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Оголошена передплата 
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 

10 гривень на місяць.
Також триває передплата на завершальні 
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. 
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Вселенський патріархат присту-
пив до надання автокефалії Право-
славній церкві України. 11 жовтня 
оприлюднено відповідне рішення Си-
ноду Патріархату. 

У ньому сказано, що Вселенський 
патріархат підтримує надання Авто-
кефалії (незалежності) Українській 
церкві. Також вказується, що Київ-
ська церква завжди підпорядковува-
лася й підпорядковується напряму 
Вселенському патріархату.

У рішенні сказано, що Синод Все-
ленського патріархату зняв анафе-
му з Патріарха Української православ-
ної церкви Київського патріархату 
Філарета і Предстоятеля Української 
православної автокефальної церкви 
Макарія й визнав їх  канонічними.

Вселенський патріархат також 
скасував юридичне зобов’язання 
Синодального листа від 1686 року, 
який надавав право патріарху мос-
ковському висвячувати київського 
митрополита в порядку ікономії.

Також Синод ухвалив закликати 
всі залучені сторони запобігти при-
власненню церков, монастирів та ін-
шого майна, а також будь-яких інших 
насильницьких дій та помсти, щоб мир 
і любов Христа перемагали.

Після цього рішення Синоду всі 
українські православні церкви повин-
ні зібратися на Собор і обрати главу 
нової Помісної церкви — Патріарха. 
Після Собору обраний Патріарх Укра-
їнської помісної, тобто автокефальної 
(незалежної), церкви отримає томос.

Вселенським патріархатом є 
Константинопольський патріархат, 
Патріарх його є главою світового 
православ’я. Нині Патріарх Констан-
тинопольський — Варфоломій (на 
фото).

* * *
Томос — це унікальний вид цер-

ковного документа. Видавати його 
може тільки предстоятель помісної 
автокефальної церкви. Зрідка томос 
видається з питань, які стосуються по-

ложень християнського віровчення. 
Але найчастіше такі документи стосу-
ються церковного устрою. Коли Церк-
ва-матір хоче надати автономію (без 
відділення) чи автокефалію (фактичну 
незалежність) якійсь зі своїх частин, 
то випускається відповідний томос.

Українська церква 
отримує незалежність:

Вселенський патріархат ухвалив надати їй томос — документ про автокефалію

Конституція України, стаття 10, 
стверджує, що єдиною державною мо-
вою в нашій країні є українська. А  мов-
ні питання регулюються окремим за-
конодавством. Проте в нас довго діяв 
Закон про мови, ухвалений ще в Укра-
їнській РСР. Кілька років тому, за прав-
ління регіоналів, парламент ухвалив 
одіозний закон про мови авторства 
Ківалова – Колесніченка. На початку 
цього року Конституційний Суд визнав 
цей закон таким, що не відповідає Кон-
ституції. Утворився законодавчий ва-
куум у цій царині. Нарешті ситуація ви-
правляється. 

 
Верховна Рада 4 жовтня ухвали-

ла в першому читанні доопрацьований 
законопроект про мову в Україні. Його 
внесли 77 депутатів. За законопроект 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» прого-
лосував 261 народний обранець.

«Українська правда. Життя» пояс-
нює, якою буде мовна політика в країні, 
якщо цей документ стане законом.

За документом, єдиною державною 
(офіційною) мовою в Україні є україн-
ська, а спроби запровадження в Укра-
їні офіційної багатомовності всупереч 
Конституції і встановленій конституцій-
ній процедурі провокують мовний роз-
кол країни, міжетнічне протистояння 
та ворожнечу і спрямовані на насиль-
ницьку зміну чи повалення конститу-
ційного ладу.

Публічне приниження чи зневажан-

ня української мови прирівнюють до на-
руги над державними символами Украї-
ни й карають за законом.

Відповідальність нестимуть і ті, хто 
перешкоджатиме чи обмежуватиме ко-
ристування українською.

Документ регулює застосування 
української в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України. Його 
дія не поширюється на сферу приват-
ного спілкування та релігійні обряди.

Хто повинен вільно 
володіти українською

За документом, кожен громадянин 
України має володіти українською, як і 
той, хто претендує на наше громадян-
ство.

Серед посадовців українською 
вільно мають розмовляти, наприклад: 
Президент, Голова Верховної Ради, 
його перший заступник та заступни-
ки, Прем’єр-міністр, Віце-прем’єр-
міністри, Голова СБУ, Генпрокурор, 
Голова Нацбанку, народні депутати, 
депутати ВР Криму, депутати місце-
вих рад, сільські, селищні, міські го-
лови, держслужбовці, посадові осо-
би органів місцевої влади, судді, ад-
вокати, керівники навчальних закла-
дів державної та комунальної форм 
власності; педагогічні, науково-педа-
гогічні й наукові працівники навчаль-
них закладів, медпрацівники держав-
них і комунальних закладів охорони 
здоров’я та інші.

Де розмовляти 
українською обов’язково

Якщо документ стане законом, то 
засідання, зустрічі тощо у владних орга-
нах — як центральних, так і місцевих — 
мають проводити українською.

Якщо організатор зустрічі хоче про-
вести її іншою мовою, має забезпечити 
переклад державною.

Якщо під час зустрічі хтось роз-
мовляє не українською, організатор 
зобов’язаний забезпечити синхронний 
або послідовний переклад державною 
мовою, якщо цього вимагає хоча б один 
учасник події.

Українською має бути й уся доку-
ментація цих органів, а також у судах та 
правоохоронних органах.

Політична агітація на 
телебаченні, радіо 

та білбордах — 
українською

Передвиборна агітація за рахунок 
коштів Держбюджету, а також матеріали 
передвиборної агітації, що транслюють 
на ТБ, радіо та розміщують на носіях зо-
внішньої реклами, мають бути держав-
ною мовою.

Інформаційні плакати політичних 
партій, кандидатів на посаду Президен-
та України, кандидатів у нардепи та міс-
цеві депутати, на посади сільських, 
селищних, міських голів і ста-
рост друкують українською.

Верховна Рада ухвалила в першому 
читанні Закон про українську мову

Що показали 
вибухи 

на військових 
складах в Ічні

У ніч на 9 жовтня (ще не було й 4-ї ранку) стала-
ся пожежа й вибухи боєприпасів на військових скла-
дах біля міста Ічні на Чернігівщині. Це 6-ий арсенал 
Збройних Сил України. Він існує ще від повоєнних ро-
ків, від радянських часів. 

Пожежа й вибухи тривали кілька діб. Канонада від 
вибухів була чутна навіть у сусідніх районах, зокрема 
в Ніжинському, Прилуцькому, Срібнянському.

Боєприпаси розкидало на кілометри довкола, 
розмінування арсеналу й довколишніх територій за-
йме не один місяць. У самій Ічні боєприпаси залітали 
на подвір’я мешканців, один снаряд потрапив у будів-
лю районної лікарні. У ряді населених пунктів пошко-
джено будинки. Лише дивом обійшлося без люд-
ських жертв, хоча постраждалих було таки чи-
мало, переважно від отруєння димом. 
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Бліц-інформ
Ще 13 об’єднаних громад 
отримали землю
На початку року уряд оприлюднив механізм, який у межах 

чинного законодавства дозволяє передати землі сільськогоспо-
дарського призначення у власність об’єднаних територіальних 
громад: 31 січня ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів 
щодо передачі таких земельних ділянок з державної власності в 
комунальну власність ОТГ. Такий крок сприятиме розвитку сіль-
ських територій.

27 вересня голови 13 ОТГ Чернігівщини отримали докумен-
ти про передачу земель сільськогосподарського призначення у 
власність їхніх громад. Це вже другий етап передачі — перший 
відбувся в червні цього року. Тоді землю отримали 11 громад 
області.

Найбільше землі отримала нині Семенівська міська рада — 
11143 гектари, найменше — Талалаївська селищна рада — 1277 
гектарів. Крім них, збільшили свої земельні наділи Бобровицька, 
Гончарівська, Городнянська, Деснянська, Ічнянська, Кіптівська, 
Комарівська, Корюківська, Лосинівська, Менська та Сосницька 
ОТГ. Загальна площа переданої землі — близько 70 тисяч гектарів.

Завершується підготовка документів про передачу землі ще 
13 громадам. І тоді всі створені на сьогодні ОТГ області стануть 
землевласниками. 

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

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

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

Книги для воїнів на Сході України
300 книжок зібрали в обласній дитячій бібліотеці імені До-

вженка для наших воїнів на Сході України.
Тут удруге провели благодійну акцію «Книга воїну». Уперше 

книги для воїнів збирали влітку. Усі зібрані книги військові ве-
зуть бійцям на Схід держави.

Олена Сльозка, заступник директора бібліотеки: «Звичайні 
сім’ї приносили й по кілька, й десятки книжок і казали: «Можете 
дещо залишити собі, інші відправте нашим захисникам». Ми віді-
брали воїнам близько 300 різного жанру книжок».

Художній музей імені 
Григорія Галагана: 35-річчя
11 жовтня відбулися урочистості з нагоди 35-ї річниці ство-

рення обласного художнього музею, що носить ім’я видатного 
корифея меценатського руху ХІХ століття Григорія Галагана.

Перегорнути сторінки історії становлення музейної установи, 
дізнатися про сьогодення й перспективи завітали представники 
влади, науковці, митці, меценати, шанувальники мистецтва.

Ряд працівників музею отримали почесні грамоти й подяки 
обласної ради. Також відбулося відкриття виставки подарова-
них музею творів.

Перша «Покровська 
книжкова толока»
Чернігівці та гості міста вперше зібралися на «Покровську 

книжкову толоку». Фестивалю — тринадцять років, зародився 
захід у Львівській області. Потім його почали проводити й в ін-
ших містах.

Толока розпочала свою роботу в суботу на Катерининській 
алеї (Центральна алея, Арт-авеню). Тут можна було поспілку-
ватися з письменниками, видавцями, придбати книжки, взяти 
участь у майстер-класах народних майстрів.

Свято продовжилося в таких локаціях, як бібліотеки міста, 
молодіжний центр, художній музей, культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо». 

Любов Хомчак, засновниця фестивалю «Книжкова толока»: 
«Ми чотири роки їздимо так по Україні. І нас вабив Чернігів. Два 
автобуси людей приїхали сюди з різних куточків країни, пере-
важно зі Львова. Чернігів має бути туристичним містом».

Людмила Зіневич, керівник безкоштовних курсів україн-
ської мови, координатор проекту «Покровська книжкова толо-
ка в Чернігові»: «Ми відчули, що живе спілкування з письменни-
ками, актуалізація маловідомих сторінок історії — затребувані».

Украли квіти на оновленій алеї
Не минуло й трьох тижнів після відкриття чудової оновленої 

Центральної алеї Чернігова, як тут уже вкрали висаджені квіти.
Говорить Ольга Вітковська, інженер садово-паркового гос-

подарства КП «Зеленбуд»: «11 жовтня вкрали дев’ять кущів хри-
зантем і один кущ барбарису. Міські клумби весь час стражда-
ють від крадіжок. У сквері Хмельницького найбільше крали в 
цьому році кущів троянд — десь 25 штук. Також поцуплені гор-
тензія — близько 10 кущів, ялівці, спіреї».

За фактами крадіжок поліція відкрила кримінальне про-
вадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Це по-
рушення може каратися штрафом, громадськими роботами, 
 арештом або позбавленням волі. Поки що крадіїв не знайдено. 

День захисника України
Чернігівщина, як і вся наша країна, відзначила це свято в 

неділю, 14 жовтня, на Покрову, в День українського козацтва. 
У Чернігові на Красній площі була розгорнута виставка бо-

йової техніки та озброєння Української армії. Учасники урочис-
тостей поклали вінки й квіти до стел з фото загиблих учасників 
АТО і Героїв Небесної Сотні. 

Після показового виступу духового оркестру 8-го Чернігів-
ського навчального центру заходи продовжилися прямою тран-
сляцією церемонії підняття Державного Прапора України та ви-
ступу Президента України Петра Порошенка.

Потім вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою дали урочисту клятву ліцеїста. 

Завершився захід урочистим маршем військовослужбовців 
Чернігівського гарнізону.

Фото Володимира Коваля

Премії імені Софії Русової 
та Георгія Вороного

Уже кілька років кращих педагогів Чернігівщини 
до Дня вчителя відзначають обласними преміями, що 
носять імена видатних українських педагогів, наших 
земляків Софії Русової та Георгія Вороного. 

Преміями відзначають за спільним рішенням ко-
легії Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації та комісії обласної ради з питань осві-
ти, науки, культури та інформаційної сфери. Ось лау-
реати 2018 року.

Премія імені Софії Русової:
Вовченко Ірина Олександрівна — Менська 

гімназія;
Глушак Галина Павлівна — Прилуцька гімназія 

№ 1 ім. Георгія Вороного;
Гутак Віктор Анатолійович — Варвинський ліцей 

№ 1;
Децик Микола Федорович — Новгород-Сівер-

ська гімназія № 1 ім. Б. Майстренка;
Кайдаш Алла Миколаївна — Ніжинський облас-

ний педагогічний ліцей;
Коваленко Наталія Павлівна — Дігтярівська шко-

ла Новгород-Сіверського району;
Кресан Алла Олексіївна — Ніжинська школа 

№ 10;
Линник Людмила Михайлівна — гімназія ім. 

Пантелеймона Куліша, м. Борзна;
Майстат Надія Григорівна — директор Борзнян-

ської школи-інтернату;
Максименко Ірина Олексіївна — Чернігівський 

центр професійно-технічної освіти;
Москаленко Людмила Миколаївна — Володько-

во-Дівицька школа Носівської міської ради;
Одненко Костянтин Володимирович — обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді;
Плутова Зоя Михайлівна — завідувачка дитсадка 

№ 60, м.Чернігів;
Рябченко Віра Олексіївна — завідувачка дитсадка 

№ 1, м.Корюківка;
Скотаренко Олег Васильович — центр дитячої та 

юнацької творчості, м.Сновськ;
Соловей Валентина Василівна — Ріпкинська 

гімназія ім. Софії Русової;
Татаренко Ігор Володимирович — Бахмацька 

школа № 5;
Федоренко Юрій Михайлович — Куликівський 

центр позашкільної освіти;
Шелупець Людмила Григорівна — директор 

Чернігівської школи № 19;
Шкарупа Ольга Вікторівна — Сухополов’янська 

школа, Прилуцький район.

Премія імені Георгія Вороного:
Гончаренко Марина Анатоліївна — викладач, 

Чернігівський музичний коледж ім. Л. Ревуцького;
Новіков Микола Григорович — викладач, Ніжин-

ський агротехнічний коледж;
Покришень Дмитро Анатолійович — завідувач 

кафедри обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти імені К. Ушинського;

Пузирний В’ячеслав Феодосійович — професор 
Чернігівського національного технологічного універ-
ситету;

Суховєєв Володимир Володимирович — завіду-
вач кафедри, професор Ніжинського державного уні-
верситету ім. Миколи Гоголя.

Чемпіонат України з футбо-
лу, прем’єр-ліга.

11 тур. 7 жовтня, Львів. 
«Львів» – «Десна» — 1:3.

Знову гарна перемога на ви-
їзді. Уже на 3-ій хвилині раху-
нок відкрив Артем Фаворов. Він 
же на 87-ій хвилині забив тре-
тій м’яч. А перед цим, у середині 
першого тайму, з подачі Дениса 
Безбородька рахунок подвоїв 
Олександр Філіпов.

У самому кінці тайму за дру-
ге попередження був видалений 
з поля Віталій Єрмаков. Так що 
весь другий тайм наші грали в 
меншості. Але, пропустивши гол 
на початку, зуміли не лише ви-
стояти, а й збільшити рахунок. 

Цим туром завершилося 
перше коло чемпіонату. Усі ко-
манди зіграли з усіма. Наші 6 
матчів провели вдома, 5 — у 
гостях. У другому колі буде на-
впаки. 

Турнірна таблиця 
чемпіонату після першого 

кола (набрано очок):

«Шахтар» 28

«Динамо» 26

«Олександрія» 22

«Ворскла» 18

 «Зоря» 14

«Маріуполь» 14

«Десна» 13

«Олімпік» 12

«Львів» 11

«Карпати» 10

«Чорноморець» 9

«Арсенал-Київ» 7

Отже, «Десна» після пер-
шого кола посіла сьоме місце. 
Хоча, якби мали всього на одне 
очко більше, були б на п’ятому 
— така щільність у турнірній 
таблиці. У нашої команди — 6 
поразок (4 вдома), 4 перемо-
ги (3 на виїзді), 1 нічия (вдома 
з «Карпатами»). Утім, з програ-
них матчів у чотирьох поступи-
лися якраз першим чотирьом 
командам у таблиці. І було дві 
необов’язкові й мінімальні по-
разки 0:1 від «Олімпіка» й «Чор-
номорця», які зараз нижче від 
«Десни». Так що грати можна. 
Забили 12 м’ячів, пропустили — 
16. Тому треба б забивати по-

більше, тим паче за гарної гри й 
переваги в багатьох матчах. 

Кращі бомбардири в нас за-
раз — Артем Фаворов і Олек-
сандр Філіпов — по 3 м’ячі, 
Денис Безбородько і Дмитро 
Хльобас забили по 2. 

Цими вихідними в чемпіона-
ті була перерва, викликана мат-
чами збірної України. 

Друге коло починається на-
ступними вихідними. Графік — 
той самий, що й у першому колі, 
тільки з ким грали вдома — бу-
демо в гостях, і навпаки. Отже, 
в першому матчі другого кола 
суперник — чемпіон України 
«Шахтар». Матч відбудеться за-
втра, 19 жовтня. Початок — о 
19.00. 

Наступний матч — удома, в 
Чернігові: «Десна» прийматиме 
«Маріуполь» у суботу, 27 жов-
тня, о 14.00. 

А 31 жовтня в матчі одної 
восьмої фіналу Кубка України 
«Десна» прийматиме луганську 
«Зорю». 

До зимової перерви про-
йде ще аж 7 турів другого кола 
чемпіонату  з 11-ти. На лютий 
– березень залишиться лише 
4 тури. Адже це тільки перша 
частина турніру. Далі він продо-
вжиться по групах у 6 команд. 
Перша шістка розігрує медалі 
чемпіонату й путівки до Євро-
кубків. Друга боротиметься за 
збереження місця в еліті. Хоча 
планується й розширити на на-
ступний чемпіонат прем’єр-лігу 
до 14-ти чи 16 команд, так що 
може ніхто й не «вилетіти», од-
нак «Десні», яка так довго йшла 
в еліту, не варто на це розрахо-
вувати. Завдання незмінне — 
потрапити до першої шістки, де 
поборотися не менш як за 5-те 
місце, що дає право на Євро-
кубки. 

* * * 
Ось календар наступних 

матчів «Десни» (вказуємо су-
перників). 

Матчі вдома:  10 листопа-
да —  «Чорноморець»; 1 грудня  
— «Зоря».

Матчі на виїзді: 4 листопа-
да  — «Олександрія»; 24 листо-
пада — «Карпати»; 8 грудня — 
«Олімпік».

«Десна» в чемпіонаті
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Бліц-інформ
Оновляться й інші 
підземні переходи
В останні два роки капітально відреставровані два 

найбільші підземні переходи в центрі Чернігова: на пере-
хресті двох проспектів — Миру й Перемоги (між головпо-
штамтом і «Україною») та біля «Мегацентру».

Чернігівці цікавляться, коли почнуть ремонтувати під-
земні переходи на вулиці Мазепи — до мікрорайону Шер-
стянка й біля зупинки «Камвольно-суконний комбінат», а 
також на перехресті проспекту Миру та вулиці Героїв Чор-
нобиля. Ось що інформує прес-служба міськради.

Починається реконструкція переходу на Шерстянку. 
Тут виконають великий обсяг робіт — бетонування й мон-
таж нових сходів, новий дах біля входів-виходів, внутрішні 
роботи на всій площі переходу, зливову каналізацію тощо. 
Вартість проекту — 7,6 млн грн. Цієї осені планують зро-
бити демонтаж, бетонування, частину внутрішніх робіт. 
Завершать наступного року.

Щодо інших двох підземних переходів очікується, що 
роботи почнуться вже днями. Ремонт передбачає віднов-
лення нормального стану сходових клітин на всіх входах-
виходах.

Обласна лікарня отримала дві 
машини швидкої допомоги від 
італійських благодійників 
Подарували їх Армандо Кріппа та Крістіан Молінарі, 

президенти двох італійських благодійних фондів, — відпо-
відно «Кассаго кличе Чорнобиль» та «Домані-Завтра».

Машини «Фіат Дукато» вручили в Чернігові Посол Італії 
в Україні Давіде Ла Чечіліа та Армандо Кріппа. Ці реанімо-
білі дадуть можливість надавати медичну допомогу більш 
якісно й оперативно.

Головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко за-
значив, що співпраця медичного закладу з асоціацією 
«Кассаго кличе Чорнобиль» триває три роки. За ці роки 
обласна лікарня отримала допомогу майже на 2,8 міль-
йона гривень. 

11 італійськими машинами швидкої допомоги досі 
вже користувалися 7 медзакладів області.

Крім того, понад 20 років асоціація «Кассаго кличе 
Чорнобиль» тісно співпрацює з Дитячим фондом Чернігів-
щини. Це й оздоровлення українських дітей в Італії, й під-
тримка сімей та дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.

У пологовому будинку — 
нове обладнання 
У Чернігівському пологовому будинку завдяки благо-

дійникам з’явилося сучасне обладнання для діагностики 
слуху в новонароджених діток.

Василь Гусак, головний лікар Чернігівського полого-
вого будинку: «Цей апарат нам необхідний, щоб ми в ново-
народжених діток могли визначити слух. Як правило, чим 
раніше порушення слуху діагностується, тим краще воно 
лікується».

Фахівець провів перше обстеження й навчив медич-
них працівників користуватися новим обладнанням. 

За словами представника благодійного фонду, апарат 
коштує близько 150 тисяч гривень. Такий самий вони по-
дарували й Полтавському пологовому будинку.

За статистикою, на 1000 новонароджених припадає 3 
дитини з тяжким порушенням слуху, й понад 2 малюки на 
тисячу з’являються на світ із середнім ступенем тяжкості. 
Деякі спадкові захворювання, а це й порушення слуху, мо-
жуть проявитися тільки після року життя. Ось чому важли-
ва рання діагностика.

Людмила Дудко, завідувачка відділення новонаро-
джених 2-го акушерського відділення: «Вроджені захво-
рювання треба виявляти на ранніх стадіях, щоб своєчас-
но застосувати лікування. Воно не дуже дороге. Якісне 
звукопосилення — і до 6 місяців фізіологічний, психічний 
розвиток у цих дітей такий самий, як і в тих, у кого немає 
вад слуху».

Допоможемо врятувати дитину 
Артему Темчуру з Чер-

нігова в серпні виповнило-
ся 4 роки. А на початку жов-
тня медики виявили в ньо-
го пухлину мозку. Потрібна 
якнайшвидша операція. Її 
може зробити одна з клінік 
у Туреччині, однак для цьо-
го лікування потрібні великі 
кошти. Сім’я Артемка сама 
не може зібрати таку суму, 
тому звертається до всіх до-
брих людей з проханням до-
помогти коштами. Їх можна 

переказати на банківську картку мами Артема. Ось рек-
візити: ПриватБанк, 4149 4991 1535 0264, Темчур Тетя-
на Миколаївна.

Сповідуючи принцип гласності і сво-
боди слова, а також аби не було звинува-
чень, нібито щось неточно зацитоване, 
наша газета дослівно друкує оприлюд-
нене 12 жовтня наступне повідомлення 
Чернігівської міської ради. А вже потім, 
як коментар, додаємо кілька запитань до 
міської влади, які, напевно ж, з’явилися 
в чернігівців. 

Автоперевізники надали 
міській раді аргументи щодо 
підвищення тарифу на проїзд

12 жовтня в міській раді працювала ро-
боча група з питань реалізації цінової полі-
тики в житлово-комунальному господарстві й 
на міському пасажирському транспорті.

Засідання ініціювали представники пе-
ревізних компаній, які забезпечують тран-
спортні перевезення по місту. На їхню думку, 
через стрімке подорожчання палива (в тому 
числі метану) варто переглянути ціну вартос-
ті проїзду. Дизпаливо підвищилось у ціні на 
22%, газ — на 26%.

Вимагати перегляду вартості проїзду для 
пасажирів перевізники мають право, адже 
за відповідним наказом Мінтрансу (№1175 
від 17.11.2009) зміна вартості палива більш 
ніж на 10% є однією з передумов перегляду 
тарифів на пасажироперевезення.

За розрахунками, підтвердженими 
Управлінням економічного розвитку міста, 
вартість палива за останній час дійсно під-
вищилась у ціні на 22%, газу — на 26 – 30%. 
А загалом питома вага паливно-мастильних 
матеріалів у структурі тарифу — до 40%.

Відтак перевізники надали пропозиції 
збільшити вартість проїзду на різних маршру-
тах від 7,8 грн до 11,45 грн.

Зауваження членів комісії до запропоно-
ваної вартості: відсутність точних даних про 
кількість перевезених пасажирів, офіційно 
водії отримують зарплатню на рівні мінімаль-
ної. Тож укотре було наголошено, що без вста-
новлення валідаторів говорити про реальні 
розрахунки пасажиропотоку неможливо.

За словами перевізників, ситуація на 
ринку пасажирських перевезень дуже склад-
на. Причиною цього є раптове підвищення 
цін на пальне, масове звільнення водіїв, які 
виїжджають працювати до країн ЄС та інші. 
Тож, якщо ситуація не зміниться, маршрути 
просто почнуть закриватися.

Вислухавши аргументи сторін, робоча 
група рекомендувала виконавчому комітету 
розглянути можливість підвищення гранич-
ної ціни на проїзд.

Підвищення вартості проїзду в міському 
транспорті є регуляторним актом, тож його 
ухваленню передуватимуть обговорення, дис-
кусії та збір пропозицій усіх зацікавлених осіб.

Наголошуємо, що рішення про встанов-
лення граничної вартості проїзду в міському 
автотранспорті ухвалює виконавчий комітет.

Прес-служба Чернігівської міської ради

У ніч на 12 жовтня поблизу Куликівки 
лісова охорона ДП «Ніжинське лісове гос-
подарство» спільно з правоохоронцями 
впіймали УАЗ, навантажений краденими 
дубами.

Близько 12-ї години ночі учасник рей-
дової бригади лісової охорони ДП «Ніжин-
ське лісове господарство» Святослав За-
єць почув звук бензопили. Сумніву в тому, 
що це лісокради, не було.

«Звук лунав з діброви, розташованої 
між Куликівкою та селом Буди, з держав-
ного лісового фонду Дроздівського лісни-
цтва, — розповідає лісовий охоронець. — 
Було прийнято рішення викликати підкрі-
плення з числа місцевих лісівників та пра-
воохоронців».

Лісокрадів чекали недовго. Як тільки 
зловмисники зрозуміли, що потрапили в 
засідку, вони спробували втекти кукуру-

дзяним полем. Після тривалого переслі-
дування вдалося зупинити УАЗ без номе-
рів, навантажений дубами. Двоє чолові-
ків вибігли з авто і спробували накивати 
п’ятами. Одного з них затримали, інший 
сховався в кукурудзі.

За словами лісівників, підозрюваний 
усіляко опирався затриманню,  не шкоду-
вав погроз на адресу лісівників і право-
охоронців. Вже у відділку чоловік, зрозу-
мівши, чим можуть обернутися його ніч-
ні пригоди, вказав ще на двох спільників, 
один з них залишився в лісі, а інший схо-
вався в кукурудзі. Усі троє чоловіків неод-
норазово потрапляли в поле зору лісової 
охорони. Зловмисники спеціалізуються 
на крадіжці дубів — дерева пиляють у лі-
сосмугах і на території державного лісо-
вого фонду в Куликівському й Чернігів-
ському районах. 

Транспорт і лісову продукцію зловмис-
ників правоохоронці конфіскували. Лісів-
ники підраховують збитки, а в поліції ду-
мають над кваліфікацією справи.

Нагадаємо: 6 вересня 2018 року 
Президент України Петро Порошенко 
підписав Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо збереження українських лісів 
і запобігання незаконному вивезенню 
необроблених лісоматеріалів». Законо-
творці посилили відповідальність за не-
законну вирубку дерев, суттєво збіль-
шивши штрафи для «чорних лісорубів». У 
двадцять разів збільшено відповідаль-
ність для тих осіб, які шляхом нелегаль-
ного вирубування завдають суттєвої 
шкоди державі.

За інформацією ДП 
«Ніжинське лісове господарство»

Затримали серійних дубокрадів

Чергове подорожчання проїзду: 
тарифи знову «зі стелі»

1, Чи не можна б уточнити, що це 
за загадкова й неназвана «робоча 
група», яка так охоче відгукується 
на ініціативу перевізників, — бажа-
но поіменно і хто очолює?

2. Якщо основним аргументом 
перевізників, який підтримала й 
«робоча група», є те, що «вартість па-
лива за останній час» підвищилася, 
вкажіть, що це саме — «останній 
час»? Тиждень, місяць, квартал? 

3. Цифри подорожчання паль-
ного вказано лише стосовно таких 
його видів як дизельне паливо й 
газ. Про бензин, який теж дорожчає, 
але, очевидно, в іншій пропорції, не 
сказано нічого. У такому разі скіль-
ки одиниць транспорту в перевіз-
ників їздить на дизпаливі, на газу, 
скільки — на бензині? Цифри легко 
встановити. 

4. Паливо є лише частиною, не-
хай і суттєвою, загальних витрат при 
перевезеннях. Отже, подорожчан-
ня палива на стільки-то відсотків не 
може тягти за собою подорожчання 
витрат на стільки ж ЗАГАЛОМ. У по-
відомленні називається й доля па-
лива в тарифах (читай — їх собівар-
тості, витратах) — 40%. Тобто, якщо 
паливо подорожчало, наприклад, на 
20%, то це тягне за собою збільшен-
ня витрат на 40% від цієї цифри, тоб-
то всього — 8%. Чому міськрада ду-
блює цю типову помилку, коли по-
дорожчання палива на стільки-то 
відсотків автоматично переносить-
ся на збільшення загальних ви-
трат? 

5. Щодо інших витрат переві-
зників, то цього разу в повідомлен-
ні відсутні звичні посилання на до-
рожчання запчастин, збільшення 
податків. Єдине, про що згадується, 
— зарплата. Але ж сказано, що во-
дії, принаймні офіційно, «отримують 
зарплатню на рівні мінімальної». За-
питання: на скільки й за який знов-
таки «останній час» зросла зарпла-
та водіїв у перевізників? Візьмемо 
під «останнім часом» цілий рік. Отже, 
2017 року мінімальна зарплата в 
країні становила 3200 гривень, нині 
— 3724. Підвищення її склало за рік 
16 з невеликим відсотків.

Більше того. Днями сама ж 
міськ рада оприлюднила дані подат-
кових органів, що в місті десятки 
підприємств і організацій, ФОП уза-
галі платять зарплату нижче від міні-
мальної по державі. Докладніше про 
це — на стор. 4 газети. Так от, серед 
цих порушників законодавства — й 
перевізники Чернігова.

6. Просто смішним є посилання 
на те, що в разі малих зарплат (читай 
— якщо не підвищити тарифи) водії 
повтікають на заробітки за кордон. 
А хіба тільки водії виїздять туди на 
заробітки? А медики, будівельники, 
прості робітники? То, може, міськ-
виконком підніме й тарифи на ме-
дичні, комунальні та інші послуги, 
мотивуючи лише тим, що інакше 
працівники втечуть за кордон? 

7. Нарешті, після всього сказа-
ного, — основне запитання. Якщо 
насправді витрати перевізників за 
«останній час» зросли не так і сут-
тєво, то чому вони запропонува-
ли міській владі (зажадали від неї) 
такі фантастичні розміри збіль-
шення тарифу? Нагадаємо, що цей 
тариф було збільшено якихось півто-
ра місяця тому — наприкінці серп-
ня, з 4,50 до 5 гривень, тобто під-
нято на 11%. Що пропонують (вима-
гають) тепер? Насамперед великий 
різнобій у пропонованих цифрах «на 
різних маршрутах» — очевидно, за-
лежно від видів палива чи наповню-
ваності маршрутів пасажирами (це 
чомусь не вказують). А головне — 
самі пропоновані тарифи, які про-
сто несусвітні за підвищенням. Та-
риф 7,8 гривні — це підвищення на 
56% до нинішнього в 5 гривень. А та-
риф 11,45 гривні — це пряме підви-
щення на 130% до діючого! Тобто це 
230% нинішнього тарифу. 

У ЗМІ вже з’явилася інформація, 
що тариф на проїзд у Чернігові пла-
нують підвищити до 6 гривень. Отже, 
«робоча група»  погодилася з пере-
візниками в головному: рекомендує 
міськвиконкому підвищити тарифи. 
Єдине — підвищити на гривню про-
ти нинішнього тарифу, тобто «всього» 
на 20%, а не 130. За принципом ба-
зару: спершу «загилять» несусвітню 
ціну, щоб потім милостиво скинути 
її. Що ж, до подорожчань на 20 чи й 
більше відсотків наш люд уже звик. 

І все ж, якщо міськвиконком не 
обов’язково повинен понуро при-
слухатися до «робочих груп», якщо 
дійсно підвищенню тарифів «пере-
дуватимуть обговорення, дискусії та 
збір пропозицій усіх зацікавлених 
осіб», то чернігівцям варто б обгово-
рити це питання. 

Урешті, можна й не стомлювати 
себе цифрами. Є просте міркування: 
якщо перевезення пасажирів таке 
«невигідне», то чому в місті розвело-
ся стільки маршруток і автобусів, що 
аж кишить? А якщо міська рада за-
пропонує перевізникам таке: «Кому 
невигідно — закривайтеся»?

Кілька запитань до міської влади Чернігова 
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Факти і коментарі

Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
У Ніжині — аж 376-ий 
Покровський ярмарок
Він шумів три дні на кількох централь-

них вулицях міста. Урочистості відбулися 
на центральній площі, як завжди — з іко-
ною Покрови Пресвятої Богородиці. Насто-
ятель Свято-Покровського храму протоіє-
рей Михаїл Якубів освятив усіх святою во-
дою та побажав миру, добра, Божого бла-
гословення. 

Були й подарунки місту від поважних 
гостей. Земляк Олександр Харченко вру-
чив сертифікат на придбання медичного 
обладнання — електрокардіографа для ди-
тячого відділення міської лікарні — за ко-
шти, які були зібрані на благодійному Гого-
лівському пробігу. Засновник благодійно-
го фонду «Стрічка Надії» Олексій Кошовець 
презентував ніжинцям карету швидкої до-
помоги для центральної міської лікарні ім. 
Миколи Галицького.

Покровський ярмарок став і оглядом 
досягнень промислових підприємств, ор-
ганізацій, приватних фірм, виробів народ-
них умільців, кращих зразків харчової про-
мисловості, і великим культурним святом. 
До Ніжина завітало понад 50 майстрів з 
різних регіонів України від Заходу до Сходу.

Увечері відбувся святковий концерт за 
участі землячки з Ніжинщини, народної ар-
тистки України Алли Кудлай.

Куликівська громада: 
вуличне освітлення, 
а тепер і вода
Рік тому весь Куликівський район, 

окрім села Смолянка, об’єднався в Кули-
ківську селищну об’єднану територіальу 
громаду. У бюджеті її з’являється більше 
коштів на соціальні потреби людей. І чима-
ло вже зароблено. Недавно в усіх селах по-
чали встановлювати вуличне освітлення (в 
райцентрі воно діє давно, також освітлю-
ються все нові вулиці). Тепер перші елек-
тросвітильники увімкнуто і в селах. 

На черзі — водогони. Активно триває 
спорудження водозабірної свердловини в 
селі Горбове. Загальна вартість проекту — 
1 мільйон 339 тисяч гривень, з яких 1,064 
мільйона — кошти державної субвенції на 
розвиток громад, а 275 тисяч — співфінан-
сування з місцевого бюджету. 

Невдовзі почнеться така робота й у 
селі Орлівка. Є надія, що до кінця року ці 
одні з найбільших сіл району отримають 
якісну питну воду. 

173 підприємства й 57 
ФОП Чернігова платять 
зарплати, нижчі 
від мінімальних
З ініціативи міського голови Черніго-

ва Владислава Атрошенка Управління фі-
нансів оприлюднило список фірм і фізич-
них осіб-підприємців, які офіційно пла-
тять співробітникам менше від мінімальної 
зарплати. Очевидно, практикують так зва-
ну виплату «в конвертах». 

Від 1 січня 2018 року розмір мінімаль-
ної заробітної плати в Україні — 3723 грив-
ні. Менше в Чернігові отримують працівни-
ки 173 підприємств і організацій, а також 
наймані працівники 57 ФОП.

Список складено на підставі інформа-
ції Державної фіскальної служби. Серед 
цих підприємств, зокрема, такі: одні з най-
більших перевізників міста — ДП «Пассер-
віс», ТОВ «Пассервіс-Люкс» і ТОВ «Пассавто-
ЛТД»; комунальне підприємство «Міський 
палац культури»; ПП «Владис», що займа-
ється перевезеннями пасажирів на марш-
руті Чернігів – Київ; ПрАТ «Готель «Україна»; 
макаронна фабрика; лікеро-горілчаний за-
вод; фабрика «Аврора»; фабрика лозових 
виробів; швейна фабрика «Галант»; ТОВ 
«Ризький хліб».

Відповідно до статті 95 Кодексу законів 
про працю України та статті 3 Закону Укра-
їни «Про оплату праці» мінімальна заробіт-
на плата — це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати, нижче за який не 
може здійснюватися оплата працівникам.

Били електрикою 
рибу на Десні 

Під час рейду водоймами Чернігівського 
району 4 жовтня о 4.20 держінспектори Чер-
нігівського рибоохоронного патруля затри-
мали двох чоловіків, мешканців Чернігова 
та Ічні, які били рибу електровудкою.

У варварський спосіб браконьєри вило-
вили 100 кг риби: лин — 64 шт., щука — 198, 
карась сріблястий, судак, білизна, головень 
— по 1, лящ — 3, плоскирка — 4, окунь — 
86, плітка — 226. Загальні збитки, завда-
ні рибному господарству, обраховані в суму 
97359 грн.

Інцидент зафіксовано на річці Десні в ра-
йоні села Шестовиці.

На місце вчинення правопорушення була 
викликана слідчо-оперативна група Черні-
гівського відділення поліції. Відкрито кримі-
нальне провадження.

У правопорушників вилучили забороне-
не знаряддя лову — електровудку в комп-
лекті, незаконно виловлені водні ресур-
си, моточовен «Крим» з підвісним двигуном 
«Yamaha», автомобіль Nissan Navara. Вилу-
чене додали до матеріалів кримінального 
провадження.

* * *
Чернігівський рибоохоронний патруль 

закликає громадян дотримуватися встанов-
лених правил рибальства. Наслідки «рибо-
ловлі» із застосуванням електроструму не-
поправні. Електрострум убиває рибу, кормо-
ву базу — планктон, водних безхребетних, 
під дією електроструму відмирають водо-
рості.

Якщо ви помітили факти браконьєрства, 
прохання оперативно повідомляти на теле-
фони «гарячої» лінії патруля: 099-112-13-44 
та (0462) 93-75-57.

За матеріалами СБУ 
прокурору оголошено 

про підозру
Викритому на хабарі співробітника-

ми Головного управління по боротьбі з 
корупцією та організованою злочин-
ністю СБУ під процесуальним керівни-
цтвом Генеральної прокуратури Укра-
їни прокурору одного з відділів проку-
ратури Чернігівської області оголошено 
про підозру в скоєнні злочину.

Оперативники спецслужби вста-
новили, що прокурор запропонував 
місцевому жителю за дві тисячі дола-
рів США повернути автомобіль, раніше 
вилучений у його родича в межах кри-
мінального провадження. За вказану 
суму зловмисник обіцяв сприяти у при-
йнятті необхідного процесуального рі-
шення суддею Деснянського районного 
суду Чернігова, з яким він попередньо 
узгодив механізм повернення тран-
спортного засобу.

Правоохоронці затримали проку-
рора згідно зі ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України після 
одержання другої частини неправомір-
ної вигоди та прийняття суддею обумов-
леного рішення.

Затриманому оголошено про підо-
зру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27 та ч. 
3 ст. 368 Кримінального кодексу Украї-
ни. Тривають слідчі дії для встановлен-
ня всіх обставин вчиненого правопору-
шення та притягнення до відповідаль-
ності інших осіб, можливо, причетних до 
протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

Заходжу днями в Чернігові в поліграфіч-
но-видавничий комплекс «Десна», основне 
таке підприємство міста й області, де друку-
ють майже всі обласні й добру половину ра-
йонних газет. Саме тут  понад 6 років вихо-
дить у світ наша газета «Світ-інфо». 

Йду замовляти друк чергового номера. 
А в столі замовлень знову «порадували»: га-
зетний папір учергове подорожчав. Наче й 
не набагато, на гривню: був по 27 гривень 
кілограм, став по 28. Але біда в тім, що до-
рожчає він, особливо цього року, безпе-
рервно, щомісяця, а то й частіше. Ще у квітні 
коштував 17 гривень, а тепер ось нова ціна, 
що, між іншим, — по 28 тисяч за тонну. По-
заторік кілограм коштував 14 гривень. За 
якісь два роки — подорожчання удвічі, на 
100 відсотків!

Пригадую не такі й далекі часи, коли ціна 

була 5 – 6 гривень. Ну, це коли й долар ко-
штував так само, а якщо сьогодні він по 28 
гривень, відповідна й ціна паперу. А чому 
така? Бо він імпортний, значить, закупову-
ється за валюту. Ось де корінь зла! 

У нашому видавництві давно вже друку-
ють газети лише на імпортному папері. Було, 
завозили з Польщі, Фінляндії. Нині ряда-
ми стоять здоровезні рулони з одної-єдиної 
країни — Росії. Комбінат «Волга», що в місті 
Балахна Нижегородської губернії. Інколи бу-
ває з Кондопоги, теж з Росії.

В Україні нема жодного грама власного 
газетного паперу. Свого часу його пробував 
випускати паперовий комбінат у Жидачеві 
на Львівщині. Не пішло: папір був якийсь сі-
ренький, швидко рвався. Може, й поліпши-
ли б якість, але, схоже, це виробництво «за-
давили» ті, хто гріє руки на експорті, — чи то 

папір з Росії, чи картопля з Єгипту або Туреч-
чини. 

«Треба розірвати дипломатичні стосун-
ки з агресором — Росією. Треба припинити 
з Росією всякі економічні й торгові зв’язки». 
Дуже гарні гасла, які чути звідусіль, і цілком 
правильні. Але давайте тоді налагодимо ім-
порт товарів, які чомусь не виробляємо, бо-
дай з інших країн, а не з Росії. І давайте ви-
робляти побільше нашого. Хоча б газетний 
папір. Ніхто не каже, щоб спорудити по па-
перовому заводу в кожній області, але хоча 
б кілька на величезну Україну можна? Хоча 
б у лісових областях, бо ще ж не весь ліс ви-
різали до пня й вивезли за кордон. 

А поки що — найпатріотичніші україн-
ські газети, в яких можна побачити означені 
вище гасла, друкують їх на російському па-
пері. 

Сина міського голови 
Прилук суд оштрафував 

і позбавив  водійських прав 
10 тисяч 200 гривень штрафу та позбавлен-

ня водійських прав строком на рік — таке по-
карання для Ярослава Попенка, сина міського 
голови Прилук Ольги Попенко, призначив При-
луцький міськрайонний суд.

Попенко 10 вересня на легковику Renault 
Megane збив стовп і пошкодив припарковане 
неподалік авто. Поліцейські склали на нього 
два адмінпротоколи, один з них — за кермуван-
ня авто напідпитку.

Через пошкодження електроопори мешкан-
ці двох мікрорайонів Прилук залишалися без 
світла. 

У травні 2016 року Ярослава Попенка теж 
затримали за кермування напідпитку: він в’їхав 
у паркан житлового будинку в Прилуках. Тоді По-
пенко сплатив 3400 гривень штрафу.

Фальшиве спиртне
Зловмисники змішують воду і спирт, розли-

вають суміш по пакетах, які розміщують у пакун-
ках з маркуванням горілки або елітних алкоголь-
них напоїв і продають через мережу Інтернет.

За останній час податкова міліція області на 
такій діяльності викрила 6 незаконних підпри-
ємств.

Загалом за 9 місяців року з незаконного 
обігу вилучено товарів підакцизної групи, в тому 
числі алкоголю, на суму майже 24 мільйони гри-
вень. Представники податкової міліції просять 
чернігівців не довіряти товарам сумнівної якос-
ті, які розповсюджують через Інтернет.

Алкоголь розливають і по пляшках, які заку-
повують, наприклад, у пунктах обміну. Виготов-
ляючи алкогольну суміш, такі «умільці» викорис-
товують речовини сумнівної якості.

Українські газети на російському папері

Цих дівчаток і хлопчиків 
побачиш у різних людних міс-
цях Чернігова, переважно біля 
ринків, великих магазинів.

На футболках написано 
«Лінія життя» або щось інше. 

На грудях — почеплена на 
шию скринька для збору гро-
шей. На скриньці, як прави-
ло, — фото тих, для кого три-
ває збір коштів. У більшості 
для хворих дітей, на лікуван-
ня яких і збирають кошти. Це 
якщо вірити цим написам і за-
галом тим, хто збирає гроші, а 
вони мало не безперервно ще 
й розказують про те, кому і для 
чого збирають. 

Гроші люди вкидають у 
скриньку нечасто, особливо 
якщо порівняти з доволі густим 
їх потоком у магазин чи звідти. 
Але все-таки час від часу хтось 
вкидає у скриньку гривню, дві, 
а то й більшу купюру.

Це дійсно збирають гро-
ші на лікування? Так само, як 
і щодо жебраків, яких нерідко 
бачиш у людних місцях. Вони 

дійсно жебрають, бо нема на 
що жити, чи збирають на ви-
пивку або й беруть участь в 
обмані всіх нас? Запитання не 
зайві, оскільки чимало людей 
вважає, що насправді це об-
ман і збирання «з миру по нит-
ці» зовсім не для бідних і хво-
рих, а для якихось організато-
рів цього всього, за суттю — 
шахраїв. Підстави для сумнівів 
дають повідомлення про те, що 
час від часу таких шахраїв ви-
кривають. Зовсім нечасто. Ма-
буть, у правоохоронців чимало 
важливіших турбот. 

Вірити чи не вірити? Давати 
чи не давати? Тут кожен з нас 
вирішує сам. Дехто каже: треба 
або давати всім, або не давати 
нікому. Якщо всім, то принай-
мні ви дійсно допоможете нуж-
денним, а якщо це не нужденні, 

а шахраї чи їхні підручні, то не-
хай це буде на їхній совісті. 

Я намагаюся подавати, бо-
дай гривню. Хіба інколи в по-
спіху не встигаю. Особливо по-
давати тим, хто каже, що зби-
рає на лікування діток. Якщо 
хтось обманює, то Бог йому 
суддя. 

До речі, збір коштів на ліку-
вання дітей проводять і чимало 
аптек. Це людні місця, бо народ 
масово хворий, то й милосердя 
з солідарності виявить. До того 
ж аптечні заклади розміщують 
серйозну інформацію про збір 
коштів, про тих, хто дійсно по-
требує. Побачите — вкиньте 
хоч гривню. Головне — не сума 
пожертви, а масовість. Не-
хай хоч по гривні, але пожерт-
вує більше людей. У свою чер-
гу, люди відчують, що роблять 
добро. 

Текст і фото 
Петра Антоненка

Подайте…
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Уряд виділив 100 мільйонів 
гривень на подолання 

наслідків надзвичайної 
ситуації на Чернігівщині
Кабінет Міністрів Украї-

ни розпорядився виділити з 
резервного фонду держав-
ного бюджету на 2018 рік 
100 мільйонів гривень на 
подолання наслідків надзви-
чайної ситуації, що трапила-
ся на території військового 
складу Міноборони в Ічнян-
ському районі. 

Коментуючи ухвалене 
рішення, Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман зазначив:

— Ми приймаємо рішення виділити 100 мільйо-
нів гривень. Міністерству фінансів — скоординува-
тися з областю (керівництвом Чернігівської ОДА), 
аби швидко вирішити всі бюрократичні питання.

Він наголосив, що нині всі потрібні резерви для 
допомоги людям сформовані:

— Ми наведемо порядок, усе відновимо й нікого 
не залишимо сам на сам з проблемою. Так ми пра-
цювали в Балаклеї і допомогли вирішити проблему. 
Так працювали в Калинівці й так само допомогли. Те 
саме зробимо для мешканців Ічні та прилеглих на-
селених пунктів. Буду тримати ситуацію на контролі.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі заходи щодо 
розмінування території та її очищення потрібно про-
довжувати в посиленому режимі. Так само потрібно 
якомога швидше відновити газо- й водопостачання 
в населених пунктах, які нині відімкнені від мереж.

— Ті дані, які я маю, свідчать про те, що процес 
відновлення та повернення людей у домівки по-
чнеться найближчим часом, — сказав Володимир 
Гройсман.

Окремо він подякував рятувальникам, військо-
вим і волонтерам, які одразу прийшли на допомогу. 

10.10.2018

Володимир Гройсман: 
«Наша мета — запобігти 
аваріям на дорогах, 
щоб урятувати життя людей»

Уряд ставить завдання знизити смертність і 
травмування на дорогах на 30% і опрацювати про-
граму додаткового захисту дітей. Про це заявив Во-
лодимир Гройсман під час всеукраїнської наради 
з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася 4 
жовтня в Кам’янці-Подільському.

Аварійність на українських дорогах є надзви-
чайно високою. Тому уряд реалізує чітку стратегію 
щодо безпеки на дорогах України.

В Україні рівень смертності й травматизму вна-
слідок дорожньо-транспортних пригод є одним з 
найвищих у Європі. Від 2005 року кількість загиблих 
на дорогах перевищила 74 тисячі людей. Кількість 
травмованих — понад 600 тисяч. Дорожні пригоди 
— одна з найпоширеніших причин смертності серед 
дорослого населення і друга причина смертності ді-
тей у віці від 5 до 14 років.

Уряд будує нові дороги, але питання безпе-
ки на дорогах не менш важливе. Тому на безпеку 
цього року виділено 2 мільярди гривень.

Володимир Гройсман: «У рамках дорожнього 
фонду (цього року) ми виділили понад 2 мільярди 
гривень на проведення заходів з підтримки безпе-
ки руху».

Відповідальність водія й система контролю — 
не для того, щоб карати, а для того, щоб зберегти 
життя.

Глава уряду заявив, що безпека руху — це комп-
лексна робота. Дороги — лише одна її складова. 
Інші — персональна відповідальність водія й систе-
ма контролю за ситуацією на дорогах. «Я не ставлю 
за мету карати людей. Але ми повинні розуміти й те, 
що ДТП — це, окрім іншого, перевищення швидкості 
й нехтування правилами дорожнього руху. Має бути 
системний контроль і відповідальність водія», — по-
відомив Прем’єр-міністр і наголосив, що можливості 
для розгортання системи контролю є і на законодав-
чому рівні, і в фінансовій площині.

В Україні стартувала державна програма під-
вищення безпеки дорожнього руху до 2020 року. 
Це план, який спирається на міжнародні рекомен-
дації.

Крім наведення порядку з масовими порушен-
нями правил дорожнього руху (основна причина 
смертності), один з великих розділів плану — нова 
інфраструктура: побудова безпечних пішохідних пе-
реходів з освітленням та острівцями безпеки, вели-
кої кількості кільцевих перехресть, а також фізична 
ліквідація концентрації місць ДТП.

05.10.2018
Департамент інформації та комунікацій 

з громадськістю Кабінету Міністрів України

Одразу після початку цієї 
дуже серйозної надзвичайної си-

туації  евакуювали тисячі людей з міс-
та Ічні й десятків довколишніх сіл. Людей 

прийняли інші населені пункти району, на-
самперед селище Парафіївка, а також ряд 
інших районів. 

У перші години припинили подачу в на-
селені пункти в радіусі кільканадцяти кіло-
метрів електроенергії, газу, перекрили рух 
на багатьох автомобільних шляхах і частко-
во на залізниці. На ліквідацію аварії було 
залучено величезні сили з числа військо-
вих, Національної гвардії, Держслужби з 
надзвичайних ситуацій, велику кількість 
техніки.

Завдано серйозної шкоди обороноз-
датності країни, знищено величезні матері-
альні цінності. В арсеналі зберігалося май-
же 70 тисяч тонн боєприпасів, у тому числі 
нових, закуплених Україною за кордоном. 

Така кількість зайняла б понад тисячу заліз-
ничних вагонів, і такий уявний ешелон мав 
би кілька десятків кілометрів протяжності. 

Генеральна прокуратура і Служба без-
пеки одразу порушили кримінальні спра-
ви за фактом трагедії на складі. Розгляда-
ють кілька версій, вони ж пішли гуляти й у 
суспільстві. Перша — диверсія Росії. Друга 
— наше типове недбальство, яке особливо 
болісно б’є в певних сферах, як ось ця. Тре-
тя — аварію спричинили свідомо ті, хто ро-
зікрав військове майно й тепер хоче замес-
ти сліди. Остання версія найменш імовірна, 
але дивуватися їй не варто. Адже саме так 
думає чимало простих громадян. 

Звичайно, зараз, у перший час після 
аварії, не варто поспішати з категорични-
ми судженнями. Та й як висловлювати щось 
певне, коли досі, на другому році після ава-
рії, ще не розслідувано попередню таку 
біду, що сталася у вересні минулого року на 

складах у Калинівці поблизу Вінниці. 
Загалом за останні три роки трапилося 

кілька таких вибухів з пожежами на військо-
вих складах країни. І те, що всі вони стали-
ся в час війни, мимоволі підштовхує людей 
до думки про російський слід. Причому це не 
обов’язково має бути якась розвідувально-
диверсійна група з Росії чи звідти ж атака з 
повітря, наприклад, з якогось безпілотника. 
У ролі своєрідних російських диверсантів 
цілком можуть виявитися й наші співвітчиз-
ники — чи через неприпустиму безпечність 
і недбалість, чи через зраду. 

Чекаємо результатів розслідування цієї 
трагедії. І того, що нарешті буде порядок у 
системі обороноздатності країни. Склади в 
Ічні давно називали потенційно небезпеч-
ними, люди давно били на сполох. Влада, 
державні служби не прислухалися. Як ка-
жуть, поки грім не вдарить… Так уже вда-
рив і не раз. Час наводити лад — мова про 
безпеку держави та її людей.

У ніч на 9 жовтня поблизу  
міста Ічні на Чернігівщині по-
чалися пожежа і вибухи на вій-
ськових складах з боєприпаса-
ми. Територія  цього 6-го арсе-
налу Міністерства оборони  —  
близько 682,6 га.

За час російсько-україн-
ської війни зафіксовані вже 
три великих надзвичайних по-
дії: у Сватовому Луганської об-
ласті, в Балаклії на Харківщині 
та в Калинівці Вінницької об-
ласті.

Всі трагедії мали дуже схо-
жі сценарії: нічні вибухи, по-
спішні евакуації, реакція вла-
ди, яка звинувачує в усьому 
Росію, а тоді тихі судові рішен-
ня, де винними виявляються 
халатні службовці військових 
частин, у яких важко вгадати 
«руку Кремля».

Вибухи у Сватовому
29 жовтня 2015 року в міс-

ті Сватовому Луганської облас-
ті почали вибухати снаряди. 
Сватівський склад зберігав пе-
реважно артилерійські снаря-

ди невеликих калібрів, радіус 
розльоту яких був незначний.

Однак попри це довелося 
евакуювати більше третини на-
селення міста, постраждали по-
над 200 будівель, загинуло 5 лю-
дей: 4 військових і 1 цивільний.

Оскільки Сватове розташо-
ване дуже близько до лінії зі-
ткнення українських військо-
вих і луганських бойовиків, то 
спершу основною версією були 
диверсія і теракт.

Однак через рік Сватів-
ський райсуд визнав винним 
у трагедії військовослужбов-
ця, який відповідав за умови 
зберігання снарядів на складі. 
З’ясувалося, що пожежа стала-
ся через загорання ящиків.

Обвинуваченому майо-
ру присудили майже 8 місяців 
дисбату, але за «законом Сав-
ченко» випустили одразу після 
засідання суду.

Вибухи в Балаклії
Уночі 23 березня 2017 

року почалася пожежа на од-
ному з найбільших складів ра-

кетно-артилерійського озбро-
єння в Україні поблизу Балаклії 
Харківської області.

На арсеналі площею 368 га 
зберігалося близько 150 тисяч 
тонн боєприпасів різного калі-
бру, зенітних ракет. Вибухи три-
вали кілька днів.

З 30 тисяч населення Ба-
лаклії довелося евакуювати 
понад 20 тисяч осіб. 2 людини 
загинули, ще 3 отримали пора-
нення.

Розмінування території на-
вколо арсеналу тривало близь-
ко двох місяців.

Аваков назвав вибухи в 
Балаклії спланованим терак-
том Росії.

Комісія Міноборони вирі-
шила, що трагедія була спричи-
нена вибухом на самому скла-
ді, який став можливим через 
неналежне зберігання та охо-
рону снарядів.

Міністр оборони навіть 
звільнив підполковника, який 
відповідав за зберігання боє-
припасів у Балаклії, однак той 
поновився через суд.

У травні 2018 року в Бала-
клії сталася нова пожежа на 
військовій базі після планово-
го підриву снарядів. Але ката-
строфічних наслідків вона не 
мала.

Вибухи в Калинівці
Увечері 26 вересня 2017 

року в місті Калинівці, що за 
30 кілометрів від Вінниці, по-
чалися вибухи на величезно-
му військовому складі. Вибухи 
тривали кілька днів, у Калинів-
ці та околицях пізніше зібрали 
близько тисячі нерозірваних 
снарядів.

Із зони можливої небезпе-
ки евакуювали майже 30 тисяч 
осіб. Дивом ніхто не загинув.

Усі представники влади 
майже в унісон говорили про 
«зовнішні чинники» й диверсію 
як основну причину виникнен-
ня трагедії. 

Нині остаточних результатів 
слідства ще немає.

Українська правда, 
09.10.2018

Десять років тому Віктор Балога був од-
ним із ключових гравців української полі-
тики. Тоді він очолював Секретаріат Пре-
зидента Віктора Ющенка. Третій Президент 
настільки довіряв своєму «головному се-
кретарю», що делегував йому значно біль-
ше повноважень, ніж має типовний керів-
ник АП.

Згадуючи про ті часи, сам Балога скром-
но називає себе лише комунікатором між 
АП, Кабміном та Радою. Та саме тоді уряд 
Юлії Тимошенко активно воював із Секрета-
ріатом Ющенка. 

Сьогодні Балога — рядовий депутат Вер-
ховної Ради, обраний у своїй вотчині, у 69-му 
мажоритарному окрузі на Закарпатті.

Нещодавно про Балогу знову заговори-
ли. Глава Секретаріату Ющенка почав асоці-
юватися з кандидатом у Президенти Анато-
лієм Гриценком. 

В інтерв’ю «Українській правді» Бало-
га переконує, що не збирається керува-
ти кампанією Гриценка, але чекає на його 
об’єднання з Андрієм Садовим та Святосла-
вом Вакарчуком.

«Як тільки ці три політики зберуться і ска-
жуть: «Нам потрібно змінити країну на краще, 

в нас є розуміння й перспектива», — вся кра-
їна приєднається до цього проукраїнського 
проекту», — із запалом говорить нардеп.

«Як Тимошенко, так і Янукович 
були готові призначити 

Ющенка Прем’єром»
— У часи Ющенка ви були головою Се-

кретаріату Президента. Ми приблизно ро-
зуміємо, які у Вас були офіційні функції. Але 
які функції були неофіційними? Що Ви ро-
били в реальності?

— Насправді мої функції були такими: 
мати комунікацію як з урядом, так і з Вер-
ховною Радою. Це питання №1, яке було за 
мною закріплене. Саме від ефективності ко-
мунікації з Прем’єром, з урядом, з депутат-
ськими фракціями залежить спокій першої 
особи.

— Тобто Ви забезпечували спокій пер-
шої особи?

— Я забезпечував спокій усієї країни. 
Тому що, коли немає комунікації між гілками 
влади, — немає життя. Чим більше є непоро-
зумінь, тим менше розвивається країна.

— Опишіть, будь ласка, яким був про-

стий робочий день Президента Ющенка.
— Зовсім інший графік, ніж у сьогодніш-

нього Президента, тому що чинний Прези-
дент працює до ранку. Ющенко, як правило, 
ввечері лягав спати, а зранку приходив на 
роботу. Під час моєї роботи з ним він прихо-
див десь між 9 та 10 годинами, але, якщо в 
нас заплановані якісь заходи, то приходив і 
о 8, і раніше.

Я виходив на роботу о 6.30. Моє завдан-
ня було підготувати під приїзд Президента 
його порядок денний, тижневий, місячний. 
Він дійсно віддав багато повноважень на 
низи, на мій апарат. Він довіряв усім моїм 
заступникам.

У нас була гармонія в стосунках до тих пір, 
поки він не зібрався в Президенти вдруге. Я 
вважав, що йому цього не потрібно робити.

— Чому?
— Я ж реально дивився на життя й ро-

зумів, що Президентом буде або Тимошенко, 
або Янукович. Було б добре, щоб Президент 
Ющенко підтримав одного з кандидатів. 
Кого він підтримував, той ставав Президен-
том. І Ющенко перейшов би з Банкової 
на Грушевського. Такий варіант я 
розглядав.

Віктор Балога: 
«Якщо Гриценко, Садовий і Вакарчук 
підуть окремо — це просто трата часу»

Що показали вибухи 
на військових складах в Ічні

Знову вибухи на військових складах. 
Тепер Ічня

ав Президен-ен-н-н-н-ннн
анковоїої 
нт яяя 6
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Віктор Балога: 
«Якщо Гриценко, Садовий і Вакарчук 
підуть окремо — це просто трата часу»

— На Грушевсько-
го — Ви маєте на увазі 

прем’єрство?
— Так. І це було цілком реаль-

но. Він цю позицію втратив, на жаль, 
тому що не прислухався. У зв’язку з 
цим я пішов.

— Але в підсумку Ющенко пе-
реорієнтував усю свою команду 
на підтримку Януковича в другому 
турі.

— Давайте ширше дивитися. 
Ющенко мав дві опції як чинний 
Президент. Я йому прямо сказав: 
«Пане Президенте, ти спокійно мо-
жеш перейти на Грушевського в ролі 
Прем’єра. Скажи, з ким тобі ком-
фортно працювати — з Тимошенко 
чи Януковичем. Ти прийми це рішен-
ня, але на вибори не йди». А от що він 
уже зробив під час виборчої кампа-
нії, це вже питання до нього.

— Ви це йому говорили, маючи 
на руках якісь домовленості з май-
бутніми президентами?

— Не домовленості, а розмови. 
У мене була розмова і з Тимошенко, 
і з Януковичем. Обидва були згодні 
на такий формат. Віктор Андрійович 
вибрав третій.

— Тимошенко і Янукович були 
згодні на Ющенка-Прем’єра?

— Однозначно. Обидва були 
згодні. Але Ющенко обрав третій 
шлях — утопічний.

«Я один з тих, хто валив 
«ширку» Януковича 

й Тимошенко»
— З ким легше домовлятися — 

з Януковичем чи Тимошенко?
— Ні з тим не було легко домов-

лятися, ні з пані Юлією. Поясню. Ви 
добре пам’ятаєте, що 2007 року 
були дострокові парламентські ви-
бори внаслідок політичної кризи, 
яку спровокував Янукович, обійма-
ючи посаду прем’єра.

Тоді Мороз переметнувся до 
Януковича, через що в них дійсно 
могло бути 300 голосів, які відкри-
вали дорогу до імпічменту Прези-
дента Ющенка.

Тому сказати, що через такі дії 
можна було домовлятися з Янукови-
чем, — ні, абсолютно. Набагато спо-
кійніший був другий прихід пані Ти-
мошенко до прем’єрства. Але сказа-
ти, що було добре й легко, — теж ні.

Просто Ющенко й Тимошенко — 
це люди з різним світобаченням і з 
різними позиціями на життя.

— Ми говорили з людьми, які 
тоді працювали з Вами в коман-
ді Ющенка. Чи правильно ми розу-
міємо, що саме Ви були тією люди-
ною, яка від імені Ющенка воювала 
з Кабміном за впливи?

— Абсолютно ніколи не стояло 
питання про впливи, тому що функ-
ції президента — це одне, а функ-
ції уряду — це інше. Потрібно чіт-
ко розуміти, що ніхто ні на чиє поле 
не має заходити. Але якщо, умовно 
кажучи, уряд приймав певні рішен-
ня в закритому режимі, то якраз тут 
Президент повинен був реагувати і 
анульовувати їх. А це зразу служи-
ло кризою у стосунках між першими 
особами країни.

— А хіба це не війна за вплив?..
— Ніколи не було війни між уря-

дом і Банковою. Було непорозумін-
ня між першою особою уряду і Пре-
зидентом України. Тому що, коли 
прем’єр заходить на поле конститу-
ційних повноважень президента, то 
ні один президент не буде з цим по-
годжуватися.

— Що Ви маєте на увазі?
— Я багато прикладів можу ска-

зати, але наведу один. Наприклад, 
відбулися дострокові парламент-
ські вибори. Пані Тимошенко стала 
прем’єром, а потім почалися пере-
говори між Януковичем і Тимошен-
ко про те, щоб робити «широку коа-
ліцію». Це 2008 рік.

Президент мав на це реагувати? 
Чи він мав чекати, коли йому вине-
суть вердикт? Я думаю, що мав реа-
гувати. Хто мав реагувати? Особис-
то він? Ні. Його апарат в особі Бало-
ги. Це нормальні речі.

— Тобто Ви валили «ширку»?
— Так, я  був одним з тих, хто ва-

лив «ширку». І слава Богу, що Прези-
дент допрацював до закінчення сво-
єї каденції, і «ширка» не відбулася. 
При цьому не завдяки Тимошенко, 
а все-таки Януковичу, який в остан-
ній момент дав задню. Думаю, на ту 
«зад нюю» ми багато в чому вплинули.

— Фактично це мала бути нова 
Конституція з розподілом влади на 
20 років наперед. Як Ви впливали 
на «заднюю»?

— Головним переговорником, 
щоб цього не відбулося, був, царство 
небесне, Іван Степанович Плющ. Він 
обіймав посаду секретаря РНБО. У 
нього були хороші комунікації як з 
Януковичем, так і з його оточенням, 
аж до пана Ахметова. От Іван Сте-
панович провів серію зустрічей, і 
це повпливало на те, щоб Янукович 
цим шляхом не йшов і не готувався 
до управління країною на 20 років з 
пані Тимошенко. Тобто більше роботи 
було проведено не в середовищі Ти-
мошенко, а в середовищі Януковича.

— Хто був ініціатором «ширки»?
— Ініціатором «ширки» була Ти-

мошенко.

«Конфлікт Порошенка 
з Тимошенко виник 

на рівному місці. Обоє 
хотіли бути прем’єром»

— У часи Ющенка був ще й ін-
ший відомий конфлікт, який роз-
гортався у Вас на очах і який тепер 
має всі шанси стати головною ін-
тригою президентської гонки. Ми 
говоримо про війну Порошенка й 
Тимошенко. Як вона починалася 
2005 року?

— Коли Ющенко йшов на вибори 
президента, то створив велику укра-
їнську команду. У ту велику коман-
ду потрапила і пані Тимошенко, яка 
претендувала на прем’єрство. На 
той час пан Порошенко теж претен-
дував на посаду прем’єра.

Конфлікт виник  на рівному міс-
ці, тому що команда розширилася, 
претендентів на другу посаду в краї-
ні було як мінімум двоє. Більше того: 
і Порошенко, і пані Юлія — автори-
тарні й не терплять конкуренції. Це 
й послужило великим конфліктом 
2005 року, внаслідок чого відбулася 
відставка уряду Тимошенко.

— Можете детальніше роз-
казати, як Ющенко пропонував 
і Порошенку, і Тимошенко бути 
прем’єрами. Наскільки ми чули, 
пропозиція була обом, але, на від-
міну від Порошенка, Тимошенко ви-
писала письмову домовленість з 
Ющенком.

— Це неправда. Він не обіцяв ні-
чого Порошенку. Якщо Порошенко 
хотів бути прем’єром і просив Ющен-
ка, то це не значить, що Ющенко 
йому обіцяв.

— Тоді розкажіть, який це ви-
гляд мало ізсередини. Фактично 
тоді Порошенко розширював свої 
повноваження по лінії РНБО, а Ти-
мошенко — по лінії Кабміну.

— Мене тоді тут не було, я був 
у Закарпатті. Але мені здається, 
що Ющенко дозволяв розширюва-
ти повноваження і Тимошенко, і По-
рошенку. Він же розумів, що від цих 
повноважень нічого не зміниться, 
адже кінцеве рішення буде прийма-
ти він. Нагадаю, що на той момент 
формування уряду було ще повнова-
женням Президента, тоді була пре-
зидентська форма правління. Він 
мав перехідний рік по Конституції, а 
нова Конституція набирала чинності 
тільки з 2006 року.

У будь-який момент Ющен-
ко міг зняти будь-якого міністра чи 
прем’єра. Тому він давав їм можли-
вість брати на себе стільки, скільки 
вони потягнуть. Я вважаю, що це хо-
роша якість Ющенка, який не хотів 
контролювати все аж до Facebook’а 
і коментарів там, як деякі нинішні 
політики. Ющенко — це та людина, 
яка давала максимум повноважень, 
якщо ти тягнув і міг це нести. Цим ско-
ристався і Порошенко, і Тимошенко.

— Щодо цієї характеристики 
двох президентів — один «конт-
ролює все аж до Facebook», а інший 
делегує повноваження. Вам не зда-
ється, що поведінка Порошенка — 
це певною мірою реакція на долю 
Ющенка, який роздав повноважен-
ня, і їх використали, щоб його ж 
знищити?

— Це було досить давно. Але я 
впевнений у тому, що Порошенко, 
тягнучи на себе ковдру, так чи інак-
ше зламає ситуацію управління в 
країні. Є гілки влади, і його завдан-
ня — в цілому контролювати про-
цес, бути над процесом. Якщо ти 
станеш символом у країні, а всі по-
садовці робитимуть те, що повинні, 
тоді ти будеш Гавелом чи Рейганом. 
Ні один великий політик не відбувся, 
якщо він на себе все тягнув. Це не-
серйозно.

— Повертаючись до поперед-
нього конфлікту. Як Ви думаєте, а 
чи може статися так, що Тимошен-
ко й Порошенко зроблять крок на-
зад і спробують піти на нову «шир-
ку»?

— Цього не відбудеться ніколи. 
Вони генетично живуть на різних 
рівнях. Саме цієї «ширки» не буде.

— А чим вони відрізняються?
— Абсолютно нічим. Вони од-

накові типажі. Вони абсолютно не 
терплять конкуренції і хочуть бути в 
усьому першими.

«Якщо Гриценко, 
Садовий і Вакарчук 

окремо підуть на вибори 
— це просто трата часу 

й коштів»
— Давайте поговоримо про 

сьогодення. Більшість українців 
хоче, щоб країною керував новий 
політик. Але з нових претендентів 
є лише актор і співак. Весь список 
кандидатів — це люди, які десятки 
років у політиці. Як цей дисонанс 
прибрати?

— Дисонанс може прибрати тіль-
ки український народ. Ви добре ска-
зали за молодих. Мені здається, що 
повинен бути сплав молодих і тих, 
хто може керувати країною. Тоді це 
буде гармонія. Бо якщо ми сьогодні 
скажемо, що оберемо молодих, які 
не знають, як резолюцію поставити 
на документі, — мені здається, що 
зайдемо у глухий кут, і через півро-
ку буде імпічмент, бо ніхто й ніде не 
пропаде з парламенту. А в нас пар-
ламентсько-президентська респу-
бліка. Тому, на моє глибоке переко-

нання, потрібно формувати команду 
молодості й фаховості.

— Наші джерела говорять, що 
Ви в штабі Анатолія Гриценка. Ви 
там «молодість» чи «фаховість»?

— Я чекав від вас цього питан-
ня. У нас з Анатолієм Степановичем 
давня історія і давні дружні стосунки 
від часів Помаранчевої революції. 
Він не раз до мене звертався по до-
помогу, і я йому ніколи не відмовляв. 
І зараз він до мене звернувся і каже: 
«Допоможи». Я кажу: «Нема питань, 
допоможу».

Але, друзі, в мене немає завдан-
ня зробити з когось президента. Я 
розумію, що настав час об’єднати 
молодих і тих, хто вже битий у полі-
тиці.

Для прикладу, я був би радий, 
щоб Садовий, Вакарчук, Гриценко 
стали єдиною командою і визначи-
лися для себе, хто з них президент, 
хто — прем’єр, хто — спікер. Визна-
чилися ідеологічно. Коли б ці три по-
літики зійшлися, фактично це вже 
доконаний факт, що цей україн-
ський проект мав би право на пе-
ремогу. Я би цьому радий був. І тут 
абсолютно не стоїть питання штабів 
чи ще чогось.

Я чекаю, що таке об’єднання 
буде. Якщо вони цього не зрозумі-
ють і шансом не скористаються для 
того, щоб розвивати країну якісно, 
мені здається, що я особисто і моя 
команда, на жаль, будемо обирати 
між тим, що є.

— Тобто Ви займаєтеся перего-
ворами цих трьох політиків? Ви ко-
мунікуєте з Вакарчуком?

— Ні, з цього питання я не кому-
нікую ні з Вакарчуком, ні з Садовим. 
Особисто я не комунікую з ними. На-
діюся, що ці функції буде якісно ви-
конувати пан Гриценко.

— Йому не вдається навіть Са-
дового переконати про об’єднання, 
не те що Вакарчука.

— По-перше, ще далеко до стар-
ту виборчої кампанії. Мені здається, 
що вони повинні знайти спільну по-
зицію і спільну мову. Я говорю про 
те, що є шанс, і повірте, що багато 
активних людей будуть щасливі від 
того, що з’явиться такий проукраїн-
ський проект.

— Гриценко з Вакарчуком гово-
рять про це?

— Між ними є контакт: між Гри-
ценком, Вакарчуком, Садовим. Вони 
спілкуються. Але чи вони готові вже 
зайти і сказати, що от ми тут троє го-
тові взяти відповідальність за укра-
їнський народ і за державу, мабуть, 
що цього ще немає. Але я б хотів це 
бачити.

— Вакарчук не поспішає говори-
ти про свої політичні амбіції. Але як 
примирити Гриценка й Садового?

— Повірте мені, я не знаю, хто 
що говорить, але довіра між ними 
є. Вони зустрічаються і спілкуються. 
Кожний приміряється. Щоб прийняти 

рішення, треба сім разів відміряти й 
один раз відрізати. Мені здається, що 
є платформа, де вони можуть зійтися. 
Але це їхні питання. Я не вірю в те, що 
між ними немає порозуміння. Я вірю 
й хочу вірити в те, що вони знайдуть 
порозуміння заради України.

— Якщо цього порозуміння зна-
йдено не буде й об’єднання цих 
трьох людей в єдину силу не відбу-
деться, хтось з них має шанси?

— Ніхто не має шансів. Це про-
сто спортивний забіг на президент-
ську дистанцію в черговий раз. Я 
вам це відповідально заявляю. Ра-
зом — це точно успіх. Окремо — це 
просто трата часу й коштів.

— Хто, на Вашу думку, зможе 
об’єднати навколо себе двох інших?

— Тут головне — ідеологічна 
платформа, програма дій, а не те, хто 
буде перший. Я думаю, що вони інтуї-
тивно між собою відчувають, хто має 
бути символом, а хто має бути на 
господарці, тобто в уряді. Вони, ма-
буть, навіть не розмовляючи, розу-
міють це. Тут головне — платформа, 
на якій розвивати країну. Це набага-
то важливіше.

— Ми так і не зрозуміли, чи Ви в 
штабі Гриценка, чи ні.

— Ні. Я завжди готовий допома-
гати, якщо моя робота принесе ко-
ристь. Але стосовно штабу можете 
не сумніватися: я нічийого штабу не 
збираюся очолювати.

— Ви не будете керівником 
штабу Гриценка?

— Однозначно.
— Але Ви зараз фактично вико-

нуєте цю роль...
— Ні.
— Ви ж приходите на наради?
— Я не знаю, як тоді з вами спіл-

куватися... Я багато в чому йому до-
поміг, але вам кажу, для мене це не 
мета, абсолютно. Я вам сьогодні вже 
сказав, що не буду керівником штабу.

На виборчі наради я не прихо-
джу. Якщо я зустрічаюся з Грицен-
ком, він приходить до мене або я до 
нього, — то це що, вже є робота в 
штабі? Він мені не ворог.

Я вам сьогодні кажу: так чи інак-
ше завтра Гриценко чи команда лю-
дей, про яких ми говоримо, сформує 
позицію. Тоді буде створено штаб, 
це ж буде позиція публічна, тому що 
буде підписано наказ на керівника 
штабу.

— Останнє питання, яке ми ста-
вимо всім, з ким говоримо про пре-
зидентські вибори. Якщо в другий 
тур виходять Тимошенко й Поро-
шенко, то Ви за кого?

— Я за кого? (Від несподіванки 
робить довгу паузу й починає сміяти-
ся). За Порошенка. Я — за Порошен-
ка, якщо так станеться. Але сподіва-
юся, що в другому турі його не буде.

Розмовляли: Роман Романюк, 
Роман Кравець

Українська правда, 01.10.2018
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Померла народна артистка 
України Неоніла Крюкова

Вона народилася 
14 листопада 1943 
року в селі Попівка 
Онуфріївського ра-
йону на Кіровоград-
щині. Після закінчен-
ня 1967 року Київ-
ського державного 
інституту театраль-
ного мистецтва ім. 

І. Карпенка-Карого працювала в Полтав-
ському музично-драматичному театрі ім. Ми-
коли Гоголя, в літературному театрі «Слово», 
при Спілці письменників України.

1986 року однією з перших виступила 
в Чорнобилі перед ліквідаторами аварії на 
ЧАЕС. У жовтні 1990-го Крюкова приєдна-
лася до «Революції на граніті» (студентського 
голодування на Майдані). Брала участь у По-
маранчевій революції 2004 року.

Від 2006 року, після травми хребта, ак-
триса була прикута до лікарняного ліжка й 
візка. 22 серпня 2008 року на своєму твор-
чому вечорі вона майже впродовж двох го-
дин (уже в інвалідному візку) читала твори 
українських літераторів. 

20 серпня 2008 року їй було присвоєно 
звання Герой України.

Неоніла Крюкова знялась у фільмах «На 
Київському напрямку», «Пропала грамота», 
«Кайдашева сім’я».

У Болгарії вбито 
журналістку, яка викривала 

махінації з коштами ЄС
У болгар-

ському місті Русе 
жорстоко вбили 
адміністратив-
ного директора 
й ведучу регіо-
нального каналу 
TVN Вікторію Ма-
рінову.

Як повідомив 7 жовтня заступник го-
лови поліції Іліан Єнчев, тіло 30-річної 
жінки виявив місцевий житель у зеленій 
зоні поблизу Дунаю. За декілька метрів 
від тіла знайшли речі журналістки. Непо-
далік також був припаркований її авто-
мобіль. Смерть жінки настала в результа-
ті удару в голову й задушення.

Варто зазначити, що останньою те-
мою, над якою працювала Вікторія Марі-
нова, був так званий GPGate — скандал 
навколо розкрадання коштів з фондів Єв-
росоюзу. Йдеться, зокрема, про фінан-
совані ЄС проекти будівництва об’єктів 
інфраструктури вартістю в сотні мільйо-
нів болгарських левів, на яких заробляли 
кошти консалтингові фірми. Компанія GP 
Group була однією з таких фірм, і на при-
кладі її документації стало відомо, яким 
чином відбувається розкрадання грошей 
ЄС.

Згідно з розслідуванням, до махіна-
цій можуть бути причетні люди з найви-
щого керівництва держави, включно з 
прем’єром Бойко Борисовим. У розсліду-
ванні також фігурує ім’я голови болгар-
ської «дочки» російського «Лукойла» Ва-
лентина Златева.

Регіональний канал TVN, де працюва-
ла Марінова, був єдиний з болгарських 
телеканалів, який висвітлював цей скан-
дал. У Болгарії ним також займався веб-
сайт журналістських розслідувань Bivol. 
У Румунії про розслідування повідомляв 
портал RISE.

Розслідування велося в рамках фі-
нансованого Євросоюзом проекту жур-
налістських розслідувань щодо шахрай-
ства з коштами ЄС у Болгарії та Румунії. 
Його результати планували передати в 
Управління ЄС з питань запобігання зло-
вживанням та шахрайству (OLAF).

Це вже третє за рік убивство журна-
ліста-розслідувача в ЄС: у жовтні 2017 
року на Мальті було вбито журналістку 
Дафну Каруану Галісію, в лютому 2018-
го у Словаччині вбили журналіста Яна Ку-
цяка з нареченою. Убивство у Словаччині 
спричинило найбільші від 1989 року про-
тести і зрештою — відставку уряду.

Як працюватиме 
документ у садках 

і школах
Мова освіти — українська.
Держава гарантує кожному громадянинові 

України право здобути формальну освіту укра-
їнською мовою в державних і комунальних за-
кладах освіти — від садочків до вишів.

Особам, які належать до нацменшин та ко-
рінних народів, гарантують право на навчання 
в комунальних школах і садочках мовою нац-
меншини чи відповідного корінного народу по-
ряд з українською.

Це право реалізують через створення 
окремих класів (груп) з навчанням мовою від-
повідної нацменшини чи корінного народу по-
ряд з українською. Це не поширюється на кла-
си (групи) з навчанням українською.

Особам, які належать до корінних народів, 
нацменшин, гарантують право на вивчення 
мови відповідних корінного народу чи нацмен-
шини в комунальних школах або через націо-
нальні культурні товариства.

Заклади освіти забезпечують обов’язкове 
вивчення державної мови, зокрема заклади 
професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти — в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну діяльність у вибра-
ній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, 
нацменшин, іноземцям та особам без грома-
дянства створюють належні умови для вивчен-
ня державної мови.

У закладах освіти відповідно до освітньої 
програми можуть викладати одну або декілька 
дисциплін двома чи більше мовами — держав-
ною мовою, англійською мовою, іншими офі-
ційними мовами Євросоюзу.

За бажанням здобувачів професійної (про-
фесійно-технічної), фахової передвищої та ви-
щої освіти заклади освіти створюють можли-
вості для вивчення ними мови корінного наро-
ду, нацменшини як окремої дисципліни.

Як це вплине на концерти 
та інші публічні події

Документ каже, що мовою культурно-мис-
тецьких, розважальних та видовищних заходів 
є державна мова.

Інші мови під час таких подій можна засто-
совувати в разі, якщо це виправдано художнім, 
творчим задумом організатора заходу, а також 
у випадках, визначених Законом України «Про 
нацменшини».

Положення цієї частини не поширюється на 
застосування мов під час виконання та відтво-
рення словесно-музичних творів.

Супровід культурно-мистецьких та ви-
довищних заходів має бути українською.

Якщо ведучим події є людина, що не знає 
української, організатор має забезпечити синх-
ронний або послідовний переклад українською.

Українською мають видавати й вхідні квит-
ки, оголошення, афіші, інші інфоматеріали про 
такі події. Там можна використати іншу мову, 
щоб написати назви творчих колективів та ви-
конавців, але тоді треба продублювати такі на-
зви у фонетичній транскрипції українською.

Театральну виставу іноземною мовою в 
державному чи комунальному театрі супро-
воджують субтитри українською.

Нею мають бути й музеї та виставки, в опи-
сах поруч з українською можуть бути й інші мови.

Фільми й серіали
Фільми (в тому числі серіали, анімаційні й 

документальні фільми) мають бути україномов-
ними.

Якщо їх створили «суб’єкти кінематографії 
України», таке кіно мають поширювати й пока-
зувати в Україні «з мовною частиною звукового 
ряду, виконаною українською».

Якщо в такому фільмі будуть іншомовні 
репліки, їх мають озвучити або субтитрувати 
українською.

Сумарна тривалість субтитрованих реплік 
не може перевищувати 15% загальної трива-
лості всіх реплік у фільмі.

Кінотеатри можуть показувати іноземні 
фільми мовою оригіналу, супроводжуючи укра-
їнськими субтитрами. Сумарна кількість сеан-
сів демонстрування таких фільмів не може пе-
ревищувати 10% від загальної кількості сеан-
сів показу фільмів у кінотеатрі на місяць.

Статтю про телебачення 
та радіомовлення виклали 
в редакції статті 10 Закону 

«Про телебачення 
та радіомовлення»

Згідно з нею телерадіоорганізації мов-
лять українською. У загальному тижневому 
обсязі мовлення центральних та регіональ-
них телерадіоорганізацій україномовні пере-
дачі та/або фільми мають мати не менше 75% 
загальної тривалості передач та/або фільмів 
(або їх частин) у кожному проміжку часу між 
07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

За тиждень україномовних передач та/
або фільмів має бути не менше 60% від за-
гальної тривалості передач та/або фільмів 
(або їх частин) у кожному проміжку часу між 
07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

Телерадіоорганізації повинні мати не 
менше 75% україномовних передач новин, 
поширених у кожному проміжку часу між 
07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

Телерадіоорганізації, які відповідно до 
виданої Нацрадою ліцензії мовлять мова-
ми корінних народів України, мають мати 
не менше 75% телемовлення українською 
мовою та мовами корінних народів України 
на тиждень. З них не менше 30% — україн-
ською. Ця сама вимога стосується радіопе-
редач.

Фільми, створені на території республік 
колишнього СРСР не російською та не укра-
їнською мовами і в подальшому дубльовані 
російською мовою, озвучують або дублюють 
українською.

Для реалізації художнього, творчого за-
думу допускається у фільмі (крім дитячих та 
анімаційних фільмів) використання інших мов 
в обсязі не більше 10% загальної тривалос-
ті всіх реплік учасників фільму, при цьому всі 
іншомовні репліки субтитрують українською.

У передачі, фільмі, виконаному україн-
ською, допускається використання інших мов 
без дублювання та озвучення в таких випад-
ках:

у репортажі з місця події (крім мови та ре-
плік репортерів);

у виступах, інтерв’ю, коментарях, по-
ясненнях, запитаннях тощо осіб, які беруть 
участь у передачі (крім ведучих (дикторів) пе-
редачі), або в окремих репліках ведучих (дик-
торів) передачі в обсязі, обумовленому твор-
чим задумом передачі;

у музичних творах з текстом (піснях), які 
є частиною передачі немузичного жанру чи 
фільму та використані в ній лише як звуковий 
супровід;

у музичних кліпах, що містять текстовий 
супровід;

у будь-яких творах, виступах, виконанні 
тощо мовами корінних народів України.

Українізація 
газет і журналів

Друковані ЗМІ в Україні видають україн-
ською.

Можна видавати газету чи журнал у двох 
чи більше мовних версіях, одна з яких має бути 
державною мовою.

Усі мовні версії повинні мати ту саму на-
зву, бути ідентичними за змістом і видаватися 
в один день.

Поширювати газети й журнали за перед-
платою неукраїнською можна, якщо їх засно-
вники (співзасновники) забезпечать можли-
вість передплатити в Україні цю саму газету чи 
журнал українською.

У кожному місці розповсюдження друко-
ваних ЗМІ україномовних газет і журналів має 
бути не менше 50% назв друкованих ЗМІ, що 
розповсюджують у цьому місці. І якщо в точці є 
російськомовна версія журналу чи газети, має 
бути й українська.

Українська у книжках 
і книгарнях

Видавець, внесений до Держреєстру ви-
давців, виготівників і розповсюджувачів ви-
давничої продукції, має видавати україн-

ською не менше 50% від усіх виданих ним 
упродовж року назв книжкових видань.

У кожній книгарні та місці, де продають 
книжки, має бути не менше 50% назв книжко-
вих видань від загальної кількості назв у цьо-
му місці.

Створять Нацкомісію 
зі стандартів 

української мови
Вона опрацьовуватиме й утверджувати-

ме стандарти української мови як державної. 
Комісія затверджує стандарти української 
мови: правопис і зміни до нього, стандарти 
української термінології, затверджує посіб-
ники й підручники для опанування відповід-
них рівнів володіння українською тощо.

З’явиться 
Уповноважений із захисту 

української мови
Він має захищати українську мову, захи-

щати права українців на отримання держав-
ною мовою інформації та послуг в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України й 
усунення перешкод та обмежень у користу-
ванні державною мовою.

Уповноважений із захисту державної 
мови:

контролює застосування української 
як державної органами влади, іншими 
суб’єктами господарювання державної і ко-
мунальної форм власності, їхніми посадови-
ми та службовими особами, а також громад-
ськими об’єднаннями, політичними партіями 
та приватними юридичними особами тощо;

надає висновки й рекомендації органам 
центральної і місцевої влади щодо застосу-
вання української мови як державної в їхній 
роботі;

оприлюднює висновки про ознаки публіч-
ного приниження чи зневажання української 
мови в публічних виступах;

подає пропозиції Кабміну щодо змін за-
конодавства на захист української.

Кожен може поскаржитись Уповнова-
женому про порушення права на отримання 
українською інформації та послуг в усіх сфе-
рах суспільного життя в Україні, щодо усу-
нення перешкод та обмежень у користуванні 
державною мовою.

Владні органи у своїй подальшій роботі 
керуються висновками та рекомендаціями 
Уповноваженого щодо дотримання стандар-
тів української.

Те саме стосується підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, 
громадських об’єднань, політичних партій.

Відповідальність 
за порушення

До Кодексу про адмінправопорушен-
ня додають статтю щодо порушення зако-
нодавства у сфері застосування державної 
мови.

Якщо порушили закон щодо обов’язкового 
застосування української під час зустрічей і 
робочого спілкування, в актах, діловодстві та 
документообігу в державних органах, на дер-
жавних і комунальних підприємствах, у судах 
тощо — посадові особи заплатять від 200 до 
400 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Порушили закон щодо застосування укра-
їнської в освіті, науці, культурі, книговидан-
ні, електронних інформаційних системах, пу-
блічних заходах, рекламі тощо — штраф на 
посадових осіб від 200 до 300 неоподаткову-
ваних мінімумів.

Порушили закон щодо застосування укра-
їнської на телебаченні та радіо — штраф на 
посадових осіб від 500 до 600 неоподаткову-
ваних мінімумів.

Порушили друковані ЗМІ — штраф на по-
садових осіб від 400 до 500 неоподатковува-
них мінімумів.

Далі документ доопрацьовуватимуть до 
другого читання.

Українська правда. Життя
04.10.2018

Верховна Рада ухвалила в першому 
читанні Закон про українську мову
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Заккордонне украаїнствоо ППанораамаа

Сенат США визнав Голодомор 
в Україні геноцидом

Сенат Сполучених Штатів Америки, верхня палата 
Конгресу (парламенту) держави, 4 жовтня ухвалив резо-
люцію, в якій визнає геноцидом Голодомор 1932 – 1933 
років в Україні. «Мільйони людей загинули по волі сталін-
ського уряду колишнього Радянського Союзу, який замис-
лив та вчинив голод в Україні для того, щоб подолати опір 
країни колективізації та комуністичній окупації», — йдеть-
ся в тексті резолюції.

Голодомор в Україні 1932 – 1933 років офіційно ви-
знали геноцидом українського народу Австралія, Ватикан, 
Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, 
Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Угорщина. 
Ще низка країн офіційно засудили Голодомор як акт вини-
щення людства.

У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної асамб-
леї ООН ухвалила заяву, де Голодомор визнавали націо-
нальною трагедією українського народу. 23 жовтня 2008 
року Європарламент визнав Голодомор в Україні злочи-
ном проти людства й висловив співчуття українському на-
роду.

Нобелівська премія миру — 
за боротьбу проти 

сексуального насильства 
Нобелівську премію миру 2018 року присудили за 

«зусилля, спрямовані на припинення використання сек-
суального насильства як зброї війни та збройного кон-
флікту». Це оголосив Нобелівський комітет.

Премію здобули Деніс Муквеге, який є лікарем і 
присвятив своє життя захисту жертв сексуального на-
сильства в часи війни, та Надя Мурад, яка є жертвою 
такого насильства і хоробро розповідає про це, щоб за-
хистити інших жінок.

Муквеге багато років працював у Демократичній 
Республіці Конго. Він та його співробітники лікували ти-
сячі пацієнтів, які постраждали від сексуальних напа-
дів. При цьому лікар неодноразово засуджував безкар-
ність масових зґвалтувань і критикував уряд Конго та 
інші країни за те, що вони не докладають достатніх зу-
силь, аби зупинити сексуальне насильство щодо жінок 
як стратегію та зброю війни.

Надя Мурад є свідком, яка виявила величезну муж-
ність, розповідаючи про свої страждання та виступаючи 
від імені інших жертв.

Надя — представниця народу єзидів. Це одна з на-
ціональностей, які живуть на території кількох країн 
Близького Сходу й Кавказу, основна маса їх проживає 
в північному Іраку, Сирії, Вірменії, Грузії, Росії, є вони і в 
Україні. Розмовляють діалектом курдської мови.

Надя та ще приблизно 3000 чоловіків і дівчат цієї на-
ціональності стали жертвами зґвалтувань  та інших зло-
чинів з боку армії. Ці дії були систематичними та є час-
тиною військової стратегії. Вони служили зброєю в бо-
ротьбі проти єзидів та інших релігійних меншин.

Після втечі від бойовиків Надя Мурад вирішила від-
крито говорити про те, що вона зазнала.

Торік Нобелівську премію миру вручили за боротьбу 
з ядерною зброєю. Роком раніше найпрестижнішу у сві-
ті відзнаку за допомогу людству отримав колумбійський 
президент Хуан Мануель Сантос «за рішучі зусилля для 
завершення більш ніж 50-річної громадянської війни у 
країні».

Урочисто Нобелівську премію миру Денісу Муквеге 
й Наді Мурад вручать 10 грудня (в річницю смерті швед-
ського винахідника Альфреда Нобеля, засновника пре-
мії) у столиці Норвегії Осло. 

Від 1901 року Нобелівський комітет вручив 98 пре-
мій миру.

Уже четвертого екс-президента 
Південної Кореї посадили 

за корупцію
Колишнього президента Південної Кореї Лі Мйон 

Бака засудили до 15 років в’язниці за звинуваченням у 
хабарництві, розкраданні та зловживанні владою.

Суд у Сеулі також призначив йому штраф у розмірі 13 
мільярдів вон (11,5 мільйонів доларів).

Лі Мйон Баку 76 років, він очолював Південну Ко-
рею з 2008 по 2013 роки. Навесні цього року його зви-
нуватили в отриманні хабарів, у тому числі від компанії 
Samsung. Лі Мйон Бака також звинуватили в ухилянні 
від сплати податків, зловживанні владою і порушенні 
виборчого законодавства.

Лі Мйон Бак став четвертим колишнім лідером Пів-
денної Кореї, запротореним до в’язниці.

Його спадкоємицю Пак Кин Хе у квітні засудили до 
24 років ув’язнення та штрафу, визнавши винною в ха-
барництві та зловживанні владою. 

Українська громада в південно-за-
хідній Флориді (США) долучилася до 
українців у всьому світі, щоб відзначи-
ти 85-ту річницю Голодомору-Геноци-
ду 1932 – 1933 рр. Громада засвітила 
«Свічку пам’яті» 4 жовтня на площі укра-
їнської церкви Входу в Храм Пресвятої 
Богородиці в Норт-Порті. Від 1 вересня 
до 24 листопада «Свічку пам’яті» засві-
чують українські громади світу в пам’ять 
про загиблих жертв, щоб світ нарешті 
довідався про штучний голод, спричине-
ний Сталіним і його режимом.

Роман Чайковський, голова Фло-
ридського відділу Американського комі-
тету визнання українського Голодомору 
Геноцидом, привітав присутніх і засві-
тив першу свічку пам’яті. Після цього всі 

присутні засвітили свої свічки, а члени 
громадських організацій прочитали іме-
на 85 дітей віком від 2 місяців до 14 ро-
ків, які померли з голоду в Луганській 
області.

Молитву за померлих відправили 
о. Василь Петрів, о. Іван Фатенко та о. 
Олег Сацюк. На закінчення всі проспі-
вали «Боже, послухай благання» та гімн 
України.

Подальше відзначення 85-ї річниці 
Голодомору-Геноциду відбудеться 1 лис-
топада в міській раді Норт-Порта, де за-
читають прокламацію про те, що 24 лис-
топада 2018 р. буде Днем пам’яті Укра-
їнського Голодомору-Геноциду в Норт-
Порті.

А 17 листопада відбудеться 

пропам’ятний концерт у Венисі (штат 
Флорида) за участю світової слави укра-
їнських виконавців Соломії Івахів, Во-
лодимира Винницького, Наталії Хоми, 
Зої Рожко, Олега Чмира та жіночого ан-
самблю бандуристок Північної Америки.

Щира подяка організаторам імпре-
зи Романові Чайковському, Нелі Лех-
ман, Дарії Томашоскій, Богданові Бод-
нарукові, Христі Чайковській, Лесі По-
пель, Каті Стецюк, Ліді Дигдало та чле-
нам Громадського комітету за успішне 
проведення сумної річниці.

Віра БОДНАРУК,
професор, Комітет Голодомору 

в південно-західній Флориді.
Фото Христини Чайковської

Мирослава Багрій на-
родилася 15 вересня 1919 
року в місті Ланцуті (Підкар-
патське воєводство, Польща) 
в інтелігентній українській 
родині Кіндрачуків — фар-
мацевтів, власників місцевої 
аптеки. У Ланцуті жило кіль-
ка родин українців,  пере-
важно — поляки. Серед них 
— письменник Роман Турек 
(1898 – 1982), який інколи 
підписувався «Ланцутський», 
він автор кількох книг, зо-
крема книги «Моя мама, я і 
решта», в якій документаль-
но довів, що в минулому в 
околицях Переворська, Ле-
жанська, а особливо Ланцу-
та жило чимало українців, 
котрі зберігали свою мову й 
національні традиції. З Лан-
цута походив Антін Крушель-
ницький (1878 – 1937) — 
український письменник, лі-
тературний критик, педагог 
та міністр освіти УНР (1919), 
страчений на Соловках біль-
шовиками. 

Після поразки україн-
ської національно-визволь-
ної боротьби 1917 – 1921 рр. 
у Ланцуті був табір для інтер-
нованих українських військо-
вих. Тут перебували вояки 

Української Галицької армії, 
армії Української Народної 
Республіки, колишньої укра-
їнської Сірожупанної дивізії, 
вояки-галичани з корпусу Сі-
чових cтрільців полковника 
Євгена Коновальця, а також 
інтерновані цивільні зі Схід-
ної Галичини. Для них умови 
життя в Ланцуті були вкрай 
складними. Табір був ізольо-
ваний від світу. Інтернова-
ним бракувало їжі та одягу, 
багато з них помирало від 
епідемій тифу, грипу, дизен-
терії та холери, навіть голо-
ду. Місцеве українське насе-
лення, як могло, приховано 
допомагало своїм воякам. 

У цьому невеличкому 
прекрасному місті Миросла-
ва Кіндрачук закінчила по-
чаткове навчання, після яко-
го пішла вчитися до Україн-
ського інституту для дівчат 
у Перемишлі. Там вона на-
вчалася 8 років, перебуваю-
чи у шкільному гуртожитку. У 
Перемишлі Мирослава про-
жила приємні молоді роки. 
Крім навчання в школі, вона 
на ціле життя запам’ятала 
працю й розваги серед 
української молоді в «Плас-
ті», прогулянки над Сяном і в 
Бескидах.

Далі здобувала освіту 
у Львівському університе-
ті і продовжувала тісні кон-
такти в громадській праці з 
«Пластом», любила їздити на 
пластові табори в Карпати. 
Згодом продовжувала сту-
дії на економічному факуль-
теті Віденського університе-
ту, де зустріла свою долю — 
Славка Багрія, який також 
був студентом університету, 
і вийшла за нього заміж. По-
дружжя Багріїв з мамою Ро-
маною після Другої світової 
війни, через табори в Німеч-

чині, 1949 року емігрували 
до Канади й оселилися в Га-
ліфаксі біля Гамільтона. 

Родина Багріїв, живучи в 
Гамільтоні, зав’язала друж-
ні взаємини з пані Оксаною 
Бризгун-Соколик — відомою 
українською громадською 
діячкою. Ця дружба трива-
ла довгі роки, й пані Оксана 
написала прекрасний спо-
гад про Мирославу Багрій. 
З цього опису довідуємося, 
як пані Оксана, живучи в То-
ронто, допомагала заверши-
ти музичну освіту Миросла-
ві Багрій. Згодом Миросла-
ва, завершивши свої музич-
ні кваліфікації, вчила музиці 
українських дітей у Гамільто-
ні. У здобутті музичних опра-
цювань допомагали Оксані й 
Мирославі композитори Ми-
кола Фоменко та Василь Без-
коровайний. Для відзначен-
ня 80-ліття Василя Безкоро-
вайного Оксана й Миросла-
ва підготували силами своїх 
учнів його оперету «Червона 
Шапочка». Сам автор Василь 
Безкоровайний приїхав з Ба-
фало на виступ дітвори. 

Пані Оксана Соколик 
була сердечно відданою при-
ятелькою родини Багріїв. 
Вона деякий час навчала до-
ньок Багріїв: Роману — гри 
на піаніно, а молодшу Адю — 
співу. Згодом сама мама Ми-
рослава продовжувала вчи-
ти доньок. Ті були активні у 
«Пласті», а панство Багрій, 
особливо Мирослава, за-
вжди в «Пласті» допомагало 
організувати зустрічі, укра-
їнські концерти й бенкети. 
Мирослава співпрацювала 
з відомою діячкою «Пласту» 
Цьопою-Палій. Надзвичай-
но вдало вона зорганізувала 
табір «Синя Чічка» на пласто-
вій оселі в Ґрефтоні 1954 р., 

неподалік м. Оквіл, та допо-
магала в багатьох інших та-
борах, організовуючи куль-
турно-освітнє життя для мо-
лоді.

Час минав. У чужині 
2005 року помер Ярослав 
Багрій. Пані Мирослава пе-
реїхала на постійне життя 
до Торонто, до пансіону ім. 
Івана Франка, але залиши-
лася самотньою. Важко за-
хворіла. І до дітей було дале-
ко. Мирослава вирішила пе-
реїхати до апартаменту Св. 
Димитрія в Торонто, де нею 
заопікувалася дочка Рома-
на й де нарешті мала мож-
ливість частих зустрічей з 
родиною і трьома малими 
правнуками, які жили непо-
далік. І далі по змозі Мирос-
лава господарювала, бра-
ла участь у всіляких укра-
їнських культурно-освітніх 
зустрічах. Турбувалася ді-
тьми, внуками та Україною. 
Цікавилася долею України, 
яка перебувала в кайданах 
комуністичної неволі. Бага-
то читала, любила обміню-
ватися думками. Завжди в 
думках повертала до рідно-
го Ланцута. Була горда, що 
Ланцутський замок пере-
творено на музей, де збе-
рігаються прекрасні колек-
ції творів мистецтва, в тому 
числі українські ікони та 
скульптури. Для неї Ланцут 
і молоді роки, прожиті в Пе-
ремишлі, були милою згад-
кою. 

Померла Мирослава Ба-
грій 14 січня 2013 року й по-
хована на цвинтарі в Бур-
лінґтоні, коло свого Славка. 
Вічна їм пам’ять!

Ярослав СТЕХ,
історик, 

м. Торонто, Канада

«Свічка пам’яті» в Норт-Порті 

Роман Чайковський, Дарія Томашоска, Богдан Боднарук, 
Леся Попель, Нестор Олесницький, Віра Боднарук, Галя 

Ліснича, Олег Савків, Неля Лехман (запалює свічку).Священики о. Олег Сацюк, о. Василь Петрів, о. Іван Фатенко.

Патріотка Мирослава Багрій
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Перехід на зимовий час 2018 року в 
Україні відбудеться рано-вранці 28 жовтня. 
І це вже 37-ме поспіль переведення годин-
ників восени.

Недавно Єврокомісія запропонувала 
країнам ЄС у 2019 році відмовитися від се-
зонного переведення стрілок годинника й в 
індивідуальному порядку вибрати зимовий 
або літній час як постійний.

Узагалі зимовий час, на який Україна 
перейде в жовтні, — це час стандартний. А 
літній час, на який ми переходимо навесні, 
придумували кілька разів, починаючи від 
1784 року. І все для того, щоб люди могли 
працювати довше, не витрачаючи на освіт-
лення недешеві свічки.

Час і Франклін
Ідею переходу на літній час уперше озву-

чив знаменитий американський політик, 
учений і винахідник Бенджамін Франклін під 
час перебування на посаді американського 
посла в Парижі у квітні 1784 року, в есе під 
назвою «Економічний проект».

У той час 
7 8 - р і ч н и й 
Франклін через 
подагру та інші 
з а х в о р ю в а н -
ня був практич-
но прикутий до 
ліжка, але ба-
дьорості духу не 
втратив і роз-
важався як міг. 
Його есе дійсно 

було дотепним. Зокрема, винахідник гро-
мовідводу щосили пародіював у цьому тек-
сті себе, свою любов до ощадливості, власні 
наукові праці й пристрасть до шахів.

Як писав Франклін у своєму есе, після 
того, як «одному філософу» розповіли про 
переваги нової олійної лампи, він не міг 
заснути до четвертої ранку, а вже о шостій 
прокинувся від яскравого світла. Спочатку 
філософ подумав, що до нього знову при-
йшли з лампами, але переконався, що о 6-ій 
ранку на вулиці щосили світить сонце.

«Ця подія породила в моїй свідомості 
кілька серйозних і важливих думок», — про-
довжив він в есе. «Якщо б я не прокинувся 
такої ранньої години, то проспав би аж до 
полудня, пропустивши 6 годин денного світ-
ла, й отже, прожив би потім шість годин на-
ступного вечора при свічках».

Потім, «просто з любові до економії», 
Франклін став оцінювати економічні виго-
ди від свого раннього пробудження. Припус-
тивши, що 100 тисяч паризьких сімей випа-
люють приблизно по півфунта свічок за го-
дину протягом семи годин на добу, він оці-
нив вигоду від переведення годинників у 96 
мільйонів ліврів.

«Величезна сума, яку місто Париж могло 
би заощадити кожен рік», — зазначив зди-
вований Франклін.

Щоб відповісти на заперечення скепти-
ків, Франклін запропонував кілька незви-
чайних правил. Серед них були: податок на 
жалюзі, заборона на переміщення вулиця-
ми в темний час доби для всіх, крім медиків, 
норма в один фунт свічок на сім’ю на тиж-

день, а також ранковий дзвін і стрілянина з 
гармат, щоб «змусити городян розплющити 
очі й побачити свої справжні інтереси».

«Найважче буде протягом перших 
двох-трьох днів, після чого новий режим  
сприйматимуть легко й природно... Якщо 
зобов’язати людину піднятися о четвертій 
годині ранку, вона, цілком імовірно, охоче 
піде спати о восьмій вечора», — писав до-
брий Бенджамін.

Іншими словами, Франклін передбачив 
більшість проблем, з якими люди стикають-
ся кілька днів на рік після кожного пере-
ведення стрілок. Слід зазначити, що ідею 
Франкліна не взяли до уваги, хоча есе кіль-
ка разів передруковували, а європейські 
вчені ще кілька років продовжували листу-
вання з послом щодо вдосконалення його 
пропозиції.

Час і король
До ідеї повернулися більш ніж через сто 

років. Британець Вільям Віллетт згадав про 
неї 1905 року, під час поїздки Лондоном пе-
ред сніданком, коли побачив сплячу столи-
цю у променях сонця. Помітивши, що бага-
то мешканців міста проводить уві сні зна-
чну частину світлового дня, Вільям Віллетт у 
своїй статті «Про розтринькування денного 
світла» запропонував переводити час на 20 
хвилин уперед кожної неділі квітня і навпа-
ки — здійснювати зворотнє переведення 
стрілок у вересні.

«Ми 365 разів на рік заводимо кишень-
кові, настільні й настінні годинники, а про-
цедура переведення стрілок усього вісім ра-

зів на рік не складніша за це. Зате англійці 
отримають на рік 210 «зайвих» світлих годин 
і на освітленні заощадять два з половиною 
мільйони фунтів стерлінгів», — запевняв Ві-
льям Віллетт.

Творець Шерлока Холмса Артур Конан 
Дойл підтримав ідею: «Навіть дивно, що за 
всю історію людства ніхто не додумався до 
такого простого й настільки корисного вдо-
сконалення!»

Навіть король Англії Едуард VII перево-
див стрілки годинників у Сандрінгемсько-
му палаці на 30 хвилин задля того, щоб 
мати змогу довше полювати. Аби годинни-
ки почали переводити не лише в королів-
ських покоях, знадобилося більше десяти 
років обговорень у парламенті, супере-
чок з фермерами, астрономами, банкіра-
ми. Віл летт погодився на годину різниці за-
мість 80 хвилин і переведення стрілок двічі 
на рік, але до реалізації своєї ідеї не дожив 
— помер 1915 року, а на літній час Англія 
перейшла 1916 року, вже після Німецької 
імперії.

1916 року інший правитель, кайзер Віль-
гельм II видав указ: з метою економії енергії 
об 11-ій годині вечора 30 квітня перевести 
всі годинники на годину вперед і повернути 
їх на годину назад о 1-ій годині ночі 1 жов-
тня. На це швидко зголосилися всі сторони, 
що воювали в Першій світовій війні. Відто-
ді перехід на літній час запровадили більше 
сотні країн.

Антон ХОДОРЕНКО,
«Новое время» 

Збіг обставин життя й смер-
ті 16-го президента Сполуче-
них Штатів Америки Авраа-
ма Лінкольна (12.02.1809 – 
15.04.1865) і 35-го президента 
Джона Фіцджеральда Кеннеді 
(29.05.1917 – 22.11.1963) давно 
став невід’ємною частиною аме-
риканської суспільної свідомості. 

Перший список збігів опубліку-
вали у пресі 1964 року, через рік 
після загадкового вбивства Кен-
неді. Багато збігів з нього було роз-
вінчано Мартіном Гарднером в од-
ному з номерів науково-популяр-
ного журналу Scientific American. 
Однак перелік дійсних збігів, скла-
дений Гарднером, також налічував 
чимало пунктів — 16. А існують і 
більш довгі списки, які поповню-
ються донині.

Ось головне зі списку Гард-
нера.

Лінкольн був обраний прези-
дентом 1860 року. Рівно сто років 
по тому, 1960 року, президентом 
обрали Кеннеді.

Обидва були сильно стурбовані 
правами афроамериканців.

Обох убили в п’ятницю, у при-
сутності дружин.

Обидва були вбиті кулею, що 
увійшла в голову ззаду.

Лінкольна вбили в театрі Фор-
да. Кеннеді — коли їхав у кабріо-
леті «Лінкольн» виробництва «Форд 
Мотор Компані».

Наступниками обох стали ві-
це-президенти на прізвище Джон-
сон — обидва жителі Півдня, де-
мократи й колишні сенатори. Ен-
дрю Джонсон народився 1808 
року. Ліндон Джонсон — 1908 
року. Ці віце-президенти мали 
сечокам’яну хворобу, були груби-
ми, нестриманими, схильними до 
випивки, мали кирпатий ніс і при-
лизане волосся.

Обидва президенти були дру-
гими дітьми в сім’ї. У Лінкольна 
була старша сестра Сара, в Кенне-
ді — старший брат Джозеф Патрик, 

який загинув під час Другої світової 
війни.

Обидва були названі на честь 
дідів. Лінкольн — на честь діда по 
батькові, капітана Авраама Лін-
кольна, вбитого індіанцями, Кенне-
ді — на честь батька своєї матері, 
відомого політика Джона Френсіса 
Фіцджеральда.

Обидва президенти захоплю-
валися поезією, зокрема твора-
ми Шекспіра, любили розповідати 
анекдоти.

Другом і соратником Лінколь-
на був Едлай Евінг Стівенсон, де-
мократ зі штату Іллінойс. Другом і 
соратником Кеннеді також був Ед-
лай Евінг Стівенсон, демократ з Іл-
лінойсу, онук попереднього.

Обидві перші леді походили 
з аристократичних сімей, вільно 
розмовляли французькою мовою, 
були марнотратні. Обидві вийшли 
заміж у 24 роки.

Лінкольн мав двох синів — Ро-
берта й Едварда. У Кеннеді були 
брати Роберт і Едвард.

Невістку Лінкольна звали Мері 
Юніс. Сестра Кеннеді — Юніс Мері.

У кожного президента померло 
по двоє з чотирьох дітей, по одно-
му — до президентства (чотириріч-
ний Едвард Лінкольн помер 1850 
року, а 1956 року в Кеннеді при 
народженні померла дочка), ще по 
одному — під час президентсько-

го терміну (Вільям Лінкольн пішов з 
життя 1862 року в 11 років, а 1963 
року в Кеннеді знову помер ново-
народжений син). Двоє дітей, які 
залишилися в кожного президен-
та, пережили батьків.

Авраам Лінкольн був обра-
ний до Палати представників США 
1846 року, Джон Кеннеді — 1946 
року.

Головний конкурент Лінколь-
на на президентських виборах 
1860 року Стівен Дуглас народив-
ся 1813 року; головний конкурент 
Кеннеді на виборах 1960 року Рі-
чард Ніксон народився 1913 року.

Обом президентам майже 
відразу після інавгурації була 
нав’язана війна. У випадку з Лін-
кольном це була Громадянська ві-
йна в США з 1861 по 1865 рр. У ви-
падку з Кеннеді — війна у В’єтнамі: 
воєнні дії почалися значно раніше, 
але перший американський вій-
ськовий контингент був перекину-
тий до В’єтнаму 1961 року, через 
100 років після початку Громадян-
ської війни.

Про вбивць. Джон Бут і Лі Хар-
ві Освальд були жителями Півдня, 
дотримувалися екстремістських 
поглядів, мали приблизно однако-
вий зріст — близько 172 см. Оби-
два походили з неблагополучних 
сімей, у ранньому дитинстві втра-
тили батьків.

І Бута, й Освальда вбили до 
суду, обох — з кольта. Бут, який зу-
мів утекти з-під варти, через кіль-
канадцять днів був затриманий на 
території Вірджинії й убитий полі-
цейським Корбеттом; Освальд був 
застрелений власником нічного 
клубу в Далласі Джеком Рубі під 
час виведення з поліцейської діль-
ниці.

Обох президентів убили за день 
до свята: Лінкольна — напередодні 
Великодня, Кеннеді — напередодні 
Дня подяки.

Президентські подружжя під 
час убивств супроводжувала ще 
одна подружня пара. Авраам і Мері 
Тодд Лінкольни відвідали театр ра-
зом з офіцером Гаррі Ретбоуном і 
його нареченою Кларою Харріс, а 
Джон і Жаклін Кеннеді їхали в авто-
мобілі разом з губернатором штату 
Техас Джоном Боуденом Конналлі 
та його дружиною Неллі. І Ретбоун, 
і Конналлі були поранені під час за-
махів на президентів, обидва — не 
смертельно.

Президенти померли не відра-
зу після замахів.

Похорон Кеннеді, згідно з поба-
жанням його вдови Жаклін, відбув-
ся на кшталт похорону Лінкольна.

Лінкольн народився 1809 року, 
Кеннеді — 1917-го. За китайським 
календарем обидва — в рік Змії.

Критика уявних збігів. Крім 
реальних збігів, які підтверджують 
авторитетні джерела, у списках 
часто фігурують факти, які не відпо-
відають дійсності або можуть бути 
названі збігами тільки зі значни-
ми натяжками. Приміром, одним з 
найпопулярніших є твердження, що 
Лі Харві Освальд народився ніби-
то через 100 років після Бута, тоб-
то 1939 року. Однак Джон Бут на-
справді народився не 1839-го, а 
1838 року.

Бута, на відміну від Освальда, 
не можна вважати справжнім  уро-
дженцем Півдня. Він народився в 
штаті Меріленд, який, незважаючи 

на збереження рабовласництва, 
не ввійшов до складу Конфеде-
рації, що відокремилася від США. 
Освальд, який з’явився на світ на 
Півдні, в Новому Орлеані, навпа-
ки, все свідоме життя провів на 
Півночі США. До того ж, якщо Лін-
кольна вбили в розпал Громадян-
ської війни у США, коли країна 
була розділена на Південь і Північ, 
то 1963 року походження не мало 
особливого значення, й Освальд, 
стріляючи в Кеннеді, керувався 
не поділом на вихідців з Півдня чи 
Півночі.

На думку авторів популярного 
сайту Snopes.com, що займають-
ся розвінчанням усіляких легенд, 
велика частина збігів пояснюєть-
ся досить просто. Зокрема, дати 
виборів до палати представників 
і початок президентства з різни-
цею в 100 років не дивують, адже 
президентські й парламентські 
вибори у США відбуваються з пері-
одичністю в парну кількість років.

Те, що і Кеннеді, й Лінкольн 
були вбиті пострілом у голову, по-
яснюється відсутністю іншого ви-
бору в тих, хто стріляв. Вистрілити 
в грудну клітину в обох випадках 
було неможливо: Бут підходив до 
Лінкольна ззаду, той сидів у кріслі-
гойдалці, Освальд також цілився в 
Кеннеді зі спини. Єдиним місцем, 
ураження якого могло гарантува-
ти летальний результат, в обох ви-
падках була голова.

Те, що віце-президенти мали 
однакове прізвище, пояснюється 
поширеністю прізвища Джонсон у 
США (друге місце після Сміт).

Узагалі дехто нараховує понад 
200 збігів між Лінкольном і Кенне-
ді, а також їхніми віце-президен-
тами, вбивцями й — більш того 
— вбивцями вбивць. Наприклад, 
і Джек Рубі, і Бостон Корбетт змі-
нювали ім’я, були схильними до са-
дизму. Але такі подібності незна-
чні, є легко зрозумілими й триві-
альними.

Хто й навіщо придумав переводити час на цілу годину?

Авраам Лінкольн — Джон Кеннеді: дивовижний збіг долі 
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Крапки над «Ї»: 
реконцептуалізація Української революції

Українська революція про-
грала збройну боротьбу, бо сус-
пільство не було готове до вті-
лення в життя ідеї незалежнос-
ті. Нація, яка не має своєї се-
редньої та вищої національної 
школи, приречена на поразку. 
Революція не перемагає в кра-
їнах, де провідною соціальною 
верствою є селянство.

В інтерпретації подій наці-
онально-визвольних змагань 
існують суттєві складні мо-
менти. Зупинимося коротко на 
основних проблемах розумін-
ня Української революції 1917 
– 1921 років.

Коли почалася 
і як довго тривала 
революція?
Існує кілька різних підходів у да-

туванні Української революції — 
звужене й широке.

Та частина істориків, яка розгля-
дає національну революцію в кон-
тексті загальносвітових проблем, 
пов’язує її початок з Першою світо-
вою війною, яка прискорила падін-
ня імперій та соціально-національні 
революції майже в усіх країнах Цен-
трально-Східної Європи.

Кінець визвольних змагань 
пов’язують із закінченням робо-

ти Паризької мирної конференції та 
остаточних міждержавних догово-
рів, які вирішили долу Західної Укра-
їни, віддавши її під володіння поль-
ської Речі Посполитої.

За такою всеєвропейською логі-
кою зміни карти світу українська ре-
волюція датується 1914 – 1923 ро-
ками.

Ця дата може вважатися слуш-
ною, бо вже з початком Першої сві-
тової політичні кола Західної Украї-
ни поставили на порядок денний пи-
тання здобуття української незалеж-
ності.

За це висловилася Головна укра-
їнська рада у Львові, за ці ідеали 
розпочав свою звитягу Легіон Січо-
вих стрільців.

Щодо подій на підросійській 
Україні, то за початок беруть берез-
неві події в Києві 1917 року, а за за-
кінчення — Ризький мирний договір 
1921 року між червоною Росією та 
Польщею, за яким відбувся новий 
поділ України між окупантами.

Існує також дата — 1917 – 1920 
роки, яка збігається з російсько-ко-
муністичним датуванням, т.зв. гро-
мадянською війною, вона вписує 
українські події революції в кон-
текст внутрішньої російської історії. 

На наш погляд, виправданим є оби-
два підходи: і 1914 – 1923, і 1917 – 
1921 роки.

Проте вважати 1921 – 1923 
роки закінченням Української рево-
люції — не цілком резонно.

Протибільшовицькі повстання на 
селах тривали до середини 1920-х 
років.

Існування УАПЦ, Української 
академії наук, кооперативного ви-
давничого руху, селянського зем-
леволодіння й інших громадських 
структур та інституцій, які продо-
вжували традиції незалежної Укра-
їни, свідчило про збереження здо-
бутків Української революції ще 
принаймні близько 10 років по ре-
волюції.

Ще одним зі здобутків була укра-
їнізація 1920-х років і «Розстріляне» 
культурне відродження, передусім у 
царині літератури.

Фактичним кінцем Української 
революції став процес СВУ 1929 
року, масова колективізація, репре-
сії проти інтелігенції та  Голодомор 
1932 – 1933 років.

Три одночасні 
революції в одних 
хронологічних межах 
і на одній території
Говорячи про Українську рево-

люцію 1917 – 1921 років, ми час-

то-густо асоціюємо нашу територію 
лише з боротьбою за незалежність. 
Насправді в тих роках відбувалося 
три революції на одній території од-
ночасно.

Перша — Російська демокра-
тична революція. Вона мала свої 
революційні органи — Ради народ-
них солдатських і робітничих депу-
татів, губернських комісарів, під-
звітних Тимчасовому уряду, збройні 
сили старої російської армії, що та-
кож орієнтувалися на «єдину й непо-
дільну».

Її метою була побудова лібераль-
ної республіканської Росії з можли-
вою федералізацією земель, у тому 
числі для українців.

Її продовженням стала росій-
ська тоталітарно-лівацька револю-
ція на чолі з більшовиками, яка мала 
свої збройні формування у вигляді 
червоноармійців та партійні осеред-
ки — зародки майбутньої комуніс-
тичної держави. У сенсі національної 
політики вони дотримувалися спо-
чатку централістичних позицій, потім 
погодилися на федералістичні по-
ступки українцям.

Другий процес — іншонаціо-
нальні революції поляків, румунів, 
угорців, які збиралися поширюва-
ти на територію України свої істо-
ричні національні революції з ти-
тульних земель.

Кожний з них прагнув внести 
українські етнічні терени до Великої 
Польщі, Румунії, Угорщини.

У результаті наступу збройних 
сил Угорщини, Румунії, Польщі тери-
торії Галичини, Західної Волині, За-
карпаття, Буковини й Бессарабії 
були від’єднані від України.

Окремо варто відзначити рево-
люційну активність єврейської спіль-
ноти, яка в Галичині орієнтувалася 
на польську культурну більшість, а 
в Україні підтримала радше росій-
ський більшовизм.

Нарешті третя — Українська 
революція. Українські революційні 
сили мали на меті зробити Україну 
суб’єктом міжнародного права, по-
будову незалежної держави.

Українські сили складалися з лі-
вих і лівоцентристських партій — 
УСДРП, УПСР і УПСФ та невеликого 
відсотка УПСС (соціалістів-самостій-
ників). Вони заснували Центральну 
Раду і прагнули конституційного роз-
лучення з Росією: спочатку — на пра-
вах автономії/федерації, а згодом — 
як самостійної держави.

Українська революція мала та-
кож дві складові. Переважала рес-
публіканська версія будівництва 

держави УНР. Дещо менш сильним 
був консервативно-гетьманський 
рух, що намагався утвердити Україн-
ську Державу.

Третьою складовою були дер-
жавницькі змагання на Західній 
Україні — будівництво ЗУНР як дер-
жави центристських сил, що спира-
лася на ідеологію Національно-де-
мократичної партії.

Іще одним процесом, що відбу-
вався одночасно з трьома револю-
ціями, були слабко окреслені з на-
ціонального боку сили анархістів та 
інших повстанських отаманів. Части-
на з них будувала Україну в окремо 
взятому регіоні (отамани Зелений, 
Чучупака, Струк та ін.) або анархіст-
ську квазідержаву (батько Н. Махно 
на Південному Сході України).

Під час революційних подій від-
бувалася постійна боротьба між усі-
ма головними силами в Україні. Кож-
на намагалася на одній території від-
будувати свою національну держа-
ву. Через це розпочалися і протягом 
усіх років тривали перманентні війни 
— російсько-українські й польсько-
українські.

Країни Центрально-Східної Євро-
пи уникли таких воєн через те, що до 
1917 року вже були збудовані орга-
нічні мононаціональні культурно-гро-
мадські спільноти, які створили новий 
тип політичного поляка, чеха, фіна.

Міждержавна, а не 
громадянська війна
Великою помилкою є називати 

визвольні змагання українців «гро-
мадянською війною».

Вживання терміну «громадян-
ська війна» означає, що мовець не 
визнає або заперечує існування 
УНР — Української Держави.

У війнах тих років маємо справу 
з міждержавними війнами, які треба 
кваліфікувати за сторонами воєнного 
конфлікту: українсько-російська (бі-
логвардійська), українсько-російська 
(більшовицька) війни, польсько-укра-
їнська війна в Галичині й на Волині.

Термін «громадянська війна» за-
пущений був російською комуністич-
ною історіографією та пропагандою, 
яка намагалася не помічати існуван-
ня УНР, а отже, легітимізувала оку-
паційну діяльність Червоної Армії в 
Україні.

Позаяк українсько-більшовиць-
ка війна закінчилася військовою 
поразкою УНР, ми повинні говори-
ти про окупацію українських земель 
червоною Росією.

Відповідно маріонетковий уряд 
УРСР не представляв інтересів укра-
їнської нації і був фактично колабо-
рантським урядом. Стан України піс-
ля остаточного її захоплення у 1920 
– 1921 роках більшовицькою Росією 

відповідає становищу колонії.
Заснування квазідержавно-

го утворення — УРСР — є позити-
вом порівняно з дореволюційними 
часами, коли підросійська Україна 
була поділена на 9 губерній. За ца-
рату українську націю не визнавали, 
за більшовиків росіяни де-факто ви-
знали українців, але лише як вірних 
васалів Москви.

Було запропоновано два термі-
ни — радянський українець і укра-
їнський буржуазний націоналіст, що 
відповідало дореволюційному — 
малорос і свідомий або правдивий 
українець.

Від самого початку новітній ро-
сійський окупант закладав подвійне 
трактування в поняття «українець», 
чим продовжував стару шовіністич-
ну традицію розглядати українців як 
гілку «триединого русского народа».

Радянський 
чи совітський?
Закордонна історіографія та 

суспільно-політична думка послуго-
вувалися для визначення сутності 
державної системи в Україні після 
1921 року поняттями «совітський/
совєтський».

Таким чином чітко означав-
ся російський окупаційний режим, 
який запанував в Україні по вій-
ськовій поразці Директорії УНР.

Цим вони намагалися відрізни-
ти питомо українські національні ін-
ституції від колоніальних, принесе-
них на червоних багнетах.

І це було слушним, бо й у між-
народній практиці не переклада-
ються питомо іншонаціональні дер-
жавні структури й органи: не НКВС, 
а НКВД; не КДБ, а КГБ і т.п. Під цей 
розряд підпадає й термін «радян-
ський», який завуальовано прикри-
вав комуністичний тоталітаризм по-
кривкою влади народу — рад.

Українські історики й досі вико-
ристовують поняття «радянський» 
на означення системи влади, при-
несеної більшовиками. Проте ні якої 
«радянської» влади апріорі не існу-
вало.

Радянська форма державності 
відійшла в небуття з розгоном Уста-
новчих Зборів у Росії.

Вживаючи форму «радянський» 
стосовно України, ми вносимо плу-
танину, бо Центральна Рада якраз і 
була радянською формою держав-
ності, значно більшою, ніж «Совєти 
народних депутатів». Вона охоплю-
вала всі соціалістичні партії — й не 
лише українські, а й російські, єврей-
ські, польські. Проте вони не одержа-
ли повноцінної всенародної легітимі-
зації на виборах, бо почався більшо-
вицький наступ. Також правим силам 
було відмовлено у представництві.

Якщо брати до уваги диктатуру 
пролетаріату як тоталітарно-деспо-
тичну форму влади однієї партії, то 
таке словосполучення як «радян-
ський режим» втрачає всілякий вну-
трішній зміст. Бо радянський режим 
апріорі не може не бути тоталітар-
ним.

Ігор ГИРИЧ,
історик, публіцист, 

доктор історичних наук,
Інститут української археографії 

та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України

Українська правда, 
Історична правда,

28.09.2018 
Продовження — в наступному номері

Українська маніфестація на Софійській площі в Києві. 
1 квітня (19 березня) 1917 року.

Демонстрація робітників-поляків у Луганську. 1 травня 1917 року.

Проголошення Третього Універсалу на Софійській площі в Києві. 
У центрі — Симон Петлюра, Михайло Грушевський, 
Володимир Винниченко. 7 (20) листопада 1917 р. 
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всесвітньої історії

Український інститут національної 
пам’яті збирає світлини 

та історії родин, які пережили 
Голодомор 1932 – 1933 років

Український інститут національної пам’яті започатко-
вує Всеукраїнську акцію «Пам’ять роду», метою якої є пошук 
і збір спогадів нащадків тих, хто пережив Голодомор, та ро-
динних світлин періоду до Великого голоду.

Поділіться вашими історіями, віднайдіть старі фотографії 
рідних людей, що пережили Великий голод.

Згадаймо всіх і кожного поіменно.
Зібрані свідчення будуть опубліковані на розробленій Ін-

ститутом веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору» та поши-
рюватимуться на офіційних сторінках у соціальних мережах. 
Ці оповідання й фотокартки увійдуть до окремого збірника, 
видання якого ініціює Інститут. Також на основі цих матері-
алів Інститут має на меті зробити виставку спільно з Наці-
ональним музеєм «Меморіал жертв Голодомору». І саме до 
цього музею будуть передані на зберігання всі отримані спо-
гади й світлини.

Родинні фото часів до Голодомору та власні історії про-
симо надсилати на електронну (uinp@memory.gov.ua) та по-
штову (01021, м. Київ, вул. Липська, 16) адреси УІНП з позна-
чкою «Пам’ять роду».

18 жовтня
1918 — утворена республіка Чехословаччина.
1955 — запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 — Євгенія Ярошинська, українська 

письменниця; 1876 — Сергій Єфремов, український держав-
ний діяч; 1931 — Вітаутас Ландсберґіс, литовський політик.

Померли: 1931 — Томас Едісон, американський учений; 
1941 — Володимир Свідзінський, український поет.

19 жовтня
1918 — Українська Національна Рада, політичний пред-

ставницький орган українського народу в Австро-Угорській 
імперії, проголосила Західноукраїнську Народну Республіку.

20 жовтня
1924 — у Харкові відкрита перша в Україні радіостанція.
21 жовтня
1947 — почалося масове вивезення українців до Сибіру 

— операція «Захід». Протягом доби виселили 26 644 родини, 
загалом 76 192 особи.

1993 — на Всеукраїнському Православному Соборі Во-
лодимир Романюк обраний Патріархом Київським і всієї Ру-
си-України.

Народився: 1672 — Пилип Орлик, гетьман України у ви-
гнанні в 1710 – 1742 роках.

Помер: 1964 — Григорій Верьовка, український компози-
тор і хоровий диригент.

22 жовтня
Народилися: 1811 — Ференц Ліст, угорський компози-

тор, піаніст; 1870 — Іван Бунін, російський письменник, лау-
реат Нобелівської премії з літератури 1933 року; 1935 — Бо-
рис Олійник, український поет і громадський діяч; 1943 — Ка-
трін Деньов, французька актриса.

Помер: 1835 — Устим Кармалюк, керівник повстансько-
го руху на Поділлі.

23 жовтня
1946 — розпочалося перше засідання Генеральної 

Асамблеї ООН.
1956 — в Угорщині почалося антирадянське повстання.
Помер: 1937 — Михайль Семенко, український поет, за-

гинув у засланні на Соловецьких островах.
25 жовтня
Народилися: 1825 — Йоганн Штраус-син, австрійський 

композитор, король вальсу; 1881 — Пабло Пікассо, іспан-
ський художник. 

Помер: 2008 — Муслім Магомаєв, радянський співак.
26 жовтня
1863 — у Женеві утворений Міжнародний Червоний 

Хрест. 
1900 — у Нью-Йорку відкрили першу лінію метрополітену.
27 жовтня
Народився: 1782 — Нікколо Паганіні, італійський компо-

зитор і скрипаль. 
28 жовтня
1636 — заснований Гарвардський університет. 
1886 — офіційне відкриття статуї Свободи в Нью-Йорку. 
31 жовтня
1888 — шотландський винахідник Джон Бойд Данлоп за-

патентував пневматичні шини для велосипеда. 
Померли: 1984 — прем’єр-міністр Індії Індіра Ганді вби-

та своїми охоронцями-сикхами; 1993 — Федеріко Фелліні, 
італійський сценарист і кінорежисер, зняв фільми «Дорога», 
«Ночі Кабирії», «8 1/2» та інші.

1 листопада
Помер: 1955 — Дейл Карнегі, американський педагог, 

психолог, автор знаменитої книги «Як здобувати друзів і впли-
вати на людей».

30 років спостереження, перехоплен-
ня, «гебешного» моніторингу висвітлені в 
47-ми повідомленнях КДБ до партійного 
керівництва, які оприлюднили Центр до-
сліджень визвольного руху, архів СБУ та 
українська редакція Радіо Свобода.

«Радіостанція «Свобода» передала 
українською мовою про те, що...», «Комітет 
держбезпеки оперативним шляхом отри-
мав документальні дані про спрямування 
програм радіостанції «Свобода» на най-
ближчий час ...», «Відповідно до докумен-
тальних даних, отриманих оперативним 
шляхом, радіостанція «Свобода» в програ-
мах з української тематики приділятиме 
увагу ...», — так починалися десятки «ціл-
ком таємних» доповідних КДБ до партійно-
го керівництва.

Центр досліджень визвольного руху 
спільно з Галузевим державним архівом 
СБУ та українською редакцією Радіо Свобо-
да публікує спецповідомлення КДБ про сте-
ження за радіостанцією впродовж 30 років.

Перші інформаційні чи спецповідом-
лення чекістів стосовно Радіо Свобода 
з’явилися в 1960-х, а останні — на почат-
ку 1991 року. Доповідали навіть тодішньо-
му голові Верховної Ради УРСР, а згодом 
— першому президенту України Леоніду 
Кравчуку.

«Якщо б підняти весь масив згадок 
про Радіо Свобода, що є в матеріалах 
КДБ, то можна було б захистити не одну 
докторську дисертацію. Сьогодні ми пу-
блікуємо документи про те, як радянська 
спецслужба доповідала керівництву пар-
тії», — каже керівник академічних про-
грам Центру досліджень визвольного руху 
Володимир Бірчак.

«Чому КДБ так прискіпливо стежив 
за цим радіо? Бо Радіо Свобода повідом-
ляло якраз про несвободу в самому Со-
юзі. Якщо в 1930-х роках інформація про 
Голодомор та масові репресії потрапля-
ла на Захід у дипломатичних звітах чи від 
розвідників, то після смерті Сталіна вже 
журналісти розповідали світові про зло-
чини СРСР. І таким чином ставали справ-
ді поперек горла радянській системі та її 
спецслужбі. Коли в ефірі Свободи говори-
ли про злочини «совєтів», КДБ одразу по-
чинав контрзаходи — дискредитацію са-
мої радіостанції або її окремих представ-
ників», — продовжує Бірчак.

Відомості про репресії українських 
дисидентів, життя діаспори, порушення 
прав і свобод людини в СРСР, пересліду-
вання релігійних громад та навіть пере-
друки цілих радіоефірів можна знайти в 
оприлюднених документах на сайті елек-

тронного архіву визвольного руху.
Електронний архів визвольного руху 

avr.org.ua є сервісом відкритого онлайн 
доступу до повнотекстових копій архівних 
матеріалів. Проект реалізується Центром 
досліджень визвольного руху спільно зі 
Львівським національним університетом 
імені Івана Франка та Національним му-
зеєм «Тюрма на Лонцького», за участі архі-
ву СБУ, Українського інституту національ-
ної пам’яті та Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». Сьогодні 
в е-архіві доступні копії понад 24 500 до-
кументів. Місія проекту — робити минуле 
доступним.

Нагадуємо, що в рамках реформи де-
комунізації Україна надає вільний для 
кожного доступ до документів колишньої 
радянської спецслужби — ЧК-НКВС-КДБ. 
Звернутися до архіву можна особисто або 
написати електронного листа. Це право 
передбачене Законом України «Про до-
ступ до архівів репресивних органів ко-
муністичного тоталітарного режиму 1917 
– 1991 років». Для детального ознайом-
лення з рекомендаціями щодо пошуку та 
відповідями на поширені питання реко-
мендуємо порадник «Право на правду».

Українська правда, Історична правда, 
10.10.2018

Марія, дружина україн-
ського поета Володимира Со-
сюри, регулярно писала до-
носи про те, що відбувалося 
в його оточенні, що говорили 
знайомі — відомі українські лі-
тератори. При цьому вона роз-
повіла про свою співпрацю з 
органами держбезпеки не тіль-
ки чоловікові, а й коханцеві, 
особистому лікарю та випад-
ковому знайомому. За розго-
лошення державної таємниці 
її засудили на 10 років таборів.

Справу згодом перегляну-
ли, а після повернення Марії 
з ув’язнення поет знову одру-
жився з нею. Усю історію роз-
повідає Радіо Свобода.

Марія Данилова народила-
ся в Ленінграді, там вона закін-
чила балетну школу. З майбут-
нім чоловіком Володимиром 
Сосюрою вони познайомили-
ся в Донецьку (тоді — Сталіно), 
коли він ще не був відомим по-
етом. Марія була на 12 років 
молодша за Володимира. 1931 
року вони одружилися, а через 
10 років її завербував НКВС — 
уже в Росії.

Можливо, ніхто ніколи не 
дізнався б про те, що Марія Со-
сюра писала доноси в НКВС, а 
потім у МДБ, якби вона не пово-
дилася так необережно й сама 
не розповіла про це чоловікові, 
а потім ще кільком знайомим, у 
тому числі одному випадково-
му. Згодом її засудили за розго-
лошення державної таємниці й 
дали 10 років таборів.

Зберігся лист Марії голо-
ві Спілки письменників УРСР 
Олександру Корнійчуку, в яко-

му вона зізнавалася, що 
повинна «пропрацювати 
кілька кандидатур, щоб 
не було неприємностей на 
з’їзді»:

«Навколо мене маса 
розмов, я така, сяка, роз-
така... Можливо, я погано 
конспіруюся. Місце моєї 
явки: готель «Театраль-
ний», кім. 26, і, можли-
во, хто-небудь бачив, як я 
входила й виходила з го-
телю... А для обивателя 
це їжа... Але не вірте про 
мене нікому, що я амо-
ральна, розпусна і т.д. ... 
Словом те, що я Вам від-
крила, — це державна та-
ємниця, за яку я можу по-
платитися життям... Я дала 
клятву. Я вам довірила 
своє життя. Якщо я зізна-
юся — мене знищать на-
ціоналісти. Якщо Ви мене 
викриєте — мене вб’є Ра-
дянська влада…».

Достовірно відомі два епі-
зоди доносів — інформація про 
це збереглася у справі Марії 
Сосюри, розповідає Едуард Ан-
дрющенко, який вивчав цю ар-
хівну справу.

Перший стався в Москві. 
Йшла війна, якось у розмо-
ві з чоловіком і їхнім спільним 
знайомим, літературним кри-
тиком, Марія вимовила фра-
зу: «Швидше б німці перемо-
гли, треба переходити на їхній 
бік». Поет обурився й відповів, 
що «фашистам немає місця на 
землі». У судовій справі потім 
назвали таку ініціативу Марії 
провокаційним методом робо-
ти і не схвалили її. Куратори не 
давали їй такого завдання.

Другий випадок стався 
влітку 1947 року. У гості до Со-
сюри періодично заходив мо-
лодий чоловік Микола Гербій зі 
Львова. Він, за словами Марії, 
робив націоналістичні заяви й 
казав, що поета Сосюру і його 
дружину дуже поважають «мо-
лоді бандерівці» і, якщо знадо-
биться, допоможуть їм утекти 
за кордон.

Марія повідомляла про все 
це чекістам. Досі, правда, неві-
домо, що сталося з Миколою, 
бо досьє цієї людини вияви-
ти не вдалося. Дослідник при-
пускає, що серед іншого спец-
служби могли таким чином пе-
ревіряти і поета, і його дружину 
— свого агента.

Коли Марія відбува-
ла термін у таборах, її чо-
ловік Володимир Сосюра 
писав прохання звільни-
ти дружину. Але поки був 
живий Сталін, нічого не 
допомагало. Уже за ча-
сів Хрущова Марія сама 
писала листи, в яких про-
сила, щоб її знову допи-
тали. Їй зменшили термін 
до трьох років ув’язнення. 
На той момент вона відси-
діла п’ять — і жінку відпус-
тили на свободу.

Стосунки Марії і Во-
лодимира незрозумілі. 
Відомо, що він присвячу-
вав їй вірші, а коли Марію 
відправили в ув’язнення, 
одружився зі своєю дру-
каркою. Водночас до-
слідник говорить, що ін-
формації про розлучен-
ня подружжя виявити не 
вдалося, хоча біографи 

стверджують, що поет був три-
чі одружений. Після звільнення 
Марії Володимир знову одру-
жився з нею.

Чому в НКВС завербували 
такого балакучого й необереж-
ного агента, як Марія Сосюра, 
— невідомо. Дослідник Едуард 
Андрющенко каже, що це ви-
нятковий випадок, коли люди-
на дала підписку про нерозго-
лошення, а потім усе розпові-
ла різним людям. За словами 
Андрющенка, на допитах Ма-
рія розповідала, що розкрива-
ла себе під час «щирих розмов», 
без будь-якої конкретної мети.

Сайт «Аргумент», 
02.10.2018

Дружина Сосюри доносила на чоловіка 
й отримала 10 років за розголошення держтаємниці

Як чекісти стежили за Радіо Свобода
Відтепер документи КДБ доступні онлайн

Лист Микиті Хрущову.
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Кожен, хто народився в Черні-
гові або тривалий час жив чи живе 
тут, не уявляє свого міста й власно-
го існування в ньому поза чарівною 
Десною. Часом від чернігівців мож-
на почути: «Що нам Дніпро — у нас 
Десна!» 

Данину закоханості в Десну 
віддав і Роман Бжеський (1897 – 
1982). Він народився в Чернігові, 
помер у Детройті (США), бо належав 
до покоління вигнанців з Батьківщи-
ни, котрі мусили після поразки Укра-
їнських визвольних змагань рятува-
тися від більшовицько-російських 
окупантів по чужих світах. Був ак-
тивним учасником подій Української 
революції, все життя ревно спові-
дував націоналістичну ідеологію, за-
лишив по собі значний спадок у ви-
гляді численної історичної та літера-
турознавчої публіцистики, рецензій, 
не цурався й поетичної творчості.

Романтизмом пронизані його 
спогади про дитинство в Чернігові 
та про Десну. 

Любити Десну Бжеського змал-
ку навчили дідусь по матері й батько. 

«Дідусь же був не лише завзятим ри-
балкою, а й любителем голубів. Від 
весни й аж до осені він не менше чо-
тирьох днів на тиждень проводив на 
Десні.

Підприємець Александров збу-
дував великі купальні з рядом ве-
ликих родинних «номерів», багать-
ма малими, одноособовими, а та-
кож двома чималими приміщеннями 
— одне для жінок, а друге для чоло-
віків. У ті часи ще здебільшого купа-
лися без купальних костюмів, і тому 
то все було потрібне. Купальні були 
прикріплені до берега, а довкола но-
мерів над водою було розташова-
но поміст завширшки у півтора ме-
тра. Отже, на тому помості з боку, що 
виходив на річку, рибалки-любителі 
мали свої місця, з яких ловили рибу. 
Глибина річки вздовж помосту сяга-
ла 9 – 11 метрів».

Досі було лише в загальних ри-
сах відомо про існування в дорево-
люційному Чернігові купалень Алек-
сандрова. Нині завдяки споминам 
Бжеського ми маємо докладний 
опис їх як складової життя міста сто 
років тому. 

Купальні стали для юного Рома-
на місцем, де він навчився плава-
ти. Та не лише саме купання в річці 
вабило хлопця. Деснянські чернігів-
ські краєвиди вплинули на естетич-
не сприйняття світу Романа Бжесь-
кого. Спогади про них та про бать-
ківський дім супроводжували його 
все життя. 

Десна навіювала юнакові мрії 
про пригоди. Часом — доволі аван-
тюристичні, як, приміром, у Марка 
Твена. Був випадок, що Бжесько-
го залишили в Чернігівській гімна-
зії на другий рік. Пізніше він згаду-

вав: «Я став вважати, що сумлінно 
вчити лекції є нижче моєї гідності, і 
врятувало мене від отупіння й неві-
гластва лише читання. Під впливом 
книжок я мріяв про далекі подоро-
жі, про захопливі пригоди, але мене 
цікавила не лише навколишня при-
рода, а й пізнання світу і підготовка 
до наукової праці. Спочатку я читав 
науково-популярні праці, а потім пе-
реходив і до власне наукових праць, 
які не кидав доти, доки не зрозумів 
добре всього, що там було написа-
но. Але я прагнув також пізнати жит-
тя (і мета — пригоди) посеред при-
роди. Це бажання під впливом одні-
єї книжки, яка випадково потрапи-
ла мені в руки, набрало конкретних 
форм. Серед «безплатних додатків» 
до журналу «Вокруг света» була збір-
ка творів Ернеста Сетона-Томпсона. 
Ці надзвичайно талановито написа-
ні й цікаві твори про життя тварин 
захопили мене...

Але твір згаданого автора «Ма-
ленькі дикуни» — про життя і приго-
ди кількох хлопців, які спробували 
прожити пару місяців так, як індіан-
ці, — викликав у мене бажання й собі 
спробувати пожити серед природи 
без будь-якої опіки й допомоги».

Хлопці дорослішали, й їхні річкові 
розваги ставали більш системними. 
Колоритний опис походеньок Бжесь-
кого та його друзів щось дуже нага-
дує сучасній чернігівській молоді.

«Досягши 15 років, я добрав собі 
компанію — кількох шкільних това-
ришів, і ми почали разом учащати на 
Десну. Прийшовши на берег, ми пря-
мували до вже згадуваного Алек-
сандрова, який, крім купалень, ви-
наймав човни, яких мав дуже велику 
кількість різного роду і розміру. Ми, 

звичайно, брали човна на цілий день 
— це коштувало дешевше, як на го-
дини, а нам, як своїм сталим клієн-
там, і то клієнтам з досить порожні-
ми кишенями, робив він спеціальну 
знижку.

Ми, звичайно, перепливали Дес-
ну, а потім здовж її низького неза-
селеного (бо заливала його повінь 
навесні) берега пливли проти течії, 
веслуючи по черзі, доки не потоми-
мося, а тоді шукаємо собі мальовни-
чого закутка, а їх на Десні не браку-
вало, приставали до берега, витяга-
ли на берег човна і бралися купати-
ся. За старих часів купальні костюми 
ще не були поширені в Чернігові, і 
хлопці, «як мати родила» бігли з га-
ласом і вигуками в холодну воду. Ми 
всі уміли плавати, і тому не журилися 
тим, чи глибоко, лише пильнували, 
щоб не потрапити у вир, про існуван-
ня яких ми чули, і, щоб на закрутах 
річки, особливо там, де вона звужу-
валася, не відпливти далеко від бе-
рега, бо в таких місцях переборюва-
ти течію було нелегко. Накупавшись 
досхочу, бралися їсти принесені з 
дому харчі, а наївшись і полежавши 
на сонці, починали бавитися.

Деколи, вимастившись намулом 
та озброївшись списами з лози, ми 
виглядали як чорношкірі дикуни, а 
набавившись — знову кидалися в 
обійми Десни. Верталися, звичайно, 
коли вже цілком смеркло, співаючи 
з запалом «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий...» чи «Ой у лузі червона кали-
на...» та інших пісень.

Коли ми, хлопці, сини свого на-
роду, поверталися човном до міс-
та — всю дорогу, гарно чи ні, — спі-
вали! Човен плив за водою майже 
без нашої допомоги, тишу порушу-

вав лише плюскіт хвиль, які несли 
човен, і з усіх кінців річки, з човнів, 
що пливли в усіх напрямках, з над-
бережних садів чернігівського боку 
долітали пісні... Десна замріяна або 
весела — співала... І хоч як дивно, 
адже місто було зросійщене і навіть 
незалежні від влади міщани вже не 
розмовляли українською мовою, 
лише якимось жаргоном-суржиком, 
— лунали майже тільки українські 
пісні, ті пісні, що їх слухала Десна 
упродовж багатьох віків...».

Про особливу роль Десни для 
Чернігова та його мешканців неод-
норазово згадував знаний укра-
їнський історик Сергій Леп’явко — 
автор найґрунтовнішої книжки про 
Чернігів. Зокрема, про період на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. він пи-
сав: «Велике значення в житті міс-
та зберігала Десна. Упродовж ві-
ків вона слугувала важливим шля-
хом сполучення, давала чернігівцям 
рибу, воду для пиття і служила міс-
цем відпочинку... Упродовж ХІХ ст. 
поступово зростало економічне зна-
чення Десни як транспортної арте-
рії». 

Водночас правдою є й те, що 
Чернігів був заснований не на Дес-
ні, а на березі іншої річки, її притоки 
— Стрижня. Згодом Десна пробила 
нове річище й упритул наблизилися 
до міста. Можна сказати — річка об-
рала місто, полонивши його городян 
і значною мірою вплинувши на їхній 
характер та спосіб життя, що й опи-
сано у спогадах Романа Бжеського.

Тамара ДЕМЧЕНКО, 
Володимир БОЙКО,

кандидати історичних наук, 
м. Чернігів

Відомий фізик 
Іван Горбань

7 жов-
тня 1928 
року в селі 
З а й м и щ е 
Та л а л а ї в -
ського ра-
йону на 
Чернігівщи-
ні народив-
ся Іван Степанович Горбань, 
науковець у галузі фізичної 
оптики.

Закінчив фізичний фа-
культет Київського держав-
ного університету (1952). 
Там працював і надалі, зо-
крема тривалий час очо-
лював кафедру експери-
ментальної фізики (1972 – 
1998).

Один із провідних уче-
них країни в галузі фізики. 
Засновник наукової школи 
оптики і спектроскопії напів-
провідних кристалів. Доктор 
фізико-математичних наук 
(1965), лауреат Державної 
премії України з науки і тех-
ніки (1987), академік НАН 
України (1992).

Один із засновників, ві-
це-президент (1991 – 1993), 
президент (1995 – 1998) 
Українського фізичного то-
вариства. Автор двох моно-
графій, кількох навчальних 
посібників та понад 300 нау-
кових публікацій. 1998 року 
йому присвоєно звання «За-
служений діяч науки і техніки 
України».

Помер 30 січня 2000 
року в Києві, похований на 
Байковому кладовищі.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів 

У рамках проведення Всеукраїн-
ського дня бібліотек обласна бібліо-
тека ім. В. Короленка показала уні-
кальну виставку «100 +» — рідкісних 
та цінних видань зі своїх фондів. Це 
книги другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст.

Дуже цінною є колекція енци-
клопедичних видань. Серед них — 
«Енциклопедичний словник Брок-
гауза і Ефрона», універсальна енци-
клопедія, випущена у 1895 – 1907 
рр., де міститься 121240 статей, 
7800 ілюстрацій, 235 мап.

«Єврейська енциклопедія», ви-
пущена видавництвом Брокгауза і 
Ефрона, в 16 томах у 1906 – 1913 
роках.

«Настільний енциклопедичний 
словник Гранат» — універсальна 
енциклопедія, яка мала сім видань 
з 1891 до 1948 рр. 

«Дитяча енциклопедія» у 10 то-
мах, видання 1913 року, прекрасно 
ілюстрована.

Була представлена й література 
з історії України. Перша вітчизняна 
модерна енциклопедія — «Украин-
ский народ в его прошлом и насто-
ящем». До редакційної ради увійшли 
видатні вчені: Ф. Вовк (антрополо-
гія, етнографія, мистецтво), М. Гру-
шевський (історія, географія, ста-
тистика), Ф. Корш (мова, літерату-
ра, мистецтво), А. Кримський (мова 
й література), М. Ковалевський (гос-
подарство), М. Туган-Барановський 
(економіка), О. Шахматов (філоло-
гія). Перший том вийшов у 1914 р. 
Тут, зокрема, — праці М. Грушев-
ського з української історії. 

Цікава й література з історії 

Чернігівщини. Дуже цінна книга 
«Картины церковной жизни Черни-
говской епархии из IX вековой её 
истории», видана 1911 року в Києві. 
Автор — владика Василій (у миру — 
Василь Дмитрович Богоявленський, 
1867 – 1918), архієпископ Черні-
гівський і Ніжинський. Зміст книги 
охоплює історію краю від язичниць-
ких часів, розповідає не тільки про 
святих великомучеників, храми й 
монастирі, їхню архітектуру, оздо-
блення та святині, а й про славних 
полководців — чернігівських кня-
зів. Книга написана живою мовою, 
до того ж багато ілюстрована й має 
чималий довідковий апарат. Бібліо-
тека має електронну версію цього 
друкованого видання — https://bit.
ly/2QawjLk.

На виставці була представлена 
й рідкісна книга «Черниговъ», яка 
побачила світ 1863 року в друкарні 
Чернігівського Іллінського монасти-
ря. Це унікальна розповідь про ре-
лігійні святині Чернігова. Бібліоте-
ка зробила і представила широкому 
загалу електронну копію — https://
bit.ly/2NG12ml.

Книга 1896 року «Чернигов-
ская памятка». Видання довідкове, 
дуже гарно ілюстроване. Розпові-
дає про установи Чернігова, їх адре-
си. Також розміщені історичні довід-
ки про села тодішньої Чернігівської 
губернії. 

Ось книги більш пізнього періо-
ду. Зокрема, «Черниговский округ 
в границах на 1-е июля 1925 года: 
краткие статистические сведе-

ния». Також академічне видання: 
«Корисні копалини Чернігівського 
Полісся», К. А. Жуковський, Україн-
ська академія наук, 1935. На жаль, 
автор під час репресій 1937 року 
був заарештований і розстріляний. 

У бібліотеці є й періодичні ви-
дання другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століть. Журнал «Черни-
говские епархиальные известия» 
заснований у липні 1861 року іс-
ториком і чернігівським архієпис-
копом Філаретом (Гумілевським), 
складався з двох частин — що-
тижневої офіційної та неофіційної, 
яка виходила один раз на два тиж-
ні. Неофіційна частина називала-
ся «Прибавление к Черниговским 
епархиальным известиям». Архі-
єпископ Філарет одразу спрямував 
часопис на історико-краєзнавчу 
тематику. Бібліотекою оцифровані 
ряд номерів часопису: https://bit.
ly/2xJMXti.

«Земскій сборникъ Чернігов-
ской губерніи» — друкований ор-
ган Чернігівського губернського 
земства. Виходив у 1869 – 1915 
роках. У збірнику чільне місце по-
сіли документи губернського прав-
ління, земська хроніка. У ІІ полови-
ні 1870-х рр. у збірнику стали друку-
вати статистичні матеріали й деякі 
краєзнавчі розвідки, а від середи-
ни 1890-х рр. — монографії й відо-
мості з археології, історії, етногра-
фії, сільського господарства, коо-
перації, торгівлі, медицини, вете-
ринарії, ентомології.

Ці видання будуть цікаві й ко-
рисні науковцям, учням, студентам, 
усім небайдужим до нашої історії. 

«Що нам Дніпро — у нас Десна!»

Бібліотека ім. Короленка показала 
свої рідкісні та цінні видання 



№137   18 жовтня 2018 року№137   18 жовтня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ історії Чернігівщини 1313

Батурин — гетьманська столиця Знати, 
берегти, 
любити
28 вересня між гро-

мадською організацією 
«Товариство «Чернігів-
ське земляцтво» та Укра-
їнським культурним фон-
дом укладено договір про 
надання фінансування від 
фонду для втілення проек-
ту, який буде реалізований 
протягом жовтня – листо-
пада поточного року. Ще 
наприкінці червня Товари-
ство надало документи до 
фонду для участі в конкур-
сі індивідуальних проектів.

Український культур-
ний фонд — це державна 
інституція, що створена 
2017 року з метою спри-
яння розвитку культури 
та мистецтв України, під-
тримки культурного роз-
маїття, інтеграції україн-
ської культури у світовий 
культурний простір. 

Після проведення по-
етапного відбору проект 
Товариства «Знати, берег-
ти, любити» набрав 78 ба-
лів і виборов право на по-
дальше просування.

Проект передбачає 
всебічне обстеження, 
відео- та фотофіксацію 
стану пам’яток культу-
ри й місцевих музеїв у 5 
сільських районах Черні-
гівської області силами 
тимчасових експедицій-
них колективів відділень 
Земляцтва.

Планується проведен-
ня семінарів у п’яти ра-
йонах: Коропському (ме-
моріал Миколи Кибаль-
чича), Борзнянському 
(музей Олександра Саєн-
ка), Ріпкинському (музей-
ний комплекс «Древній 
Любеч»), Бобровицько-
му (музей Павла Тичини), 
Чернігівському (заповід-
ник «Садиба Лизогубів» у 
Седневі).

Окремі сюжети стануть 
основою відеофільму, фо-
тографії — фотоальбомів, 
які передбачено розміс-
тити на сайтах земляцьких 
організацій і розповсюди-
ти в середовищі учасників 
земляцького руху.

Збереження культур-
ної спадщини Сіверського 
краю — важлива місія ГО 
«Товариство «Чернігівське 
земляцтво».

Залучення громад-
ських організацій до на-
дання фінансової та ма-
теріальної допомоги до-
зволить значно поліпши-
ти стан музеїв, пам’яток 
культури, підвищить інте-
рес місцевих мешканців 
до них, збільшить кількість 
відвідувань.

Упродовж 20 років ГО 
«Товариство «Чернігівське 
земляцтво» здійснює за-
ходи зі збереження куль-
турної спадщини області. 

Ганна СКРИПКА

Правнук гетьмана Кирила Розу-
мовського Лев Михайлович Жемчуж-
ников — талановитий художник, зби-
рач фольклору, колекціонер, мемуа-
рист. Своєю діяльністю він зробив ва-
гомий внесок у культурну скарбницю 
України. Мати митця Ольга Перовська 
— позашлюбна донька Олексія Кири-
ловича Розумовського.

Лев Михайлович народився 14 
(2) листопада 1828 року в с. Павлівка 
Єлецького повіту Орловської губер-
нії. Був п’ятою дитиною в родині. Коли 
Леву виповнилося шість років, помер-
ла мати. Незабаром, за сімейною тра-
дицією, хлопчика віддали на навчання 
до кадетського корпусу.

14 років муштри не вплинули на 
світосприйняття Лева Михайловича, 
який зберіг доброту й чуйність. 

У 1849 – 1852 роках навчався в 
Петербурзькій академії мистецтв у 
Карла Брюлова та Олексія Єгорова. 

Уперше Лев Жемчужников при-
їхав в Україну влітку 1852 року разом 
зі своїм дядьком Іполитом Подчась-
ким (позашлюбним сином Лева Ки-
риловича Розумовського). Вони пере-
бували в родовому маєтку Розумов-
ських у селі Ковалівка Полтавської гу-
бернії.

Згодом він написав: «Есть же, зна-
чит, что-то, что расшевелило мою душу 
и дало ей пищу, обратило в пожар та-
ившуюся во мне искру».

Навесні 1853 року Л. Жемчужни-
ков зі своїм вірним другом Л. Лаго-
ріо приїхали до Батурина. Враження 
від побаченого в гетьманській столиці 
Лев Михайлович виклав у своїй книзі 
«Мои воспоминания из прошлого», що 
вийшла друком 1901 року. Він згаду-
вав палаци Кирила Розумовського. 
«Старый деревянный одноэтажный 
дом, в котором последние годы сво-
ей жизни провел последний гетман, 

едва держался. На высоком бере-
гу реки Сейм стоял выстроенный им 
каменный дворец, по которому лишь 
однажды прокатили в кресле больно-
го гетмана, и в котором после того он 
никогда не был. Дворец полуразва-
лился, в нём растут деревья, двор за-
рос травой и кустами; пасётся в нём 
забрёдший вол, и летают над ним, 
каркая, вороны». 

Відвідав Лев Михайлович і моги-
лу свого прадіда. «Последний гетман 
схоронен в церкви; в алтаре стоит его 
прекрасное узорное железное крес-
ло, а над могилою поставлен памят-
ник из тёмно-серого гранита и белого 
мрамора с урной и его барельефным 

профилем, далеко не казачим. Па-
мятник обнесён металлической 
решёткой, и на нём надпись: «Гетман 
родился в 1728 году, 18 марта, и скон-
чался в Батурине в 1803 году, генва-
ря 9-го».

З 1852 до 1856 рр. Лев Жемчуж-
ников жив переважно в Україні. Це 
був час його найбільш плідної творчої 
активності. Лев Михайлович вивчав 
українську історію, мову, записував 
народні пісні, думи й казки. Зібраний 
правнуком гетьмана етнографічний 
матеріал Пантелеймон Куліш опублі-

кував у 2-му томі «Записок 
о Южной Руси». 

Лев Жемчужников 
присвятив Україні свої 
найвідоміші картини: 
«Кобзар на шляху», «Лір-
ник у хаті», «Козак їде на 
Січ», графічні твори: «По-
кинута», «Відпочинок бо-
гомолок», «Жниця», «Укра-
їнка», «Козак у степу» та 
інші. Безмірно шануючи 
Т. Г. Шевченка, продовжив 
започатковану ним се-
рію офортів «Живописна 

Україна». Жемчужников одним з пер-
ших після смерті Великого Кобзаря 
опублікував спогади про нього в часо-
пису «Основа».

Перебуваючи у дворянських са-
дибах Галаганів, Лизогубів, Тарнов-
ських, де Бальменів, Лев Михайлович 
переймався долею селянства. Хотів 
«злитися з народом», навіть мав намір 
купити ділянку землі в Полтавській гу-
бернії й «зажити спокійним козацьким 
життям». Але цей задум реалізувати 
не вдалося.

Своє особисте життя художник по-

єднав з українкою Ольгою, кріпачкою 
поміщиків де Бальменів. Він вимуше-
ний був викрасти дівчину й вивезти за 
кордон, бо поміщики відмовилися да-
вати їй волю.

Другу половину життя Лев Михай-
лович провів у Росії. Займався про-
блемами земства в Пензенській гу-
бернії, служив на цивільних посадах 
у Москві. Але й тоді не забував про 
Україну: «…А что делается в Малорос-
сии, где сердце моё так горячо билось, 
где я так отрадно отдыхал, где так всех 
любил?» 

Хвилювала його і доля гетьман-
ської столиці: «Давно, давно я был 
в Батурине… Что там теперь? Суще-
ствует ли разрушающийся дворец, 
памятник, кресло? Быть может, кир-
пич растащили на фабрики и шинки, 
памятник повалился, кресло попало 
в кузню…».

Нездійсненою залишилася мрія 
Лева Михайловича створити музей 
старожитностей у Києві чи Полтаві. 
Але свою мистецьку колекцію, що на-
лічувала більше 4000 графічних тво-
рів українських і російських художни-
ків, у 90-х роках ХІХ ст. Л. М. Жемчуж-
ников продав київському підприємцю, 
колекціонеру й меценату Івану Тере-
щенку. У листі до Терещенка художник 
писав: «Бажаю продати всі свої робо-
ти в одні руки й особливо Вам, оскіль-
ки мені дуже приємно бути в Вашому 
зібранні, до того ж у Малоросії, де, я 
впевнений, ще знайдуться люди, які 
мене згадають,  серця яких відчува-
ють, що працювала людина, що люби-
ла всією душею малоросійську істо-
рію, її пісні, краєвиди й побут…».

Зоя СНІЖОК,
науковий співробітник 

Національного заповідника
«Гетьманська столиця»

Батуринська об’єднана територі-
альна громада має унікальну історію, 
тут розташовано багато історичних 
пам’яток. Тому розвивається туризм.

Нещодавно відбувся навчальний 
візит представників чернігівських та 
київських об’єднаних громад до Бату-
ринської ОТГ. Його організував Черні-
гівський центр розвитку місцевого са-
моврядування, створений за підтрим-
ки Програми «U-LEAD з Європою» та 
Мінрегіону. Мета візиту — познайоми-
тися, як історико-культурна спадщина 
та мистецтво територій може сприяти 
економічному розвитку громади.

Туризм і розвиток 
інфраструктури
Ірина Кудрик, директор Чернігів-

ського ЦРМС, зазначила: «Батурин-
ська громада утворилася 2016 року. 
Її очолює Леонід Душа, цікава й не-
ординарна людина. Батуринська гро-
мада унікальна своїми історичними 
пам’ятками, архітектурою, історією. 
Тут живуть та працюють унікальні й та-
лановиті люди, які готові змінюватися 
і змінювати світ навколо себе».

Леонід Душа, Батуринський місь-
кий голова, сказав: «Ми хочемо зро-
бити з нашої громади туристичну пер-
лину. Щоб турист міг приїхати, побачи-
ти наші історичні пам’ятки та палаци, 
відпочити в хороших кафе, ресторанах 
і готелях. Працюємо над розвитком 
інфраструктури й дуже зацікавлені в 
розвитку туристичного бізнесу».

Протягом останніх місяців Бату-
ринська ОТГ разом з експертами Чер-
нігівського ЦРМС працювала над роз-

робкою стратегічного плану розвитку, 
й на вересневій сесії депутати ухвали-
ли проект документа за основу. 

Володимир Бойко, радник з ре-
гіонального розвитку Центру: «Бату-
ринська громада — практично єдина 
в області, яка має економічний ефект 
від туристичної діяльності».

Туристичні об’єкти 
Учасники візиту побували в Бату-

ринській фортеці, цитадель якої від-
творена 2008 року на історичному 
місці на березі Сейму. Цитадель по-
чатку XVIII ст. використовують як му-
зейно-туристичний заклад Національ-
ного заповідника «Гетьманська столи-
ця». Також на території заповідника 
розташовані палац Розумовського, 
будинок генерального судді Кочубея, 
музей археології Батурина, Воскре-
сенська церква-усипальниця гетьма-
на Кирила Розумовського, парк Ко-
чубеївський, Миколо-Крупицький мо-
настир тощо.

Каріна Солдатова, старший науко-
вий співробітник заповідника: «Якщо 
за планом 2017 року в нас передба-
чалося 125 тисяч відвідувачів, то при-
йшло понад 175 тисяч».

Суттєвою допомогою у збільшен-
ні потоку туристів є активна співпра-
ця влади, бізнесу й громади. Органи 
місцевого самоврядування працюють 
над покращенням інфраструктури, 
ремонтують дороги, прописали роз-
виток туризму у стратегічному плані, 
створюють умови для малого й серед-
нього бізнесу.

У громаді приділяють особливу 
увагу фестивалям. Цього літа тут про-
водили фестивалі «Шабля», «Батурин. 
Ренесанс Незалежності». На ці свята 
до Батурина приїхало понад десять ти-
сяч людей.

Учасники візиту побували також у 
будинку Кочубея, палаці гетьмана Ро-
зумовського. 

Відвідали центр відпочинку «Ві-
трила Маклая». Тут пропонують по-
вний комплекс послуг для туристів: 

проживання, харчування, відпочинок. 
На території закладу є історико-куль-
турний центр, де туристам розказують 
про Миколу Миклухо-Маклая, відомо-
го мандрівника, якого пов’язують з 
батуринською землею.

Арт-хутір Обирок 
Арт-хутір Обирок — приклад того, як 

зробити з майже вимерлого поселення 
арт-об’єкт. Місце, де збираються митці, 
мандрівники та інші креативні особис-
тості. Обирок відомий в Україні завдя-
ки фестивалям «Хліб своїми руками», 
«Мама Африка» та іншим арт-заходам, 
які організовував український продю-
сер, режисер, мандрівник і письменник 
Леонід Кантер. Сьогодні його справу 
продовжують однодумці та друзі.

Учасники візиту поспілкувалися 
з Іриною Койдою, яка разом з чоло-
віком і двома дітьми мешкає на хуто-
рі. Родина переїхала сюди з великого 
міста й не жалкує, адже, як зазначи-
ла Ірина, «На відміну від міста, україн-
ське село — це досить потужний про-
стір для створень і перетворень».

За її словами, Обирок є 
невід’ємною частиною Батуринської 
громади. «Сьогодні ми будуємо діалог 
з громадою. Мій чоловік побудував 
корабель, щоб його діти мали місце, 
де можна гратися в капітанів. Хочемо 
організувати цивілізований збір сміт-
тя та його утилізацію».

Батуринська громада змогла вда-
ло створити реальний туристичний 
продукт. 

Чернігівський центр розвитку 
місцевого самоврядування

«Душа моя поєдналася з Україною»

Автопортрет. 1863 р.Автопортрет. 1863 р.

Кобзар на шляху. 1854 р.Кобзар на шляху. 1854 р.

Історичні пам’ятки та мистецтво 
розвивають економіку
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Мохнатин. Так називається це 
село, так пишеться. А вимовляють  
переважно трохи інакше. Наголос 
роблять на «О», а от останню голосну 
чомусь вимовляють як «і» — «Мохна-
тін». Але це природно в північно-за-
хідному завулку Чернігівщини, де ви-
разно чути вплив білоруської мови, 
точніше, це залишки давньоруської 
мови часів Київської Русі, наш зна-
менитий сіверський діалект.

Мохнатин. Не один десяток років 
назва цього села гніздилася в мене 
десь глибоко у свідомості, я все хо-
тів там побувати, збирався проїха-
ти. Довго-довго збирався. Нарешті 
зібрався. Річ у тім, що в цьому селі 
я був колись у піонерському табо-
рі. «Давно колись», якихось 59 років 
тому, і рік тоді був теж 59-ий…

1959
Це був обласний піонерський 

табір медичних працівників, тобто 
для дітей медиків. А моя мама і була 
медиком у нашому селі Авдіївка Ку-
ликівського району, відпрацювала 
кілька десятків років, не один рік і 
будучи на пенсії. Утім, тоді мамі був 
41 рік, а мені, значить, 11. Отак я й 
потрапив до цього піонертабору. 

Він розташувався на літо в сіль-
ській школі, одноповерховій, але ве-
ликій, просторій дерев’яній будівлі 
з високими вікнами. Табірна зміна 
тривала трохи менше місяця, десь 
від середини червня. Ось на цьо-
му раритетному фото на звороті на-
писана мною дата — 5 липня 1959 
року. Якщо точніше — «5 июля», «за-
гальнодержавною» мовою. На про-
довження теми мови і про те, що 
запам’яталося з того табору. Щоден-
ні вечірні шикування на шкільному 
подвір’ї. Голова ради кожного заго-
ну рапортував: «Загін імені Павли-
ка Морозова (Володі Дубініна, Льоні 
Голікова і т.д.) на лінійку вишикував-
ся». Здається,  це звучало в оригіна-
лі  «Отряд имени…»,  тією загально-
державною мовою. Тобто престиж-
ною. Це відчулося в таборі з перших 
днів, адже тут були школярі з Черні-
гова і районів, переважно із сіл. Так 
от «городські» говорили російською, 
якою вже там, але російською. Ми, 
сільські, якоюсь там українською, 
з південних районів — чистішою, з 
північних і західних — отим самим 
діалектом. І з перших днів ми почи-
нали переходити на престижну «го-
родську» мову, на «что» і «как». Інак-
ше нас називали «селюки» або й «ку-
гути». Я теж пробував було «чтокати», 
але все якось не виходило, то так і 
зоставався «селюком».

А взагалі в таборі було весе-
ло. Окрім недовгих шикувань, усе 
вщерть було заповнене цікавим до-
звіллям: спортом, пісеньками, жар-
тами, походами за село. Довкола 
Мохнатина були чудові ліси,  пере-
важно соснові. Пригадую красивий 
сонячний чистий сосновий ліс на ви-
соченькому пагорбі. По лісу — неве-
ликі озерця, де нам дозволяли на-
віть купатися.

В один з днів до мене приїхала 
мама з моєю молодшою на 4 роки 
сестричкою Ніною. Привезла баноч-
ку смачних домашніх полуниць. 

Пригадую цікаву гру в слідопи-
тів, з довжелезним походом на пів-
дня на луки й у ліс, коли ми за таєм-
ничими знаками і слідами розшуку-
вали «втікачів».

Пригадую пісеньку (в оригіналі):

«Нас воспитатели простите,
что мы шалили иногда. 
Но всё же мы вас крепко любим
и не забудем никогда».

Там був ще куплет «Прощай, наш 
повар дядя Коля и Анатолий бая-
нист». Наші табірні гумористи пере-
робили це ось як: «Прощай, пузатый 
дядя повар…».

Пригадую красунь нашої зміни, 

на яких ми, хлоп’юки, кидали перші 
недитячі погляди. Але, звісно, ці кра-
суні були «не про нас», вони самі за-
кохувалися, ще підлітковою закоха-
ністю, в наших симпатичних піонер-
вожатих. Ось ці три подруги, в пер-
шому ряду на знімку, посередині. 
Пам’ятаю ім’я одної них — Жанна, та, 
що справа, в картатій сукні. 

Я на цьому фото — в третьому 
ряду згори, в самій середині, в білій 
сорочечці. За мною, в чорній «бобці», 
з випущеним назовні білим коміром 
сорочки — директор табору, поклав 
руку мені на плече. В одному ряду з 
ним — працівники табору. 

Я взяв у сумку це фото, яке пре-
красно збереглося, чітке, з різкістю, 
і нарешті поїхав…

2018
Виявляється, їхати дуже просто 

й недовго. З чернігівської автостан-
ції № 2, що неподалік Центрального 
ринку, є кілька автобусів у той бік, по 
шосе в напрямі Любеча. Йдуть села 
Чернігівського району: Кошівка, 
Редьківка, Рудка, Мохнатин, а далі 
вже Довжик і Кувечичі. А там неда-
леко й древній Любеч. 

Довідка з енциклопедії. Мох-
натин. Населення — 536 осіб. Село 
засноване 1625 року. Біля села ви-
явлено поселення та курганний мо-
гильник часів Київської Русі. Село 
входило до Білоуської сотні Черні-
гівського полку Гетьманщини. 1692 
року, коштом Івана Мазепи, в церкві 
створили іконостас з гербом гетьма-
на. 1886 рік — 821 особа, 161 гос-
подарство, церква, постоялий буди-
нок, 3 вітряних млини. За переписом 
1897 року кількість мешканців — 
1146, з яких 1043 — православної 
віри (решта, очевидно, євреї, може, 
й хтось — поляки, католики). 1846 
року в селі побував Тарас Шевченко, 
змальовуючи старожитності. Зберіг-
ся його малюнок, на якому зображе-
ний потир (чаша) з місцевої церкви. 

…Чудовий день середини верес-
ня. Двоповерхова сільрада, в якій 
розміщені й пошта, і медпункт. По-
руч, у парку, — будинок культури. На 
центральній вулиці й церква — По-
крови Пресвятої Богородиці, тобто 
храм у селі — 14 жовтня.

Старовинну церкву, в якій був 
Тарас Шевченко, у 1930-ті роки вла-
да закрила і зруйнувала. Уже в пово-
єнний час на цьому місці спорудили 
будівлю для пекарні. З часом пекар-
ню закрили, й селяни вирішили цю 
будівлю переобладнати на церкву. 
Шкода, що тут нема її головної свя-
тині — відомої на всю округу чудо-
творної ікони Мохнатинської Божої 
Матері. Її люди берегли й тоді, коли 
церкви не було. Але, мабуть, саме 

через відсутність храму ікона врешті 
опинилася в церкві села Кувечичі. А 
в Мохнатині щоліта відзначають свя-
то ікони, рівно через 10 тижнів піс-
ля Пасхи. 

Нині в селі — близько 170 засе-
лених дворів, не рахуючи порожніх 
хат. Ще кілька десятиліть тому дія-
ла середня школа, в якій навчалося 
250 і більше учнів. Потім стала вось-
мирічкою. Кілька років тому школу 
закрили. Діти їздять навчатися в су-
сідні Рудку або Довжик. 

Між тим, два десятки років тому 
в селі звели нову школу. Ось вона, 
на фото, — красива, двоповерхова, 
велика. Будували, мабуть, без на-
дії на її заповнення, вже тоді бача-
чи демографію цього приміського 
села. Типового поліського села, де 
давно нема колгоспу (був імені Лені-
на), який мав понад 3 тисячі гектарів 
землі, де селяни живуть з пенсій, за-
робітку в місті та, звичайно, городів 
і живності. 

Але мене зараз цікавила ТА 
ШКОЛА. Я вже знав, що після спору-
дження нової її закрили. А потім, як 
це в нас буває, порожня нічия будів-
ля «зникала», наче сама по собі. Уре-
шті її демонтували на будматеріали. 

…ТА САМА школа була ось тут, 
за новою. Так мені підказали люди. 
Я стояв не то в саду, не то в парку 

— зарослому, запущеному, намага-
ючись точно встановити, де ми тоді 
були, де я тоді стояв, 59 років тому, 5 
липня, на фото з піонертабору.

Допоміг чоловік, віком за 40, 
мешканець гарного обійстя поруч. 
Він говорив досить незвичною для 
села чистою українською мовою. 
Його оселя тепер на частині старого 
шкільного подвір’я. Чоловік сказав: 
«Тут була шкільна кухня». Я пригадав 
її, нашу тодішню табірну їдальню, де 
ми обідали під навісами. А глянув-
ши на світлину, чоловік точно вказав 
мені контури, де стояла стара школа. 
Ми стали на ту точку, з якої тоді був 
зроблений знімок. Ось фото з цієї 
самої точки — тут лише молоді бе-
різки, осички та кущі. Старіші дере-
ва з колишнього шкільного подвір’я 
— трохи далі, й вони були посадже-
ні пізніше.

Я стояв серед чудового полудня, 
повертався в дитинство, з якого ми 
всі родом, як влучно сказав геніаль-
ний Антуан де Сент-Екзюпері...

1959 і далі
1963 — закінчую восьмирічку у 

своїй Авдіївці, а за три роки — се-
редню школу в сусідньому Ковчині, 
родом з якого моя мама. 

1967 — уперше приходжу на ро-
боту журналістом у недавно віднов-

лену Куликівськку райгазету «По-
ліська правда», де загалом відпра-
цював 23 роки. У листопаді призва-
ний до армії, де служив по грудень 
1969 року. 

1970 — одруження. У сербсько-
го письменника Броніслава Нушича 
є така фраза: «Свою автобіографію 
я довів до одруження, бо вважаю, 
що в мужчини після одруження вже 
нема автобіографії». Тим не менше, 
продовжу. Наприкінці 1970-го, пе-
ред Новоріччям, народилася перша 
донька. 

Тепер маю від трьох доньок 
шість онуків, причому перші п’ять — 
мужики. Старшому Артему 24 жов-
тня буде 25. Потім — Тарас, Андрій, 
Олександр, Сергій (у цих двох тато 
Сергій на війні, на Донбасі). Наймен-
шій Маргариті — шостий рік. 

1972 — у Ковчині померла ма-
мина мама, моя бабуся Спутай Єф-
росинія Антонівна. Їй був 91 рік. Вдо-
вою зосталася в 49 років, коли 1930 
року захворів і помер мій 50-річний 
дід Василь Свиридович, міцний се-
лянин, трудяга. Але за визначенням 
комуністичної влади — куркуль. За 
кілька років, перед самим Голодо-
мором, бабу Єфросинію із сімома ді-
тьми розкуркулили як вдову куркуля. 
Тобто пограбували.

1984 — чомусь згадую як чи 
не найкращий рік з цих десятиліть. 
Може, на контрасті з наступними 
складними, бурхливими роками. 

1986 — у переддень Пречистої, 
20 вересня, помер в Авдіївці  мій 
батько, Антоненко Яків Гнатович, на 
71-му році. Поховали на свято. 

1989 — у червні померла мама 
батька, Власенко (уроджена Анто-
ненко) Софія Пилипівна, в селі Лок-
нисте, що через Десну від нашої Ав-
діївки, з якої баба родом. Їй було 95 
років. З них 51 рік прожила вдовою, 
після того, як у квітні 1938 року вла-
да розстріляла її чоловіка Власенка 
Дмитра Павловича, 46 років, про-
стого селянина. Убили як «ворога на-
роду». В один день з ним розстріля-
ли в Чернігові і його брата — 44-річ-
ного Федора. Через 5 років, восени 
1943-го, при форсуванні Дніпра за-
гинув старший син баби Софії Павло, 
щойно призваний на війну. Урешті 
все це я описав у статті «Поле крові», 
в № 7 нашої газети. 

1991 — 30 грудня померла  моя 
мама, Спутай Оксана Василівна, мі-
сяць не дожила до 74-х. Поховали її 
ми із сестрою на свято Новоріччя. А 
сама сестра Ніна померла в Мінську, 
де прожила 40 років, 11 січня 2011 
року, за 6 днів до своїх 59-ти. 

Між цим усім — смерті багатьох 
родичів. Між усім цим — Чорнобиль 
(1986), крах Радянського Союзу 
(1991). Моє долучення до Народного 
Руху і Товариства «Просвіта», ство-
рення наприкінці 1992-го знамени-
тої свого часу газети «Сіверщина», де 
понад 12 років був редактором.

Далі — два Майдани, Помаран-
чева революція (2004), Революція 
Гідності (2013 – 2014), втрата Кри-
му, частини Донбасу, війна в Україні.

Летіли вже не роки, а десятиліт-
тя. І за всім цим — наївна мрія повер-
нутися туди, в дитинство, 11-літнім. 

2018
Я стояв біля ТОЇ школи, на тому 

самому місці. Поруч були залишки 
старого шкільного саду. Так зрадів 
кільком ТИМ деревам, яким стіль-
ки, як мені. Я пригадав їх, ТОДІ вони 
були такими самими, як я, малими, 
наївними, правда, вже почали пло-
доносити. І зараз родили й далі: на 
деревах і під ними були чудові спілі 
яблука — антонівка, путівка. Я на-
брав у пакет десятків півтора додо-
му. Вони так гарно пахнули дитин-
ством…

Петро АНТОНЕНКО 

Усі ми родом з дитинства
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Українські сатира й гуморМистецька панорама
Михайло ПРУДНИК 

Феєрверк
Начальник виборчого штабу партії «Хай зі-

йде сонце!» Олег Олександрович Тулиголова 
вранці зібрав, як він говорив, усі бойові баг-
нети. Це були сольні співаки, танцюристи, ар-
тисти розмовного жанру й не зовсім тверезі 
піротехніки. Для всіх них вибори — це «жни-
ва». Тут вони косять і молотять долари, євро, 
гривні, агітуючи за найкращих, найдемокра-
тичніших, найчесніших, най- — і ще раз най-…

— Сьогодні ми широким фронтом насту-
паємо на Соколине, Суху Балку й Ріпки… Це 
останні три села Зозулинського району. І від-
разу — вперед! До сусідньої області.

— У Ріпки можна не їхати, — зауважив 
представник місцевої влади, який був голо-
вою районного партійного осередку й супро-
воджував агітаторів.

— Це ж чого? — здивувався Тулиголова.
— Так там тільки два діди і три баби зали-

шилося. Село вигибає…
— Ну-ну! — грізно глянув на місцевого од-

нопартійця Олег Олександрович. — Що це за 
песимізм?! Голова нашої партії закликає: «Хай 
зійде сонце над кожною оселею!» Ці слова на-
писані на наших партійних знаменах. Два діди 
чи три баби живе в Ріпках — не має значення. 
Нехай вони вірять: коли ми прийдемо до вла-
ди, то в Ріпках буде не три баби, а в десять ра-
зів більше! Зрозуміло? То до роботи!

Десь під обід у Ріпках заревли автомобілі. 
Зупинилися серед села на вигоні, що заріс гус-
тим споришем.

— Де тут у вас клуб? — запитали в баби 
Марини, яка підійшла до прибулих: мо’, внук з 
Києва з друзяками пригуркотів.

— Отам був, — показала сухою палицею 
баба. — Минулої зими спалили.

— Хто? — здивувалися артисти.
— Та ми самі й спалили. Зима була люта. 

Ані вугля, ані дров власть не дає. То клуб і пус-
тили на дрова. Він уже й так розвалювати-
ся почав. Бо там годів із десять тільки щури й 
розкошували.

— Так, — сказали техніки, — спорудимо 
сцену на вигоні.

— Бабцю, передайте всім жителям села, 
що ввечері для вас буде концерт. Артисти до 
вас зі столиці приїхали, — попросив представ-
ник місцевої влади.

— Господи! — перехрестилася баба Мари-
на. — Це не к добру. Мабуть, знову ціни на хліб 
будуть повишать.

Заспокоїв її тільки дід Микола:
— Це, Марино, перед виборами. Я узна-

вав. Партія «Хай зійде сонце!» приїхала агіту-
вати. Щоб ми віддали на виборах за неї голо-
си.

— А гречку не привезли? — поцікавилася 
баба Надя.

— Питав. Кажуть, що обоз із продоволь-
ством відстав. Під’їде пізніше.

— А що, сонце без партії тепер не зможе 
сходити? — спитала баба Марина, та їй ніхто 
не відповів.

— А я думала, передвижну церкву строять, 
— підійшла до односельців баба Ніна.

— Я тобі й без батюшки гріх відпускаю, — 
під сміх бабів мовив дід Микола. — Там того 
гріха було всього два з половиною рази.

А ввечері загуркотіло, зашуміло, задвигті-
ло, засяяло… Розпочався концерт!

— Ой, а я й без окулярів тепер усе бачу, — 
здивувався дід Валентин, всідаючись у першо-
му ряду.

— А я думала, що вже зовсім оглухла, — 
всміхнулася баба Ніна у вишиванці. — А вияв-
ляється, все чую.

Артисти старалися. Барабани гупали так, 
що собаки зривалися з ланцюгів. Ревли коро-
ви, мекали кози… Динаміки ледь не репалися.

— Хай у Ріпках знають, що таке цивіліза-
ція! — відтягувалися на сцені хлопці з рок-
групи.

Та останню крапку поставили піротехніки. 
Під завершальні акорди музики загримів фе-
єрверк!

Від потужних залпів у баби Марини зава-
лився льох, у діда Миколи на хату впала ста-
ра груша. У діда Валентина корова вибігла з 
хліва, тягнучи за собою ясла. Свійські гуси й 
качки, які ніколи не літали, залопотіли криль-
ми над селом…

А агітатори швидко зібралися, сіли в авто-
буси й широким фронтом вирушили далі.

Маловідоме — про видат-
ного французького письменни-
ка Гі де Мопассана (5.08.1850 – 
6.07.1893). Його романи й новели 
вирізняються психологічною гли-
биною, естетичною досконалістю, 
за якими — великий талант і май-
стерність художника. Мопассан 
був і залишається сьогодні одним 
з найбільш читаних і улюблених 
французьких авторів.

Його повне ім’я — Анрі-Рене-
Альберт-Гі де Мопассан.

Батьки розлучилися, коли 
хлопчикові було 11 років. Він за-
лишився з матір’ю і до кінця життя 
ненавидів батька.

Після франко-пруської війни, 
що супроводжувалася економіч-
ною кризою, матеріальне стано-
вище майбутнього письменника 
різко погіршилося. Він влашту-
вався чиновником у Морському 
міністерстві, де працював близь-
ко 10 років. Цікаво, що в архівах 
міністерства збереглася характе-
ристика Мопассана, де було ска-
зано: «Старанний чиновник, але 

погано пише».
Перший літературний настав-

ник письменника — Гюстав Фло-
бер. Саме він вимогливо розби-
рав і редагував твори молодого 
Мопассана, не дозволяючи дру-
кувати їх, поки не була написана 
новела «Пампушка», яку Флобер 
назвав шедевром. Цей твір од-
разу став дуже популярним серед 
читачів.

Після колосального успіху 
«Пампушки» всього за десять ро-
ків Мопассан створив усі свої 29 
книг. Серед них — шість романів 
(«Життя», «Любий друг», «Монт-
Оріоль», «П’єр і Жан», «Сильна як 
смерть», «Наше серце»), більше 
трьохсот новел та кілька мандрів-
них нарисів. Збірки новел вида-
вали щороку, а іноді й по кілька 
книжок на рік. Письменник пере-
бував у зеніті слави. Його спра-
ви йшли добре, він став багатим. 
Мав 4 вілли і 2 яхти. Вважав сво-
їм обов’язком фінансово підтри-
мувати матір і сім’ю брата.

Працездатність Мопасса-

на вражає: біографи підрахували, 
що тільки за 1885 рік він написав 
1500 друкованих сторінок. Пись-
менник працював щодня, не відхо-
дячи від робочого столу від сьомої 
години ранку до полудня. Так до-
кладно обмірковував свої твори, 
що вони виливалися на папір прак-
тично без жодного виправлення.

Одним з перших перекладачів 
Мопассана на російську мову був 
Лев Толстой.

Мопассан вважав, що публіці 
належать лише його книги й усі-
ляко намагався приховувати осо-
бисте життя, обурювався плітка-
ми про себе, забороняв публіку-
вати свої портрети й листування. 
Саме з цієї причини в його біогра-
фії досі є «білі плями».

Письменник був одним з тих, 
кого дратувала Ейфелева вежа. 
Тим не менше він щодня обідав в 
її ресторані, пояснюючи це тим, 
що тут — єдине місце в Парижі, 
звідки не видно вежі.

Коли збожеволів його брат, 
Мопассан остаточно повірив у те, 

що йому теж судилася така сумна 
доля. У нього почали боліти очі, 
мучили постійні мігрені й безсо-
ння, а лікарі казали, що це все 
від напруженої роботи. Зрештою 
письменник почав заговорюва-
тися й марити. 

Коли в Мопассана розвину-
лася манія переслідування, його 
поклали в психіатричну клініку, 
де письменник помер у неповні 
43 роки. За кілька років до цього 
він написав: «Я увійшов в літера-
туру як метеор, залишу її як блис-
кавка».

Він був до-
брим товаришем 
Михайла Коцю-
бинського, час-
тим гостем у бу-
динку письменни-
ка, брав участь у 
літературних су-
ботах. 

Михайло Жук 
— відомий укра-
їнський худож-
ник. Серед його 
робіт чимало пан-
но, натюрмортів, 

портретів відомих українських діячів культу-
ри.

У виставковій залі Чернігівського літе-
ратурно-меморіального музею-заповідника 
Михайла Коцюбинського відкрилась унікаль-
на виставка митця «Білим і чорним хотів би я 
бути…» — з фондів музею-заповідника. Про-
тягом жовтня тут демонструють живописні 
твори, плакати, фотографії, особисті речі ху-
дожника.

«2 жовтня виповнилося 135 років від дня 
народження художника, поета Михайла Іва-
новича Жука. З 1905-го й фактично по 1917 
роки він жив у Чернігові, товаришував з Ми-
хайлом Коцюбинським, написав два його 
прекрасних портрети. Перший — пастельний 

— 1907 року, який подобався самому Коцю-
бинському, бо він такий життєствердний. А ін-
ший портрет — на ньому Коцюбинський за-
смучений, вже хворий, в останні роки свого 

життя. Написав його художник 1909 року», — 
розповідає Ігор Коцюбинський, директор му-
зею-заповідника М. Коцюбинського.

Уже з першої зустрічі Михайло Жук спо-
добався Коцюбинському, знайомство зго-
дом переросло в міцну дружбу. Приятелі зу-
стрічалися майже щодня, а влітку Жук вино-
сив із саду Коцюбинських оберемки квітів, 
які потім малював у своїй майстерні. Охоче 
створював художник портрети М. Коцюбин-
ського та його дочок Оксани й Ірини, допо-
магав в усьому родині й після смерті пись-
менника. 

Автопортрет.  Портрети Коцюбинського. 
Знаменита картина «Біле і чорне».

У бібліотеці ім. Короленка 
— виставка Міжнародного 

фотосалону «Планета дітей»
Салон був започаткований 2010 року під 

патронатом Національної спілки фотохудож-
ників України та Міжнародного фотографіч-
ного руху «Зображення без кордонів». Голов-

на мета — відобразити різні аспекти життя 
дітей планети.

У фотоконкурсі можуть узяти участь усі 
охочі. За його підсумками організують ви-
ставки кращих робіт.

Цього року в фотосалоні взяли участь 
126 фотографів з 11 країн світу. Вони наді-
слали 939 робіт.

На виставці «Планета дітей» в обласній бі-
бліотеці представлено 44 світлини різних ро-
ків з 12 країн світу.

Цікаве  про Мопассана

Михайло Жук: «Білим і чорним хотів би я бути…»

Прем’єра народного мюзиклу 
«Село і люди»

Прем’єра відбулася в обласному філармонійному центрі. 
Автор ідеї та режисер-постановник — Дмитро Обєдніков. Сце-
нарист — Світлана Бунзяк. 

Дія відбувається в типовому українському селі. За сюжетом 
донька сільського голови вирішує побратися з парубком з міста 
й після весілля залишилися жити в селі. Проте мама наречено-
го, міська пані, не згодна. Герої сюжету сперечаються, сварять-
ся, але врешті кохання перемагає, весілля відбувається. І все 
це — разом з піснями з репертуару гуртів ВВ, ТІК та інших на-
родних зірок, виконаними артистами й музикантами на сцені.

У постановці задіяні 30 співаків, танцюристів і музикантів фі-
лармонійного центру. Серед них — заслужені артисти України Воло-
димир Гришин та Сергій Сулімовський, заслужена артистка естрад-
ного мистецтва України Ніна Коцур, лауреати всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів Марина Маккей, Ольга Печко, Марина Ко-
валенко, Іванна Подольська, Інна Василенко, Максим Пузан, Тетя-
на Олійник. Прекрасні номери продемонстрував театр танцю «Еква-
тор». Музичний супровід здійснював джаз-бенд «BissQuit».

Концерт
камерного хору 

Гомельської 
філармонії

Концерт відбувся в Чер-
нігівському обласному філар-
монійному центрі. Програма 
охоплювала твори різних сти-
лів і епох: старовинну духовну 
білоруську музику, джаз, кла-
сику, народні пісні, романси й 
сучасність.

Камерний хор з Гоме-
ля, який наступного року від-
святкує 40-літній ювілей, 
став першим професійним 
колективом подібного жанру 
в Білорусі. Майже 30 остан-
ніх років художнім керівни-
ком і головним диригентом 
хору Гомельської обласної фі-
лармонії є заслужена діячка 
культури Республіки Білорусь 
Олена Соколова. Колектив 
десять разів ставав лауреа-
том міжнародних фестивалів 
і конкурсів.
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Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 353586, № 26001051412408

Кумири зарубіжної естради

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Де і як можна застосовувати 
харчову соду

Ліки від болю в горлі. Приготуйте содовий розчин і по-
лощіть ним горло кілька разів на день. Уже на ранок наступ-
ного дня ви відчуєте полегшення.

Компрес при опіку. Содовий розчин можна використо-
вувати як головний інгредієнт для компресу, що швидко вта-
мує біль після опіку.

Засіб від лупи. Соду можна використовувати як шам-
пунь, наприклад, просто втираючи її в мокре волосся і шкіру 
голови. Але, якщо вам потрібна консистенція шампуню, тоді 
з’єднайте соду з одним збитим жовтком і двома ложками го-
рілки, нанесіть на волосся по всій довжині й біля коріння, а 
потім змийте прохолодною водою. Завдяки соді у вас пропа-
де лупа, волосся стане блискучим і пружним.

Усунення сверблячки після укусу комара або ін-
шої комахи. Якщо прикласти на місце укусу ватний тампон, 
змочений у содовому розчині, сверблячка й біль скоро минуть.

Лікування шкірних захворювань. Сода відмінно де-
зінфікує й очищає шкіру, тому її можна додавати в ванну або 
просто вмиватися содовим розчином.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Щоночі, перш ніж 
заснути, уявляйте собі 
свій ідеальний завтрашній 
день. Побачите — багато в 
чому так і буде.

 Ви там, де ви є, і той, 
хто ви є, через те, як ви 
себе сприймаєте. Змініть 
думку про себе, і ви зміни-
те ваше життя.

 Перемогти самого 
себе — найважча з пере-
мог!

 Коли люди не схо-
дяться в головному, вони 
розходяться через дріб-
ниці.

Було колись...
Цікаве 

про Ейнштейна
Інтерес до науки про-

кинувся в Альберта Ейн-
штейна ще в дитинстві. 
Коли йому було 5 років, 
він захворів. Батько, щоб 
заспокоїти сина, показав 
йому компас. Маленького 
Альберта вразило те, що 
стрілка постійно показу-
вала в одному напрямку, 
як би він не крутив цей за-
гадковий прилад. Він зро-
зумів: є якась сила, що 
змушує стрілку рухатися 
саме так.

У 17 років Альберт 
Ейн штейн хотів вступи-
ти до Швейцарської ви-
щої технічної школи в місті 
Цюріху, однак склав тільки 
іспит з математики, а всі 
інші провалив. З цієї при-
чини Альберту довелося 
йти в професійне учили-
ще. Через рік він усе-таки 
склав необхідні іспити.

Користуючись над-
звичайною популярніс-
тю власної персони, Ейн-
штейн деякий час брав за 
кожен автограф по одно-
му долару. Отримані гро-
ші жертвував на благодій-
ність.

Куточок 
гумору

— Куме, кажуть, твоя 
дружина небезпечно хво-
ра?

— Та ні, куме, вона не-
безпечна, коли здорова. 

☺ ☺ ☺
— Мамо, чи можна нам 

із сестричкою гратися в 
тата й маму?

— Можна, тільки не ки-
дайтеся тарілками.

☺ ☺ ☺
— Куме, як сталося, що 

ти колись посватався до 
своєї теперішньої дружи-
ни?

— Та як? Сиділи, гово-
рили, говорили, а тоді я вже 
не придумав, про що гово-
рити далі, й посватався. 

☺ ☺ ☺
— Миколо, в тебе аж 

п’ять доньок. Важко, ма-
буть, прогодувати п’ять ро-
тів?

— Не п’ять, а десять: 
вони всі заміжні. 

Довжина земного екватора становить 
приблизно 40 000 кілометрів або 24898 миль. 

Екватор займає всього 5% земної поверхні, але тут 
мешкає половина всіх тваринних і рослинних видів планети. 

На екваторі людина важить менше, ніж на Північно-
му полюсі, бо екватор розташований далі від центру Землі, а 
значить, сила тяжіння тут менше. 

Зона екватора охоплює 13 країн світу. 
На поверхні Земної кулі — 522 діючих вулкани, причому 68 

з них підводних. Окремо слід виділити 322 вулкани, які утворюють 
так зване Тихоокеанське кільце. Найпотужніша ланка цього гріз-
ного кільця — Камчатка з 28 й Курильські острови з 39 вулканами. 

На вершині індонезійського вулкану Келімуту розта-
шовані три озера, кожне з яких періодично змінює колір від 
бірюзового до зеленого, червоного й чорного. Такі перетво-
рення викликані вулканічними газами, які вступають у реак-
цію з різними мінералами, розчиненими у воді, тим самим 
змінюючи забарвлення озер.

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.

змінюючи з

новить
иль.
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Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Все в порядку Усе гаразд (добре)

Всеохоплюючий Всеосяжний

Всесторонній аналіз Всебічний аналіз

В силу можливості По змозі

В силу обставин Через обставини

Всі бажаючі Всі охочі

«Bеsame mucho» (іспанською — «Ці-
луй мене міцно») — пісня в жанрі кубин-
ського болеро, написана 1940 року мек-
сиканкою Консуело Веласкес Торрес, — 
одна з найвідоміших пісень XX століття. 
Існують сотні її виконань (у перекладі 
різними мовами), а також інструменталь-
них версій. 

До написання музики і слів пісні Кон-
суело надихнула арія з опери іспансько-
го композитора Енріке Гранадос «Гойес-
кі» (1916).

Це найбільш записувана пісня всіх 
часів. Серед її виконавців, зокрема, 
— Френк Сінатра, «Бітлз», Даліда, Сара 
Монтьєл, Сезарія Евора, Луїс Мігель, 
Элвіс Преслі, Луї Армстронґ, Мірей Ма-
тьє, Шарль Азнавур, Хуліо Іглесіас, Пласі-
до Домінго, Хосе Каррерас. 

Консуело Веласкес Торрес (1916 – 
2005) — мексиканська піаністка й ком-
позиторка. Серед її предків був знаме-
нитий іспанський художник Веласкес.

Від шести років почала навчатися 
грі на фортепіано в музичній школі, ста-
ла складати пісні. У 9 років переїхала з 
родиною до Мехіко, де вдосконалювала 
майстерність. У 1938 р. дебютувала із 
сольним концертом у палаці мистецтв у 
Мехіко.

Серед інших відомих пісень Консуе-
ло Веласкес — «Любити й жити», «Качіто», 
«Будь щасливий». Крім кар’єри компози-
торки, Веласкес епізодично знімалася в 
кіно як актриса.

У 1979 – 1982 рр. була депутатом 
Конгресу Мексики. Удостоєна численних 
національних і міжнародних премій, по-
чесна громадянка рідного міста Сьюдад-
Гусман.

На запитання про коханих мужчин 
чарівна мексиканка відповідала, що їх 
було троє — її чоловік Маріано Рівера та 

двоє їхніх синів. Цікаво, що саме Рівера, 
в майбутньому відомий продюсер, а на 
той момент редактор радіостанції, пер-
шим помітив і відзначив пісню «Bеsame 
mucho» і зробив її «розкрутку» на радіо. 
Він запропонував Консуело співпрацю, а 
згодом — руку й серце.

А ось в оригіналі, іспанською, 
текст знаменитої пісні, написаний 
теж Веласкес. 

Bésame, bésame mucho,
Сomo si fuera esta noche la última 

vez.
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo tenerte 

y perderte después.
Quiero tenerte muy cerca,
Mirarme en tus ojos, verte junto 

a mí.
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
Bésame, bésame mucho,
Como si fuera esta noche la última 

vez.
Bésame, bésame mucho,
Que tengo miedo tenerte y 

perderte despué

Консуело Веласкес і «Бесаме мучо» — 
найзнаменитіша пісня сучасності 

У Франції 1 жовтня на 
95-му році життя помер 
видатний співак, леген-
да французької і світової 
естради Шарль Азнавур. 
Шансоньє, композитор, 
поет, письменник і актор 
вірменського походжен-
ня народився в Парижі 24 
травня 1924 року. Справ-
жнє ім’я — Шахнур Вахі-
нак Азнавурян. 

Народився в сім’ї ет-
нічних вірменів, емігран-
тів з Грузії, що приїхали до 
Франції 1922 року. 1936 
року дебютував у кіно. Ар-
тиста помітила Едіт Піаф 
і 1946 року запросила 
його у своє турне по Фран-
ції і США. Відтоді почалася 
професійна кар’єра Азна-
вура як шансоньє.

Шарль Азнавур висту-
пав на найпрестижніших 
сценах світу, написав по-
над тисячу пісень, які спі-
вав сам, а також їх вико-

нують відомі співаки пла-
нети. Тираж платівок і 
дисків Шарля Азнавура 
перевищив 180 мільйо-
нів. Мав численні музичні 
відзнаки. Його пісня «Ві-
чна любов» облетіла всю 
планету. 

Як актор знявся більш 
ніж у 60 фільмах. Найбільш 
відомі стрічки за учас-
тю Азнавура — «Заповіт 
Орфея», «Стріляйте в піа-
ніста». Отримав вищу наго-

роду Венеціанського кіно-
фестивалю «Золотий лев».

Автор кількох книг до-
кументальної, художньої 
прози. 

Мав найвищі державні 
нагороди Франції — орде-
ни офіцера й командора 
Почесного легіону, наго-
роди інших держав.

Постійно підтриму-
вав зв’язки з Вірменією. 
1988 року після велико-
го землетрусу, що зруй-
нував вірменське місто 
Спитак, заснував благо-
дійну асоціацію «Азнавур 
для Вірменії» і організу-
вав декілька акцій зі збо-
ру допомоги потерпілим. 
Його ім’ям названа пло-
ща в Єревані, пам’ятник 
Азнавуру встановлений у 
вірменському місті Гюм-
рі. Має найвищу відзнаку 
країни — звання Націо-
нальний герой Республіки 
Вірменія. 

Шарль Азнавур 
відійшов у вічність 


