 515 міль-
йонів, в Африці — 256,5 міль-
йона, в Латинській Америці й 
Карибському басейні — 39 
мільйонів.

Серед ключових чинників 
зростання голоду у світі є мін-
ливість клімату, екстремальні 
кліматичні явища, такі як по-
сухи й повені, а ще конфлікти 
й економічний спад.

Одночасно з голодом по-
силюється і проблема ожи-
ріння серед дорослого насе-
лення. Ця проблема найбільш 
актуальна для Північної Аме-
рики, але Африка та Азія та-
кож відчувають тенденцію до 
зростання. У світі налічуєть-
ся 38,3 мільйона (5,6%) дітей 
до 5 років, які страждають від 
надмірної ваги. Дорослих, які 
страждають на ожиріння, — 
672 мільйони (13%, або кожен 
восьмий).

Недоїдання й ожиріння 
співіснують у багатьох кра-
їнах. Ускладнений доступ 
до більш корисної їжі че-
рез її високу вартість, стрес, 
пов’язаний з відсутністю про-
довольчої безпеки, і фізіоло-
гічна адаптація до перебоїв 
з продовольством — причини 
ожиріння.

Під час пожежі в музеї 
Бразилії загинув архів 

мов, деякі з них 
більше ніхто не знає
2 вересня в Національному музеї 

Бразилії, якому цього року виповнилося 
200 років, сталася пожежа. За ніч будів-
ля музею, розташованого в палаці Сан-
Крістован у Ріо-де-Жанейро, повністю ви-
горіла. Вогонь знищив близько 90% музей-
ної колекції, що містила 20 мільйонів пред-
метів.

Одна з найбільш значних втрат — ар-
хів матеріалів про мови корінного населен-
ня Бразилії. Втратили архів аудіозаписів 
від 1958 року, пісні мовами зниклих наро-
дів, документи, фотографії, негативи, ори-
гінальну лінгвістичну карту етнічних груп 
Бразилії, архів згадок про всі етнічні групи 
країни від XVI століття.

У Бразилії живе близько 500 племен ін-
діанців, майже 50 з яких вважаються таки-
ми, що вимирають. Представники цих пле-
мен розмовляють 330 мовами, в Націо-
нальному музеї зберігалися матеріали до-
сліджень про приблизно 160 з них. Велика 
частина матеріалів була оцифрована. 

Оцифровування подібних архівів коштує 
дорого. Наприклад, Архів корінних народів 
Латинської Америки в Техасі витратив на 
оцифровування 300 тисяч доларів. Це біль-
ше як удвічі перевищує річний бюджет Наці-
онального музею Бразилії. Музей регулярно 
страждав від нестачі фінансування.

Крім архіву мов корінних народів, На-
ціональний музей Бразилії втратив безліч 
інших цінностей. Серед найбільш відомих 
— найдавніші в Південній Америці людські 
останки віком 12 тисяч років, мумії бра-
зильських індіанців, зроблені за 600 років 
до колонізації, колекція мереживниць, єги-
петський саркофаг віком 2700 років, уці-
ліла під час виверження Везувію римська 
фреска з Помпей. 

Греція хоче повернути 
на батьківщину понад 
15 тисяч своїх учених 

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив про запро-
вадження заходів з повернення до Греції приблизно 15,5 тисяч 
учених, які виїхали з країни на заробітки в період фінансової 
кризи, коли безробіття досягало 29%, а серед молоді — 60%. 

Уряд береться за реалізацію програми з працевлашту-
вання 10 тисяч учених у секторах переробної промисловості, 
сільського господарства й нових технологій, а також 5,5 тисячі 
молодих учених в органах державного сектора із заробітною 
платою, яка відповідає їхній кваліфікації.

«Від 2019 року і протягом наступних двох років будуть сти-
мули у вигляді податкових пільг і звільнення від податків для 
молодих учених, які повертаються в країну», — додав прем’єр.

Ціпрас заявив, що Греція після восьми років отримання фі-
нансової допомоги від Європейського Союзу повернулася до 
«нормального економічного зростання» й відновлення.
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Захистимо біосферу Землі
Сонячна енергія надходить до на-

шої планети завдяки променям ви-
димого світла,  інфрачервоним та 
ультрафіолетовим променям (далі — 
УФ). Украй шкідливими для живих іс-
тот є й УФ-В та УФ-С промені, які про-
сто розривають молекули білків. За-
хистом усієї біосфери від короткохви-
льового ультрафіолету є озоновий 
шар Землі. 

Але так було не завжди. Озоно-
вий шар нашої планети почав форму-
ватися відтоді, як мікроскопічні мор-
ські водорості виробили достатню 
кількість кисню, а це приблизно 10% 
від його сучасного вмісту в атмосфе-
рі. Зауважимо: це також дозволило 
життю вийти з морських глибин на 
суходіл, що до того був просто «стери-
лізований» убивчим ультрафіолетом.

Фізично озоновий щит плане-
ти перебуває на висоті 20 – 35 км, 
проте є вкрай вразливим. Ще 1958 
року французькі науковці Б. Леруа та 
П. Ріго вперше повідомили про зна-
чне зниження вмісту озону у стратос-
фері над Антарктидою. 

У жовтні 1985 року над Антарк-
тидою зареєстровано «озоновий 
отвір». Це означає, що 33 роки тому 
вміст озону у стратосфері над цим 
континентом уже був приблизно на-
половину менший від звичайної кон-
центрації (на 40% від мінімального 
значення). Того самого року країни-
учасники ООН підписали Віденську 
конвенцію, що вимагає систематич-
них спостережень як за хімічними 
процесами, здатними вплинути на 
озоновий шар, так і за змінами у ста-
ні здоров’я людей. 

Дані спостережень засвідчили, 
що причиною стрімкого зменшення 
вмісту озону можуть бути значні ви-

киди фреонів (хлорфторметанів) су-
часною промисловістю. 

Приклади: холодоагенти в конди-
ціонерах, холодильниках і морозиль-
них камерах; протипожежні суміші; 
всілякі парфуми, лаки й фарби, що 
розбризкуються як аерозолі… І що-
року на ринок надходить кілька міль-
йонів тонн фреонів! Лише один атом 
хлору розкладає 100 тисяч молекул 
озону.

16 вересня 1987 року в канад-
ському Монреалі на міжнародній 
конференції, присвяченій пробле-
мам охорони озонового шару, зустрі-
лися представники потужних дер-
жав світу. Вони домовилися щороку 
скорочувати виробництво речовин, 
шкідливих для озонового шару. Зо-
крема, Монреальським протоколом 
було заборонено використовувати 
фреони Ф-12, Ф-13В1, Ф-115, добре 
відомі спеціалістам як ефективні хо-
лодоагенти, піноутворювачі й роз-
чинники.

Порівняймо: 1986 року, до ухва-
лення канадського протоколу, в ат-
мосферу потрапило понад 1 млн т 
фреону, впродовж наступного деся-
тиріччя — у 8 разів менше. Не забу-
ваймо також, що вже накопичені в 
атмосфері фреони ще доволі трива-
лий час (до 130 років) впливатимуть 
на озоновий шар. Тому вчені працю-
ють над штучними методами понов-
лення озону, найкращим з яких ви-
знано лазерне опромінення повітря. 

Після «активного» 1985 року над 
Антарктидою й надалі фіксували озо-
нові отвори. Зокрема, навесні 1987 
року, згідно з даними США, отрима-
ними від канадського супутника «Нім-
бус-7», зареєстровано зниження озо-
ну над стратосферою до 70%, а пло-

ща озонового отвору зросла до 7 млн 
кв. км, тобто становила половину ма-
терикової площі Антарктиди. 1992 
року науковці спостерігали знижен-
ня вмісту стратосферного озону на 
50% уже не лише над Антарктидою, 
а й над сусідніми територіями Півден-
ної Америки (в Аргентині й Чилі).

У наш час за своїми розмірами 
озоновий отвір уже перевищує ма-
терикову площу Антарктиди, тобто 14 
млн кв. км. Через це дуже потерпа-
ють мешканці країн, найближчих до 
цього південного материка. Зокре-
ма, в Новій Зеландії реєструють сут-
тєве збільшення хворих на рак шкі-
ри й катаракту очей, викликане саме 
підвищеним УФ-фоном. 

У якому стані північний щит? 
Отвір знайшли й тут, над архіпелагом 
Шпіцберген, за площею він значно 
менший від своєї південної «родич-
ки», зменшення вмісту озону в ньому 
фіксувалося на рівні 10 – 40%. Проте 
не забуваймо про загрози цього яви-
ща: різноманітні захворювання лю-
дей і тварин, збільшення шкідливих 
мутацій, зменшення врожаю сіль-
ськогосподарських культур.

Згідно з даними Всесвітньої ме-
теорологічної ради та екологічного 
відділу ООН, триває руйнування озо-
нового шару над усією Північною та 
частиною Південної Америки, краї-
нами ЄС, Азербайджаном, Білорус-
сю, Вірменією, Грузією, Казахста-
ном, Киргизстаном, Молдовою, Росі-
єю, Таджикистаном, Туркменістаном, 
Узбекистаном, Україною, Новою Зе-
ландією та Австралією. Вміст озону 
в атмосфері України вимірюють на 
5 озонометричних станціях (Львів, 
Київ, Бориспіль, Одеса, Карадаг у 
Криму). Спостереження останніх ро-

ків підтвердили його значне знижен-
ня. Схожі процеси реєструють для 
всієї Північної півкулі на широтах 40 
– 60 град.

Потужними руйнівними чинника-
ми озонового шару є певні складові 
військової діяльності, наприклад за-
пуск балістичних ракет. Під час кож-
ного старту й «випалюється» величез-
ний отвір, що доволі довго «загоюєть-
ся». Це саме спричиняють двигуни 
ракет, що вирушають у космос з до-
слідницькими намірами. 

Польоти 500 надзвукових тран-
спортних літаків упродовж року удві-
чі зменшують вміст озону на ділянці 
руху. Узагалі внесок «космічних» лі-
таків у справу руйнування озонового 
шару становить 10%.

Інша думка: учасники української 
антарктичної експедиції С. В. Вол-
ков та М. Ф. Козин вважають, що до 
утворення озонових отворів більш 
причетні природні процеси. Науков-
ці нагадують про нахил нашої плане-
ти (це приблизно 23 градуси) по від-
ношенню до Сонця, внаслідок чого є 
періоди року, коли сонячного випро-
мінювання над полюсами нема. Від-
повідно, згідно з даними спостере-
жень, озонові отвори не утворюють-

ся одночасно над Антарктикою та 
Арктикою, ці процеси є асинхронни-
ми. Дослідники посилаються також 
на 900-річні зразки льоду, з яких ви-
лучено фреоноподібні сполуки.

Незалежно від причин утворення 
озонові отвори загрожують існуван-
ню життя на Землі. Як може долучи-
тися до порятунку кожен з нас? По-
слідовною відмовою купувати про-
дукцію, що руйнує вразливий озо-
новий шар нашої планети. Шукаймо 
словосполучення «оzone friendly» 
(тобто «дружній до озону», не шкодить 
йому) або ж  речення «Не містить озо-
норуйнівних хладонів» (це інша назва 
для фреонів). 

Наведемо кілька прикладів. Фір-
ма Glade постачає на український ри-
нок (зокрема, до Чернігова) освіжу-
вачі повітря «Індонезійський сандал» 
та «Після дощу», які не шкодять озо-
новому шару. Те саме можна сказати 
про лак для волосся Wellaflex (ФРН); 
водостійкий спрей для взуття Silver, 
виготовлений у Туреччині за німець-
кою технологією. 

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Імперії руйнуються не тільки через 
навалу варварів або міжусобні війни. 
Деякі розвинуті стародавні суспільства 
зникли через проблеми з екологією: за-
бруднення повітря, вирубування лісів та 
ерозії ґрунтів.

Землероби 
бронзового століття
Міжнародна група вчених досліджува-

ла сотні викопних кісток тварин, знайдених 
на території Ірландії, і дійшла висновку, що 
біохімічні цикли в ґрунті (в тому числі круго-
обіг азоту) порушилися ще в бронзовому віці, 
близько трьох тисяч років тому.

Надлишок у кістках ізотопів азоту 15N 
вказує на втручання в природні екосисте-
ми людини. Наприкінці середнього бронзо-
вого віку вміст цієї речовини в ґрунті різко 
зріс і більше ніколи не падав до вихідних 
значень.

У дикій природі азот накопичується в 
ґрунті й виводиться звідти постійно, забез-
печуючи баланс. Стародавні землероби, ви-
рубуючи ліси, засіваючи ділянки культурними 
рослинами й розводячи худобу, порушили цю 
крихку рівновагу й повністю змінили ґрунтові 
екосистеми Ірландії. 

Результати дослідження можна пошири-
ти на інші регіони світу. Виходить, що зміню-
вати природу під себе людина стала на кілька 
століть раніше, ніж вважалося раніше.

Вирубані ліси 
індіанців майя
Саме порушення біохімічних циклів і, як 

наслідок, збіднення ґрунтів сприяли зник-
ненню цивілізації майя, впевнені американ-
ські й канадські геологи. Аналіз органічних 
відкладень з дна озер Чичанканаб, Сальпе-
тен та Ітцан на півдні Мексики показав, що 
перетворення сіл майя на перші великі міста-
держави супроводжувалося інтенсивним ви-
рубуванням тропічних лісів під ріллю і, відпо-
відно, деградацією ґрунту.

Учені припускають, що ґрунт джунглів, де 
сіяли кукурудзу й інші сільськогосподарські 
культури, не встигав відновлюватися, тому 
індіанцям доводилося знищувати все більше 
дерев і кидати старі поля.

Знеліснені ґрунти руйнувалися, з них ви-
мивалися деякі мікроелементи. Ці незворот-
ні зміни зробили землі майя малородючими, 
що спричинило голод і політичну нестабіль-
ність. У IX столітті нашої ери люди покинули 
більшість міст-держав майя.

Ідоли замість тварин
Схожа історія сталася й на острові Пасхи 

в Тихому океані. Через масове вирубування 
лісів почалася вітрова й дощова ерозія ґрун-
тів, що видно завдяки збільшенню кількос-
ті вимитих з ґрунту іонів металів в осадових 
відкладах. Наслідки не змусили себе чека-
ти: вичерпалася сировина — лісові дикорос-
лі їстівні рослини, впала врожайність куль-
тивованих злаків. Наземні птахи зникли по-
вністю, а видове різноманіття морських пта-
хів скоротилося майже втричі. Брак ресурсів 

призвів до війни між племенами, посилен-
ня соціальної нерівності, появи знаменитих 
кам’яних статуй моаї та масового вимирання 
населення.

Дослідження ґрунту й фундаментів буді-
вель, що залишилися на острові, продемон-
стрували, що, коли його заселяли люди, зем-
ля не була безплідною пустелею, тут ріс суб-
тропічний ліс з високими деревами й чагар-
ником. Ліс почали вирубувати, швидше за 
все, близько 900 року нашої ери. До XX сто-
ліття на острові налічувалося лише 48 видів 
рослин, найбільше з яких — тороміро — не 
вище ніж два метри. Решта — невисокі папо-
роті, трави, осока й чагарники.

Як зазначає біолог Джаред Даймон у 
книзі «Колапс. Чому одні суспільства призво-
дять до процвітання, а інші — до загибелі», 
острів’яни не мали зовнішніх ворогів, оскіль-
ки вони були ізольовані й практично ні з ким 
не контактували. Жодних свідчень про змі-
ну клімату в той період теж немає. Зникнен-
ня культури моаї — екологічна катастрофа, в 
якій винні самі жителі острова Пасхи.

Замість того, щоб будувати човни, жите-
лі острова Пасхи використовували велику 
кількість деревини для транспортування ста-
туй моаї, чим фактично позбавили себе дарів 
моря й можливості покинути острів.

Знищення зеленого 
острова
Вікінги, які колонізували в X столітті 

Гренландію, нерозумно витрачали природ-
ні ресурси й через те наблизили загибель 
свого співтовариства. Довгий час вважа-
лося, що нащадки Еріка Рудого покинули 
острів через кліматичні зміни. Коли 986 
року вікінги висадилися в Гренландії, се-
редньорічні температури в Європі були до-
сить високі. Чотири століття потому настав 
так званий малий льодовиковий період, 
який спровокував голод і масову загибель 
населення.

Однак аналіз проб гренландського льо-
довика, проведений 2015 року американ-
ськими вченими, дозволив дійти висновку, 

що ніякого потепління в X – XIII століттях у 
тих місцях не спостерігалося. У десятому 
столітті там було так само холодно, як і в чо-
тирнадцятому, коли останні вікінги залиши-
ли острів. Тому теорія про різку зміну кліма-
ту навряд чи відповідає дійсності.

На думку Джареда Даймона, войовни-
чі скандинави зазнали в Гренландії невда-
чу через поєднання декількох факторів, 
але головним чином — через споживаць-
ке ставлення до природних ресурсів. До-
слідження озерних донних відкладень по-
казало, що вікінги випалювали ліси під па-
совища для худоби, зрізали дерен для бу-
дівництва й опалення. Ґрунти, позбавлені 
рослинного покриву, руйнувалися. Сканди-
навське населення Гренландії зникло по-
вністю: тисячі, виснажені голодом, загину-
ли у війнах і заворушеннях, тисячі поїхали 
— з нащадків Еріка Рудого нікого не зали-
шилося.

Усе можна виправити
Описані екологічні проблеми смертель-

ні для цивілізації, тільки якщо населення не 
хоче пристосовуватися до мінливих умов. 
Учений Даймон вікінгам протиставляє інуї-
тів, що жили в Гренландії в ті самі часи. Бу-
динки вони зводили зі снігу й льоду, обігрі-
валися підшкірним жиром тюленів, а хар-
чувалися переважно рибою та морськими 
тваринами.

На думку зооархеологів, стародав-
ні єгиптяни сприяли тому, що в долині Нілу 
зникли дикі звірі, але зуміли до цього при-
стосуватися, збільшивши в раціоні частку 
вирощуваних злаків. Як з’ясували дослідни-
ки з Каліфорнійського університету в Сан-
та-Крузі, університетів Сан-Паулу і Бристо-
ля, за останні чотири тисячі років з 37 ве-
ликих ссавців, що жили у Стародавньому 
Єгипті, до наших днів дожили лише 7.

Учені підкреслюють, що нині екологіч-
на ситуація в долині Нілу особливо нестійка 
й порушити її дуже просто. Втрата одного-
двох видів тварин може спровокувати нову 
екологічну катастрофу.

Цивілізації, які загинули зі своєї вини
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«Агентурну справу» заводили 
на людину або групу людей, яких 
підозрювали в антирадянській 
діяльності. За такими людьми 
стежили оперативники й таєм-
ні агенти, а зібрану інформацію 
використовували для обвинува-
чення в суді. Агент НКВС Євгенія 
успішно «садила» київську інтелі-
генцію, та ОУНівці її розкусили.

Студент Борис Матушев-
ський навіть не уявляв, що його 
зустрічі з друзями — злочин про-
ти держави. Тим більше він не 
уявляв, що з їхньої справи по-
чнеться перший політичний про-
цес проти української інтеліген-
ції в УРСР. Матушевський ста-
не одним серед тих небагатьох 
учасників процесу, які виживуть. 
А жінка, яка видала Матушев-
ського і його компаньйонів, ста-
не цінною агенткою спецслужб, 
вона посадить навіть матір сво-
го друга. Її пошлють викрива-
ти ОУН. Але розсекретять і саму 
— розстріляють на Рівненщині 
1945 року.

18 травня 1929 року. До 
квартири, де жив віце-прези-
дент Всеукраїнської академії 
наук Сергій Єфремов, прийшли з 
обшуком. Єфремова не затрима-
ли, але забрали його племінника 
Миколу Павлушка. Майже зразу 
затримали й товариша Павлуш-
ка — Бориса Матушевського. 
Звинувачення — створення те-
рористичної організації. Арешт 
цих двох студентів дав поштовх 
справі Спілки визволення Укра-
їни (СВУ).

Справа СВУ — це показовий 
судовий процес над частиною 
української інтелігенції 1930 
року. Їх судили в будівлі дер-
жавного театру в Харкові. Біль-
шість підсудних — члени Акаде-
мії наук, викладачі або колишні 
політики УНР. Головний обвину-
вачуваний — Сергій Єфремов, 
віце-президент Академії наук і 
в минулому один з лідерів Цен-
тральної Ради. Їх звинуватили у 
змові та спробі державного пе-
ревороту.

Формально цю справу роз-
почали завдяки інформації від 
агентів, які працювали на Дер-
жавне Політичне Управління 
(ДПУ — попередник НКВС). За 
оточенням Єфремова стежи-
ли давно. Віце-президент Все-
української академії наук і ко-
лишній політик УНР не прихову-
вав скептичного ставлення до 
влади. Павлушко жив із Сергієм 
Єфремовим і на допитах розпо-
вів слідству, де лежить щоден-
ник дядька. Цей щоденник став 
основним доказом проти Єфре-
мова.

Це — початок однієї із сімей-
них історій, на які ми натрапили, 
готуючи матеріал про стукачів 
радянських спецслужб. В архіві 
СБУ ми натрапили на дві таких 
історії, що розвивалися навко-
ло процесу Спілки визволення 
України.

Особова справа
В архіві СБУ зберігаються 

як справи репресованих, так і 
справи агентів, які стежили за 
ними. На жаль, до нашого часу 
дійшло лише 3 тисячі справ аген-

тів. Решту кадебісти знищили на-
прикінці 1990-х.

Аби зрозуміти, чи багато це 
— 3 тисячі справ, можна подиви-
тися офіційну статистику НКВС. 
1940 року 47 тисяч людей пра-
цювали на органи держбезпеки. 
Серед них 40 тисяч були таємни-
ми інформаторами. Вони писа-
ли доноси і збирали інформацію 
про людей, яких «розробляли» 
чекісти. Їх кількість дуже варію-
валася залежно від області.

Але робота на спецслужби 
— нестабільне заняття. За 1940 
рік 7,5 тисячі випали з агентур-
ної мережі. Когось списали як 
«баласт». Вони не приносили ці-
кавої інформації і нікого не ви-
кривали. Саме таких було най-
більше. Ще частину репресува-
ли, викрили, або ж ці люди про-
сто зникли. Деякі агенти стали 
«двурушниками» — подвійними 
агентами.

Справи агентів зберігаються 
в будівлі архіву СБУ на вулиці Зо-
лотоворітській. 

Нарешті, отримавши пере-
пустку, ми прямуємо до архіву, 
щоб розпочати вивчати історію, 
яка нас зацікавила. Мова йде 
про агентку Євгенію, або, як її 
насправді звали, Катерину Мінь-
ковську.

На столі архіву на нас чека-
ють сім важких папок, кожна — 
з номером і псевдо агентки. У 
першій папці — підшивка з осо-
бовою справою: анкета, авто-
біографія, розписки, протоко-
ли перевірок, повідомлення про 
нагороди тощо. Частина паперів 
— розшифровки, надруковані на 
машинці. Інші списані від руки на 
випадкових шматках паперу са-
мою агенткою. Але нам потріб-
но не це, а її послужний список, 
щоб зрозуміти, де і над чим вона 
працювала. Знаходимо його аж 
на 57-ій сторінці.

Перший запис звучить так: «В 
1928 – 1930 работала по раз-
работке контрреволюционной 
украинской националистичес-
кой организации СВУ (Союз Ви-
зволення України) и по существу 
вскрытие этой организации на-
чалось с её материалов».

Агентка
Катерина народилася на Хар-

ківщині 1903 року, за національ-
ністю — українка. У десять ро-
ків із сім’єю переїхала до Києва. 
Родина була досить заможною, 
тому батьки відправили дочку в 
хорошу школу. Катерина вчилася 
в українській гімназії імені Кири-
ло-Мефодіївського братства на 
Ярославовому Валу. На початку 
століття це була одна з двох укра-
їнських гімназій Києва.

Сама Катерина згадує свою 
школу так: «Поступление в 1918 
году в эту вторую гимназию, во-
первых, втянуло меня в группу 
украинской националистической 
молодёжи, во-вторых, приблизи-
ло меня к кругам украинских на-
ционалистов». Серед її вчителів 
були Микола Зеров, Олександр 
Грушевський та інші видатні 
представники української інтелі-
генції. Міньковську завербували, 
аби вона стежила саме за ними.

Під час революції Катерина 

поїхала з Києва разом з подру-
гою Клеопатрою Тимошенко. Де-
який час провела в компанії по-
встанського отамана Юліана 
Мордалевича, в якого був роман 
з її подругою. 1922 року посели-
лася в місті Сквирі. Там познайо-
милася й одружилася з Олексан-
дром Міньковським. Олександр 
— син священика, молодий музи-
кант. У деяких документах вказа-
но, що він певний час встиг про-
служити парафіяльним священи-
ком. У нього не було причин лю-
бити радянську владу, але саме 
він першим почав працювати на 
органи держбезпеки. Невідомо, 
що підштовхнуло Міньковських 
до співпраці з Державним Полі-
тичним Управлінням (ДПУ — полі-
тична поліція в ранні роки СРСР).

Революція і війна закінчили-
ся, навколо — голод і бідність. 
Водночас кожен намагався про-
годувати себе і свою родину, як 
міг. Можливо, їх з чоловіком при-
мусили до співпраці погроза-
ми. Зрештою, могло вплинути й 
походження: Олександр був си-
ном попа, що автоматично роби-
ло його ворогом для радянської 
влади. У Катерини два брати во-
ювали проти більшовиків, що теж 
залишало її в хиткому станови-
щі. Утім, працювали вони не тіль-
ки через ці побоювання: страх 
страхом, а за ефективну робо-
ту треба платити. У справу Мінь-
ковської вкладено багато розпи-
сок на отримання одягу, меблів 
та харчів.

Міньковська могла щиро роз-
чаруватися у своєму націоналіс-
тичному оточенні. Про Юліана 
Мордалевича та людей, з якими 
жила в період революції, вона 
писала: «Всякие любовные дела 
и интриги этих «горе-политичес-
ких деятелей», провал организа-
ции «Повстанкома», ссоры и тру-
сость людей этих вселили во мне 
разочарование, потом критичес-
кое отношение».

Мордалевич зраджував її по-
друзі, й узагалі в нього була «дру-
жина в кожному селі». Він ство-
рював видимість активного по-
встання, але фактично нічого не 
робив. А УНР розтратила всі свої 
сили. Коли перемога більшовиків 
стала очевидною, Мордалевич 
здався владі, а потім його «від-
пустили», і він виїхав до Чехосло-
ваччини.

1923 року подружжя Мінь-
ковських переїхало до Києва, 
там вони працювали вчителя-
ми у школі. З часом Катерина, за 
прикладом чоловіка, підписала 
документи про співпрацю з ДПУ. 
Перше завдання — стежити за 
вчителями своєї гімназії. Утім, 
головний успіх їй принесло сте-
ження не за вчителями, а за ро-
диною Матушевських. Батько сі-
мейства, Федір Матушевський, 
помер  1919 року у статусі по-
сла УНР у Греції. Його дружина 
Віра й сини Василь і Борис жили 
в Києві.

Прізвище Матушевських час-
то зустрічається в робочих доку-
ментах Катерини. У своїх звітах 
Міньковська писала, що Борис 
навчався з нею в інституті, й між 
ними зав’язалася дружба. Він ді-
лився з нею думками про політи-

ку, критикував владу, показував 
особистий щоденник і різні лис-
ти. Через неї все це потрапляло 
до ДПУ. Цієї інформації виявилося 
достатньо, щоб заарештувати Ма-
тушевського й Павлушка. А вже 
через Павлушка слідчі отримали 
докази проти Сергія Єфремова.

У той час Міньковські жили на 
вулиці Дмитрівській. Ми спробу-
вали знайти цю квартиру на ви-
падок, якщо там живе хтось, хто 
міг їх знати. Будинок за номером 
19, де була квартира Катерини, 
нині розділений на дві секції — 
19А і 19Б. Поряд майже не зали-
шилося будинків тієї епохи, місто 
стрімко перебудовується й росте 
вгору. Ми запитали кількох жи-
телів, чи не знають вони, де була 
квартира номер 43. Але нам від-
повіли, що такої квартири в бу-
динку немає, і Міньковських та-
кож ніхто не знає.

Після СВУ
Коли Бориса і його брата за-

судили, Катерина не втрачала 
контактів з їхньою сім’єю. Вона 
продовжувала стежити за Вірою 
Матушевською. Усі розмови з 
нею записувала й передавала в 
НКВС. Коли з ув’язнення повер-
нувся Борис, він також продо-
вжував довіряти старій знайомій. 
Розповідав їй про націоналістич-
них емігрантів, про українську ко-
лонію в Канаді, про те, що укра-
їнцям в їхній час безпечніше в 
Росії. Там не звинуватять у на-
ціоналізмі. 1937 року Віру Мату-
шевську заарештували, інкримі-
нувавши створення організації, 
що допомагає ув’язненим, і засу-
дили.

У 1937 році, як пише Міньков-
ська, темп роботи на НКВС дещо 
знизився. Того року репресії ви-
йшли на свій пік, під гарячу руку 
потрапляли в тому числі й колиш-
ні слідчі та оперативники у спра-
ві СВУ. Розстріляли навіть Всево-
лода Балицького, колишнього ке-
рівника держбезпеки УРСР. Тим 
не менше Катерина з чоловіком 
пережили репресії, без проблем 
і швидко повернулися в ряди ак-
тивних агентів.

На початку 1940-х років її го-
тували до роботи за кордоном. 
Керівництво СРСР очікувало ві-
йни, а НКВС шукало спосіб заки-
нути своїх людей до середовища 
націоналістичних мігрантів. У Че-
хії жив брат Міньковської, якого 
сподівалися завербувати. Перш 
ніж відправити людину за кордон, 
її серйозно перевіряли. Тож спра-
ву Катерини-Євгенії відправили 
прямо в центральний офіс НКВС.

Водночас з нею трапилася ще 
одна цікава історія. В одній із за-
писок Міньковська згадує сво-
го сина Богдана. У сина — про-
блеми в школі. Він не зміг знайти 
спільної мови з новою директор-
кою. Одного дня пожбурив у неї 
шкільний білет, назвав «жидів-
кою» і пішов. Міньковська обу-
рюється: «Ему 17 лет, он должен 
был бы закончить школу, а он 
сейчас лишь только в восьмом 
классе».

Це не вперше у Міньковських 
були проблеми з людьми єврей-
ського походження. Олександр 
Міньковський у 1930-х роках 

став диригентом хорової капели, 
але постійно конфліктував зі сво-
їми підлеглими. На нього є ціла 
серія доносів від інших агентів, де 
його звинувачували у стосунках з 
хористкою. Коли почався скан-
дал, Міньковського звільнили з 
хору. Олександр жалівся курато-
ру, що новий керівник — «жид» і 
не розуміє української культури.

Початок війни Міньковська 
провела в евакуації на Кавказі. 
Повернулась  1944 року й дізна-
лася, що сина розстріляли німці, 
а чоловік покинув її. Тим не мен-
ше в НКВС не забули про цінну 
агентку. Катерина почала працю-
вати по справі вже справжньо-
го націоналістичного підпілля в 
Україні. Особиста справа агентки 
закінчується розпискою під гри-
фом «совершенно секретно».

У ньому — список меблів, які 
купили для «цінного агента Єв-
генії»: шафа, стіл, три стільці, дві 
тумбочки й ліжко. Майор держ-
безпеки Цодиков забрав усі ці 
меблі собі на зберігання, що й 
підтвердив розпискою. Катери-
ні Міньковській вони більше не 
знадобляться. Її стратила служ-
ба безпеки ОУН. Але це окрема 
історія.

Жертви
Борис Матушевський відси-

дів свої 5 років по справі СУМ/
СВУ, після чого повернувся в 
Україну. Йому не дозволили посе-
литися в Києві, куди недавно пе-
ренесли столицю, тому він по їхав 
до Білої Церкви. Потім був за-
суджений повторно, але з нього 
швидко зняли обвинувачення, а 
справу визнали помилковою. Бо-
рис жив у Мурманській області в 
місті Кіровську. Працював на ме-
теорологічній станції, листував-
ся з матір’ю і братом. 1943 року 
Бориса мобілізували до армії, він 
служив до кінця Другої світової. А 
після війни вирішив повернутися 
до Києва. Йому дозволили посе-
литися в колишній квартирі мате-
рі. Він працював у Гідрометцен-
трі й поступово домігся реабіліта-
ції матері й брата.

Борис Матушевський і Олек-
сандр Міньковський жили в од-
ному місті. У цьому місті живуть 
їхні діти й онуки. Борис помер у 
1977-му, через два роки помер і 
Олександр. Ще через десять ро-
ків Верховний Суд УРСР скасував 
вирок у справі СВУ.

Надія КЕЛЬМ, Петро БОДНАР, 
Володимир ХАРЧЕНКО

Дякуємо Центру досліджень 
визвольного руху і проекту 

«Архіви КДБ для медіа» за 
допомогу в роботі над статтею.

Сайт «Аргумент», 02.08.2018

В архівах збереглися до-
кументи, у яких вказано чис-
ло агентів НКВС по облас-
тях, у тому числі в розра-
хунку на тисячу населення. 
Лідер — тодішня Кам'янець-
Подільська область: 23 сту-
качі на 10 тисяч мешканців, 
тобто 2,3 стукача на тисячу. 
Звідси і заголовок статті. А 
ще ж були  й добровільні сту-
качі,  донощики.

2,3 стукача на 1000 населення
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Календар 
всесвітньої історії

21 вересня
Народився: 1866 — Герберт Уеллс, 

англійський письменник-фантаст.
Помер: 1709 — Іван Мазепа, геть-

ман України в 1687 – 1709 рр. 

22 вересня
1862 — президент США Авраам 

Лінкольн оголосив про звільнення не-
грів-рабів.

1980 — у Польщі засновано проф-
спілку «Солідарність».

23 вересня
Народилася: 1872 — Соломія Кру-

шельницька, українська оперна співач-
ка.

25 вересня
1789 — Конгрес Сполучених Штатів 

підтримав перші  10 поправок до Кон-
ституції, які увійшли в історію як Білль 
про права.

Народилися: 1765 — Міхал Огін-
ський, польський композитор і політич-
ний діяч;  1906 — Дмитро Шостакович, 
російський композитор; 1920 — Сергій 
Бондарчук, кінорежисер та актор; 1932 
— Анатолій Солов’яненко, український 
співак.

Помер: 1970 — Еріх Марія Ремарк, 
німецький письменник.

27 вересня
1825 — в Англії почався рух пер-

шою залізницею. Паротяг, сконструйо-
ваний Джорджем Стефенсоном, провіз 
поїзд із 450 пасажирами  зі швидкістю 
24 км/год.

1977 — перша атомна станція Укра-
їни — Чорнобильська АЕС — підключе-
на до енергосистеми країни. Промисло-
вий струм дав перший енергоблок по-
тужністю мільйон кіловат.

28 вересня 
Народилися: 1803 — Проспер Ме-

ріме, французький письменник; 1924 
— Марчелло Мастроянні, італійський 
кіноактор.

29 вересня 
Народилися: 1547 — Мігель де 

Сервантес Сааведра, іспанський пись-
менник; 1845 — Іван Карпенко-Карий 
(Тобілевич), український драматург;  
1866 — Михайло Грушевський, україн-
ський політичний і державний діяч, істо-
рик, голова Центральної Ради в 1917 – 
1919 рр.;  1943 — Лех Валенса, поль-
ський політичний діяч, лідер антикому-
ністичної  профспілки «Солідарність» 
у 1980-их роках, президент Польщі у 
1990 – 1995.

30 вересня
1472 — в Майнці Йоганн Гутенберг 

надрукував першу книжку — Біблію.
Народилися: 1841 — Михайло Дра-

гоманов, український літературозна-
вець, історик, публіцист, фольклорист, 
економіст, філософ; 1908 — Давид Ой-
страх, скрипаль-віртуоз.

1 жовтня
1930 — в Московському Кремлі пі-

дірвано Чудов монастир, закладений 
1365 року.

1949 — у Пекіні проголошено ство-
рення Китайської Народної Республіки.

2 жовтня
Народилися: 1869 — Махатма 

Ганді, лідер руху за незалежність Ін-
дії; 1906 — Іван Багряний, український 
письменник.

3 жовтня
1621 — перемога війська під про-

водом Петра Сагайдачного над турками 
під Хотином.

1990 — завершився процес 
об’єднання Східної і Західної Німеч-
чини.

4 жовтня
1582 — Папа Римський Григорій XIII 

запровадив «григоріанський календар».
1853 — розпочалася Кримська війна.
1957 — з космодрому в Казахстані 

запущено перший у світі штучний супут-
ник Землі.

Н а р о д и в с я 
7 вересня 1928 
року в місті Со-
каль на Львівщині 
в родині адвоката 
Данила та громад-
ської діячки Рос-
тислави Богачев-

ських. У той час Сокаль перебував у скла-
ді Польщі. Закінчив місцеву українську 
гімназію. З наближенням радянських 
військ батьки в 1944-му переїхали до Ні-
меччини, а в 1948-му — до США.

Проходив службу в американській ар-
мії (1951 – 1953). Вивчав технічні науки, 
математику. Професор Нью-Йорського уні-
верситету. Автор понад 100 наукових праць 
з астронавтики й фізики. Займався мате-
матичним моделюванням ядерних ракет-
них двигунів і розвитку телефонних мереж.

Учасник програми «Аполлон» — польо-
ту американських астронавтів на Місяць. 
Автор формули, яка дозволила науковцям 
розрахувати повернення космічного ко-
рабля на орбітальну станцію з поверхні ін-

шої планети. Завдяки «формулі Богачев-
ського» 1969 року американський косміч-
ний корабель «Аполлон-11» здійснив політ 
на Місяць (коли людина вперше ступила 
на поверхню земного супутника) і повер-
нувся з екіпажем на Землю.

Помер 3 лютого 2010 року в Лос-
Аламосі (США), похований на цвинтарі 
Саут-Банд-Брук.

В інтерв’ю львівському часопису «Ви-
сокий Замок» сестра Ігоря-Ореста Марта 
Богачевська-Хом’як розповіла: «У брата 
драматична доля: був у німецькому поло-
ні, як солдат США брав участь у війні з Ко-
реєю, здобув престижну освіту, його до-
сягнення визнані в науковому світі, але 
пережив трагедію — у 10-річному віці по-
мерла його донька. Наприкінці життя тяж-
ко хворів. На поминальну службу в Лос-
Аламос прийшло чимало співробітників, 
що вважали його своїм професором».

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

До 150-річчя від дня народжен-
ня української письменниці і гро-
мадської діячки Людмили Стариць-
кої-Черняхівської Український інсти-
тут національної пам’яті презентує 
відео ролик «Люди епохи. Людмила 
Старицька-Черняхівська». 

Обрана 1917 року на Всеукра-
їнському національному конгресі 
членкинею Української Центральної 
Ради, одна із засновниць Комітету 
Українського національного театру, 
письменниця під час Української ре-

волюції 1917 – 1921 років працю-
вала в урядах Української Держави 
часів Скоропадського та УНР доби 
Директорії.

«Державним моїм ідеалом була 
самостійна Україна… Із 8 років, з 
моменту першого пробудження сві-
домості, в мене буяли… любов до 
своєї нації, оганьбленої й пригно-
бленої, і ненависть до тиранів, — 
говорила Старицька-Черняхівська 
1930 року під час допитів у справі 
«Спілки визволення України» (СВУ). 
— Я не погоджуюся з правом дик-
татури пролетаріату, панування од-
ного класу, обстоюю право кож-
ного висловлювати свої думки і не 
визнаю боротьби з релігією приму-
совими методами. Я певна, що ни-
нішній стан перехідний, і всі принци-
пи, що я зазначала, стануть у нашій 
країні підвалиною життя».

Людмила — донька відомого 
драматурга, корифея українського 
театру Михайла Старицького та Со-
фії Лисенко (сестри композитора 
Миколи Лисенка). Народилася 29 

серпня 1868 року в Києві. Подругою 
Людмили була Лариса Косач (Леся 
Українка). Перші твори в альмана-
сі «Перший вінок» вони надрукува-
ли разом.

Після окупації України більшо-
виками у 1920-х роках працювала у 
Всеукраїнській академії наук.

Старицьку-Черняхівську та її чо-
ловіка Олександра Черняхівського 
заарештували на початку 1930-го 
за сфальсифікованими звинувачен-
нями в антирадянській діяльності та 
причетності до вигаданої СВУ.

Суд виніс вирок подружжю Чер-
няхівських — по 5 років таборів та по 
3 роки позбавлення прав за ідентич-
ними звинуваченнями. Щодо Людми-
ли Старицької-Черняхівської — за те, 
що була «членом центру СВУ і прова-
дила керівну організаційну діяльність 
та здійснювала зв’язок з представ-
никами капіталістичних держав». Не-
вдовзі вирок змінили на умовний, з 
проживанням у Сталіно (Донецьк).

14 вересня 1941 року офіцер 
держбезпеки пред’явив пані Люд-

милі звинувачення в тому, що вона, 
будучи «активною українською на-
ціоналісткою, протягом ряду років 
провадила антирадянську націона-
лістичну діяльність». Це були не пер-
ші сфальшовані радянськими спец-
службами звинувачення 73-річної 
письменниці, мемуаристки й пере-
кладачки. В очікуванні суду Люд-
мила Старицька-Черняхівська про-
йшла через принизливі допити й 
жахливі умови утримання. 

Заарештованих, серед них і 
Людмилу Михайлівну, терміново ви-
везли у так званому «телячому ва-
гоні» на відстань 2500 кілометрів, 
у Казахстан. 73-річна письменниця 
не витримала знущань, принижень, 
холоду й голоду — дорогою вона по-
мерла.

У відеоролику використана ін-
формація, надана Галузевим архі-
вом Служби безпеки України та Му-
зеєм видатних діячів української 
культури.

Український інститут
національної пам’яті

Іван Стрільбицький — 
картограф, геодезист 

Іван Опанасович Стрільбицький наро-
дився 18 липня 1828 року в селі Голінка на 
Сумщині.

Походив з давньої козацько-шляхет-
ської родини. Починав навчання в Київській 
школі землемірів при університеті Святого 
Володимира та Межовому корпусі в Москві.

Учасник Кримської війни (1853 – 
1856) у складі Санкт-Петербурзького гре-

надерського полку. Закінчив Миколаївську академію Генерального 
штабу, працював у військово-топографічному відділі. 

Займався укладанням 10-верстної «Спеціальної карти європей-
ської Росії» (1865 – 1871), за яку 1875 року був нагороджений ме-
даллю Міжнародного географічного конгресу в Парижі і яка зберіга-
ла свою актуальність у наступні 60 років.

Автор наукових праць «Обчислення поверхні Російської імперії в 
загальному її складі у часи царювання Олександра ІІ» (1874), де впер-
ше подано точні відомості про поверхню володінь Росії, «Карта Доне-
цького кам’яновугільного кряжу» (1869), «Володіння турків на мате-
рику з 1700 по 1879 роки» (1879). Вони стали вагомим внеском у роз-
виток картографії та геодезії і принесли автору європейську славу. 

Вершиною його творчості вважається франкомовна «Поверхня 
Європи» (1882), завдяки якій метод обчислень Івана Стрільбицького 
був прийнятий картографами Європи.

1899 року вийшов на пенсію, отримав чин генерала від інфантерії і 
повернувся в рідне село, де й помер 28 липня 1900 р. у своєму маєтку.

Недавно я мав нагоду про-
читати книжку «На вічну ганьбу 
Польщі — твердині варварства 
в Європі». Це третє незмінне ви-
дання, перевидане у Львові 2010 
року. У цій книжці описано вар-
варства, скоєні поляками в Гали-
чині в 1930-ті роки. Також пода-
ні протоколи очевидців, зізнан ня 
побитих, лікарські свідоцтва, су-
дові документи, описи й петиції 
чужинців.

Проти виразної волі україн-
ського народу держави Антанти 
рішенням від 14 березня 1923 р. 
передали Східну Галичину Поль-
щі, яка зобов’язалася трактува-
ти українців нарівні з іншими сво-
їми громадянами й забезпечити 
їм вільний культурний та госпо-
дарський розвиток. Однак Поль-
ща, не звертаючи найменшої ува-
ги на міжнародні договори, пере-
бравши владу у Східній Галичині, 
від самого початку послідовно й 
нещадно нищила всі культурні й 
господарські здобутки українців; 
близько 3000 українських дер-
жавних шкіл, що їх мали українці 
під Австрією, обернули на поль-
ські, зачинили численні україн-
ські приватні школи, сотні цер-
ков, осередків «Просвіти», здій-
снили насильну полонізацію ціло-
го краю, викреслили навіть назву 
«український».

Уряд Пілсудського вирішив 
одним махом ліквідувати укра-
їнське питання в Польщі — спо-
собом, що колись практикували 
турки супроти вірмен або росій-
ські чорносотенці супроти жидів. 
Пілсудський вислав на українські 
терени карні експедиції поліцій-
них відділів і кавалерії, які чинили 
страшні спустошення на землях 
Східної Галичини й люто катували 
мирне українське населення. Цей 
ганебний дикий погром україн-
ського народу польський уряд на-
звав «пацифікацією» Східної Гали-
чини.

Східна Галичина пережила 
різні страхіття за Першої світо-
вої війни. Через цю землю кіль-
каразово переходили величез-
ні армії — австрійські, російські, 
але це все ніщо порівняно з тим, 
що діялося за «панської» Польщі. 
Навіть татарські напади не були 
такі страшні й жорстокі, як «паци-
фікація» польського уряду, бо та-
тари переходили через якусь міс-
цевість, а зловлених людей брали 
в полон, але не катували.

Коли катовані українці звер-
талися до суду, то відповідь поль-
ських садистів була така: «Поль-
ща надто сильна й закордону не 
боїться. До суду не звертайся, бо 
там оборони не знайдеш. Украї-
ни ніякої не було, нема й не буде. 

Ти жереш, сучий сину, польський 
хліб, а мрієш про Україну».

Останніми роками триває 
дискусія у пресі, чи Україна має 
перепрошувати Польщу за події 
на Волині 1943 року?

Знову проявляється рабська 
натура українського «малороса», 
де він завжди мусить кланятися 
перед окупантами України.

Доки наші провідники бу-
дуть підписувати різні докумен-
ти в цій справі, повинні нагадати 
польському «шляхетному» урядо-
ві, що спричинило повстання Бог-
дана Хмельницького, гайдамаків, 
УГА,УВО, ОУН і нарешті УПА! Ці всі 
повстання — це була відповідь 
українського населення на ЗВІР-
СТВА, які коїла «шляхетна» Поль-
ща, а також польська римо-като-
лицька церква.

Замість вибачення в Поль-
щі Україна повинна домагатися, 
щоб усі поляки клякали на колі-
на і просили Бога вибачення за 
звірства, які вони чинили над 
«братами-християнами»!

Ще наприкінці: недавні опи-
тування в Польщі виявили, що 
55% поляків далі мріють приєд-
нати Львів та Вільнюс назад до 
Польщі. Бережімося «вовків» в 
овечих шкурах!!

Доктор Богдан БОДНАРУК,
Флорида, США

На вічну ганьбу Польщі
Від редакції. Дійсно, 1923 року 

держави Антанти під тиском СРСР не 
тільки не підтримали відновлення не-
залежної Української держави, а й, 
попри волю мільйонів українців за-
хідних земель, передали ці території 
Польщі. Автор справедливо зазна-
чає, що Польща зобов’язувалася на-
дати українцям повну національно-
культурну автономію, що невдовзі іг-
норувала. 

Більше того: за цим рішенням Ан-
танти західноукраїнські землі пере-
давали до складу Польщі тимчасово, 
на 20 років. Після чого мав бути про-
ведений плебісцит серед населення 
цих земель, який визначив би їх по-
дальшу долю. Чи то населення захоче 
й далі перебувати у складі Польщі, чи 
приєднатися до існуючої Української 
республіки у складі Радянського Сою-
зу, чи, можливо, утворити свою окре-
му Західноукраїнську республіку. 

Та через 20 років палахкотіла 
Друга світова війна, Польща була 
окупована. І про ідею плебісциту 
міжнародна спільнота забула. Відтак 
емігрантський уряд окупованої Поль-
щі ще в 1940-і роки чомусь вважав, 
що західноукраїнські землі й далі ма-
ють належати Польщі. Але українські 
сили — ОУН, УПА — вважали інакше. 
Тому й сталося криваве протистоян-
ня на цих теренах, насамперед на Во-
лині. 

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

Людмила Старицька-Черняхівська — письменниця, діячка УНР

Ігор-Орест Богачевський — 
конструктор космічних кораблів
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Нову онлайн-колекцію ар-
хівних документів, так званий 
самвидав, презентував Центр 
досліджень визвольного руху. 
Це оцифрована збірка нефор-
мальної преси кінця 1980-х – 
початку 1990-х років, сформо-
вана з близько 1000 примірни-
ків. Яку ж роль відіграв самви-
дав в історії України? 

Самвидав 
Івана Багряного

І с н у ю т ь 
різні вер-
сії стосовно 
походження 
назви «сам-
видав». Од-
нак історію 
українського 
с а м в и д а в у 
п о в’яз у ю т ь 
з іменем 
п и с ь м е н -

ника Івана Багряного, який наприкін-
ці 1920-х випустив саморобну книжку 
«Ave Maria».

«За ніч надрукували понад 1200 
примірників. Як вихідні дані було за-
значено рік публікації, а також ви-
давництво «САМ», місця видання не 
позначено, — коментує кандидат іс-
торичних наук Олег Бажан. — Справ-
жній сплеск суспільного інтересу до 
самвидаву спостерігали наприкінці 
1950-х та на початку 1960-х років у 
добу «хрущовської відлиги». 

Ідею самвидаву в першій поло-
вині 1960-х років підхопили десятки 
митців. Саме вони розповсюджува-
ли заборонені художні й суспільно-
політичні твори.

«Найпоширеніший спосіб вивез-
ти позацензурну літературу за межі 
СРСР — за допомогою фотокопій. У 
грудні 1965 року позацензурні праці 

«Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
І. Дзюби, «З приводу процесу над По-
гружальським» Є. Сверстюка, лис-
тування В. Лобка з М. Рильським та 
інші намагався вивезти за кордон 
науковий працівник Пряшівсько-
го університету, член Комуністичної 
партії Чехословаччини, українець 
за походженням Микола Мушинка. 
Та «ідейно шкідливі документи» були 
вилучені при митному огляді на за-
лізничній станції Чоп», — розповідає 
Бажан.

Відродження 
самвидаву
Поет Ігор Калинець разом із 

дружиною Іриною у 1964 – 1965 ро-
ках розповсюджував, передрукову-
вав і особисто виготовляв самви-
дав. Спочатку подружжя поширюва-
ло поезію, прозу й літературну кри-
тику, а вже пізніше, пригадує поет, 
настав час публіцистики.

«Сталася якраз трагедія в пу-
блічній бібліотеці в Києві: згорів 
практично весь український фонд. 

Підпал вчинив співробітник бібліо-
теки Погружальський. Тоді вийшов 
матеріал Євгена Сверстюка, який 
називався «З приводу процесу над 
Погружальським». Це гострий полі-
тичний памфлет, в якому були об-
винувачення комуністичної Росії 
в нищенні українського надбання. 
Той документ швидко поширював-
ся, дістався навіть закордонних ра-
діостанцій. І почалася нагінка, по-
лювання за цим матеріалом», — 
пригадує Калинець.

Український самвидав справ-
ді почав дуже швидко поширювати-
ся. З рук у руки передавали «Інтер-
націоналізм чи русифікація?» Івана 
Дзюби, «Собор у риштованні» Євге-
на Сверстюка, «Лихо з розуму» Чор-
новола та багато інших видань. На-
віть вдалося передати деякі праці 
за кордон. Зокрема, редакція Ра-
діо Свобода отримувала матеріали 
самвидаву з різних куточків СРСР та 
озвучувала їх.

Реакція влади на таку «зухва-
лість» була відповідною: «за антира-
дянську пропаганду та агітацію» в 
Києві, Львові, Одесі й Тернополі аре-
штували понад 20 представників ін-
телігенції.

«У 1965 – 1966 роках почина-
ються вже суди, процеси над тими 
людьми, які займалися самвидавом. 
Арештували братів Богдана і Михай-
ла Горинів, Івана Геля, Мирославу 
Зваричевську, Михайло Осадчого. 
Власне, за поширення самвидаву», 
— розповідає Калинець.

Справа «Блок»
Друга хвиля арештів припала на 

Різдво 1972 року. Упродовж 12 – 14 
січня заарештували 8 людей у Льво-
ві та ще 11 — у столиці. Спершу за-
тримали найпомітніших, у списках 
опинився редактор «Українського ві-
сника» В’ячеслав Чорновіл, поет Ва-
силь Стус, літературознавець Іван 

Світличний, письменник Євген Свер-
стюк та дружина Ігоря Калинця — 
поетеса Ірина Стасів-Калинець.

«Занепокоєння компартійної 
верхівки сплеском суспільного ін-
тересу до самвидаву відобрази-
лося в постановах ЦК КПРС (від 
червня 1971 року) та ЦК Компартії 
України (від 27 липня 1971 року), 
які мали спільну назву «Про заходи 
протидії нелегальному розповсю-
дженню антирадянських та інших 
політично шкідливих матеріалів». 
На виконання вказівок партійно-
го ареопагу КДБ при РМ УРСР уліт-
ку 1971 року розпочав розробку 
спецоперації під кодовою назвою 
«Блок» — заходи для нейтралізації 
найактивніших, пов’язаних між со-
бою «націоналістичних елементів» в 
Українській РСР, причетних до роз-
повсюдження «антирадянських та 
інших політично шкідливих матеріа-
лів, так званий самвидав», — додає 
Бажан.

Загалом протягом 1972 року 
засудили близько 100 чільних осіб, 
більшість з них — за антирадянську 
діяльність.

«Їх ув’язнювали за те, що вони 
намагалися доносити інформацію 
про те, що ж насправді відбуваєть-
ся за залізною завісою», — пояснює 
директор Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України Ан-
дрій Когут.

Самвидав як явище
Проте навіть тривалі арешти й 

розлука з рідними не могли стати на 
заваді українським дисидентам, які, 
повернувшись із заслань, узялися 
за старе.

«Перебудовний самвидав тво-
рили ті самі люди, що цим займали-
ся десятьма або й двадцятьма рока-
ми раніше. Одною з найважливіших 
персон того часу був Дмитро Квець-

ко. Він самвидавник номер один за 
кількістю випущених видань. Націо-
наліст, засновник «Українського на-
ціонального фронту» в 1960-х роках, 
мав стосунок до створення й редагу-
вання журналу «Воля і Батьківщина», 
який протримався цілих 16 номерів, 
а потім він узявся робити самвидав 
у перебудову», — розповідає колек-
ціонер і дослідник періодичного сам-
видаву, засновник Музею-архіву 
преси в Києві Вахтанг Кіпіані.

«Український вісник», «Євшан-
зіл ля», газета «Гомін перебудови», ін-
формаційний бюлетень Української 
Гельсінської спілки, літературно-
громадський альманах «Карби Гір» 
та багато інших видань стали голо-
сом епохи.

«Навіть 1988 року, коли поча-
ла з’являтися неформальна преса, 
КДБ достатньо активно працювало 
для того, щоб це зробити неможли-
вим. Він намагався вилучати сам-
видавні й неформальні видання. Це, 
наприклад, журнал «Український ві-
сник». Це вже був 1988 рік. У Мо-
скві повним ходом йде перебудова, 
«гласність» і таке інше, а в Україні не 
так усе було просто», — зазначив на 
презентації оцифрованої колекції 
Андрій Когут.

За оцінками дослідників, у той 
час було понад тисячу неформаль-
них видань у масштабах України.

«Самвидав і неформальна пре-
са, напевне, як ніщо інше, показу-
ють, що ця громадська активність і 
позиція, бажання бути вільними, го-
ворити вільно, думати вільно були 
притаманними українцям», — зазна-
чає Андрій Когут.

Інна БЕРЕЗНІЦЬКА
«Радіо Свобода», 04.08.2018 

Матеріал підготовлено в рамках 
Програми міжредакційних обмінів 

за підтримки Національного фонду 
на підтримку демократії NED

5 вересня 1918 року радян-
ський уряд Росії ухвалив декрет про 
«червоний терор», який проголошу-
вав боротьбу з контрреволюцією, 
спекуляцією та іншими злочинами 
шляхом ізолювання «класових во-
рогів» у концентраційних таборах і 
шляхом фізичного знищення «всіх 
осіб, причетних до білогвардійських 
організацій, змов і заколотів».

Власне, терор і насильство біль-
шовики на чолі з В. Леніним засто-
совували від перших днів захоплен-
ня влади. Вже 7 грудня 1917-го була 
створена ЧК (Всеросійська надзви-
чайна комісія) на чолі з Феліксом 
Дзержинським. Тепер розправи на-
були небаченої масовості й стали 
одним з головних напрямків дер-
жавної політики.

У журналі «Червоний терор» 
1 листопада 1918-го один з головних 
організаторів «червоного терору», че-
кіст Мартин Лаціс відверто й цинічно 
коментував урядовий декрет: «Ми не 
ведемо війни проти окремих осіб. Ми 
винищуємо буржуазію як клас. Не шу-
кайте на слідстві матеріалів і доказів 
того, що обвинувачений діяв ділом 
або словом проти радянської влади. 
Перше питання, яке ми повинні йому 
поставити, — до якого класу він нале-
жить, якого він походження, вихован-
ня, освіти або професії. Ці питання й 
повинні визначити долю обвинуваче-
ного. У цьому — зміст і сутність чер-
воного терору».

А Володимир Ленін засуджував 
«м’якотілість» репресивних органів 
і закликав «заохочувати енергію й 
масовість терору проти контррево-
люціонерів». 13 червня 1918 року 

ухвалили декрет про відновлення 
смертної кари (її показово скасу-
вали відразу після Жовтневого пе-
ревороту). 

Офіційно про початок «черво-
ного терору» оголосив ще 2 верес-
ня Яків Свердлов, і тоді була видана 
відповідна постанова Ради народ-
них комісарів. Наступного дня нар-
ком внутрішніх справ Григорій Пе-
тровський (той самий, якого пізні-
ше називатимуть українським ста-
ростою) у своєму розпорядженні 
бідкатиметься, що розстріли відбу-
ваються недостатньо масово.

Показово, що, коли 1921 року 
радянська влада проголосила НЕП 
(Нову економічну політику), кро-
вожерливий Ленін наголошував: 
«Найбільша помилка думати, що 
НЕП поклав кінець терору. Ми ще 
повернемося до терору й до терору 
економічного».

«Червоний терор» забрав вели-
чезну кількість життів, які майже 
неможливо обрахувати. 

«Червоний терор» не оминув і 
територію Чернігівщини. Однією з 
перших його жертв, ще на почат-
ку 1918-го, до ухвалення декре-
ту, став гімназист і член «Просвіти» 
Микола Лебедь: 30 січня його за-
тримали московські червоногвар-
дійці Порадіна, що захопили Черні-
гів незадовго перед тим, катували 
й залишили на вулиці з простреле-
ною головою.

Ситуація істотно погіршилася 
після другого пришестя більшови-
ків наприкінці 1918-го. Богунський 
полк під командуванням Мико-
ли Щорса після захоплення Город-

ні розстріляв кількох українських 
військових, що боронили місто, та 
священика Івана Самойловича. За 
останнього намагався вступитися 
його син, якого розстріляли разом з 
батьком. Загалом у перші дні січня 
1919-го щорсівці розстріляли в Го-
родні близько 80 осіб.

Захопивши 10 січня 1919 року 
містечко Седнів, бійці Миколи Що-
рса порубали шаблями кількох по-
ранених українських вояків, що піс-
ля бою сховалися у старій клуні. Ще 
близько десяти українців порубали 
й затоптали кіньми перед клубом.

У щойно створеній після захо-
плення губернського центру ЧК не-
гайно ухвалили рішення про роз-
стріл 17 осіб. Розстріли тривали й 
надалі, а особливого розмаху набу-

ли влітку 1919-го, під час наступу ар-
мії генерала Денікіна. Чернігівський 
губернський виконавчий комітет 30 
червня створив Комісію з проведен-
ня «червоного терору» проти поміщи-
ків, буржуазії та куркулів. Представ-
ників «буржуазії» запроторювали в 
тюрми як заручників, мобілізували 
на примусові роботи, направляли в 
щойно створені концтабори.

Широкого розголосу набув роз-
стріл у Чернігові в липні 1919-го 13 
заручників, серед яких були відомі 
громадські діячі Олексій Бакурин-
ський (разом із сином), Дунін-Бор-
ковський, Шрамченко.

У жовтні Городнянський повіто-
вий надзвичайний революційний 
трибунал виніс 23 смертних вироки 
у справах, які в більшості не місти-

ли конкретних звинувачень. Жерт-
вами стали колишні службовці геть-
манської варти, царські офіцери та 
інші подібні люди.

Восени 1919-го Чернігів на ці-
лий місяць захопили білогвардій-
ські війська Денікіна. Після повер-
нення більшовиків почалося справ-
жнє «полювання на відьом». Людей 
заарештовували за будь-яку підо-
зру в симпатіях до денікінців. А на-
чальник губернського ЧК бідкався, 
що немає кого переслідувати, тра-
пляється лише «дріб’язок» (решта 
втекла з міста разом з денікінськи-
ми загонами), тож розстріляли чи 
направили до концтаборів «лише» 
кілька осіб.

Масовий характер «червоного 
терору» зберігався й у подальшому. 
Дослідниця Тамара Демченко в ме-
тричних книгах Чернігівського місь-
кого органу реєстрації актів цивіль-
ного стану виявила записи про 384 
осіб, розстріляних у 1920 – 1922 
роках.

Одна з найсумніших особливос-
тей «червоного терору» — неймо-
вірні тортури, яких зазнавали жерт-
ви насильства. 

У наш час справу червоних ка-
тів на окупованій території Украї-
ни продовжує російський агресор 
спільно з терористами з так званих 
«ЛНР» та «ДНР», що, як і їхні поперед-
ники, порушують усі можливі норми 
міжнародного права й моралі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Самвидав: вільне слово в умовах цензури

100-річчя декрету про «червоний терор»
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Батурин — гетьманська столиця

Понад три століття Соловець-
кий монастир був найжорстокі-
шим місцем заслання Російської 
держави, від XVII до початку XX 
ст. У холодному Білому морі роз-
ташовані острови, на найбільшо-
му з яких 1437 року святими мо-
нахами Зосимом та Саватієм був 
заснований Соловецький монас-
тир. Полишити острів можна було 
тільки з травня по вересень та й 
то з острахом для життя, адже по 
морю плавали великі брили льо-
ду. Острів займав площу 26 км 
завдовжки й 17 км завширшки. 
Відстань до материка сягала по-
над 60 км, а до найближчого міс-
та було понад 160 км. 

Коли Москва зрозуміла, що 
кращого місця для заслання бути 
не може, монастир перетворив-
ся на в’язницю. У вежах і стінах 
знаходилися камери. Тут відбу-
вали покарання політичні й цер-
ковні злочинці. Довелося сидіти 
в суворих казематах Соловець-
кого монастиря і українцям.

1708 року до суворих кра-
їв північної Московії відправи-
ли трьох українців — співучас-
ників доносу В. Кочубея на геть-
мана Івана Мазепу: «попа Ивана 
Святайла с сыном Иваном, ие-
ромонаха Севского Спасского 
монастыря Никанора за ложное 
донесение на гетмана… сослать 
в Соловецкий монастырь на веч-
ное житье».

У липні 1776 року до Соло-
вецького монастиря потрапив 
останній кошовий Запорізької 
Січі Петро Калнишевський (1690 
– 1803). Указом Катерини ІІ від 
3 серпня 1775 року була скасо-
вана Запорізька Січ, а кошового, 
щирого українця, заслали на Со-
ловки «на смирение». Тут він про-
вів решту життя й упокоївся на 
111-му році життя.

1742 року «малорос-пере-
любник», секретар Білгородської 
провінції Максим Пархомов та-
кож потрапив на соловецьке за-

слання. Про нього й піде розпо-
відь.

Максим Пархомов з родиною 
— дружиною Іриною та чотирма 
дітьми — мешкав у м. Рильську, 
обіймав гарну посаду, його по-
важали в суспільстві. Але через 
сім років подружнього життя за-
кохався в дружину севського 
воє води Григорія Колтовського 
— Дарину. Зненавидівши дру-
жину, Максим Пархомов постій-
но її принижував і бив. Мабуть, 
єдине, на що не міг наважитися, 
— вбити. А коли помер чоловік 
коханки, на заваді їхнього грі-
ха залишилася лише Ірина. Тоді 
Пархомов вирішив віддати її до 
монастиря.

22 листопада 1722 року в 
Курському Свято-Троїцькому жі-
ночому монастирі відбулося не-
звичне дійство. Заміжня жінка 
приймала чернечий постриг, ще 
й у присутності власного чолові-
ка! Віддавши дружину до монас-
тиря, через 4 дні Пархомов об-
вінчався з коханкою Дариною. 

Минув рік, докори сумління 
Максима Пархомова не турбува-
ли. Однак Прадіада (чернече ім’я 
Ірини), сумуючи за дітьми, пода-
ла прохання до консисторії (орга-
ну єпархіального правління, який 
виконував судові функції) звіль-
нити її від чернецтва та пояснила 
ситуацію, що склалася. Рішенням 
консисторії Ірина була звільне-
на й поселилася з дітьми у своїх 
родичів. А через три роки в Мак-
сима Пархомова з Дариною на-
родився син Богдан. На радощах 
він затіяв велике гуляння. Про це 
дізналися родичі Ірини й донесли 
в синод, що в нього дві дружини.

16 грудня 1726 року синод 
виніс рішення: шлюб Максима 
Пархомова й Дарини Колтов-
ської розірвати, а їхнього сина 
вважати «бенкартом», тобто по-
зашлюбним. Чоловік-зрадник 
міг жити тільки зі своєю першою 
дружиною — якщо вона буде на 

це згодна. В іншому випадку його 
більше ні з ким не вінчати. Свій 
вирок Пархомов вислухав у Пе-
тербурзі в травні 1727 року. Іри-
на не дала згоди на подальше 
спільне життя. Невдовзі вона по-
мерла. 

Пархомов, давши розписку, 
що не буде жити з Дариною Кол-
товською, таємно переїхав з нею 
до Переяславського повіту. Там у 
них народилася донька Єлизаве-
та. З такої нагоди в родині знову 
влаштували свято, а до синоду 
був поданий новий донос. 5 трав-
ня 1729 року синод видав на-
каз: відлучити перелюбників від 
церкви, не допускати до жодних 
християнських треб. Однак пере-
любників це не зупинило: вони і 
далі продовжували жити спіль-
но. Тоді синод вирішив покарати 
їх не духовно, а фізично — запро-
торити до в’язниці. Довідавшись 
про таке покарання, вони вте-
кли на Глухівщину. Минуло нема-
ло часу, й 1741 року Максим Пар-
хомов наважився звернутися до 
синоду з проханням узаконити їх-
ній шлюб. З цим проханням осо-
бисто вирушив до Петербурга. 
Там визнали його прохання над-
то нахабним, одягнули в кайдани 
й кинули до в’язниці на 8 місяців 
з метою перевиховання. Та на-
віть у в’язниці він не змінив сво-
їх намірів. Ураховуючи вину сво-
їх вірних, церковний суд вирішив 
відправити Максима Пархомова 
до Соловецької в’язниці на дові-
чне ув’язнення, а Дарину Колтов-
ську — в один з жіночих монас-
тирів.

Таким чином, ігнорування су-
ворих законів церкви, яка все-
таки давала можливість «пе-
релюбникам» спокутувати свій 
гріх, призвело до найгіршого ре-
зультату — довічного ув’язнення. 
А їхні діти втратили батьківську 
опіку.

Наталія ДРОБЯЗКО

Перебування в «Гетьманській сто-
лиці» Грегора Розумовського 20 – 24 
серпня 2018 р. було яскравим і насиче-
ним. На запрошення каналу «1+1» наща-
док гетьмана, професійний історик, узяв 
участь у розслідуванні родинної леген-
ди. Таємниці могили гетьмана Кирила 
Розумовського в Батурині, пошуки геть-
манських клейнодів — усе це матимемо 
нагоду побачити на каналі «1+1» у січні 
2019 року.

Граф Грегор Розумовський зберігає 
родинне зібрання Розумовських у Від-
ні. Цьогорічною видавничою сенсацією 
стала археографічна публікація «офіцій-
ної» частини цього архіву окремою кни-
гою під назвою «Віденський архів геть-
манського роду Розумовських. Том І». 
Справжньою подією стала і презентація 
на запрошення заповідника «Гетьман-
ська столиця» 22 серпня в палаці Кирила 
Розумовського — автор-упорядник, кан-
дидат історичних наук Світлана Потапен-
ко разом з власником архіву Грегором 
Розумовським презентували цю книгу 
широкому загалу. А до колекції заповід-
ника з віденського архіву Розумовських 
пан Грегор передав Універсал гетьмана 
Розумовського від 9.10.1763 р. (з осо-

бистим підписом гетьмана та його пе-
чаткою) та Указ Конференції Російської 
імперії гетьману К. Розумовському від 
8.10.1756 р. Через 250 років унікальні 
документи повернулися в Україну, і ви 
зможете ознайомитися з ними в палаці 
Розумовського в Батурині.

Колектив заповідника щиро вдячний 
за високу оцінку своєї роботи від Гре-
гора Розумовського: «Я дуже радий тут 
бути. Мені приємно спостерігати за тим, 
як розвивається музей, як розвивається 
палац, як його цінують».

У День Державного Прапора Укра-
їни зі святкової сцени Грегор Розумов-
ський урочисто привітав тисячі україн-
ців, які прибули на концерт до Батури-
на, з 27-річчям незалежності України. 
Його проникливі слова сповнені гордос-
ті за минуле і надії на світле європейське 
майбутнє України. Натхненно, щиро й 
патріотично прозвучало з вуст нащадка 
гетьмана: «Слава Україні!» — й багатоти-
сячне у відповідь: «Героям слава!»

Наталія САЄНКО

Матеріали підготували наукові 
співробітники Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Посеред мальовничого села Кладьківка Ку-
ликівського району, що розкинулося неподалік 
Десни, на початку ХХ століття стояла красива 
трипрестольна Спасо-Преображенська церк-
ва. Її велична краса, багатий іконостас, церков-
не начиння радували жителів села. А церков-
ний хор славився далеко за межами району. 
Дзвін скликав віруючих до служби Божої.

З поданої до Ніжинської церковної ради Ні-
жинської округи відомості про церкву Спаса 
(1923 рік) села Кладьківка відомо таке. 

Православна церква в селі існує від 1756 р. 
Останній дерев’яний будинок церкви з дзвіни-
цею під залізною покрівлею на кам’яному ґрун-
ті збудували 1898 року. Церква має три престо-
ли: центральний — Спаса, приділи — Параске-
ви та Миколая. 

Парафія українізована в січні 1923 року.
Духовні особи, що працюють у церкві, — 

священик і псаломник, забезпечуються коштом 
від парафіян.

Землі під церквою та цвинтарем — 600 кв. 
сажнів. На цвинтарі збудована невеличка хат-
ка для сторожів.

Кладьківка розташована на відстані 30 
верст від Ніжинської церковної ради.

Поштова адреса: Комарівка — 20 верст.
Богослужебними книгами українською мо-

вою не забезпечена.
Село Кладьківка налічує приблизно 600 

дворів.
18 грудня 1924 року після вечірньої служ-

би Свято-Преображенська церква згоріла. Ви-
сока дерев’яна споруда спалахнула, як свіч-
ка, миттю освітивши все село. Раптовий вітер 
зносив листи бляшаної покрівлі аж до Галатів-
ки. Прихожани кинулися рятувати ікони, книги, 
інші предмети церковної атрибутики. Можливо, 
тоді і згорів парафіяльний літопис церкви, який 
старанно вели священики Зубковські та Ніколь-

ський. У вогні пожежі загинув Петренко Петро 
Іванович, церковний староста. Кажуть, що чи-
ясь злодійська рука вкинула до храму облитий 
гасом шматок тканини. 

Церковна община звела на цвинтарі не-
величкий храм, але 1928 року його розібрали, 
вивезли на Пристань, де в садибі М. І. Батю-
ти з нього побудували піонерський табір. Цер-
ковну горожу, підмурок згорілого храму, скле-
пи Самойловичів розібрали, й 1928 року з них 
побудували магазин — сільмаг, який стоїть і 
нині. Незабаром зрівняли із землею могили на 
цвинтарі. Після війни було зрівняне із землею й 
Галатівське кладовище. Так своїми руками руй-
нували історичну пам’ять.

По всій Україні 1941 року стали відроджу-
ватися церкви. Відродилася вона під час окупа-
ції і в нашому селі. Спочатку — у старій школі, 
потім — у будівлі Ковчинської. По неділях бом-

кали дзвони, зроблені з барабанів автомобіль-
них коліс, уламків рейок чи порожніх гільз сна-
рядів великого калібру, благовістом кличучи 
прихожан до храму. Під призабуті псалмоспіви 
й хриплуваті звуки імпровізованих дзвонів по-
верталися кладьківці до своїх осель — хто втік 
з табору, хто уникнув полону, відсидівшись у лісі, 
болоті чи в добрих людей, а хто був відпущений 
німцями за довідками старостату. До кінця року 
в село повернулося 256 осіб (із 677), прибуло й 
чужих 24 особи.

Січень 1942 року. До Кладьківки прибуло 
багато біженців, повернулися військові з ото-
чень і таборів військовополонених. Ще не було 
розстрілів мирних жителів, не погнали людей 
до Німеччини, не прийшли похоронки. Люди су-
мували за відсутніми, але їх ще не покидала на-
дія. Напередодні Богоявлення (Водохреща) на 
Вільжині вирубали і встановили великий хрест. 

19 січня після служби у старій школі до озера 
вирушила хресна хода з іконами й під хоругва-
ми. Священик з молитвами й під величальний 
хоровий спів здійснив обряд освячення води. 
Заклично калатали дзвони, стріляли рушниці, 
«вбиваючи Коляду», горіли великі свічки-трійці, 
якоїсь миті над людським натовпом угору злеті-
ли голуби. У другій половині дня молодь улашто-
вувала гуляння. Каталися з кручі на санках, а 
також на льоду, навколо насадженого на кілок 
возового колеса. Парубки сходилися у двобої — 
куток на куток, розігруючи «йорданський хрест».

Церква в роки німецької окупації відроди-
лася з дозволу влади, завдяки зусиллям Ха-
лаша Корнія Тимофійовича (1879 р. н.) і за під-
тримки сільської общини. Відтоді (після пере-
рви) він став її першим і останнім священиком.

У післявоєнний період церква функціону-
вала у пристосованих приміщеннях. Церковну 
службу проводили по великих святах. Постійно-
го священика у Кладьківці не було.

У 2011 році за підтримки приватного під-
приємства «Агрофірма «Кладьківка» (дирек-
тор Шрам В.Ф.) розпочали реконструкцію при-
міщення старої школи під нову церкву. Вона 
функціонує й нині. Службу проводить отець На-
зарій. Свято-Преображенський храм належить 
до УПЦ Київського патріархату. Нещодавно, на 
свято Спаса 19 серпня, у прихожан Кладьківки 
відбулася значуща подія (на фото). 

Адже святкове богослужіння в церкві про-
водив архієпископ Чернігівський та Ніжинський 
Євстратій (Зоря). До речі, це вже не перші відвід-
ини архієпископом Кладьківки. 2014 року саме 
він відкривав і освячував нову будівлю церкви. 

Церква залишається й надалі однією з 
основ нашої духовності.

Анатолій ЧУМАЧЕНКО,
краєзнавець,

с. Кладьківка, Куликівський район

Українські в’язні Соловецького монастиря Батурин зустрічав нащадка 
гетьмана Розумовського

Церква — одна з основ духовності
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Семен Скрипка 
— підполковник 

Армії УНР
16 квітня 1896 року в 

селі Бережівка (Ічнянський 
район) народився підпол-
ковник Армії УНР Семен 
Іванович Скрипка.

Закінчив 3-тю Київ-
ську гімназію, Київське вій-
ськове училище (1 вересня 
1915 року). Останнє зван-
ня в російській армії — по-
ручик.

У 1918 році став стар-
шиною штабу 2-го Запо-
різького полку Окремої За-
порізької дивізії Армії УНР, 
згодом — Армії Української 
Держави, а від 1919 року 
— командиром окремої со-
тні, сформованої з жителів 
с. Глодоси Херсонської гу-
бернії і внесеної до скла-
ду 16-го Запорізького пол-
ку ім. П. Дорошенка Дієвої 
Армії УНР. Був важко пора-
нений.

У 1920 – 1921 роках 
Семен Скрипка був стар-
шиною для доручень демо-
білізаційного відділу Вій-
ськового міністерства УНР, 
згодом став начальником 
інспекторського відділу 
штабу 1-ї Запорізької диві-
зії Армії УНР.

У 1920 – 1930-х роках 
він мешкав в еміграції в 
Польщі. Помер 1945 року в 
Західній Німеччині в таборі 
для переміщених осіб.

Наводимо уривок зі 
спогадів поручика М. Ми-
хайлика «Українське село в 
часи національної револю-
ції», що були опубліковані в 
«Літописі червоної калини» 
(1934, №2), в якому йдеть-
ся саме про сотню, якою ко-
мандував Семен Скрипка:

«Від того часу при До-
рошенківськім полку заіс-
нувала окрема Глодоська 
сотня під командою сотн. 
Скрипки. Оскільки мені 
доводилося чути про со-
тню від командного складу 
полку, це була дуже бойо-
ва сотня в полку, але ніяк 
не можна було прищепити 
їй принципів регулярщини. 
Вся сотня — старшини й ко-
заки — жили своїм осібним 
життям, незрозумілим для 
регулярного корпусу, жит-
тям «Вільного Козацтва». В 
бою сотник був начальни-
ком, а поза боями товари-
шем, рівним зі всіма. Тут не 
було недовір’я до старши-
ни, як то бувало в деяких ін-
ших частинах: досить добре 
уже козаки знали свого со-
тника, що був страшний для 
ворогів в бою, страшний і 
вимагаючий для козаків у 
службі і товариський поза 
службою.

На жаль, мені не дове-
лося бути в сотні і не можу 
подати докладніших відо-
мостей про її життя, а осо-
бливо про бої, але з опові-
дань людей, що були тоді в 
сотні, довідуюся, що сотня 
не раз рятувала положен-
ня в боях. Вона між іншим 
брала Чорний Острів від 
червоних у 1919 році…».

«Північний вектор»

У Національному архітектурно-іс-
торичному заповіднику «Чернігів ста-
родавній» (у Колегіумі, на Валу) від-
крито виставку з приватної колекції 
Володимира Руденка «Історія освіти 
на Чернігівщині у ХІХ – ХХ ст.». В екс-
позиції — фотографії, документи, на-
вчальна література та інші предмети, 
які характеризують навчальний про-
цес на Чернігівщині у ХІХ – ХХ ст.

Ось що розповідає про це автор 
експозиції, відомий чернігівський 
дослідник. 

* * * 
У той період Чернігів хоча і мав 

статус губернського центру, але по 
суті був відносно невеликим провін-
ційним містом. Його площа складала 
близько 550 десятин, а кількість меш-
канців трохи перевищувала 32 тисячі.

Закладів освіти в Чернігові налі-
чувалося 38. У них навчалося близько 
5,5 тисячі осіб, тобто одна шоста час-
тина населення. Таким чином, столиця 
Чернігівської губернії сформувалася 
перш за все як освітній центр, і саме 
це стало причиною значного збіль-
шення кількості його мешканців у дру-
гій половині XIX – на початку XX ст.

Історія чернігівських навчальних 
закладів почалася наприкінці XVII ст., 
коли за ініціативи керівника Черні-
гівської єпархії Лазаря Барановича в 
місті були започатковані слов’янсько-
латинські школи, перетворені 1700 
року архієпископом Іоаном Максимо-
вичем у Колегіум — навчальний за-
клад за взірцем Києво-Могилянської 
академії.

5 серпня 1789 року в Чернігові 
заснували Головне народне училище, 
яке стало першим світським навчаль-
ним закладом міста. Розмістили його 
в будівлях колишнього П’ятницького 
дівочого монастиря. Одночасно при 
ньому відкрили так зване Мале учи-
лище.

1802 року в Російській імперії 
створили Міністерство народної осві-
ти. За розробленою ним програмою 
встановили чотири типи навчальних 
закладів: училища парафіяльні, пові-
тові, губернські (або гімназії) універ-
ситети. Згідно з цією програмою за 
ініціативи генерал-губернатора, кня-
зя Куракіна Чернігівське Головне на-
родне училище перетворили в чолові-
чу гімназію. Майже одночасно з нею, 
1 травня 1804 року, в Чернігові по-
чало діяти ремісниче училище, також 

чоловіче. 1847 року в місті відкрили 
ланкастерське училище, в якому на-
вчання здійснювалося за методом 
англійця Ланкастера, згідно з яким 
кращі учні вчили молодших. Розви-
ток суспільства вимагав розвитку жі-
ночої освіти, тому за ініціативи черні-
гівського губернатора князя Голіцина 
15 жовтня 1865 року в губернському 
центрі створили першорозрядне жіно-
че училище.

У другій половині XIX ст. мережа 
навчальних закладів у Чернігові не 
тільки розширилася, а й набула нової 
якості.

Для вирішення проблеми з підго-
товки вчителів 1871 року була створе-
на Чернігівська учительська семіна-
рія, але у 1880-х роках, на жаль, вона 
припинила свою діяльність.

1878 року в центральній частині 
міста відчинило двері жіноче «Буль-
варне училище», яке отримало свою 
назву завдяки тому, що було розташо-
ване на міському бульварі. Через 10 
років біля Театральної площі міська 
Дума започаткувала чоловіче Олек-
сандрівське ремісниче училище. 1893 
року, на знак пам’яті про 900-річчя 
хрещення Русі, на розі вулиць Гончої 
та Зеленої почало діяти змішане місь-
ке Володимирське училище, а 1898 
року відкрилися педагогічні курси для 
вчителів народних училищ, жіночі ку-
лінарні курси й приватні торговельні 
курси К. Д. Пухтинського. 

Потреби в комерційній освіті при-
звели до того, що 1903 року за під-
тримки купців і повітового земства 
міська Дума створила чоловічу три-
класну торговельну школу, для якої 

1905 року на розі вулиць Гончої та Бо-
гуславської звели цегляний будинок.

У зв’язку з попитом на середню 
жіночу освіту 1907 року Н.Н. Заост-
ровська заснувала в Чернігові при-
ватне змішане училище 1-го розряду, 
яке 1910 року отримало статус гімна-
зії, а наступного року неподалік від неї 
на вул. Шосейній відкрилася ще одна 
приватна жіноча гімназія з незвич-
ною для сучасного розуміння назвою 
— «Группы родителей».

У 1902 році почав діяти один з 
найбільш престижних навчальних за-
кладів міста — реальне училище. На 
відміну від гімназій, у ньому виклада-
ли не гуманітарні, а реальні науки.

1908 року в Російській імперії 
було запроваджено закон про за-
гальну початкову освіту. Згідно з ним 
до шкільної мережі Чернігова внесли 
п’ять міських училищ. У вересні 1908 
року на Лісковиці відкрили ще один 
навчальний заклад — шосте почат-
кове училище на 56 учнів. Розміщува-
лося воно спочатку в чайній-читальні 
(сучасна дитяча туристична станція). 
Разом у всіх цих навчальних закладах 
налічувалося більше 600 вихованців. 

У 1908 році в новозбудованій спо-
руді почався навчальний процес у 
двокласному жіночому училищі Мініс-
терства народної освіти. 

Загалом 1908 року в усіх початко-
вих чернігівських школах навчалося 
1624 підлітки.

Але загальна кількість дітей шкіль-
ного віку в губернському центрі за 
офіційною інформацією складала 
2327 осіб, що вимагало подальшо-
го збільшення числа навчальних за-

кладів. Будинок одного з них — чоти-
рикласної народної школи, зведений 
1912 року за проектом відомого чер-
нігівського архітектора І. Якубовича, 
добре відомий чернігівцям як міська 
поліклініка № 1.

1913 року на вулиці Царській 
(нині — Преображенська) було засно-
ване перше чернігівське вище почат-
кове чоловіче училище у складі чоти-
рьох класів на 150 осіб та друге учи-
лище з 98 учнями на вулиці Всево-
лодській. 1915 року статус вищого 
початкового училища отримала дво-
класна жіноча парафіяльна школа. 
Того самого року для кращих учнів 
встановили стипендію імені І. Я. Дуні-
на-Борковського та відкрили педаго-
гічний музей. А ще через рік у примі-
щенні торговельної школи розпочав 
навчальний процес новостворений 
учительський інститут.

Існували в Чернігові в ті часи й 
такі навчальні заклади, як школа слі-
пих, заснована 1893 року, дитячий 
притулок, створений на пожертву дру-
жини чернігівського губернатора Да-
рії Гессе 1 липня 1842 року, школа глу-
хонімих на 10 вихованців, заснована 
1901 року за 6 верст від Чернігова й 
через 2 роки перенесена до міста. 

Навчальним закладом особливо-
го типу варто вважати й Чернігівську 
виправну колонію для неповнолітніх 
правопорушників, засновану за ініці-
ативи губернатора Є.К. Андрієвсько-
го 1895 року, школу підготовки кінно-
поліцейських урядників, яку створили 
1894 року, приватне музичне училище 
К.В. Сорокіна на вулиці Гончій (1904 
р.) та музичні класи Чернігівського 
відділення Російського музичного то-
вариства (1908 р.).

Окрему групу навчальних закла-
дів Чернігова складали ті, що перебу-
вали в підпорядкуванні церковного 
відомства. Найстаріший з них — духо-
вна семінарія, яка була створена 1776 
року на базі Чернігівського колегіуму.  
1817 року започаткували Чернігів-
ське повітове духовне училище, учні 
якого отримували повноцінну серед-
ню освіту, а в січні 1866 року — єпар-
хіальне училище, жіночий середній 
навчальний заклад духовного відом-
ства, що за характером освіти не по-
ступався звичайній гімназії.

Володимир РУДЕНОК,
«Чернігів стародавній»

Гральна карта 
«Чернігівська губернія»

Гральна карта початку XIX століття входила до 
набору з 60 карт, присвячених різним губерніям і 
територіям Російської імперії, до складу якої в той 
час входили також Князівство Фінляндське, Коро-
лівство Польське та Російська Америка.

На одному боці кожної карти представлені тра-
диційний одяг місцевих жителів і герб губернії, на 
другому боці — географічна карта. 

На цій кар-
ті представ-
лена Чернігів-
ська губернія, 
яка займала 
частину тери-
торії сучасної 
України. За-
хідний кордон 
губернії про-
ходив по річ-

ці Дніпро. Адміністративний 
центр губернії — Чернігів, 
розташований на річці Дес-
ні, притоці Дніпра, був од-
ним з найважливіших міст 
Київської Русі. На карті по-
казано, що відстань від Чер-
нігова до Санкт-Петербурга 
складала 1 102 1/4 версти, 
а від Чернігова до Москви — 
789 верст. Верста — давня 
російська міра довжини, що 
дорівнює 1,0668 км.

У № 132 газети ми вже представляли ряд цих 
фото Наталії Симплікевич. Наприкінці XIX – на 
початку ХХ століття Наталія фотографувала жит-
тя свого села Хоробичі в Городнянському пові-
ті. Наталія народилася 1880 року у дворянській 
сім’ї. Дочка землевласника, відставного гене-
рал-лейтенанта Олександра Симплікевича. Се-
стри Олена й Наталія були освіченими, навчали й 
лікували селян. Наталія керувала дитячим хором 
у Хоробичах. 

Фотографії Наталії зберігаються в музеях 
Києва й Чернігова, були надруковані в журна-
лі «Нива», що виходив у Петербурзі до 1918 року.

Історія освіти на Чернігівщині 
Виставка з колекції Володимира Руденка

Чернігів, Вал. Обласний історичний музей. Раніше тут була чоловіча гімназія. 

Старі фото з життя Городнянщини
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Українські сатира й гуморЦікаве про українських письменників

Павло ГЛАЗОВИЙ

Ласкава 
господиня
Зайшов якось до знайомих 
тенор знаменитий.
Стала його господиня 
ласкаво просити:
— Заспівайте нам що-небудь 
з «Кармен» чи з «Аїди»!
— Та вже ж пізно, — мнеться 

тенор,
 — мабуть, сплять сусіди.
— І-і-і, — сказала господиня,
 — зайва про це мова.
В них собака всю ніч виє, 
а ми їм — ні слова.

Читака
Чоловік у книгах рився 
з ранку й до обіду.
Жінка вийшла із квартири 
й мовила сусіду:
— Ти в пивну не клич Івана, 
він за ум узявся.
Все читає та читає, 
книгами обклався. 
А сусід собі подумав: 
— Значить, все в порядку.
Не збрехав, що десь у книзі 
заховав десятку.

Впертий 
лектор
Хоч у лектора зубів 
спереду й немає,
він на пенсію не йде, 
лекції читає
про мораль та про нові 
норми поведінки.
Зуби вибили йому 
у чужої жінки.

Малий Мирон. Франко 
був пізньою дитиною (батьку 
на момент народження сина 
було 54 роки), то вдома вирі-
шили максимально оберігати 
Івана.

До п’яти років Івана Фран-
ка називали Мироном. Це ім’я 
надзвичайно подобалося ма-
тері Франка — Марії. Воно 
ж стало причиною множен-
ня Франкових псевдонімів. Їх 
було дуже багато: Джеджалик, 
Брут Хома, Мирон, Живий, Кре-
мінь, Марко (загалом близь-
ко 100). Івана Франка навіть 
називають рекордсменом за 
кількістю псевдо в українській 
літературі, більше мав тільки 
Олександр Кониський.

Кандидат на Но-
белівську премію. 
Франка висунув на Но-
белівську премію свя-
щеник Йосип Засти-
рець. 1915 року він 
звернувся до Нобелів-
ського комітету з цією 
пропозицією. Але, на 
жаль, лист священика 
надійшов до Стокголь-
ма із запізненням, коли 
список претендентів 
уже був затверджений. 
Франкознавці зауважу-
ють, що того року Іван 
Якович мав усі шанси 
отримати Нобелівську 
премію, адже його ді-
яльність була відомою в Європі.

Справу з висуненням вирі-
шили перенести на наступний 
рік. Але 1916 року Франко по-
мер, а згідно з правилами Но-
белівського комітету премію 
вручають тільки живим пре-
тендентам.

Не багач. Франко ніко-
ли не був багатим. Мав непо-
стійний прибуток, навіть були 
періоди, коли письменник го-
лодував. Після другого арешту 
1880 року Франко ледь не по-
мер з голоду. Тоді за тиждень у 
готелі написав повість «На дні» 
й на останні гроші надіслав її 
до Львова. Після того три дні 
жив на 3 центи, знайдені на 
березі річки Прут, — цих гро-
шей вистачило хіба на одну хлі-
бину. А коли їх не стало, лежав 
без пам’яті, без сил. Урятував 
Франка від голоду старий слу-
житель готелю.

Він був першим професій-
ним українським письменни-
ком, який наважився жити з 
праці пера. Не мав державної 
роботи, жодних нагород, кафе-
дри в університеті. Основний 
прибуток — гонорари за тек-
сти, зокрема в польській та ні-
мецькій пресі. Але жити з гоно-
рарів було дуже складно.

У шкільні роки Іван викону-
вав домашні завдання замість 
своїх менш здібних одноклас-
ників, підробляв репетитором. 

Однією з найбільших ста-
тей витрат була плата за орен-
довану квартиру. Майже 16 
років родина Франків зміню-
вала наймані квартири, й тіль-
ки 1902 року Іван Франко зміг 
збудувати власний дім. Гроші 
на будинок Франки частково 
взяли із залишку посагу Ольги 
Хоружинської, а також ювілей-
ного дару, який зібрали студен-
ти на 25-річчя творчої діяль-
ності письменника. Окрім того, 

Франко взяв кредит у банку на 
завершення будівництва. Цей 
кредит письменник так і не 
встиг виплатити, цим займав-
ся вже його син Тарас.

Кохання. Франко часто 
закохувався. Більшість його 
кохань були тільки літератур-
ними — він не стільки хотів 
возз’єднатися в сімейній гар-
монії з цими пасіями, скільки 
закохувався в образи, а потім 
гірко розчаровувався.

До прикладу у «Зів’ялому 
листі» він пише:

«Ні, не тебе я так люблю,
Люблю я власну мрію!
За неї смерть собі зроблю,
Від неї одурію».

Його першим і найбільшим 

коханням була Ольга Рошке-
вич. Молодий Франко мав ве-
ликі плани, можливо, якби був 
більш ініціативний, вони могли 
б утекти разом до іншої країни.

Схоже, що всі подальші ко-
хання Франка були ерзаца-
ми його перших стосунків. Ні 
полька Юзефа Дзвонковська, 
ні поштова співробітниця з 
Трускавця Целіна Зигмунтов-
ська не мали тих рис, якими 
їх наділяв Франко. Він просто 
фантазував.

Не «русини», а «україн-
ці». Іванові Франку належить 
ініціатива ширшого вживан-
ня в Галичині назви «україн-
ці» замість «русини», як нази-
вали себе корінні галичани. В 
«Одвертому листі до галицької 
української молодежі» (1905) 
Франко писав: «Ми мусимо на-
вчитися чути себе українцями 
— не галицькими, не буковин-
ськими, а українцями без соці-
альних кордонів…».

Львів. Це місто Франка, де 
він прожив сорок років зі сво-
їх шістдесяти. У цьому місті він 
творив, навіть був ув’язнений у 
Львівську темницю. Кожна ву-
лиця пам’ятає письменника. 
Він присвячував Львову вірші, 
був щиро захоплений ним. 

Перекладач Біблії. 
Франко відомий своїм інтере-
сом до індійської культури, він 
вивчав літературу, філософ-
ські твори, тексти Вед на сан-
скриті. Серед перекладів Іва-
на Франка — біблійна «Книга 
Буття». Досі найбільш точний 
переклад цієї частини Біблії 
українською мовою.

Серед людей. На вули-
ці Баторія (тепер Князя Рома-
на) у Львові був ряд антиквар-
них магазинів, які відвідував 

Іван Франко в супроводі Васи-
ля Стефаника й Леся Мартови-
ча. У пошуках своїх персона-
жів, вивчаючи обличчя людей, 
Франко не раз навідувався в 
їхньому супроводі на львівські 
базари.

Харчування. Іван Фран-
ко рідко вживав м’ясо, в той 
час не вживали багато м’ясних 

страв. Його улюбленими 
стравами були гриби й 
риба.

Не любив алкоголю, 
але в добрій компанії міг 
випити вина, любив ме-
довуху. Також любив ма-
линовий джем і малино-
вий сік. 

Усі Франки дуже лю-
били фрукти, мали вели-
кий сад, де росли вишні, 
черешні, яблука, груші, 
сливи, кущі смородини й 
малини — цими фруктами 
та ягодами вони щедро 
пригощали всіх друзів.

Іван Якович виріз-
нявся ще й тим, що у той 

час, коли весь Львів пив каву, 
він з родиною любив заварю-
вати фруктові чаї. Щоправда, 
зранку любив заварити «три-
поверхову» каву, яка скла-
далася з натуральної кави зі 
сметанкою та свіжої печеної 
булочки. 

Кухня Франків була оригі-
нальною, бо стала синтезом 
різних традицій: галицької, 
бойківської, центральноукра-
їнської та гуцульської.

Побут. Франкові подобав-
ся одяг сірого кольору. Майже 
завжди носив вишивану со-
рочку. Любив носити незашну-
ровані черевики. На урочисті 
прийоми одягав чорний фрак. 

Письменник був завзятим 
рибалкою. Друга пристрасть — 
збирання грибів, що часто поєд-
нував з пішими прогулянками. 
Зовсім не любив полювання.

Хвороба. Попри те, що від 
природи Франко мав досить 
міцне «мужицьке» здоров’я та й 
згодом вів здоровий спосіб жит-
тя (часто бував на лоні природи, 
багато ходив пішки, був байду-
жий до тютюну, ніколи не зло-
вживав алкоголем), його стан 
здоров'я істотно підірвали аре-
шти, тюремні ув’язнення та інші 
численні житейські випробу-
вання. Івана Франка заарешто-
вували тричі. Уперше він провів 
у камері з кримінальними зло-
чинцями 11 місяців. Відбирала 
здоров’я й титанічна літератур-
на, публіцистична, наукова пра-
ця на межі витривалості. 

1908 року, який сам пись-
менник називав найстрашні-
шим у своєму житті, хвороба 
загострилася, поставила мит-
ця на межу життя і смерті.

Помер Іван Франко 28 
травня 1916 року у Львові. По-
хований там на Личаківському 
цвинтарі.

Стукачів, бачу, нині розвелося більше, 
ніж наркоманів. Усі стукають, кому не лінь-
ки. На площах, перед урядовими установа-
ми. І достукуються, бо ж мовиться: хто сту-
кає, тому відчиняють. Ось шахтарі, напри-
клад, стукали касками об асфальт на Хре-
щатику й вистукали зарплатню. Вирішив і я 
постукати у відповідальні двері. Але не з ме-
тою наживи, а з метою прислужитися Украї-
ні, щоб удома не сидіти склавши руки. Та, ви-
являється, що не все так просто...

Звернувся я в найближчий державний 
орган — адміністрацію.

— Ви по якому такому вопросочку? — 
загородила відповідальні двері огромади-
щем-бюстом секретарка.

— Я з приводу служіння народові Укра-
їни. Хочу...

— По особистих питаннях прийом по по-
неділках. Треба записатися.

— Але ж то справа державна... — про-
бую пробиватися.

— Тільки через мій труп! — перегороди-
ла дорогу бюстом-карпатами.

Я, звичайно, по трупах ніколи не ходив 
і не збирався порушувати своєї традиції, то 
записався на прийом.

—Я бажаю віддати все своє життя слу-
жінню державі! — заявив найперше, коли 
врешті потрапив на прийом до главаря ад-
міністрації. 

Мої слова ніби вкусили головного при-
йомщика громадян, і він одірвав свою мудру 
голову од долонь, на яких вона покоїлася.

— Не зрозумів? — висолопив свої си-
венькі очиська на мене. А з довідками у вас 
усе в порядку?

— З якими довідками? — не второпав 
уже я. — Які треба довідки для того, щоб слу-
жити своєму народові?

— Ну, як... З лікарні, Фонду держмайна, 
податкової адміністрації, з місця проживан-
ня, про склад сім’ї, ідентифікаційний номер, 
паспорт... про стан здоров’я...

— Ви що, п’яні? — я витріщився на нього 

як на такого, що вчора з дерева впав. — Я ж 
хочу всього-на-всього...

— Якщо у вас нема документів, то ми не 
маємо більше про що говорити.

— Та я ж не прошу у вас милості для 
себе... Підвищення зарплати, пенсії. Служи-
ти хочу Україні!!!

— Багато хто чого хоче. Хотіти не зава-
дить. Ви ж бачите, довкола криза грає. Он 
скільки безробітних вештається. Ви що, кра-
щі за інших?

— До чого тут безробіття? — обурився я. 
Але він не дав мені закінчити думки.
— Громадянине! Я на державній робо-

ті, й мені ніколи з вами теревені розводити. 
Якщо ви собі гульгнули, то...

— Ви собі багато дозволяєте! — почало 
мене тіпати од такої поведінки держмужа. 
— Ви мене ображ...

— Вийдіть з кабінету! — бризнув сли-
ною господар кабінету, — бо вас зараз звід-
си виведуть.

— Ви бюрократ! — вигукнув сердито. — 
Я...

— Алльо? Пропускний пункт? Пришліть 
до мене міліціонера. Тут один бембанутий 
не дає працювати...

Тут же до кабінету вскочили двоє дужих 
хлопців у формі. Хряснули наручники на моїх 
руках. Слухати мене більше ніхто не хотів. 
Ще й залкоголіченим хуліганьйом обізвали.

Тепер я таки служу Україні. За п’яний 
бешкет, вчинений у держустанові, мені при-
паяли «короткострокову відпустку». Підмі-
таю я вулиці рідного міста — служу Україні. 
Усе правильно! Це дуже важлива робота. 
Бо поки ми не виметемо з рідної хати сміт-
тя, доти й України не буде... І не лише з ву-
лиць, майданів, але й, власне, з усіх кабіне-
тів. Наша світлиця вкрай засмічена всіля-
ким непотребом...

Як бачите, відповідає дійсності приказ-
ка, з якої я розпочав свою розповідь. Хто 
стукає, той таки до чогось достукається. Сту-
кайте, і відчинять вам.

Іван ЯРИЧ

Хто стукає, той достукається

Олександр ПЕРЛЮК

Перлюкізми
• Від свободи слова залишились одні слова.

• Якби ще ті, хто працює, не заважали тим, хто їсть!

• Не хочу працювати, хочу працювати депутатом.

• Завжди знайдуться мерзотники, готові вивести 
на чисту воду.

• Я оптиміст, тож вірю, що це покращення життя 
скінчиться!

• Ми ще дізнаємося правду про сьогоднішню прав-
ду!

• Будеш багато знати — влаштують допит.

• Ми живемо в такий час, коли все можна списа-
ти на...

• Мало того, що в нас усе для народу, так йому ще й 
давай роботу, зарплату, людське життя...

• Керівництво повернулося до народу реформами. 

• А тебе за які гріхи відправили на підвищення?

• Великому народові — великі випробування.

• Що радникам кажуть, те вони й радять.

• Не біда, що все погіршується, адже — все на кра-
ще.

• Як же ти докотився до такої високої посади?

• У нас тобі сім разів відміряють — і нічого не від-
ріжуть.

• Куди б ще повести свій народ?

• У тих, хто лопатою гребе гроші, мозолів не буває.

• Не так важливо, які відсотки вони тобі гаранту-
ють, важливо — на скільки вони тебе обдурять.

• Бідна влада — конфісковувати в народу вже ні-
чого...

• Якщо мафіозі на волі, то це не означає, що ми жи-
вемо у вільній країні.

• Скільки в магазинах найрізноманітніших деліка-
тесів, а народ не знає, що йому їсти...

• Мої дірки від бубликів — моє багатство!

• Наша безнадійна справа в надійних руках!

• Це не ми відхиляємося від курсу, то він од нас!

• Що б іще вивезти за кордон, аби наша держава 
стала ще багатшою?

Іван Франко

Телефільм «Пастка», знятий режисером 
Олегом Біймою за романом Івана Франка 
«Перехресні стежки». У головних ролях — 

Анатолій Хостікоєв і Ольга Сумська. 
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У світі цікавого

Спиці, голки та шпильки не будуть іржавіти, 
якщо в коробку, в якій вони лежать, насипати 

трошки борошна. Якщо коричневі цятки все-таки з’явилися, 
застроміть голки в мило — вони стануть чистими.

Ножі, виделки й ложки від іржі очистить цибулина, якщо 
нею протерти столове приладдя.

Залізні листи для випікання, що поржавіли, добре від-
чистить сира картоплина із дрібним річковим піском.

Нікельовані предмети від іржі позбавить жир, який необ-
хідно нанести на забруднені ділянки. Через кілька днів пред-
мети протерти ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті.

Ключі й залізні замки, покриті іржею, потрібно потри-
мати цілу ніч у гасі, потім протерти піском або деревним 
попелом.

Пляму від іржі можна видалити і з тканини — достатньо 
покласти на забруднену ділянку шматочок лимона, загорне-
ного в марлю, притиснувши його теплою праскою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Ви можете мати все, 
про що здатні думати по-
стійно.

 Спалений міст за спи-
ною освітлює шлях попереду.

 Гріх — це не радіти 
життю! 

 Коли співрозмовник 
підкреслює, що говорить 
правду, можете не сумніва-
тися: він бреше.

 Є два періоди, коли 
чоловік не розуміє жінку: 
перший — до одруження з 
нею, другий — після.

 Воювати із самим со-
бою — найважча з воєн.

Було колись...
Цікаве 

про Ейнштейна
Видатний учений Аль-

берт Ейнштейн був надзви-
чайно знаменитий. Тому, 
коли його на вулиці зупиня-
ли випадкові перехожі, ра-
дісно запитуючи, чи це він, 
учений нерідко говорив: 
«Ні, вибачте, мене постійно 
плутають з Ейнштейном».

Отримавши з фонду 
Рокфеллера чек на 1500 
доларів, фізик використо-
вував його як закладку для 
книги. Але, на жаль, загу-
бив цю книгу.

Ейнштейн ніколи не но-
сив шкарпеток. Пояснень 
з цього приводу він не да-
вав, але навіть на урочисті 
заходи його черевики були 
взуті на босу ногу.

Один журналіст за-
питав у Ейнштейна, куди 
той записує свої великі 
думки. На це вчений від-
повів, дивлячись на тов-
стий щоденник репортера: 
«По-справжньому великі 
думки приходять так рід-
ко, що їх зовсім не важко 
запам’ятати!»

Куточок 
гумору

— Чоловіче, допоможи 
прибрати в кімнаті. 

— Ой, нездужаю, руки 
трясуться. 

— От і добре: тоді витру-
си килимки. 

☺ ☺ ☺
— Свідку, Ваше сімейне 

становище? 
— Нестерпне, пане суд-

дя. 
☺ ☺ ☺

— Пані, як поживає 
Ваш чоловік? 

— Але я незаміжня. 
— Дивно. Я й не знав, 

що Ваш чоловік неодруже-
ний. 

☺ ☺ ☺
— Підсудний, можете 

ще щось додати до своїх по-
казань?

— Можу, пане суддя, 
але не хочу сидіти на два 
роки довше. 

☺ ☺ ☺
— Підсудний, невже Ви 

не помітили, що взяли чу-
жий гаманець?

— Помітив, але, коли 
відкрив, гроші видалися 
дуже знайомими. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Півні можуть кукурікати, тільки якщо по-
вністю витягнуть шию.

Ви можете побачити веселку, якщо будете стояти 
спиною до сонця.

Більша частина вітаміну C, що міститься у фруктах, 
знаходиться у шкірці.

Ймовірність бути вжаленим бджолою набагато 
більша у вітряний день.

Язик дятла може обернутися навколо його голови 
двічі.

Дослідження показали, в чому секрет майстерного 
орієнтування мурах на місцевості. Вони рахують і відсте-
жують свої кроки! На тілі мурашки є особливий «крокомір», 
який відміряє відстань до мети.

 У бджоли 5 очей. 
Двоє великих, які 
допомагають зна-

ходити медоносні 
рослини, і троє кри-

хітних на голові, щоб 
орієнтуватися на світло. 

 Крик одної з порід пінгвінів, які нази-
ваються «віслюкові», дійсно нагадує крики 
віслюка. Причому в пінгвінів вони набагато 
гучніші. 

Нащо пінгвіну крила, якщо цей птах не лі-
тає? Саме крилами, а не лапами, гребе пінгвін 
під водою, до речі, розвиває таку швидкість, 
що наздоганяє теплохід. А на поверхні води 
пінгвін гребе своїми перетинковими лапами. 

 Риба анабас-повзун, що живе в Індії 
та Бірмі, може лазити по суші й навіть по де-
ревах. Якщо водойма висихає, ця риба по-
взе по суші, шукаючи іншу водойму. Упіймана 
анабас-повзун може залишатися живою без 
води протягом 5 – 6 діб. 

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.

який відмір

що по-

С і б і і

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

Вповні заслужено Цілком заслужено

У повній мірі Повною мірою

У подальшому Надалі, згодом, потім

В порядку виключення Як виняток

У поті лиця У поті чола

У примусовому порядку Примусово

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

За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 
19000. Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх 
континентів, переважно це українці діаспори. 

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

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

Безглуздя куріння: 
підривати здоров’я ще й платити за це гроші

Чому варто негайно кидати курити
Користь для здоров’я 

починається відразу, як 
ви загасили останню си-
гарету. Уже через 20 хви-
лин артеріальний тиск і 
пульс повертаються до нор-
ми. Ризик отримати серце-
вий напад знижується на 
третину. Через 48 годин від 
останньої викуреної сига-
рети організм повністю очи-
щається від чадного газу й 
нікотину. Легені починають 
очищатися від слизу й інших 
наслідків вдихання тютюно-
вого диму, нюх і смакові від-
чуття поліпшуються. До кін-
ця першого року без сигарет 
у вас покращиться крово-
обіг, більшість проблем ди-
хання зникне.

Кинути курити вигідно. 
Фінансова вигода при відмо-
ві від куріння досить висока 
й буде ще більшою в пер-
спективі, оскільки цигарки 
постійно дорожчають. Для 
прикладу: якщо пачка си-
гарет коштує 35 гривень, а 
викурюєте пачку за день, то 
нескладна арифметика під-
казує, що за рік ви віддаєте 
зі своєї кишені 12 775 грн,  
натомість отримуєте цілий 
набір «подарунків»: задиш-
ка, жовтий колір обличчя, 
кашель, підвищений ризик 
отримати рак легенів і ско-
рочення життя на 10 – 15 
років. 

Куріння може зава-
дити зачати дитину й на-
родити її здорову. В ідеалі 
жіночий організм має бути 
чистий і вільний від нікотину 
щонайменше місяць, перш 
ніж завагітніти. А куріння під 
час вагітності просто небез-
печне. Нікотин може спро-
вокувати смерть плода, ви-
кликану передчасним від-
шаруванням плаценти. Це 
також може призвести і до 
смерті матері. Нікотин ви-
кликає звуження судин, що 
загрожує нестачею кисню й 
поживних речовин, необхід-
них для нормального роз-
витку плода. Серед інших 
проблем можна виділити 
недостатню вагу в новона-
родженого, відставання в 
розвитку, лейкемію. У чоло-
віків нікотин теж впливає 
на здатність мати потом-
ство — ймовірність зачати 

дитину зменшується в 3 – 4 
рази порівняно з тими, хто 
не курить, через зниження 
активності сперматозоїдів. 
Звуження судин порушує 
нормальну циркуляцію кро-
ві в передміхуровій залозі, 
що призводить до імпотенції 
та аденоми. Аденома у свою 
чергу — перша ознака мож-
ливого розвитку раку перед-
міхурової залози.

Тривале куріння при-
зводить до появи так зва-
ної «особи курця». Симп-
томи: глибокі зморшки, об-
висла шкіра. Через нестачу 
кисню в крові на шкірі мо-
жуть з’являтися червоні, фі-
олетові, помаранчеві плями. 
Куріння перешкоджає від-
новленню клітин шкіри, тому 
загоєння ран, наприклад, 
може тривати довше, при 
цьому залишаться більш по-
мітні шрами. Встановлено, 
що куріння є фактором, який 
провокує розвиток карци-
номи — одного з видів раку 
шкіри.

Некурцям подорожу-
вати стає набагато лег-
ше. У більшості аеропортів 
по всьому світу забороне-
но куріння в зонах вильоту. 
Опинившись у літаку, потязі 
чи автобусі, де куріння забо-
ронено, витримувати трива-
лу поїздку вам буде набагато 
важче, якщо ви курите.

Контролюйте своє 
життя самі, аби вами не 
керували цигарки. Нікому 
не подобається, коли їм ка-

жуть, як треба діяти. Але си-
гарети якраз міцно трима-
ють курця в узді: «Досить уже 
працювати — йди покури. 
Досить спілкуватися з дру-
зями — вийди покури!» Ци-
гарки, як паразит, почина-
ють керувати вашим життям, 
значно його скорочуючи.

Курці подають пога-
ний приклад своїм дітям 
і їхнім друзям. Якщо бать-
ки говорять своїм дітям, щоб 
не курили, а самі димлять, як 
паровоз, — який буде ефект 
від таких повчань? А чим у 
більш юному віці людина по-
чинає курити, тим сильнішим 
є руйнівний вплив цигарок. 

Куріння разом з алко-
голем — убивче поєднан-
ня. Поєднання нікотину з 
алкоголем у рази підсилює 
шкідливий вплив на орга-
нізм. Щоб успішно покінчи-
ти з однією шкідливою звич-
кою, краще зав’язати відра-
зу з обома.

Куріння створює не-
безпеку для довкілля. 
Вирощування тютюну про-
вокує вирубування лісів і є 
причиною отруєння нікоти-
ном серед населення, за-
йнятого в тютюновій про-
мисловості, особливо в бід-
них країнах. Палаючий тю-
тюн виділяє близько 4000 
хімічних сполук, включно з 
канцерогенами, отруйними 
речовинами й токсичними 
газами. Багато недопалків 
потрапляють у водну систе-
му, отруюючи її.


