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

10 гривень на місяць.

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. 

Отже, завершила-
ся пропагандистсько-фі-
нансова епопея останніх 
тижнів з прогнозованим 
черговим подорожчан-
ням природного газу для 
населення. Рішенням на-
шого уряду від 1 листопа-
да ціну його підвищено на 
23,5%, відтак газ став ко-
штувати 8 гривень 55 ко-
пійок за кубометр. 

Це друге подорожчання 
за останні три роки: тоді та-
риф на газ було піднято од-
разу в 6 разів! З ціни, трохи 
більшої від гривні, він став 
коштувати майже 7 гри-
вень. Тобто загалом газ за 
три роки подорожчав у 8 ра-
зів, нинішня ціна становить 
800% тодішньої, або пряме 
подорожчання за 3 роки — 
700%. Де, в якій нормальній 
країні, нормальній економі-
ці можливе таке? Такого по-
дорожчання жодним чином 
не перекрило збільшення 
вдвічі мінімальних зарплат,  
а мінімальних пенсій —  да-
леко не вдвічі, значно мен-
ше. Мова про мінімальні, бо 
саме їх отримує більшість 
населення, особливо якщо 
говорити про пенсії. Не ка-
жучи вже, що дорожчає ВСЕ 
інше, нехай не такими ди-
кунськими темпами, як газ, 
але дорожчає: тарифи, про-
їзд, промислові товари, про-
дукти. 

Ще один суттєвий ас-
пект — усе це коїться ПІСЛЯ 

другого Майдану, Револю-
ції гідності, де одним з гасел 
була соціальна справедли-
вість. Де вже тут справед-
ливість і гідність обідраного 
народу?

Як і три роки тому, наша 
влада мотивувала подо-
рожчання газу вимогою і 
умовою Міжнародного ва-
лютного фонду для надання 
чергових кредитів Україні. 

Перше запитання: а 
скільки ще набирати цих 
кредитів? Дехто з наївних 
громадян, може, ще й досі 
гадає, що черговий «транш» 
(слівце яке запустили за-
морське), тобто подачка від 
МВФ, — це якесь безко-
штовне подаяння. Насправ-
ді це — кредити, які дове-
деться віддавати, ще й з від-
сотками. Між тим, нас уже 
лякають, що без нових кре-
дитів неможливо погасити 
попередні, й узагалі немож-
ливо розвивати економіку, 

і країну чекає банкрутство. 
Тоді можна б запитати: які 
це політичні банкрути до-
водять державу до банкрут-
ства? 

Але, припустімо, креди-
ти треба брати. Та якщо го-
ворити про МВФ, а кредити 
можна брати не лише там, 
то це безсоромна брехня, 
що МВФ ставить умовою на-
дання кредиту підвищення 
тарифів для населення. Ні-
чого такого насправді нема. 
МВФ не настільки втруча-
ється в наші внутрішні спра-
ви, щоб диктувати ще й та-
рифи. Насправді фонд ста-
вить нам цілком резонну 
умову — збалансувати бю-
джет держави, тобто щоб 
його витрати не переви-
щували доходів, щоб бю-
джет був без дефіциту, що 
нам ніяк не вдається. Умова 
цілком нормальна, адже як 
давати в борг внутрішньо-
му банкруту, який не може 

звести кінці з кінцями. А 
щоб збалансувати бюджет, 
треба нарешті видряпатися 
з нескінченної «економіч-
ної кризи», менше красти, 
вгамувати апетити олігар-
хів. Так ні, обирають най-
простіший шлях — зростан-
ня цін і тарифів.

Стосовно тарифів: МВФ 
може дати лише рекомен-
дацію, також цілком резон-
ну, встановити в країні рин-
кові тарифи на комуналь-
ні послуги, чим є і продаж 
газу, електроенергії, тепло- 
й водопостачання. Тобто та-
риф має покривати ринко-
ву вартість товару, його со-
бівартість. Нормально для 
нормальної економіки. 

Але ми й тут маємо по-
вний туман і каламутну во-
дичку, вигідні для оббиран-
ня населення та збагачення 
олігархів. Нам уже не впер-
ше, при всіх чергових підви-
щеннях тарифів, влада то-
рочить, що треба їх привес-
ти хоча б до собівартості, не 
кажучи вже про якийсь нор-
мальний прибуток поста-
чальників. Та біда, що ця «со-
бівартість» — для населен-
ня той самий туман. Звідки 
вона береться, як її обра-
ховують? Чи входять сюди 
небідне життя численних 
структур і служб, що нада-
ють послуги, а особливо зба-
гачення їхніх власників 
— олігархів? Це теж 
«собівартість»?

Газова атака 
Відсьогодні газ для населення подорожчав на 23,5 відсотка — 

українці витримають і це

Опубліковано щорічний рейтинг 
100 найбагатших українців. Його скла-
ло видання «Новое время».

Сто найбагатших українців скон-
центрували у своїх руках 37,5 млрд до-
ларів — це половина всього державно-
го боргу України. Вони збільшили швид-
кість, з якою приростають їхні сумарні 
статки, з торішніх 33% до нинішніх 43%.

Видання зазначає, що ці статки 
зростають у 12 разів швидше за вну-
трішній валовий продукт України.

Рінат Ахметов — беззмінний №1 
рейтингу. Завдяки попиту на метали, 
що зростає, його статки збільшилися 
відразу на 76%, на 5,3 млрд доларів.

На другому місці — Віктор Пінчук. 
Сума його статків хоча й не поверну-
лася до показників докризового 2013 
року, але зросла на 87%.

Топ-3 замикає Вадим Новинський, 
якому належить Смарт-Холдинг, що во-
лодіє 25% Метінвесту Ахметова.

На четвертому місці — Геннадій 

Боголюбов, статки якого зросли за-
вдяки гарним показникам нефор-
мального феросплавного холдингу 
Привату. Боголюбов з Коломойським, 
який посів п’яте місце, контролюють 
основні активи в цьому секторі еконо-
міки країни.

Коломойський, Боголюбов і Марти-
нов наприкінці 2016 року втратили свій 
найбільш публічний актив — націоналі-
зований Приватбанк. Але завдяки ве-
ликому феросплавному бізнесу зуміли 
відновити позиції.

На шостому місці — Петро Поро-
шенко. Цього року його капітал зріс на 
10% і склав 1,1 млрд доларів.

На сьомому місці — Костянтин Же-
ваго, акціонер холдингу Ferrexpo, стат-
ки якого — пряма похідна ціни на за-
лізну руду. За рік статки скоротилися на 
чверть, але бізнесмен не покинув клубу 
доларових мільярдерів.

Восьме місце посів Юрій Косюк. 
Жителі Євросоюзу звикають до україн-

ської курятини, а мажоритарний акціо-
нер її виробника, компанії МХП, зміц-
нює свій фінансовий стан.

Дев’яте місце посів один з най-
менш публічних бізнесменів України, 
«людина-тінь» з тріо з Коломойським 
і Боголюбовим — Олексій Мартинов. 
Метали й нафтопродукти зростають у 
ціні на світовому ринку і забезпечують 
зростання його добробуту.

Топ-10 замикають Галина й Олек-
сандр Гереги. Практично будь-яка лю-
дина в Україні хоч раз побувала у ста-
тусі їхнього клієнта. Мережа будівель-
них гіпермаркетів «Епіцентр-К» і «Нова 
лінія» — найбільша у країні, її магази-
ни дісталися вже до райцентрів. Успіх 
мережі доповнює аграрний бізнес по-
дружжя.

Щодо мільйонерів не доларових, а 
гривневих, то в Україні 2017 року їх по-
більшало: доходи в розмірі понад 1 млн 
гривень задекларували 4063 платни-
ки, наймолодшому — 7 років.

Народ біднішає, олігархи багатшають
Статки 100 найбагатших українців зростають у 12 разів  швидше за ВВП країни

Тільки факти
Своїх російських «націоналістів» 

Кремль підтримує
Влада Москви схвалила проведення націоналістичного 

«русского марша» 4 листопада. Акція відбудеться в Любліно за 
традиційним для «русских маршей» маршрутом. Влада погоди-
ла три акції із загальною кількістю учасників до 13 тисяч осіб.

Ці марші в Москві проводять у День народної єдності, 4 
листопада, від початку 2000-х років.

Російські окупанти в Криму планують 
відібрати майно Меджлісу 

кримськотатарського народу
Майно Меджлісу окупанти планують передати підконт-

рольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму.
Натомість саме Меджліс протягом десятиліть був і є голов-

ною політичною організацією кримських татар, він рішуче засу-
джує анексію Криму Росією. Лідер кримськотатарського народу 
Мустафа Джемілєв зазначив: «Значна частина цієї нерухомості 
була придбана на пожертви наших співвітчизників, переважно 
з Туреччини, а також зі США та Румунії. Вони робили внески не 
для маріонеток Кремля, а для представницького органу свого 
народу. У міжнародних судах будуть відповідачі не маріонетки, а 
Росія. Після повернення Криму — все буде відновлено».

Біля головпоштамту столиці — 
виставка, присвячена українсько-

польським відносинам 
Цьогоріч Україна і Польща відзначають 100-ліття віднов-

лення незалежних держав. Український інститут національ-
ної пам’яті підготував фотодокументальну виставку «100 ро-
ків сусідства: Україна і Польща», яку відкриють сьогодні. 

«Наші народи пройшли схожий історичний шлях, і це має 
сприяти порозумінню між нами сьогодні», — зазначив голо-
ва УІНП Володимир В’ятрович.

У Варшаві впорядкували могили 
українських воїнів 

Волонтери впорядкували могили воїнів Української На-
родної Республіки на православному кладовищі столиці 
Польщі Варшави. Українці й поляки Варшави проводять по-
дібну акцію від 2016-го кілька разів на рік.
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Бліц-інформ

Спортивні вісті

Вечір пам’яті героїв
Вечір пам’яті Левка Лук’яненка, Івана Драча та Ва-

лерія Сарани в обласному філармонійному центрі фес-
тивалів та концертних програм розпочався з виконан-
ня гімну ОУН «Зродились ми великої години», а на екра-
ні — портрети героїв. Виконання було зворушливим, бо 
співали діти.

Про Левка Лук’яненка говорила його рідна сестра 
Зінаїда Григорівна, вона згадувала дитячі роки видат-
ного українця. З екрана пролунав запис виконання са-
мим Левком Григоровичем його улюбленої пісні «Щось 
сьогодні я дуже сумую».

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

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Фабрика пошиє одяг 
для офіцерів НАТО
Чернігівська швейна фабрика «ТК-Стиль» отрима-

ла замовлення на пошив 5 тисяч демісезонних пальто 
для офіцерського складу армії Польщі, яка входить до 
НАТО.

Для компанії «Текстиль-Контакт» це перше армій-
ське замовлення з країн Північноатлантичного альянсу. 
У майбутньому виробник сподівається отримувати біль-
ші контракти.

Нещодавно компанія виграла тендер Збройних Сил 
України на пошиття демісезонних комбінезонів.

У рамках виграного тендера компанія до кінця жов-
тня поставить на адресу Міністерства оборони України 
10 тисяч вітровологозахисних демісезонних костюмів. 
Сума контракту — майже 6 млн гривень.

Гастролі почали з Чернігова
З концерту в Чернігові розпочалися гастролі 

Україною віолончеліста, лауреата міжнародних кон-
курсів Майнхарда Холлера (Австрія) та піаніста, за-
служеного артиста України Юрія Кота (м. Київ). 

28 жовтня 2018 року творчий дует виступив пе-
ред шанувальниками камерної музики в залі облас-
ного філармонійного центру. 

Прозвучали твори Л. Бетховена, М. Мясковсько-
го, Р. Шумана для віолончелі та фортепіано.

Майнхард Холлер народився в Граці (Австрія). Нині 
викладає музичну майстерність у Мюнхені. Висту-
пав з концертами й концертними турами в багатьох 
країнах.

Юрій Кот народився 1966 року в місті Красноар-
мійську Донецької області. 1991 року закінчив з від-
знакою Київську державну консерваторію ім. П. Чай-
ковського. Переможець багатьох національних та 
міжнародних конкурсів піаністів. 

Поліція затримала 
работорговців
Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми ГУНП в області, разом з опера-
тивно-розшуковим відділом прикордонної служби 
задокументували діяльність злочинної групи, яка 
тривалий час займалася вербуванням дівчат з Чер-
нігівщини для нібито легальної роботи за кордоном. 
А насправді з метою їх подальшої сексуальної екс-
плуатації.

Поліція разом з прикордонниками затримала гру-
пу работорговців. На прикордонному пункті пропуску 
затримали двох чоловіків, які намагалися вивезти ді-
вчат за кордон для продажу в сексуальне рабство.

Говорить Сергій Бриль, речник ГУНП у Чернігів-
ській області: «Ці работоргівці задурювали нашим ді-
вчатам з Чернігівщини голови, обіцяли райдужні мож-
ливості, заможне життя в західноєвропейських краї-
нах, також отримання великих коштів — до 4 тисяч 
євро. Один з організаторів узяв на себе вербування, 
інший домовлявся з клієнтами із західноєвропейської 
держави. 

У порядку статті 208 Кримінально-процесуально-
го кодексу України вони затримані. Також у цій машині 
були виявлені троє дівчат, яких хотіли переправити до 
західноєвропейської держави. Відкрито кримінальне 
провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального 
кодексу України (торгівля людьми). Ця стаття передба-
чає дуже серйозне покарання — до 12 років позбав-
лення волі».

Поліція встановлює всіх осіб, причетних до вчинен-
ня цього кримінального правопорушення, та потерпілих 
  людей.

Орігамі — японське мистецтво скла-
дання паперових фігурок без ножиць та 
клею. «Орігамі» — дитячий центр розви-
тку в Чернігові. Він для дітей від 3 до 18 
років. Тут надають якісну позашкільну 
освіту за трьома напрямками: інтелекту-
альним, творчим та фізичним.

В «Орігамі» є все: від популярних ан-
глійської мови, театру й танців — до уні-
кальних програм розвитку, таких як мен-
тальна арифметика, «Мегашвидкочитан-
ня» чи «Мегапам’ять»; від раннього розви-
тку та класичної хореографії для малечі 
— до підготовки до ЗНО, критичного мис-
лення, акторської студії та сексуально-
го виховання для підлітків; від карате для 
хлопців — до творчої майстерні декору для 
дівчат.

Доступні й ціни. Абонемент на 8 занять 
у більшості випадків коштує 380 – 400 
гривень. Якщо ваша дитина відвідує центр 
розвитку частіше — вийде ще дешевше: 
450 гривень за 12 занять. Для постійних 
клієнтів діє система бонусів та знижок.

У команді «Орігамі» — педагоги, які є 

спеціалістами з відповідною освітою та 
професійними досягненнями, вони вміють 
знаходити спільну мову з учнями. 

Як долучитися до «Орігамі»? Є чотири 
способи.

Зателефонуйте за номером 093-209-
20-18, отримайте від адміністратора ін-
формацію про всі напрямки, які вас ці-
кавлять, дізнайтеся про наявність вільних 
місць у групах, визначтеся зі зручним роз-
кладом.

Завітайте на сайт origami.cn.ua, озна-
йомтеся з переліком занять та інформаці-
єю про них, заповніть відповідні Google-
форми напрямів, які вас зацікавили, че-
кайте на дзвінок адміністратора.

Зазирніть на сторінку «Орігамі» у 
Facebook, напишіть повідомлення, отри-
майте відповідь та консультацію в режимі 
онлайн.

Приходьте в «Орігамі» (вул. Полуботка, 
18, вул. Рокоссовського, 70), побачите 
все на власні очі.

В усіх варіантах можете записатися на 
пробне заняття.

Уже три з половиною роки «Орігамі» 
навчає та розвиває дітей у центрі міста, 
біля скверу імені Богдана Хмельницького, 
за адресою вул. Полуботка, 18.

2 вересня відкрили ще один такий 
центр на вул. Рокоcсовського, 70 (район гі-
пермаркету «Вена»). 

Новий «Орігамі» має 2 поверхи, на яких 
розташовані 2 великі студії, 3 класи, а та-
кож простора рецепція з кафетерієм, зо-
ною очікування та роздягальнею. 

Перелік занять неодмінно буде збільшу-
ватися згідно з побажаннями відвідувачів.

Телефони на Рокоссовського, 70: 
093-209-20-18 та 602-626.

Телефони на Полуботка, 18: 093-324-
49-33 та 675-434.

Фініш сезону
Завершився футбольний сезон у Куликівському районі, де цей вид 

спорту є не лише найбільш популярним, а й одним з найбільш масових 
у розрізі районів області. На початку 2010-их у чемпіонаті невеликого 
району з 17 сільрад брали участь по 12 – 14 команд, у тому числі 3 — 
з райцентру. Нині їх поменшало, адже футбол вимагає немалих фінан-
сових витрат. І все-таки цього року в чемпіонаті виступили 8 команд. 

Чемпіоном уперше стала команда із села Виблі «ВИМАЛ-Агро», 
яка представляє однойменне потужне підприємство з переробки 
сільгосппродукції. Керівником його є відомий бізнесмен Віктор Ле-
онідович Лазар, уродженець Куликівщини. А його син Олександр — 
президент футбольного клубу «ВИМАЛ-Агро» і його спонсор. Головним 
тренером команди є донедавна сільський голова, нині — в.о. старости 
села Анатолій Ревко, який недавно і сам виступав за команду, а нині 
грає за ветеранську збірну району.

Срібним призером стала команда «Торнадо» з райцентру. У 2011 році 
її утворили молоді підприємці, які й самі грали в команді. За 8 сезонів 
«Торнадо» 5 разів ставало чемпіоном району, ще двічі чемпіонат вигра-
вав «Колос» зі Смолянки, що виступав у турнірах Чернігівського району. 

Третє місце виборола команда «Нива» із села Авдіївка, випередивши 
ряд команд зі значно більших сіл — Орлівки, Салтикової Дівиці, Вересочі. 

Кращим футболістом чемпіонату визнаний півзахисник Дмитро Ро-
маненко з Виблів. Кращий воротар — Максим Татаренко з «Торнадо», кра-
щий форвард і бомбардир, який забив 20 м’ячів, — Сергій Алаєв з Авдіїв-
ки, кращий захисник — Ігор Войток з команди «Легіон» (Салтикова Дівиця). 

Цікаво, що в складі команд-призерів — чимало відомих футболіс-
тів, які свого часу виступали в командах майстрів, дехто виступає й 
зараз, навіть у зарубіжних клубах. Усі 8 сезонів відіграв за «Торнадо» 
одна з легенд чернігівської «Десни», її рекордсмен із забитих м’ячів 
(116 голів) Олександр Кожем’яченко. У «Десні» грали і Сергій Алаєв та 
один з лідерів команди Виблів Валентин Круковець. 

На урочистостях з нагоди відкриття в Куликівці нового спортив-
ного комплексу відбулося нагородження призерів чемпіонату. Кубки 
й медалі їм вручила уславлена українська біатлоністка, нині — дирек-
тор обласного Департаменту сім’ї, молоді і спорту Ніна Лемеш. 

* * * 
По завершенні чемпіонату традиційно був проведений кубок 

району з футболу. У фіналі зустрілися дві кращі команди чемпіонату 
— «ВИМАЛ-Агро» й «Торнадо». Цього разу в напруженому матчі пере-
могла з рахунком 1:0 і здобула кубок команда «Торнадо».

Чемпіонат України з фут-
болу, прем’єр-ліга.

12 тур. 19 жовтня, Харків. 
«Шахтар» – «Десна» — 1:0.

П’ятий чемпіонат поспіль 
«Шахтар» і друга донецька ко-
манда — «Олімпік», а також лу-
ганська «Зоря» через окупацію 
Донецька й Луганська сепа-
ратистами і росіянами мусять 
проводити домашні матчі не в 
рідних містах. Чемпіон країни 
«Шахтар» останнім часом при-
ймає гостей у Харкові, на го-
ловному стадіоні «Металіст», де 
не раз проходили і матчі євро-
кубків та збірної України. 

Як і в першому колі, саме 
цим матчем відкривалося й 
друге коло чемпіонату. Але це 
вже був не дебютний матч но-
вачка елітного дивізіону «Дес-
ни», а загартованої в турнірі 
команди. Тоді вдома наші по-
ступилися — 0:2.

Звичайно, учасник Ліги 
чемпіонів Європи — донеч-
чани —  домінували на полі. 
Але боротьба була впертою, 
наші продемонстрували відмін-
ну оборону. Більше того, саме 
«Десна» вже в перші хвилини 
провела блискавичну атаку, й 
лише чудом Олександр Філіпов 
з кількох метрів не влучив у во-
рота голкіпера збірної України 
Андрія П’ятова. Той, до речі, про-
водив ювілейний 400-ий матч 
за «Шахтар». За кілька хвилин 
до завершення матчу подібну 
нагоду змарнував і Дмитро 
Хльобас. В обох випадках цьо-
му передував чудовий сольний 
прохід Єгора Картушова, між 
іншим, вихованця «Шахтаря», 
котрий, як на тарілочці, виклав 
м’яч партнерам. 

Не забиваєш — заб’ють 
тобі. Ця давня істина справди-
лася за дві хвилини до кінця 

матчу, коли бразилець Майкон 
відмінним ударом зі штрафно-
го забив переможний гол у во-
рота гостей. 

* * *
13 тур. 27 жовтня, Черні-

гів. «Десна» – «Маріуполь» — 
2:0. 

Відмінна перемога нашої 
команди. Причому над клубом, 
який набрав гарний хід у чемпі-
онаті, випереджав «Десну» аж 
на 4 очки й, напевно, буде на-
шим суперником з потраплян-
ня до першої шістки турніру. 
Знову деснянці показали силь-
ну оборону, але, на відміну від 
інших матчів, і швидкі резуль-
тативні атаки. Героєм матчу 
став вихованець чернігівсько-
го футболу, 24-річний Денис 
Безбородько (на фото). 

На 5-ій хвилині форвард 
забив красень-гол, пройшов-
ши з м’ячем від самого цен-

тру поля. А 
на 2-ій хви-
лині дру-
гого тайму 
подвоїв ра-
хунок. Те-
пер Денис 
— кращий 
бомбардир 
команди в 
чемпіонаті, забив 4 м’ячі. 

Матч видався гострим, ви-
довищним, наші атакували 
значно краще, чудові нагоди 
для взяття воріт мали Дмитро 
Хльобас, Олександр Волков. 
Отже, друга перемога вдома, 
на радість уболівальникам, які, 
попри холодну погоду, знову 
дружно прийшли на стадіон. 

Після цієї  перемоги «Десна» 
закріпилася на 7 місці, набрала 
16 очок, усього на очко менше, 
ніж у  «Львова» і «Маріуполя». 

Наступний матч наші гра-
тимуть на виїзді — 4 листопа-
да з «Олександрією». А 10 лис-
топада вдома прийматимуть 
одеський «Чорноморець». 

Олександр Гавриленко здобув золоту 
медаль на «Іграх нескорених»

Третього дня змагань у Сіднеї чернігів-
ський боєць роти поліції особливого призна-
чення Олександр Гавриленко здобув золоту 
медаль у середній вазі з пауерліфтингу — він 
підкорив штангу вагою 177 кілограмів.

Олександр Гавриленко протягом 2014 
– 2016 років пройшов чотири ротації в зоні 
проведення антитерористичної операції, 
служив у Красному Лимані, Слов’янську, Ми-
колаївці, Чорнухиному. Під час мінометного 
обстрілу блок-посту отримав осколкове поранення у спину й шию. 
Після реабілітації повернувся до виконання службових обов’язків 
у складі роти поліції особливого призначення.

За виявлені в захисті держави мужність і відвагу Указом Пре-
зидента України 8 червня 2015 року нагороджений медаллю «За-
хиснику Вітчизни».

«Ігри нескорених» — міжнародні спортивні змагання для пора-
нених військовослужбовців. Заснував їх 2014 року британський 
принц Гаррі. Україна 2017 року приєдналася до змагань. 

Пам’яті спортсмена
Другий рік поспіль у селі Авдіївка Куликівського району прово-

дять кубок з міні-футболу пам’яті свого земляка Володимира Чави. 
Молодий спортсмен трагічно загинув два роки тому внаслідок не-
щасного випадку на виробництві. Володимир був різностороннім 
спортсменом, виступав за команди свого села з футболу, тенісу, 
волейболу, причому разом з останньою став чемпіоном і волода-
рем кубка району.

Цієї суботи на стадіоні села турнір зібрав 6 команд. Переміг но-
вий чемпіон району — «ВИМАЛ-Агро» з Виблів, друге місце виборо-
ла команда ФК «Куликівка», третє — «Десна» (Ковчин). У турнірі ви-
ступили господарі змагань та команди з Вересочі й районної дитя-
чо-юнацької спортшколи.

Переможці турніру нагороджені кубками й медалями.
Організував турнір в. о. старости села, тренер сільської коман-

ди «Нива» Валерій Корявець, який сам чимало років виступав за 
свою команду. 

Орігамамммміііііііііі —і —і —і яяпонське мистецтво скла- спепепеееее іііііціаціаціаціаціаціаціаціаціалллллілістами з відповідною освітою

«Орігамі»: тут є все!

«Десна» в чемпіонаті
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Бліц-інформ
«Зелена енергетика» 
За 9 місяців року в області введено в експлуатацію 

2,78 МВт потужностей електричної енергії з відновлюва-
них джерел.

Зокрема й завдяки запуску нової біогазової установ-
ки потужністю 2,4 МВт ТОВ «Городище-Пустоварівська 
аграрна компанія». Об’єкт розташовано на території Бог-
данівської сільської ради Прилуцького району. Працює 
установка на відходах Линовицького цукрового заводу.

Загальна потужність об’єктів відновлюваної енерге-
тики Чернігівщини — більше 8,2 МВт.

До прикладу, лише Корюківська ТЕС за звітний пері-
од виробила понад 20 мільйонів кВт/год. Для порівняння: 
стільки енергії дозволяє забезпечити річну потребу тако-
го підприємства, як КП «Чернігівводоканал».

Загалом в Україні від початку 2015 року залучено 
близько 880 мільйонів євро інвестицій у майже 1000 МВт 
нових потужностей відновлюваної електроенергетики.

Крім того, 460 мільйонів євро вкладено в проекти з 
виробництва «альтернативної теплової енергії» встанов-
леною потужністю 2000 МВт.

Круглий стіл «Євреї та українці: 
тисячоліття співіснування»
Відбувся цей круглий стіл в обласному історичному 

музеї ім. В. Тарновського за участі Канадського благодій-
ного фонду «Українсько-канадська зустріч» (UJE).

Гість заходу — професор історії та політології універ-
ситету Торонто (Канада) Павло-Роберт Магочій. Висту-
пили історики — викладачі Національного університету 
«Чернігівський колегіум» Андрій Острянко, Ірина Еткіна, 
Ігор Кондратьєв, Ніжинського державного університету 
ім. Гоголя — Євген Луняк, регіональний менеджер UJE в 
Україні Владислав Гриневич-молодший, голова Чернігів-
ської обласної єврейської общини, віце-президент Єв-
рейської ради України Семен Бельман. Участь також узя-
ли викладачі шкіл, музейні співробітники, бібліотекарі, 
студенти. Вів захід директор музею Сергій Лаєвський.

Учасники обговорили книгу «Євреї та українці: тися-
чоліття співіснування», співавтором якої є Павло-Роберт 
Магочій. Пролунали пропозиції щодо створення аналогіч-
них наукових праць про співіснування українців та поля-
ків, угорців, росіян тощо. 

Учасники заходу отримали в подарунок комплекти 
книжок від Канадського благодійного фонду. 

Польська делегація 
побувала на 20-річчі 
Спілки поляків Ніжина 
З нагоди Фестивалю польської культури, присвяче-

ного 100-річчю незалежності Республіки Польщі, та на 
святкування 20-річчя Спілки поляків «Астер» до Ніжина 
завітала почесна делегація: радник-консул Посольства 
Республіки Польща в Україні Яцек Гоцловскі, радник По-
сольства Емілія Ясюк, президент Спілки поляків України 
Антоній Стефанович, головний редактор польськомовної 
газети «Дзеннік Кійовскі» Станіслав Пантелюк, заступник 
головного редактора цієї газети Анжеліка Плаксіна.

Гостей зустріли хлібом-сіллю президент Спілки поля-
ків «Астер», керівник Центру польської культури Ніжина 
Фелікса Бєлінська, міський голова Анатолій Лінник, голо-
ва районної ради Олег Бузун.

Після офіційної частини делегація рушила до като-
лицького костьолу, після чого поклала квіти до Польсько-
го меморіалу. Далі гості відвідали Центр польської куль-
тури, побували на урочистому відкритті навчально-нау-
кового центру «Польські студії» університету ім. М. Гоголя 
та поспілкувалися з ректором університету Олександром 
Самойленком.

Почесною грамотою Ніжинської міської ради нагоро-
джено Феліксу Бєлінську за багаторічну сумлінну працю, 
особистий внесок у розвиток та популяризацію польської 
культури.

Присутні подивилися концертну програму ювілейного 
фестивалю.

Репертуар  
Чернігівського академічного музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка 
на листопад 2018 року
1 — М. Старицький «За двома зайцями».
2 — Мольєр «Скапен». 
4 — М. Супонін «Бука». 12.00.
4 — Д. Фонвізін «Кумир душі моєї». 
6 — М. Камолетті «Французька вечеря». 
7 — М. Кропивницький «Перемудрували». 
8 — В. Рудов «Комедія про… сенс існування». 
13 — Г. Квітка-Основ'яненко «Сватання на Гончарівці».
15 — Л. Українка «Лісова пісня». Прем’єра. 16.30.
16 — Мольєр «Скапен».
Крім зазначеного часу, початок усіх інших вистав — 

18.30.

З кожним роком наше міс-
то легенд стає більш догля-
нутим, охайним, квітучим. 
З’являються нові клумби й зе-
лені газони, нові привабливі 
формати декору: багатоярус-
ні термочаші з квітами в цен-
трі, оригінальний білий рояль-
клумба біля музичної школи, 
озеленена прикраса в формі 
серця біля Палацу урочистих 
подій тощо. Вчасно прибира-
ють сміття у скверах і парках, 
скошують траву, спилюють 
аварійні дерева й гілки. 

Усе це — результати кро-
піткої щоденної праці робіт-
ників комунального підпри-
ємства «Зеленбуд». Їм рідко 
за це дякують, хоча самі жи-
телі Чернігова й численні гос-
ті, туристи з інших регіонів 
часто відзначають, що наше 
місто — чисте, прибране, при-
вабливе. А стане ще кращим! 
Розмову про це ведемо з го-
ловним інженером КП «Зе-
ленбуд» Василем Кошельни-
ком.

«Якось так повелося, що 
набагато частіше ми вислу-
ховуємо скарги й нарікання, 
ніж подяки, — з гіркотою роз-
повідає Василь Іванович. — 
Слушні зауваження й пропо-
зиції беремо на озброєння, 
на скарги намагаємося вчас-
но відреагувати, свою роботу 
виконуємо сумлінно. Зазви-
чай наші бригади починають 
прибирання міста вже о пів 
на сьому ранку. Сьогодні ми 
обслуговуємо 700 га зелених 
насаджень, а це майже 140 
об’єктів, не рахуючи наших 
капітальних об’єктів». 

Головний інженер КП «Зе-
ленбуд» розповідає, що перед 
Днем міста об’єктом невід-
кладної уваги для комуналь-
ників стала реконструйова-

на Алея Героїв, урочисте від-
криття якої відбулося вже 21 
вересня. «Але я вже зараз 
хвилююся, що вже в наступ-
ні дні хтось почне викопувати 
рослини, там посаджені. На 
жаль, це величезна пробле-
ма. Недавно  вкрали лавку у 
сквері Богдана Хмельниць-
кого. Люди не бояться і того, 
що поруч — міський відділ по-
ліції. Викопують квіти біля Ка-
терининського храму, примі-
щення ОДА. Це жах!»

До Дня міста робітники КП 
«Зеленбуд» закінчили і благо-
устрій вулиці Гетьмана Полу-
ботка, починаючи від Крас-
ної площі. Дуже багато ро-
боти було й у сквері Богдана 
Хмельницького: підстригали 
газони, досаджували квіти. 
На головному в’їзді до міста з 
боку Києва вже облаштували 
пішохідну зону, розбили гар-
ний газон. 

У мікрорайоні П’ять ку-
тів зроблено нову розв’язку 
для транспорту, відповідно 

з’явилися нові площі для озе-
ленення (це буде клумба у 
формі кола). Кропітка робота 
тривала також по проспекту 
Миру, де у сквері біля «Мега-
центру» до Дня міста відкрили 
оновлений фонтан, а також 
по вулиці Рокоссовського за-
возили новий ґрунт, замість 
роздільного металевого пар-
кану встановили бетонні вази 
з квітами. 

«Не забувайте, що парках 
і скверах сміття треба виво-
зити кожного дня, — продо-
вжує Василь Кошельник. — 
Шкода, що чернігівці часто не 
цінують нашої роботи. Щойно 
ми прибрали вулицю 1 Трав-
ня, а зранку бачу: мешканці 
вже накидали пакети зі сміт-
тям уздовж дороги, гілки й 

листя позгрібали в купи. Со-
баки ті пакети потім розди-
рають, сміття розлітається. А 
яка ситуація на кінцевих зу-
пинках громадського тран-
спорту! Купи сміття лишають-
ся по берегах Стрижня в Ялів-
щині після вихідних. На жаль, 
загальний рівень культури 
наших жителів низький. Це 
наша біда й наш біль». 

Тож турбот у працівників 
КП «Зеленбуд» не бракує ці-
лий рік. Навесні й восени са-
дять рослини. Улітку їх треба 
дбайливо доглядати, косити 
траву, підтримувати благо-
устрій і чистоту в парках і 
скверах. Узимку основне за-
вдання — прибирання снігу, 
розчищення доріжок. 

«На цей рік у нас ще ба-
гато завдань, — підсумо-
вує розмову головний інже-
нер комунального підприєм-
ства. — Гадаю, що весна й 
літо 2019 року покажуть по-
вну картину й результати на-
ших зусиль. Аби тільки люди 
не крали! Ми не зупиняємо-
ся, лад у місті треба наводи-
ти не лише в центрі. Споді-
ваюся, стануть більш догля-
нутими й красивими мікро-
райони, де теж будуть свої 
зелені зони». 

Чернігівські 
катальпи 

живі й здорові

Так зване індіанське бо-
бове дерево — катальпа бі-
гонієподібна — деревоподіб-
на рослина не вічнозелена, 
а листопадна. Тобто на прихід 
осені вона реагує так само, 
як береза, клен або дуб, лис-

тя яких змінює колір, а потім 
опадає. 

«Це абсолютно природний 
процес, — пояснює інженер 
із садово-паркового госпо-
дарства КП «Зеленбуд» Оль-
га Відковська. — Усі наші ка-
тальпи на місці. На щастя, не 
зламані, не пошкоджені. Усі 
дерева — живі!»

Декоративні катальпи в 
ящиках з’явилися в Черніго-
ві у травні, прикрасили де-
які вулиці й паркові зони. Це 
біля «Будинку книги» на про-
спекті Миру, біля головпо-
штамту, на перехресті про-
спекту Миру й вулиці Коцю-
бинського, на пішохідній ву-
лиці Серьожникова.

«Ми не бачимо підстав 
для занепокоєння, — комен-
тує Ольга Відковська. — Коли 
трималася висока температу-
ра, полив здійснювали двічі 
на тиждень. А тепер — залеж-
но від погоди. У нашому місті є 
й катальпи в парку навпроти 
«Полісся», висаджені у відкри-
тий ґрунт».

Загалом катальпа — де-
рево компактне, з красивою 
листовою пластиною, охай-
ною кроною. Воно добре ви-
тримує міські умови: загазо-
ваність, запиленість. Саме 
тому його й обрали для озе-
ленення Чернігова. Таке де-
ревце може прожити в ящи-
ку років 10 і навіть більше. 
Звісно, на зиму його при-
беруть з вулиці й зберігати-

муть у спеціальному примі-
щенні. А навесні катальпи в 
ящиках знову повернутьна 
вулиці нашого прекрасного 
міста.

Прес-служба 
КП «Зеленбуд»

Згадуючи 
Сергія Ілліча Богдана

13 листопада ми-
нає 2 роки, як помер 
Сергій Ілліч Богдан.  
Заслужений лікар 
України, громадський 
діяч, патріот, він на-
родився 1933 року в 
селі Мала Кошелівка 
Ніжиського району. 
Останні понад півсто-
ліття мешкав у Чер-
нігові, десятки років 
віддав медицині, по-

над три десятиліття був головним лікарем по-
логового будинку, прийняв на світ разом з ко-
легами десятки тисяч маленьких чернігівців. 
Неодноразово обирався депутатом обласної 
і міської рад, був головою міської «Просвіти», 
автором чудових поезій і прози. 

Нещодавно за ініціативи громадськості, 
насамперед культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо», підтриманої нашою газетою, чи-
тачем і передплатником якої був Сергій Ілліч, 
міська рада ухвалила рішення — присвоїти 
С. І. Богдану звання Почесного громадянина 
Чернігова.

Чернігівці, котрі проживають в 
аварійних та непридатних для життя 
будинках, матимуть змогу отримати 
нове житло.

Програма міської ради розрахо-
вана на найближчі п’ять років. Її бю-
джет складає 75 мільйонів гривень, 
по 15 мільйонів гривень на рік.

Основними завданнями програ-
ми є:

відселення мешканців непридат-
ного для проживання й застарілого 
житлового фонду до нового впорядко-
ваного житла;

звільнення земельних ділянок для 
будівництва багатоквартирних житло-
вих будинків, зокрема в центральних 
районах міста;

стимулювання інвесторів-забу-
довників здійснювати будівництво но-
вого сучасного житлового фонду на 
місці знесеного.

За рахунок міського бюджету буде 
надана часткова компенсація збит-
ків, у зв’язку із забезпеченням новим 

житлом мешканців у розмірі не більше 
40 відсотків опосередкованої вартос-
ті спорудженого житла.

Дія цієї програми розповсюджу-
ється за умови строку експлуатації бу-
дівлі більше 50 років на:

непридатний для проживання 
житловий фонд — житлові будівлі, які 
відповідно до законодавства визнані 
ветхими або аварійними;

застарілий житловий фонд — су-
купність об’єктів житла до п’яти по-
верхів, які за технічним станом не від-
повідають сучасним нормативним ви-
могам щодо безпечного й комфорт-
ного проживання, граничний строк 
експлуатації яких збіг, або зношеність 
основних конструкційних елементів 
яких становить не менше 60 відсотків;

житловий фонд, який не є застарі-
лим, але розташовується біля непри-
датного для проживання та/або за-
старілого і співвласники якого надали 
згоду на своє відселення або надання 
грошової компенсації.

«Зеленбуд» упорядковує Чернігів 

Катальпи на вулиці Серьожникова

Чернігівцям пропонують віддати приватне 
житло під забудову в обмін на квартири



№138   1 листопада 2018 року№138   1 листопада 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо4  Світ Чернігівщини

Факти і коментарі

Бліц-інформ
Понад 200 
мешканців області 
мають 100 
і більше років
В області на початок 2018 

року проживали 196 тисяч осіб 
віком 65 років і старше. Серед 
них дві третини — жінки. У сіль-
ській місцевості кожному чет-
вертому виповнилося 65 років і 
більше, а в міських поселеннях — 
кожному шостому. 

Кількість довгожителів, яким 
виповнилося 100 й більше років, 
перевищує дві сотні, з них 71% — 
жінки. Майже кожен четвертий 
мешкає в обласному центрі.

У селах 
Чернігівського 
району волонтери 
надають домедичну 
допомогу 
Виміряти тиск, перевірити рі-

вень глюкози в крові або записа-
ти на прийом до лікаря. У десяти 
селах Чернігівського району це 
допоможуть зробити волонтери. 
Вони працюють у рамках медич-
ного проекту «Жіночої громади 
Чернігівщини» спільно з іншими 
громадськими організаціями.

Волонтери отримали в корис-
тування електричні тонометри 
для вимірювання артеріального 
тиску. 

За словами голови «Жіночої 
громади Чернігівщини» Людмили 
Дудко, такі волонтерські групи — 
це їхній проект, спільний з Націо-
нальною радою жінок України та 
посольством Канади в Україні. 

Ось, наприклад, село Слабин. 
Ні фельдшера, ні медсестри тут 
нема. Тож до волонтерів, яких у 
селі шестеро, доводиться зверта-
тися часто.

Ще четверо сиріт 
матимуть житло
Для області передбачено дер-

жавну субвенцію в розмірі біль-
ше 16,4 мільйона гривень на бу-
дівельно-ремонтні роботи, при-
дбання житла й приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімей-
них, а також забезпечення жит-
лом дітей-сиріт.

На черговому засіданні про-
фільна комісія обласної держав-
ної адміністрації погодила рі-
шення про придбання квартир 
і будинків загальною вартістю 
понад 870 тисяч гривень. Пропо-
зиції надійшли від Борзнянської, 
Прилуцької та Чернігівської рай-
держадміністрацій, а також Мен-
ської міської ради. Отже, власні 
помешкання отримають ще чет-
веро дітей-сиріт.

Новий графік руху 
приміських 
поїздів по станції 
Чернігів
Напрям руху, час відправлення
Ніжин: 6.18; 8.20; 13.25; 

17.20; 20.34.
Неданчичі: 4.52; 8.13; 14.56. 
Горностаївка: 8.16; 21.22. 
Регіональні поїзди:
Київ — 6.00; 17.48 (по 

неділях).
Неданчичі: 21.48.
Славутич — 15.40 (по 

   неділях). 

Чернігівська міська рада 
ухвалила програму компенсації 

перевезень пільговиків
26 жовтня депутати місьради на сесії підтримали Про-

граму компенсації пільгових перевезень окремих катего-
рій громадян у міському електро- та автомобільному тран-
спорті загального користування на 2019 – 2021 роки.

Програма передбачає, що 74 млн грн за перевезення 
пільговиків усіх категорій щороку отримуватиме КП «Чер-
нігівське тролейбусне управління». Ця сума залишається 
на рівні 2018 року. Щодо компенсації автоперевізникам, 
то програма скоригована тільки на відсоток збільшення 
ціни на проїзд з 4,5 до 5 грн.

Від 2020 року компенсація пільг перевізникам буде 
можливою тільки за умови впровадження у транспорті ді-
євої системи обліку пасажирів.

Держава законодавчо закріпила за численними кате-
горіями громадян право пільгового проїзду в населених 
пунктах. До 2016 року видатки на компенсацію за пільго-
вий проїзд передбачали в Державному бюджеті. Але сьо-
годні Бюджетний кодекс покладає ці витрати на місцеві 
бюджети.

Дія Програми поширюється на тролейбусний тран-
спорт, міські автобусні маршрути, а також рейси до садо-
во-городніх масивів у весняно-літній період. 

Визначено категорії пасажирів щодо пільгового про-
їзду в автобусах. Зокрема, це учасники бойових дій (у т.ч. 
учасники АТО), інваліди війни, окремі категорії постраж-
далих унаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди І-ІІ 
груп, діти-сироти.

Що стосується тролейбусів та автобусних щочетвер-
гових рейсів до садово-городніх масивів у весняно-літ-
ній період, то тут до перелічених категорій громадян дода-
ються ще чимало інших категорій, зокрема пенсіонери за 
віком.

Загалом правом пільгового проїзду користуються 
майже 83 тисячі мешканців Чернігова. 

Міський бюджет компенсуватиме і проїзд пільгови-
ків приміськими поїздами. Мова про 11 рейсів поїздів з 
Чернігова до Ніжина, Неданчичів та Горностаївки (і у зво-
ротному напрямі) через залізничні станції.

Загальний обсяг фінансів для компенсації пільгового 
проїзду залізницею — 1,8 млн грн, по 600 тис. грн щороку. 
Ці суми обраховані, виходячи з реальної кількості черні-
гівців, які користуються приміськими поїздами. Категорії 
приблизно ті самі, що й у міському транспорті, як і орієн-
товна чисельність пільговиків. 

Господарський суд Чернігівської облас-
ті виніс вердикт, що визначає долю довгобу-
ду на Валу — так і не завершеного будівни-
цтва споруди дворянського зібрання. Нове 
будівництво на цій заповідній історичній те-
риторії заборонено, але можна відновлю-
вати існуючі колись споруди. Таким чином 
планувалося відновити будівлю колишньо-
го дворянського зібрання. І відкрити тут го-
тельно-туристичний комплекс до чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року, який проходив 
в Україні. Але з цього нічого не вийшло. 

До суду звернувся позивач — Чернігів-
ська міська рада, пред’явивши ряд вимог до 
трьох товариств з обмеженою відповідаль-
ністю (Айва, Укрспецторг Групп і ДОК Черні-
гів).

По-перше, мова йшла про визнання не-
дійсними прилюдних торгів, у результаті яких 
недобудований готель на Валу перейшов до 
ТОВ «ДОК Чернігів». По-друге, влада проси-
ла визнати недійсним свідоцтво про право 
власності. Ще одна вимога полягала в тому, 
щоб зобов’язати ТОВ «Айва» і ТОВ «ДОК Чер-
нігів» привести земельну ділянку на Валу до 
ладу — шляхом знесення об’єкта незавер-
шеного будівництва.

Суд встановив, що влітку 2009 року 
міськрада надала ТОВ «Айва» земельну ді-
лянку в оренду на 2 роки для будівництва 

готелю. У 2011 році договір був продовже-
ний ще на 2 роки — до 31 травня 2013 року. 
Однак і на той час будівництво не було за-
кінчено — будівля була зведена лише на 
37%.

Восени 2013 року ТОВ «Укрспецторг 
Групп» провело торги з продажу майна 
«Айви» (ті самі 37% будівлі). За 1,8 мільйона 
гривень його купило ТОВ «ДОК Чернігів».

Угода відбулася при тому, що на той мо-
мент суди вже ухвалили ряд рішень щодо 
цього об’єкта: договір оренди земельної ді-
лянки  визнали недійсним, а саму ділянку 
«Айва» повинна була повернути місту.

Наприкінці 2017 року ухвалили ще одне 
важливе судове рішення, яке визнало не-
правомірність рішення КП «Чернігівське 
міжміське БТІ» від 2011 року про державну 
реєстрацію прав ТОВ «Айва» на об’єкт неза-
вершеного будівництва.

Отже, «Айва» остаточно втратила права 
на ділянку й недобуд. Але ситуацію усклад-
нювали ті самі торги, в результаті яких но-
вим власником стало ТОВ «ДОК Чернігів».

У жовтні 2018 року Господарський суд 
постановив частково задовольнити позов 
Чернігівської міськради. Торги й свідоцтво 
визнані недійсними, а провести демонтаж 
недобудованого готелю зобов’язали тільки 
старого власника — ТОВ «Айва».

Як пройти 
онкореабілітацію 

в санаторії «Остреч»
За спільною домовленістю адміні-

страцій Чернігівського обласного онко-
логічного диспансеру, Менського сана-
торію «Остреч» та Управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань на базі сана-
торію сформовано відділення реабіліта-
ції онкологічних хворих.

Реабілітація онкологічного хворого 
вкрай важлива. Адже це дозволяє ак-
тивізувати особистісний потенціал у бо-
ротьбі з онкологічним захворюванням. 

Відтепер у відділенні онкореабіліта-
ції можливе проведення курсу віднов-
лювального лікування для пацієнтів, які 
мають наслідки радикального протипух-
линного лікування раку певних органів, 
зокрема молочної залози, шлунково-
кишкового тракту.

Лікування проводять завдяки широ-
кому спектру процедур та з використан-
ням сучасних методів. Його можна здій-
снити як коштом Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань, так 
і на комерційній основі, тобто за власні 
кошти.

Оформити путівку можна, звернув-
шись у диспансер: м. Чернігів, просп. 
Миру, 211, поліклінічне відділення, 
каб. 301.

Інформацію про умови проживання та ці-
нову політику можна отримати за адресою: м. 
Мена, урочище «Остреч», буд. 4, тел.+38 (096) 
322-00-00, e-mail: sanostrech@ukr.net, сайт: 
www.ostrech.org.

Санаторій «Остреч» розташований 
серед соснового лісу, на березі мальов-
ничого озера, неподалік від міста Мени. 
Корпуси сучасні, три- й чотириповерхові. 
Доріжки спускаються на піщаний пляж. 
Лісова тиша, повітря, що пахне сосною, 
сприяють оздоровчому процесу.

Самісінький центр Чернігова. Людний тро-
туар центральної вулиці міста. На стільчику си-
дить літня жінка, добре закутана, адже надворі 
зовсім не літо. Жінка торгує шкарпетками. Якби 
простояти поруч цілу її «робочу зміну», а це го-
дини й години, можна було б дізнатися, скільки 
ж вона продала цього товару. Схоже, небагато, 
адже такого товару — на кожному кроці тут, по-
руч з Центральним ринком, і в магазинах, і на 
лотках. Тож повз цю ще одну продавщицю пере-
хожі проходять байдуже, не звертаючи жодної 
уваги. 

Але жінка вперто сидить, продає, точніше 
пропонує. Останнє — не вголос, а мовчки, всім 
своїм зіщуленим виглядом, безнадійно. А надія 
її в тому, щоб заробити скількись гривень отут, 
серед люду. Саме це жене її сюди, в її явно 70 

з лишком років, на восьмому десяткові літ. Їй би 
сидіти вдома з онуками, в’язати вовняні шкар-
петки чи кофту, врешті дивитися серіал по теле-
візору. Але від цього жодна гривня не додасться 
до її бідних гривень злиденної пенсії. 

Ті самі злидні женуть на сьомому-восьмому 
десяткові літ бабусь і дідусів на заміські городи, 
які інколи називають «дачами». Ну, тут ще мож-
на придумати веселішу мотивацію, на кшталт, 
що, мовляв, побуду на свіжому повітрі, вирощу 
й привезу, як не вкрадуть прямо на городах, сві-
же яблуко, морквину чи бурячка. Тим паче, елек-
тричка і тролейбус безкоштовні для них, інакше 
навряд чи потягло б «на свіже повітря» кілометрів 
за 30 від міста. 

Останніми тижнями, завершуючи десанти за 
врожаєм, натовпи цих бідаків заповнювали при-
міські електрички, а потім тролейбуси (в марш-
рутках треба платити, й вони постійно дорож-
чають). Переважно баби (дідів мало) тягнуть за 
собою чи штовхають перед собою тачки — віз-
ки з городиною. Менші візки давно вже названі 
«кравчучками», більші — «кучмовозами», ось так 
два наші перші президенти збагатили українську 
мову. 

Недавно я побачив одну таку бабцю в тролей-
бусі, що рушав від залізничного вокзалу. Вона тя-
гла візок не просто зі звичайною поклажею, а з 
подвійною: на нього були навантажені два повні 
мішки скарбу, ще й прив’язані мотузкою, аби не 
звалилися. Через солідний розмір поклажі я по-
думав, було, що там не городина, а щось легше, 
скажімо, одяг, але, коли допоміг бабці втягти ван-
таж у тролейбус, довелося добряче напружитися. 
У мішках виявилася картопля. Два мішки! Нехай 
навіть кілограмів по 40 кожен, але ж сумарно 80 
кіло! Як бабця тягала ця мішки, хто і як допома-
гав їй втягти це в електричку і звідти, зосталося 
лише гадати… 

Її ровесниці в цей час було трохи легше. Вона 
лише сиділа на пронизливому осінньому вітрі й 
продавала — намагалася продати — шкарпетки. 
Ну купіть їх хоч хто-небудь! 

Текст і фото Петра Антоненка

Недобудову на Валу 
мають знести 

«Купіть шкарпетки!»
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Бліц-інформ
100-річчя утворення 
Чехословацької Республіки
28 жовтня у Празі організували низку урочис-

тих заходів з нагоди 100-річчя утворення неза-
лежної Чехословаччини, яка була проголошена на 
руїнах Австро-Угорської імперії 28 жовтня 1918 
року.

Перший офіційний захід відбувся вранці біля 
меморіалу на празькому пагорбі Вітков. В урочис-
тій церемонії покладання вінка до могили Невідо-
мого солдата взяли участь президенти Чехії Мі-
лош Земан, Словаччини — Андрій Кіска, а також 
прем’єр-міністри обох країн — Андрій Бабиш і Пе-
тро Пеллегріні.

Кульмінацією святкування став парад, в яко-
му, крім солдатів, узяли участь поліцейські, по-
жежники, рятувальники, співробітники митниці — 
загалом більш як 2100 осіб і 236 одиниць сучасної 
військової техніки.

Польща наполягає 
на отриманні репарацій 
від Німеччини
Польський президент Анджей Дуда заявив, що 

збитки, завдані Німеччиною під час Другої світо-
вої війни, не були повністю відшкодовані. Таку за-
яву він зробив під час інтерв’ю німецькому видан-
ню Bild.

Дуда послався на експертні висновки свого 
попередника Леха Качинського, які нібито свід-
чать, що завданий країні збиток так і не відшкоду-
вали. Зокрема, йдеться про збитки у столиці, яка 
була «зрівняна із землею».

«У польському парламенті, в сеймі, цю тему ви-
вчає група експертів. Депутати обговорять її і при-
ймуть рішення щодо подальших кроків», — зазна-
чив президент.

Восени минулого року комісія оцінила завдані 
збитки в $48,8 млрд. Однак менш ніж через рік у 
сеймі дійшли висновку, що суму репарацій потріб-
но збільшити в кілька разів.

Колонізація Сибіру Китаєм: 
під Омськом будують 
окреме місто
Можна багато говорити про те, наскільки об-

ґрунтовані побоювання сибіряків щодо намірів 
нашого могутнього сусіда тихою сапою і посту-
пово прибрати до рук Сибір (принаймні частину 
Сибіру в Китаї вважають по праву своєю тери-
торією, відірваною в нього Росією в ХІХ столітті), 
пише «Русский монитор».

Однак факт залишається фактом: остан-
ні кілька років по всій Росії (від Забайкалля і до 
Чувашії) прокотилися локальні акції протесту, 
пов’язані з будівництвом китайських об’єктів і 
розміщенням великої кількості китайських робіт-
ників.

Зовсім недавно ЗМІ писали про протест меш-
канців чуваського села Ехветкаси Моргаушсько-
го району проти зведення в них гуртожитку для 
китайських робітників. І ось схожа історія нині 
розгортається в Омську. Там будують ціле міс-
течко, в якому житимуть робітники компанії CC-7 
з Піднебесної. Займатися китайські робітники 
стануть реконструкцією місцевого нафтопере-
робного заводу, що належить «Газпромнафті». 
До послуг нових мешканців (планують посели-
ти близько 3500 осіб) у новому місті з’являться 
їдальні, ресторани, спортзали, заклади для до-
звілля, будинки, обладнані всіма комунальними 
благами.

Ситуація викликає обурення в місцевого на-
селення: мешканці Омська дивуються, чому ро-
бочі місця в їхньому депресивному регіоні відда-
ють іноземцям. Влада запевняє, що якась робота 
на території містечка знайдеться і для мешканців 
Омська, але місцеві жителі цьому вірять слабо й 
пишуть скарги в усі інстанції.

Крім того, багато хто також побоюється, що 
проживання на їхній території 3500 неодружених 
молодих «мужиків» призведе до міжнаціональних 
сутичок. Судячи з усього, цього побоюється і ки-
тайська сторона, тому охороняти робітників бу-
дуть не прості міліціонери, а спецпідрозділ Рос-
гвардії, і це нібито було одним з основних пунктів 
договору між російською та китайською сторона-
ми. А будівництво китайського міста тим часом і 
не думає зупинятися.

«Хартыя’97», 28.10.2018 

Пряма мова

Ректору Національно-
го юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого, 
академіку Національної ака-
демії наук України, доктору 
юридичних наук, професору 
В.Я.Тацію

Шановний Василю Яковичу!
Звернутися до Вас 

як науковець до науков-
ця змусила прикра подія. 
Українському музиканту, 
громадському діячу Свя-
тославу Вакарчуку було 
відмовлено у проведенні 
заходу на базі Національ-
ного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудро-
го, який Ви маєте честь очо-
лювати.

Як повідомив сам Свя-
тослав Вакарчук, проведен-

ня заходу було завчасно по-
годжене, а відмова — неар-
гументована.

В умовах нинішньої по-
літичної ситуації, зокрема 
наближення виборів Пре-
зидента України, частиною 
суспільства цей факт було 
сприйнято як повернення 
до не кращих часів нашої 
історії. Часів, коли на до-
году чи за прямої вказівки 
влади перед її політични-
ми опонентами зачиняли-
ся двері інституцій, що за 
своєю сутністю та за зако-
ном мають бути незалеж-
ними й вільними.

Засвідчую, що зараз 
справді опозиційним по-
літикам, зокрема й мені, 

закрито доступ до засо-
бів масової інформації, 
що контролюються вла-
дою та олігархами, які під-
тримують нинішній режим. 
Зафіксовані непоодино-
кі випадки адміністратив-
ного тиску на членів пар-
тії «Громадянська позиція», 
спроби працівників право-
охоронних органів зірвати 
партійні заходи.

Переконаний, що в умо-
вах повзучої ревізії теперіш-
німи можновладцями здо-
бутків Революції Гідності 
українські університети ма-
ють неприступними форте-
цями стояти на захисті віль-
ної думки, прав і свобод 
громадян. Цю позицію поді-
ляють більшість наших нау-
ковців.

В Україні Вас знають як 
фахівця, який своє життя 
присвятив вихованню юри-
дичної еліти країни, форму-
ванню освітнього і правово-

го поля Української держа-
ви. Щоб запобігти намаган-
ням завдати репутаційної 
шкоди Вам і керованому 
Вами навчальному закладу, 
прошу оприлюднити Вашу 
особисту оцінку того, що ста-
лося.

Якщо відмова Святосла-
ву Вакарчуку викликана на-
явним чи вірогідним тиском 
на керівництво університету 
з боку влади, то, прошу Вас, 
не мовчіть — відкрито пові-
домте про це громадськості.

Спільно ми захистимо 
виборені українським наро-
дом права і свободи!

З повагою
кандидат технічних наук, 

старший науковий 
співробітник, 

доцент Національного 
університету 

«Києво-Могилянська 
академія»

Анатолій Гриценко
25 жовтня 2018 р.

У Полтаві відбувся VI фестиваль 
духовної музики 

«Небесні перевесла»
Він був присвячений 120-літтю від дня наро-

дження першого Патріарха Української Автокефаль-
ної Православної Церкви Мстислава. Виступили 
учні — солісти й дитячі колективи Полтавщини, ама-
торські колективи міста, хори Харківсько-Полтав-
ської єпархії УАПЦ та Полтавського музичного учи-
лища ім. М. Лисенка. 

Утім, собівартість реаль-
но зростає. І газівники мо-

жуть показати нам подорожчан-
ня їхніх витрат: на електроенергію, 
пальне, навіть будматеріали й послу-
ги зв’язку — такі витрати є також. Ну, 
тоді це вже наслідок тотального подо-
рожчання всього, яке котиться, як сні-
гова лавина. Дорожчає все, окрім на-
ціональної валюти, яка знецінюється 
на очах. Адже енергетики можуть про-
демонструвати, що і в них зростають 
витрати — на той самий газ. Замкну-
те коло нашої олігархоекономіки. 

Що далі? Нові подорожчання.   У 
новій  постанові уряду  йдеться  про 
чергові два етапи підвищення ціни 
на газ. Кабмін планує підвищити ціну 
вже від 1 травня —  майже до 10 гри-
вень, а трохи більш як за півроку після 
цього, від 1 січня 2020-го, — до ціни 
більш як у 12 гривень.

Влада заспокоює виплатою субси-
дій. Узагалі вся ця система субсидій 
— абсурд для нормальної економіки, 
а в нас вона ще й вкрай заплутана, не 
виключає можливості афер і зловжи-
вань. Щодо субсидій, то всього кілька 
місяців тому уряд запровадив новації, 
які значно скоротили кількість отри-
мувачів. Тепер, з подорожчанням газу, 
дали «задній хід» — знову нові прави-
ла, за якими субсидіантів начебто по-
більшає. Незважаючи на це, як можна 
повірити в бадьоре запевнення глави 
держави, що, мовляв, держава «під-
тримає всіх» і жоден українець не від-
чує на собі подорожчання газу. Ви ві-
рите, що жоден? Легше повірити, що 
це подорожчання відчують мільйони 
українців. 

Так що ж далі? А далі — українці пе-

реживуть і цей наїзд на їхній життєвий 
рівень, як переживали попередні. Де-
мократія, громадянське суспільство, 
політична структуризація — все це не 
про нас. Натомість — політичні спеку-
ляції на спекулятивних тарифах. 

Ось гучні заяви протесту проти 
подорожчання газу зробили голови 
трьох парламентських партій: Юлія 
Тимошенко («Батьківщина»), Юрій Бой-
ко («Опозиційний блок»), Олег Ляшко 
(«Радикальна партія»). Але, як кажуть 
у народі, «хто б казав, а хто б мовчав». 

Чи ж Юлії Тимошенко балакати 
про ціни на газ? Саме її уряд підпи-
сав 2009 року ганебну газову угоду 
з Росією, розраховану на 10 років, 
по наступний рік. Звісно, і тодішня 
прем’єрка, і Віктор Ющенко вже дру-
ге десятиліття показують одне на од-
ного пальцем, дебатуючи, в кого тоді 
було більше повноважень — у пре-
зидента чи прем’єра, хто винен у га-
небних чварах переможців першо-
го Майдану у 2005 – 2010 роках, що 
призвело до реваншу регіоналів. І 
все-таки ту газову угоду уклала уря-
дова структура.

Краще б помовчав і «Опозиційний 
блок», бо це звичайнісінькі вчораш-
ні перелицьовані регіонали. А вже  в 
перші тижні після вступу їхнього ліде-
ра Януковича на посаду президента 
влада підписала з Росією не просто 
ганебні, а зрадницькі Харківські уго-
ди. Ними за подачку Росії в ціні на газ 
було продовжено термін перебування 
Чорноморського флоту Росії в Україні, 
в Криму, аж на 25 років, і навіть не від 
2010-го, а від 2017 року, коли закінчу-
валася попередня угода щодо флоту. 
А ті Харківські угоди — прелюдія оку-

пації Криму. Хтось скаже: а що ж наш 
доблесний парламент, де тоді, у квіт-
ні 2010-го, регіонали ще не мали біль-
шості? А він слухняно ратифікував, 
тобто затвердив, Харківські угоди, й 
усі пригадують цей цирк під куполом 
Ради з «ратифікацією», коли без кво-
руму, в диму петард, під парасолькою 
для захисту від киданих у нього яєць, 
голова парламенту Литвин вів це за-
сідання і протягував Харківські угоди. 
Той Литвин, який і нині в Раді й далі 
вчить нас жити. 

Щодо Ляшка і його партії, то їм усе 
одно, на чому піаритися — на газу чи 
вибухах на військовому складі в Ічні. 
Ось свіжі номери місцевих газет, де 
розіслана по них публікація, що «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка» не до-
пустить чергового подорожчання газу 
для населення. Яким саме чином? 

Варто нагадати, що всі три згада-
ні вище політики — не просто голови 
партій, а парламентських фракцій 
цих партій. То, може, ці три фракції 
дружно ініціюють позачергове засі-
дання Верховної Ради щодо подорож-
чання газу? Зі звітом нашого уряду 
про газові оборудки. А, може, всі три 
фракції дружно складуть мандати де-
путатів і добиватимуться позачер-
гових перевиборів цього нещасного 
парламенту? 

А поки що українцям залишаєть-
ся лише радіти новому подорожчанню 
газу. Чому? Бо ціну підвищено «всьо-
го» на 23 з половиною відсотки, а уряд 
днями озвучив страшилку, що начеб-
то МВФ вимагав підвищення на 60%. 
То нам ще виявлено велику милість. 
Щиро дякуємо! 

Петро АНТОНЕНКО 

Газова атака

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
голова партії «Громадянська позиція»

Відкритий лист
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Бліц-інформ Панорама

За 27 років в 
Україні зникло 
понад 900 сіл
468 сіл вимерли повністю, ще 

приблизно стільки стоять у запус-
тінні, людей там немає. Найбільше 
сіл зникло в Чернігівській області 
— тут від 1990 року з обліку зня-
то 54 села, ще 10 стоять порож-
німи. Швидко скорочується на-
селення в усій Україні, особливо 
сільське. Серед причин — мігра-
ція, війна, аварії та інші загибе-
лі людей. Лише в Києві народжу-
ваність перевищує смертність. У 
семи областях на 100 померлих 
не народжується і половини такої 
кількості дітей. 

Офіційно влада визнала де-
пресивною територією тільки 
одне місто — Токмак у Запорізь-
кій області. Хоч, напевно, таких 
населених пунктів значно більше. 

Савік Шустер 
назвав суму, 
яку пропонували 
за участь у його 
ток-шоу
Відомий телеведучий Савік 

Шустер назвав цю суму — 10 ти-
сяч доларів за один ефір. Він за-
значив, що не брав грошей з по-
літиків за участь у Шустер LIVE: 
«Учасники шоу завжди були людь-
ми, що розбираються в питанні 
обговорення, ми їх збирали під 
актуальну тему».

Велика чи мала названа сума 
— поняття відносне. Для абсо-
лютної більшості наших громадян, 
які ледве зводять кінці з кінцями, 
це фантастична сума. Але полі-
тики, бізнесмени, а в нас це час-
то одне й те саме, не вагаючись, 
викладають такі й більші суми для 
політичної агітації, щоб на вибо-
рах завойовувати голоси тих бід-
них громадян. 

Поновлено 
контроль швидкості 
на дорогах
Контроль знову впроваджено 

з 8 жовтня. Крім контролю швид-
кості, буде здійснюватися мобілі-
зація всіх засобів спостережен-
ня ситуації на дорогах, контроль 
дотримання технічних норм тран-
спорту, особливо громадського, 
жорсткий ваговий контроль, а та-
кож окрема програма захисту ді-
тей і введення світловідбивних 
елементів одягу, щоб дітей було 
видно.

Патрульна поліція почала 
отримувати лазерні вимірювачі 
швидкості TruCAM для фіксації по-
рушень правил дорожнього руху, 
зокрема перевищення швидкості.

В Україні 
з’явилося 
цілодобове радіо 
з казками 
українською мовою
Його запустила Національ-

на суспільна телерадіокомпанія 
України. Казки різних народів сві-
ту начитують актор Євген Малуха, 
вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій 
Хливнюк, інші артисти. Невдовзі 
з’являться казки, які озвучив пись-
менник Сергій Жадан та співачка 
Христина Соловій. Згодом обіця-
ють запустити безкоштовні додат-
ки з казками. У плеєрі — вже по-
над 200 аудіоказок. На сайті також 
можна завантажити розмальовки.

На сайті НСТУ в розділі «Ін-
формація» можна перейти на роз-
діл «Радіо», яке транслює казки.

Естонія оцінила в 1,2 млрд євро 
збитки за радянську окупацію

Комісія при Міністерстві юстиції Естонії оцінила розмір 
збитку від окупації країни Радянським Союзом у приблиз-
но 92 млрд рублів (за нинішнім курсом — 1,2 млрд євро).

Голова комісії, історик Тоомас Хійо вважає, що Есто-
нія не може відмовитися від вивчення завданих збитків та 
пред’явлення вимог про компенсацію.

«Міжнародне право дозволяє нам пред’являти позови 
про відшкодування збитків за втрати, пов’язані з окупа-
цією, і в минулому це зробили кілька держав. Радянський 
Союз окупував Естонію 1940 року, й окупаційна влада несе 
відповідальність за час окупації. Відмова від відшкодуван-
ня збитку може вважатися визнанням добровільного при-
єднання до Радянського Союзу. У такому випадку будуть 
забуті десятки тисяч громадян, які стали жертвами радян-
ської влади, й буде визнана безглуздість і непотрібність ді-
яльності тих, хто боровся проти окупаційної влади», — ска-
зав Т. Хійо.

За словами міністра юстиції Урмаса Рейнсалу, багато 
втрат не можуть бути виміряні в грошах, наприклад, руйну-
вання державності, культури, освіти, розвитку вільного сус-
пільства. Рейнсалу вважає, що роботу з оцінки збитків не-
обхідно продовжувати.

Комітет виборців України підрахував, 
що 54 депутати Верховної Ради майже не 
голосували в жовтні, пропустивши 90% го-
лосувань. З них 14 — не проголосували 
жодного разу за місяць.

Нульові показники голосувань — у Ва-
дима Рабіновича, Костянтина Жеваго, Дми-
тра Яроша, Лева Підлісецького, Романа 
Зварича, Гліба Загорія, Юхима Звягільсько-
го, Дмитра Голубова. Жодного разу не про-
голосували депутати-втікачі: Євген Баку-
лін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. 
Не голосували також В’ячеслав Константі-
новський та Андрій Журжій, які заявили про 
складання депутатських повноважень. Та-
кож і депутат Надія Савченко, яку утриму-
ють під вартою.

Частина відомих депутатів проголосу-
вала лише кілька разів за місяць. Серед 
них Дмитро Добкін (узяв участь у 5,4% го-

лосувань), Андрій Білецький (7,3%), Віта-
лій Хомутинник (7,6%), Євген Мураєв (7,6%), 
Сергій Ківалов (8,8%), Семен Семенченко 
(9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрій Лозовой 
(10,2%). 

Часто політики не голосували, хоч офі-
ційно були зареєстровані на засіданні.

Найбільше депутатів, що пропустили 
90% голосувань, — у групі «Воля народу» 
(8 осіб) та фракції «Опозиційний блок» (11 
осіб).

Усього в жовтні відбулося дванадцять 
пленарних засідань ВР, на яких провели 
275 голосувань. За цей час ухвалили 17 за-
конодавчих актів Верховної Ради. 

Також щонайменше 10 нардепів сумар-
но 25 разів кнопкодавили, тобто голосува-
ли за інших депутатів, під час голосувань 
Верховної Ради в жовтні 2018 року. Це чіт-
ко заборонено Конституцією України.

Депутати: прогульники і кнопкодави

Кілія, місто в Одеській області, відзначила народ-
ним гулянням свої 2700 років. Святкування почалося 
зі спільної молитви за місто, а потім протягом дня від-
бувалися спортивні турніри й розваги, майстер-кла-
си, продаж виробів народних умільців та експозиція 
військової техніки.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів «Про за-
твердження Списку історичних населених місць Укра-
їни» часом заснування Кілії вважають 682 рік до н.е. 
Місто формально стало найдавнішим на сучасній те-
риторії України: дунайська Кілія всього на 70 років 
молодша від Рима.

Існує припущення, що Кілія була заснована в VII 
ст. до н. е. у складі грецьких колоній. За іншою леген-
дою Кілію заснував Олександр Македонський 385 р. 
до н.е. За часів Київської Русі місто було відоме як 
друга столиця Великого князя Київського Святосла-
ва Хороброго.

Нині в Кілії мешкають близько 20 тис. осіб, які 
представляють кілька десятків національностей. 
Крім українців, тут можна зустріти румунів, мол-
даван, гагаузів, болгар, які регулярно знаходять 
у себе на обійстях артефакти стародавніх цивілі-
зацій.

«Ні — ГЕС на Дністрі!» 
Представники громадських ініціатив та 

екологічних організацій під стінами Кабіне-
ту Міністрів України вимагали відмови уряду 
від планів побудови нових гідроелектростан-
цій на Дністрі.

Учасники акції передали уряду тисячі 
підписів українських громадян, обурених 
наміром влади збудувати каскад із шес-
ти ГЕС у Дністровському каньйоні. Проект, 
енергетична ефективність якого досить не-
значна, знищить унікальну природу Дністра 
й перетворить понад 200 кілометрів течії 
ріки в Івано-Франківській, Тернопільській 
та Чернівецькій областях на низку стоячих 
водойм.

Вимоги до уряду підтримали місцеві гро-
мади, Тернопільська та Івано-Франківська 
обласні ради, учасники численних зустрі-
чей під час громадського сплаву «Збереже-
мо Дністер!», форумів громадської взаємодії 
в Заліщиках і Чернівцях, громадські та еко-
логічні організації України, Молдови, тисячі 
мешканців міст і сіл обабіч Дністра.

Кілія: 2700-річчя найдавнішого міста України

У Києві відбувся всеукраїн-
ський семінар журналістів «Роль 
та значення журналістики в забез-
печенні ефективної відповіді на 
виклики епідемії туберкульозу в 
Україні». Він пройшов у Національ-
ній спілці журналістів і був прове-
дений у рамках міжнародного про-
екту, спрямованого на боротьбу 
з туберкульозом. Проект, що реа-
лізують за фінансової підтримки 
Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та ма-
лярією, охоплює 11 країн Східної 
та Центральної Європи, серед них 
і Україна. 

У нас цим проектом займаєть-
ся, зокрема, благодійна організація 
«Українці проти туберкульозу», яка, 

власне, і проводила семінар, а го-
лова організації, він же — керівник 
проекту Віталій Руденко, відкривав і 
вів захід. 

Окрім В. Руденка, виступили 
представники Мінохорони здоров’я, 
громадських організацій — Все-
української асоціації людей, які пе-
рехворіли на туберкульоз «Силь-
ніші за ТБ», Альянсу громадського 
здоров’я, Коаліції «Зупинимо тубер-
кульоз разом». 

У назві семінару недарма фігу-
рує термін «епідемія туберкульозу 
в Україні». Адже дійсно епідемічна 
ситуація щодо цієї небезпечної хво-
роби в нас офіційно оголошена ще 
1995 року. За цей час чимало зро-
блено з подолання хвороби, але, 

на жаль, ситуація залишається три-
вожною. 

Головна теза, яка була озвучена 
на семінарі і яку медична спільнота, 
громадські організації просять жур-
налістів донести до всього населен-
ня, — туберкульоз виліковний. Зви-
чайно, за умови вчасної діагности-
ки й належного лікування. І не менш 
важливо — запобігти хворобі. А тут 
уже переплівся цілий ряд соціаль-
них факторів, від яких залежить за-
побігання туберкульозу. Це і просвіт-
ницька робота, і екологія, і рівень 
санітарії, а взагалі — життєві умо-
ви людей, запобігання тому, що час-
тина людей переходить до категорії 
неблагополучного прошарку: нар-
команів, алкоголіків, безпритуль-

них, адже саме ці категорії найбільш 
вразливі для туберкульозу. Як і кате-
горія ув’язнених, яких, на жаль, над-
то багато в нашій країні. 

Отже, хвороба, яка понад сто-
ліття тому на наших теренах масо-
во косила людей, яка справедливо 
вважалася наслідком соціальної 
незахищеності населення, і нині за-
лежить саме від соціальних факто-
рів. І не лише в Україні, а загалом у 
світі. Тобто самої медицини тут не-
достатньо. Треба значно підвищу-
вати рівень життя людей. Тоді мож-
на буде говорити про подолання 
принаймні епідемії хвороби, з ма-
совими проявами якої людство на-
чебто давно впоралося. Але вихо-
дить, що ще ні.

За підсумками 2017 року наші чиновники 
внесли у свої декларації 11 церков, каплиць і 
монастирів.

Найбільший культовий об’єкт — недобу-
дована каплиця на 295 м2 — знаходиться в 
управлінні колишнього інспектора Харків-
ської митниці (при цьому офіційно нерухомість 
належить Харківському екзархату Української 
греко-католицької церкви). На другому місці 
— держреєстратор Богородчанської сільра-
ди (Івано-Франківська область), яка задекла-
рувала як володіння 90% будівлі в’їзних воріт 
Домініканського монастиря (276,6 м2).

Співробітниця Головного управління 
Держгеокадастру в Тернопільській області 
внесла в декларацію цілий монастир святого 
Йосипа (273,7 м2), що належить її чоловікові. 

Інші благочестівці виявилися скромніши-
ми: суддя КСУ задекларував храм площею 
201,3 м2, депутат Миколаївської сільради в 
Дніпропетровській області — недобудовану 
церкву (200 м2), депутат Старокостянтинів-

ської сільради — добудовану церкву (175,8 
м2), головний держінспектор Чернівецької 
митниці — недобудовану капличку (70 м2), 
а головний консультант апарату Верховної 
Ради — каплицю добудовану (65,4 м2). 

Отже, ідея, що українцям потрібна своя 
церква, сприймається держчиновниками 
дуже близько. А в особистому храмі, зведено-
му на зароблені нелегкою чиновницькою пра-
цею кошти, набагато приємніше молитися, 
скажімо, про викорінення корупції, воцаріння 
демократії, ефективне правосуддя.

Туберкульоз — хвороба соціальна

Святість на дому: чиновники задекларували 
власні церкви й навіть монастир
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Закордонне українство У Росії намагаються 
заборонити фільм про 
те, як радянська еліта 
розкошувала під час 
блокади Ленінграда

Гільдія кінознавців і кі-
нокритиків Росії виступила 
проти закликів не випуска-
ти в прокат комедію Олек-
сія Красовського «Свято», 
дія якої відбувається в бло-
кадному Ленінграді. У заяві 
йдеться, що «всупереч не-
добросовісним тверджен-
ням», фільм Красовського 
«не про блокаду Ленінгра-
да, а про життя деяких при-
вілейованих осіб у страш-
ний час, коли інші мешкан-
ці міста вмирали від поне-
вірянь». 

У листі також зазнача-
ється, що громадське об-
говорення фільму прийнят-
не тільки після його першо-
го публічного показу. Крім 
того, тільки суд «має право 
встановлювати порушення 
законодавства РФ у тих чи 
інших фільмах, а також ви-
рішувати питання про ви-
пуск спірних творів у про-
кат».

Фільм має вийти на 
екрани 2019 року. У ньо-
му розповідається про те, 
як живе в блокадному Ле-
нінграді «на особливому 
становищі» привілейована 
сім’я, яка з гостями збира-
ється зустрічати Новий рік.

У Російському військо-
во-історичному товаристві 
заявили, що фільм Красов-
ського не повинен виходи-
ти в прокат ні в Росії, ні за 
кордоном. Крім того, се-
кретар генеральної ради 
«Єдиної Росії» Андрій Тур-
чак зажадав від Мінкуль-
тури не видавати фільму 
прокатне посвідчення. Де-
путат Держдуми Сергій Бо-
ярський також заявив, що 
сама ідея зняти комедію 
«на цю тему — вже блюз-
нірство й ганьба».

Кінорежисер Сергій 
Красовський зазначив, що 
з 12 жовтня йому почали 
надходити дзвінки й пові-
домлення з погрозами че-
рез фільм.

Українці активно 
скуповують вживані 

автомобілі 
У вересні 2018 року на 

облік в Україні було постав-
лено 17 тис. легкових авто-
мобілів, що на 29% більше, 
ніж роком раніше. Україн-
ці придбали 6,8 тис. нових 
легкових авто і 10,2 тис. ім-
портованих машин, що були 
в експлуатації.

У результаті частка ав-
томобілів з пробігом на 
первинному ринку досягла 
60%, а їх кількість порівня-
но з вереснем 2017 року 
зросла в 1,9 разу.

Найпопулярнішою мар-
кою серед увезених вжи-
ваних авто залишаєть-
ся Volkswagen: у вересні 
українці поставили на об-
лік 1538 таких старих авто. 
На другому місці Renault 
— 1383 старих авто. Далі 
йдуть «Шкода» — 1008, 
Ford — 690, Nissan — 579.

Шановний пане редакторе. Дуже мені цікаво чи-
тати Вашу газету, цього разу число 136. Дякую за 
газету. 

Звернула увагу на різні публікації, наприклад, 
повідомлення, що карту поляка отримали понад 100 
тисяч українців. Я бачу, як така можливість прина-
джує українців, але гадаю, що Польща це робить, бо 
їх тисне Європейський Союз, щоб приймали біжен-
ців з Північної Африки й інших країн. Ні вони, ні ма-
дяри не хочуть це виконувати, отже, повідомляють 
Євросоюзу, що прийняли велику кількість імігрантів 
і цим пробують прикритися. Їм цікаво прийняти єв-
ропейця, вже з певною освітою, який культурно по-
дібний, є добрим працівником, і вони не будуть мати 
таких проблем, як західноєвропейські країни.

Цікаво було читати про те, як заганяли людей до 
Червоної армії. Між іншим, чи Ви бачили книжку Оль-
ги Мак про єжовщину? Копію цієї книжки мені пере-
дав її син Микола Гетс, який і далі живе в Бразилії, 
на півдні. Це було дуже давно надруковано в газеті 
«Свобода» у США. Ольга Мак якийсь час жила в Бра-
зилії, але потім виїхала з доньками в Торонто, де по-
мерла. Похована вона поруч з Уласом Самчуком, з 
яким товаришувала. 

А найбільше мене зацікавила стаття про україн-
ську Прагу. Мої батьки були там певний час у цей пе-
ріод. Моя сестра народилася наприкінці 1944 року 

в Малих Хухлях, це під Прагою. Я знаю, що тато туди 
поїхав з різними дорученнями, які мав виконувати. 
Знаю, що також мав зайнятися бібліотекою, яка там 
була. Мама часто згадувала про Олену Телігу та її чо-
ловіка — вони з ними, здається, були сусідами. Зга-
дую про вечори, де пан Теліга грав на бандурі. Та-
кож, як вони переконували пані Телігу не їхати до Ки-
єва. Знаю, там було багато українців, з якими вони 
мешкали поруч. На жаль, будучи дитиною, я не ро-
зуміла всіх тих стосунків і не пам’ятаю всіх деталей. 
Знаю, що там був український діяч Олег Лашченко. 

Маю тут книжечку, яку тато написав про Л. Мо-
сендза, — бачу, що тато допоміг перетворити його на 
українського націоналіста. У цій брошурі є листуван-
ня Мосендза, з нього бачимо, що він не змінив своїх 
поглядів і був націоналіст до смерті, а як невірно чи-
мало емігрантів про нього згодом писали. Включені 
фотокопії оригіналів. Тут згадуються зустрічі в Празі. 
Теж є згадка про Д. Донцова, У. Самчука та інших. 

Переглядаючи різні архіви, бачу, що вони пока-
зують стосунки, які існували між різними нашими 
письменниками, політиками, істориками, й часто 
вони не були спокійними. Тому мені цікаво було про-
читати в газеті статтю про Прагу, дало мені трохи по-
яснень про цей період, перші кроки на еміграції тих 
наших політичних лідерів, які вірили, що то тимчасо-
во, і що вони зможуть повернутися. 

А щойно прийшло нове число 137 Вашої газети. 
Бачу з приємністю, що тут надруковано статтю про 
мого тата, про Десну, статтю, яку написали Т. Дем-
ченко і В. Бойко, базуючись до певної міри на запи-
сах тата в Детройтських Зошитах. Дуже дякую. 

З приємністю згадую мій візит до Чернігова, те, 
коли я вперше побачила Десну. Шкодую, що не було 
часу поплисти човном по річці. Я знаю, що тато дуже 
любив Десну і добре плавав аж до старості. Він мене 
й сестру навчив плавати ще дітьми. І до сьогодні пла-
ваю завдяки тому. 

Маргарита БЖЕСЬКА-АНДРАДЕ,
Бразилія 

Від редактора. Щиро дякую пані Маргариті за 
добрі слова про нашу газету, яку ми вже кілька років 
надсилаємо їй в електронному вигляді по Інтернету в 
Бразилію. Пані Маргарита — донька відомого діяча 
Української революції Романа Бжеського.

Державний та військовий діяч доби Української 
Народної Республіки та в еміграції, ідеолог модер-
ного українського націоналізму, історик, літерату-
рознавець, журналіст, він народився на Чернігівщи-
ні 1897 року, помер у США 1982 року. У попередньо-
му номері нашої газети надрукована стаття «Що нам 
Дніпро — у нас Десна» про молоді літа Бжеського в 
Чернігові. 

У Полтаві видано 12-ту книгу серії 
«Просвітницька книгозбірня» — «Си-
мон Петлюра та його родина. Доку-
менти і матеріали». Полтавські про-
світяни започаткували цю серію, про-
довжуючи справу своїх попередників, 
які вели видавничо-просвітницьку 
роботу на початку ХХ століття. Книга 
продовжує попереднє видання серії 
— «Симон Петлюра і Українська рево-
люція 1917 – 1921 рр.» про видатного 
уродженця Полтави.

Видання є передруком книги «Си-
мон Петлюра та його родина», що по-
бачила світ 1996 року в київському 
видавництві «Рада» за загальною ре-

дакцією та впорядкуванням директо-
ра Бібліотеки ім. Симона Петлюри в 
Парижі Василя Михальчука. 

Добродій Василь при зустрічі з го-
ловою Полтавської обласної «Просві-
ти» Миколою Кульчинським люб’язно 
дозволив передрук, щоб більше чита-
чів могли ознайомитися з такими уні-
кальними документами.

Видання книги стало можли-
вим завдяки фінансовій підтримці 
Віри та Богдана Боднаруків з Чика-
го. Пані Віра є головою Товариства 
української мови (США), яке постій-
но підтримує просвітницькі проекти 
в Україні.

У найбільшому місті країни — То-
ронто, центрі світової української діа-
спори, відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника жертвам Голодомору 1932 
– 1933 років.

У церемонії відкриття взяли участь 
сотні людей, у тому числі урядова деле-
гація з України, яку очолював перший 
віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, мі-
ністр закордонних справ Канади, укра-
їнка за походженням Христя Фріланд, 
мер Торонто Джон Торрі, інші пред-
ставники місцевої влади та численних 
українських організацій Канади. 

Скульптурна композиція Петра 
Дроздовського «Гірка пам’ять дитин-

ства» постала на території Виставко-
вої площі, біля летовища та набереж-
ної озера Онтаріо. 

«Українська громада Канади про-
тягом багатьох років, коли пам’ять про 
Голодомор приховували, берегла її і 
змогла повернути до України. Це дуже 
важливий внесок, і я особливо вдяч-
на старшим членам нашої громади, які 
підтримували цю пам’ять», — сказала 
Фріланд.

На спорудження меморіалу було 
витрачено близько 1,2 млн дол. Біль-
шість цієї суми зібрали зусиллями 
української діаспори за допомогою ін-
дивідуальних пожертв.

У Канаді відкрито Меморіал 
жертвам Голодомору в Україні 

За сприяння ТУМ (США)
видано книгу про Петлюру

Дякую, що пам’ятаєте про мого батька Романа Бжеського

Відомий по світах чернігівський мандрів-
ник Олександр Волощук під час своєї подоро-
жі Південною Америкою пройшов уздовж 37-ї 
паралелі. Наводимо розповідь Олександра.

Шляхом героїв Жуля Верна
Наприкінці березня – на початку квітня, перебу-

ваючи в Аргентині, я вже пройшов по аргентинській 
частині 37-ї паралелі (37-й градус південної широти), 
тобто тим самим маршрутом, яким йшли герої роману 
Жуля Верна «Діти капітана Гранта». Тепер — про про-
ходження чилійського відрізка 37-ї паралелі.

4 жовтня я, як і експедиція в пошуках капітана 
Гранта в романі, покинув місто Консепсьон, прямую-
чи на схід, у бік Андського хребта. До вечора дістався 
до селища лісозаготівників під назвою Кабреро.

Кабреро забудоване однаковими одно- і двопо-
верховими будинками, це державна програма уря-
ду Чилі щодо забезпечення житлом сімей у сільській 
місцевості. Тут є навіть залізниця, якою вивозять ліс 
(основні породи дерева — евкаліпт і пила).

5 жовтня напрочуд гарним для Чилі автостопом 
доїхав провінційними дорогами до селища Антуко, 
розташованого недалеко від підніжжя однойменного 
вулкана. Далі — пішки мальовничою ущелиною, яка 
нагадала мені ущелини Приельбрусся.

Увійшов на територію національного парку «Ла-
гуна Лаха», і незабаром перед моїми очима постало 
красиве озеро Лаха, що знаходиться на висоті понад 
2000 метрів над рівнем моря. Повниться озеро во-
дою, що тече в нього з талих вод льодовиків навко-
лишніх гір. Затримуватися на озері не став, а рушив 
далі Антукським гірським проходом, яким йшли і ге-
рої Жуля Верна.

Незабаром дійшов до монумента жертвам 
Антукської трагедії. 18 травня 2005 року тут тра-
пилася найбільша трагедія в історії Збройних Сил 
Чилі в мирний час. Зійшла зі схилу вулкана Анту-
ко лавина й накрила 45 військових (44 солдати, 
яким було по 18 – 19 років, і 1 сержант). Уздовж 
дороги протягом кількох кілометрів розташовані 

символічні могили жертв трагедії.
Ніч з 6 на 7 жовтня провів у місці з незайманою 

природою (зі звуків там тільки шум вітру і голоси пта-
хів), неподалік від південно-східного краю озера 
Лаха, вранці 7-го рушив далі.

Я перебував у самому серці Чилійських Анд, у міс-
цях, абсолютно не зачеплених цивілізацією, де немає 
людей. Навіть прикордонний пост (до кордону з Ар-
гентиною залишалося 26 км) виявився безлюдним — 
прикордонники приїжджають сюди ненадовго раз на 
1 – 2 дні з Антуко.

Найдальшою точкою в Чилі, куди я дійшов, руха-
ючись уздовж 37-ї паралелі, став «Камінь індіанця» 

— старе святилище народу мапуче за 16 км від ар-
гентинського кордону. Мапуче дуже шанують святого 
Себастьяна, тому тут поряд зі статуями Спасителя й 
Діви Марії я побачив кілька керамічних фігур цього 
святого.

Від «Каменя індіанця» почав повертатися в «циві-
лізацію». Але Анди не захотіли мене відпустити про-
сто так. Різко змінилася погода, почався дощ. Дуже 
доречно на моєму шляху виявилася залишена людь-
ми казарма прикордонної застави № 17 (саме на ній 
проходили службу прикордонники, які стали жертва-
ми Антукської трагедії). Розкрадати залишене май-
но тут просто нікому, та й менталітет у чилійців після 
Піночета не той, тому я розмістився в казармі з ком-
фортом — на м’якому дивані біля пічки-«буржуйки».

Однак наступного дня мені було вже не до ком-
форту. 17 км від казарми до монумента Антукської 
трагедії йшов під сильним пронизливим вітром і хо-
лодним дощем. Зупинитися довелося раніше, ніж пла-
нував, — у якійсь покинутій будові неподалік від мо-
нумента. На той час я добре намок і замерз, організм 
вимагав відпочинку й тепла. І дуже добре, що в мене 
був балон з газом! Ще раз величезне спасибі Олені 
Темченко — українці із Сантьяго — за те, що вона ку-
пила мені два балони, коли був у чилійській столиці. 
До речі, експедиції в пошуках капітана Гранта в Андах 
теж довелося потрапити в неабияку погодну халепу...

На зміну дощу в ніч з 9 на 10 жовтня випав сніг. Я 
навіть зрадів, бо сніг завжди краще від дощу. Дове-
лося втеплятися, обмотувати ноги в шкарпетках це-
лофановими пакетами, діставати з рюкзака куплену 
в Болівії теплу шапку і прямувати по свіжому сніжку 
уздовж озера Лаха. Далі почався спуск, зона снігу не-
забаром закінчилася. А потім зупинився пікап з дво-
ма працівницями національного парку, які й довезли 
мене до Антуко. Того дня ввечері я був уже «в цивілі-
зації».

* * *
Резюме: величезне mersi Жулю Верну за «навод-

ку» на 37-у паралель. Завдяки його великому рома-
ну я потрапив у саме «серце» Анд і отримав незабутні 
враження від повторення маршруту його героїв.

Олександр Волощук пройшов шляхом 
героїв Жуля Верна в Південній Америці
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Мешканцям Мадрида 
запропонують корисну 
їжу в автоматах
Влада столиці Іспанії збираєть-

ся регулювати асортимент харчових 
автоматів. Це має сприяти боротьбі з 
ожирінням.

Передбачається, що 30% усіх про-
понованих харчів становитимуть ко-
рисні закуски: питні йогурти, горіхи, 
готові до вживання фрукти й овочі.

Крім того, в громадських місцях 
планується встановити фонтанчики 
з питною водою, а також заборонити 
барам заманювати відвідувачів без-
коштовним алкоголем. Усе це має до-
помогти мадридцям стежити за сво-
їм здоров’ям і боротися із зайвою ва-
гою.

Німці хочуть 
заборонити мобільні 
телефони у школі
86% німців підтримують законо-

давчу заборону на користування мо-
більними телефонами в школах за 
французьким зразком. Про це свід-
чать результати соціологічного опиту-
вання. Нині в Німеччині така заборо-
на діє лише в Баварії.

У Франції школярам у віці до 16 
років заборонено користуватися мо-
більними телефонами від початку до 
кінця навчального дня. Мобільний, 
якщо дитина таки взяла його до шко-
ли, має залишатися вимкненим у ки-
шені школяра.

99-річна британка 
здійснила політ 
на планері
Мешканка Великобританії Олвін 

Хопкінс політала на планері у граф-
стві Саффолк. Здійснити мрію жінки 
допомогли в будинку для літніх людей, 
де вона живе, й місцевий аероклуб. 
Після польоту Хопкінс заявила, що на 
своє 100-річчя хоче повторити при-
году. Крім того, британка мріє своїм 
прикладом надихнути інших людей. 

У Китаї піаністи 
встановили 
світовий рекорд
Вони зіграли одночасно на 666 

фортепіано. Світовий рекорд був по-
битий на благодійній акції, присвяче-
ній сліпим дітям. У заході взяли участь 
піаністи з повіту Уцян провінції Хебей. 
При цьому серед рекордсменів були 
як професійні музиканти, так і люби-
телі. У результаті китайським музи-
кантам вдалося зібрати 7,3 мільйона 
доларів.

У Німеччині на фестивалі 
«Октоберфест» випили 
7,5 млн літрів пива 
У Мюнхені завершився 185-й що-

річний жовтневий народний фести-
валь пива «Октоберфест», який цьо-
го року відвідали 6,3 мільйона людей.

Гості фестивалю за два тижні ви-
пили 7,5 мільйона літрів пива. Літро-
вий кухоль коштував близько 11,5 
євро.

Організатори підрахували, скіль-
ки речей люди загубили під час свят-
кування. На території «Октоберфес-
ту» знайшли 840 паспортів, 460 га-
манців, 350 мобільних телефонів, 
300 ключів, 140 окулярів, 90 сумок і 
  рюкзаків, 20 парасольок.

Аукційний лім Greenstein & 
Company виставив на торги «Сі-
дур» (молитовник в іудаїзмі), що 
належав Мерилін Монро.

«Сідур» потрапив до Монро 
1956 року, коли вона вийшла за-
між за драматурга Артура Мілле-
ра. Монро й Міллер одружилися в 
Нью-Йорку 29 червня 1956 року, 
а через два дні відбулася єврей-
ська церемонія в Нью-Йорку.

2015 року організатори ви-
ставки в Єврейському музеї Нью-
Йорка, присвяченої наверненню 
в іудаїзм Мерилін Монро й Еліза-
бет Тейлор, відзначали, що факт 
прийняття іудаїзму двома найви-
значнішими світовими знамени-

тостями кіно викликав гордість у 
євреїв усього світу.

Дослідники біографії актриси 
дізналися про її духовний вибір 
з листів Роберта Голдбурга, який 
керував наверненням Монро в іу-

даїзм. У листі від 1962 року, напи-
саному через кілька тижнів після 
смерті Монро, рабин Голдбург пи-
сав, що актриса не була спершу 
пов’язана з будь-якою релігією, 
якщо не брати до уваги «деяких 
спогадів про протестантизм, який 
вона давно відкинула».

Близькі Монро вважали, що 
прийняття іудаїзму дозволило їй 
відчути себе «своєю» в будинку 
Міллера, оскільки вона, з дитин-
ства позбавлена сімейного тепла, 
мріяла про велику родину.

Після того, як 1961 року її 
шлюб з Міллером розпався, Мон-
ро, як вважають, зберегла при-
хильність до іудаїзму.

Торги відбудуться 12 листопа-
да. Нинішнім власником молитов-
ника є якийсь громадянин США, 
котрий проживає в Ізраїлі. 

Мерилін Монро народилася 
1 червня 1926 року. Вона стала 
секс-символом епохи. Улюблени-
ця мільйонів глядачів була зна-
йдена мертвою у своєму ліжку 5 
серпня 1962 року — у віці 36 ро-
ків. Поруч з її ліжком стояло без-
ліч ліків, і слідчі дійшли висновку, 
що це був суїцид. Однак існують 
ще кілька версій причин її смерті, 
згідно з якими кінозірку, ймовірну 
коханку братів Кеннеді, вбили че-
рез секретну компрометувальну 
інформацію, якою вона володіла.

Найдовший у світі безпересадковий 
авіарейс з’єднає Сінгапур та Нью-Йорк

Літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив найдовший у світі без-
пересадковий політ тривалістю 18 годин 45 хвилин. Рейс з’єднає Сінга-
пур з Нью-Йорком. Літак без пересадки долає 16,7 тисячі кілометрів. На 
його борту — 67 місць бізнес-класу й 94 місця преміум-економу.

Такі безпересадкові польоти плануються тричі на тиждень. Квиток у 
преміум-економ класі в один бік коштує 2 тисячі доларів.

Повернення «Титаніка»: нова версія 
корабля вирушить у перший рейс 

Сучасна версія легендарного пасажирського корабля, який зіткнув-
ся з айсбергом і потонув 1912 року, вирушить у свій перший рейс.

Подорож розпочнеться 2022 року й триватиме два тижні. Стартова точ-
ка — порт у Дубаї. Потім лайнер курсуватиме між англійським Саутгемпто-
ном і Нью-Йорком. Саме таким був перший і останній рейс «Титаніка».

Повернути судно до життя вирішила австралійська компанія Blue Star 
Line. На це витратили близько півмільярда доларів. Розробники зазнача-
ють, що нова версія вміщатиме 2400 пасажирів і 900 членів екіпажу.

На кораблі облаштують каюти, їдальню, бальний зал і легендарні схо-
ди, ідентичні до оригінальних.

На аукціон виставлено єврейський молитовник 
Мерилін Монро, яка 1956 року прийняла іудаїзм 

«Поїзд чотирьох столиць»: 
перший рейс 

«Укрзалізниця» 28 вересня о 14.07 відправила 
з Києва в перший рейс поїзд «Чотирьох столиць» — 
«Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига». У планах — продо-
вження маршруту до Таллінна. 

Прикордонно-митний контроль поїзда, як на 
в’їзд, так і на виїзд з України, здійснюють у пункті 
контролю станції «Київ-пасажирський» протягом 25 
хвилин. Таким чином, уникнуто зайвих зупинок поїз-
да на українській ділянці кордону в нічний час.

У складі поїзда — 10 вагонів, з яких дев’ять — 
класу «купе» і один — «люкс». У шостому вагоні купе 
поділяються на чоловічі й жіночі. 

Вартість проїзду з Києва до Риги в купе — 
2248,41 грн, у вагоні СВ — 4487,21 грн. 

«Я переконаний, що напрямок буде популярним, і за-
повненість поїзда — достатньою, аби знизити тариф», — 
сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

У Польщі виявили раніше 
невідомі елементи 

радянських атомних баз
Атомні радянські бази в Польщі не були майстер-

но замасковані, а на їхній території мешкали навіть 
родини військових з дітьми. Це вдалося з’ясувати ар-
хеологу Гжегожу Кяршису. Невідомі дотепер елемен-
ти радянських баз вдалося виявити завдяки аналізу 
розвідувальних матеріалів ЦРУ.

1969 року на території Польщі створили три вели-
кі склади ядерної зброї: в Темплеві, Бжежніці-Колонії 
та Подборську. Їхній основний елемент — монумен-
тальне, вкопане на декілька метрів у землю бетонне 
укриття, призначене для збереження атомних боєго-
ловок. До початку 1990-их років інформація про них 
була суворо засекреченою.

Проте аналіз розсекречених зображень амери-
канських супутників засвідчив: головні елементи 
баз, а також під’їзні шляхи й вертолітні майданчики 
прекрасно видно на супутникових знімках.

Завдяки аерологічному лазерному скануванню 
дослідник виявив раніше невідомі елементи баз — 
канави, що оточували всі три об’єкти, а також схов-
ки для автомобілів для транспортування боєголовок. 

На базах військові жили разом з родинами, у них 
навіть був дитячий садок, а біля будинків — сади, та-
кож утримували худобу.

20 жовтня мозирський 
активіст Володимир Телепун 
оскаржив у Комітеті ООН з 
прав людини заборону пікету 
проти втручання влади у вну-
трішні справи Білоруської не-
залежної профспілки праців-
ників радіоелектронної про-
мисловості.

У зверненні профспілко-
вий активіст заявив, що за-
борона Мозирським райви-
конкомом пікету є порушен-
ням його прав на мирні збо-
ри й вільне висловлювання 
своєї думки.

За словами правоза-
хисника Леоніда Судаленка, 
вони в цій справі викорис-
товували всі засоби право-
вого захисту в країні. «Без-

успішно оскаржили заборо-
ну у відповідних білоруських 
інстанціях — до Верховного 
суду. Чиновники заборонили 
проведення пікету у зв’язку 
з тим, що планувалося про-
вести пікет не на місці, ви-
значеному владою для таких 
заходів. Крім того, на гро-
мадян, які є організаторами 
масових заходів, покладе-
ні несумірні обов’язки щодо 
укладення відплатних дого-
ворів на обслуговування за-
ходів, що в даному випадку 
не було виконано», — проко-
ментував ситуацію правоза-
хисник.

Леонід Судаленко впев-
нений, що Комітет визнає по-
рушення прав Володимира 

Телепуна, й білоруська влада 
повинна буде створити в Мо-
зирі умови для висловлюван-
ня думок громадян у людних 
місцях. Крім визнання пору-
шення особистих прав, він 
просить рекомендацій для 
білоруської влади щодо змі-
ни законодавства про масо-
ві заходи.

Члени незалежної проф-
спілки РЕП на початку року 
активно протестували, за-
являючи пікети солідарнос-
ті на підтримку Телепуна. У 
Гомельському регіоні пікети 
були заявлені також у Річиці, 
Світлогорську, Вєтці, Добру-
ші, Гомелі. Влада не дозволи-
ла жодного із заявлених за-
ходів.

Дружину прем’єр-міністра Ізраїлю 
судять за буденні для українських 

корупціонерів вчинки
Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу 

Сара Нетаньягу постала перед судом 7 жовтня за звинувачен-
нями у зловживаннях. Її звинувачено в розтраті бюджетних 
коштів в офіційній резиденції прем’єр-міністра. Вона нібито за 
рахунок держави замовляла собі розкішні дорогі напої, зокре-
ма рожеве шампанське. Згідно з обвинувальним висновком, 
дії дружини прем’єра призвели до розтрати 100 тисяч доларів 
бюджетних коштів.

2016 року суд уже визнавав Сару Нетаньягу винною у при-
ниженні одного з працівників, унаслідок чого вона була виму-
шена виплатити йому 42 тисячі доларів компенсації.

У разі визнання винною дружина ізраїльського прем’єра 
може провести у в’язниці до п’яти років, проте такий вирок 
суду малоймовірний.

У лютому цього року ізраїльська поліція рекомендува-
ла генеральному прокурору висунути звинувачення прем’єр-
міністрові Біньяміну Нетаньягу в отриманні хабара, шахрай-
стві й порушенні громадської довіри. Нетаньягу, який загалом 
12 років очолює уряд, заперечив обвинувачення.

Майже 3,4 
мільярда людей 
живе в бідності

Майже половина насе-
лення Земної кулі живе менш 
ніж на 5,50 долара на день, 
незважаючи на зниження по-
казників крайньої бідності по 
всьому світу. Про це йдеться в 
доповіді Світового банку.

Існування на менш ніж 
3,20 долара на день — це по-
казник межі бідності в краї-
нах з рівнем доходу нижче від 
середнього. Показник у 5,50 
долара відображає стандар-
ти в країнах з рівнем доходу 
вище від середнього. А край-
ня бідність визначається як 
існування менш ніж на 1,90 
долара на день.

Побільшало 
людей, які живуть 
в умовах рабства

У світі налічується до 45,8 
млн людей, які живуть в умо-
вах сучасного рабства. За рік 
ця цифра збільшилася на 6 
мільйонів.

Щороку в рабство потра-
пляє 1,2 млн дітей. А щорічний 
дохід від торгівлі людьми ста-
новить 150 млрд доларів. 

Сучасне рабство — це 
експлуатація людини, коли 
вона зазнає безвихідного 
становища: не може відмови-
ти або втекти через погрози, 
насильство, примус, зловжи-
вання владою або обман. У 
такому становищі застосову-
ють і сексуальну експлуата-
цію, примусову працю, дитячу 
працю, примусовий шлюб.

Активіст з Мозиря відстоює в ООН право
на мирні збори

У Чехії хочуть заборонити 
використовувати 
тварин у цирках

Тут готуються внести до парламенту 
зміни до законодавства, які передбача-
ють повну заборону використання тварин 
у цирках.

Намір чеського уряду є непоганим сти-
мулом для України нарешті також зробити 
цей крок і приєднатися до десятків циві-
лізованих країн, які вже заборонили зну-
щання з тварин у цирках.

У серпні 2018 року у Вінниці міська 
рада заборонила розміщення на тери-
торії міста цирків-шапіто з тваринами. 
У листопаді 2017 року рішення про за-
борону цирків-шапіто з тваринами у сто-
лиці ухвалила Київрада. Крім того, шапі-
то не можуть приїжджати з тваринами у 
Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Черка-
си, Ужгород, Рівне, Луцьк та ряд інших 
міст України. 
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Що означають 
ці крилаті фрази?

П’ята колона 
«П’ята колона» — політичний термін, що має 

на увазі громадян, які діють в інтересах третіх 
держав, проти своєї країни.

Термін «п’ята колона» з’явився під час гро-
мадянської війни в Іспанії. 15 жовтня 1936 року 
націоналісти готувалися до штурму Мадрида, 
який тоді контролювали ворожі їм республікан-
ці. Щоб залякати населення столиці, генерал Емі-
ліо Мола, котрий командував армією франкістів, 
виступив зі зверненням по радіо. У ньому він ого-
лосив, що, окрім наявних у його підпорядкуванні 
чотирьох армійських колон за межами міста, він 
має ще й приховану п’яту колону, яка знаходиться 
в самому серці столиці.

Слідом за цим армія Мола почала наступ і пі-
дійшла дуже близько до Мадрида, зайнявши один 
з аеродромів за 10 км від іспанської столиці. Але, 
оскільки людей, боєприпасів, пального та зброї в 
націоналістів було набагато менше, ніж у респу-
бліканців, Франко й Мола вирішили все-таки не 
штурмувати мільйонного міста. 

Якщо гора не йде до Магомета, 
то Магомет іде до гори
Вираз не має ніякого стосунку до діяльності 

пророка Мухаммеда. Спочатку він був заснова-
ний на розповіді про пригоди хитруна Ходжі На-
среддіна.

Якось Ходжа, видаючи себе за святого, по-
хвалився могутністю своєї віри і здатністю ство-
рити диво. «Варто мені покликати камінь або де-
рево, — запевняв Ходжа, — і вони прийдуть до 
мене». Йому запропонували покликати дуб, що 
ріс неподалік. Тричі кликав Ходжа вперте дерево, 
але воно навіть не ворухнулося. Розсердившись, 
Ходжа сам попрямував до дуба. «Куди ж ти?» — 
не без зловтіхи запитали люди навколо. Ходжа 
відповів: «Святі не горді. Якщо дерево не йде до 
мене, я йду до нього».

Але англійський учений і філософ Френсіс Бе-
кон у своїй книзі «Моральні й політичні нариси» 
подав власний варіант цієї притчі, замінивши Хо-
джу на Магомета.

Магомет запевнив народ, що покличе до себе 
гору і з вершини її піднесе молитви за правовір-
них. Народ зібрався. Магомет знову й знову во-
лав до гори; коли ж гора не рушила з місця, він, 
анітрохи не бентежачись, сказав: «Якщо гора не 
йде до Магомета, Магомет прийде до гори».

Сенс цього виразу двоякий, як і історія його 
походження. Одні вважають, що він означає таке: 
аби отримати бажане, треба діяти самому, а не 
чекати склавши руки; інші впевнені, що вираз 
вживають, коли доводиться через певні обста-
вини підкоритися людині, від якої чекали покори. 

Жовта преса
Це словосполучення використовують, маючи 

на увазі  брехливу, низькопробну, ласу на всіля-
кі скандали й дешеві сенсації пресу. Виник вираз 
у США.

Річард Оутколт, американський художник-гра-
фік, 1895 року розмістив у кількох номерах нью-
йоркської газети «The World» серію фривольних 
малюнків з гумористичним текстом; серед ма-
люнків була зображена дитина в жовтій сорочці, 
якій приписували всілякі кумедні висловлюван-
ня. Малюнки полонили американську публіку, а 
оскільки дитина була в жовтій сорочці, її прозва-
ли «жовтим малюком». І незабаром уся серія гу-
мористичних малюнків отримала назву «Жовтий 
хлопчик».

Американська публіка була в захваті від цих 
публікацій. Затим в іншій американській газеті 
— «New-York Journal», яка переманила до себе ху-
дожника, почали друкувати аналогічну серію гу-
мористичних малюнків. Звичайно, між двома га-
зетами виникла суперечка через право першості 
на цього гумористичного «жовтого малюка». Про-
цес набув розголосу, адже гумористичний «жов-
тий хлопчик» мав великий успіх. Кожна з вищезга-
даних газет використовувала всі можливі спосо-
би для надання сенсаційних новин, обливала кон-
курента брудом, використовувала плітки. 

1896 року редактор «New-York Press» Ервін 
Уордмен опублікував у своєму журналі статтю. У 
ній презирливо назвав обидві газети-конкурент-
ки «жовтою пресою», яка не соромиться будь-
якими методами заманювати читачів. І після цьо-
го вираз став крилатим, він швидко витіснив ви-
раз «револьверна преса», який використовували 
в Європі від 1870 року. 

Розкопали 
скіфське городище

Археологи здійснюють розкопки на 
Більському городищі в Полтавській об-
ласті. Учені виявили поселення скіфської 
доби, знайшли уламки кераміки часів Ки-
ївської Русі та предмети епохи раннього 
залізного віку — уламки кераміки й нако-
нечники стріл.

Більське городище належить до кінця 
VIII – початку III століть до нашої ери. За-
гальна площа городища — 4400 га.

Учені зібрали 
по шматочках останній 

сувій Мертвого моря
Ізраїльські вчені розшифрували 

останній з двох непрочитаних Кумран-
ських рукописів, зібравши його з 60 кри-
хітних уривків. Це виявився календар сек-
ти есеїв — іудейського братства, яке хо-
валося в Іудейській пустелі біля Мертвого 
моря в II столітті нашої ери.

Над таємничим пазлом учені з універ-
ситету Хайфи працювали цілий рік. Спо-
чатку передбачалося, що це уривки з різ-
них рукописів, проте вченим вдалося ви-
явити фрагменти, яких не вистачало, й зі-
брати ціле. Деякі зі шматочків були менші 
за квадратний сантиметр.

Календар есеїв охоплював свята, що 
означали початок сезонів: «новий хліб», 
«молоде вино», «нова олія». 

Сувої знайшов 70 років тому в пече-
рах на березі Мертвого моря пастух-беду-
їн. Манускрипти на пергаменті й папірусі 
написані  івритом, арамейською та грець-
кою мовами. Близько половини їх містить 
ранні тексти з Біблії, включно з 10 запо-
відями. Експерти називають їх «найстарі-
шою збереженою копією Біблії».

Історики датують документи приблиз-
но III ст. до н .е – II століттям н. е. 

Від 1947-го по 1956 роки було знайде-
но 972 манускрипти.

Таємниці, відкриття, гіпотези

У Римі були незвичайні профе-
сії, які з плином часу розчинилися 
в історії. 

 
Добувач срібла. У Римі срі-

бло видобували руками. Хлопчиків 
опускали у вузькі тісні нори, дуже 
глибокі. Через спеку і наявність 
отруйних газів прожити в такому 
режимі можна було не більше трьох 
місяців. Але римлян це не турбу-
вало, оскільки робітниками були 
раби.

 
Стеркораріус. Стародавній Рим 

славився першим в історії прото-
типом каналізації. Але вона була 
індивідуальна в кожного вдома. 
Оскільки оселя знаходилася над 
великим контейнером з відходами, 
потрібна була негидлива людина, 
що вивозила все це «добро». Таку 
справу виконував стеркораріус. 

Організатор оргій. Оргія — це 
була велика світська вечеря з ви-
пивкою, їжею та жінками, яка іно-
ді закінчувалася сексуальними вті-
хами. Організатор оргій мав забез-
печити закупівлі, обладнати при-
міщення, надати кімнати гостям, 
запросити жінок і т. п. Представни-
ків такої професії не любили, але 
часто вдавалися до їхніх послуг.

 
Уринатор. Завданням урина-

торов було пірнати завглибшки 
30 метрів і більше, найчастіше для 
встановлення будівельних кон-
струкцій. Водолаз мав ковпак з по-
вітрям у вигляді дзвону зверху й 

вантаж на ногах. Канат з’єднував 
уринатора з поверхнею. Ця робота 
була дуже шанованою й високоо-
плачуваною.

 
Носильники привілейованого 

тіла. Незважаючи на те, що ці люди 
були завжди добре вдягнені й наго-
довані, вони виконували важку ро-
боту. Носили господаря і по сходах, 
сотнями сходинок. Ускладнювало 
роботу те, що «носилки» інкрустува-
ли золотом і склом. Крім того, тіло 
треба було нести акуратно, аби не 
викликати в господаря синдрому 
морської хвороби.

 
Творець табличок з прокльо-

нами. Якщо людина хотіла поба-
жати комусь зла, замовляла таку 
табличку й несла до храму. Вважа-
лося, що божество може прочитати 
табличку й виконати те, що там на-
писано. Писака (творець табличок) 
півдня вислуховував скарги гостей, 
а півдня — писав страхітливі про-
кляття.

Поховальний клоун. Поховаль-
ному клоуну платили за те, що він 
перевдягався в померлого, пово-
дився радісно, танцював і жарту-
вав. Римляни вірили, що це відже-
не злих духів і забезпечить помер-
лому радість у потойбічному житті. 
Під час похорону клоун бігав навко-
ло тіла, жартував, передражнював 
померлого та його манери. Деякі з 
таких клоунів були в пошані, їм на-
давали честь обслуговувати похо-
рони знатних людей і навіть імпе-
раторів. 

Прокляття Текумсе
Прокляття Текумсе — легенда про прокляття 

президентам США, колись сказане вмираючим інді-
анським вождем Текумсе за порушення білими до-
говору з індіанцями. Прокляття полягає в тому, що 
кожен американський президент, обраний в рік, що 
без залишку ділиться на 20, помре або буде вбитий 
до закінчення терміну президентських повнова-
жень.

Почалося з першого коліна, з Вільяма Генрі Гар-
рісона (призначений губернатором у 1800 р., віді-
брав в індіанців близько 12 000 км2 земель у 1809 
р., завдав вирішальної поразки індіанцям у битві 
біля річки Тіппекану 1811 р.). Він був обраний пре-
зидентом 1840 р., помер від запалення легенів 
1841 р., через місяць після інавгурації. 

Відтоді наступні шість президентів США, обрані 
або переобрані в рік, що без залишку ділиться на 
20, помирали на посаді (своєю смертю або від кулі 
вбивці). 

Друге коліно — Авраам Лінкольн, обраний 1860 
р., переобраний  1864 р., убитий 1865 р. 

Третє коліно — Джеймс Гарфілд, обраний 1880 
р., убитий 1881 р.

Четверте коліно — Вільям Мак-Кінлі, переобра-
ний 1900 р., убитий 1901 р.

П’яте коліно — Воррен Гардінг, обраний 1920 р., 
раптово помер  1923 р.

Шосте коліно — Франклін Рузвельт, обраний 
1932 р., переобраний у 1936, 1940 й 1944 рр., по-
мер 1945 р. 

Сьоме коліно — Джон Кеннеді, обраний 1960 р., 
убитий 1963 р. 

Прокляття Текумсе, за легендою, діяло до сьо-
мого коліна. Отже, вбивство Кеннеді було останнім.

Рональд Рейган (восьме коліно), обраний 1980 
року, вижив після замаху 1981 року і благополучно 
залишив посаду 1989 року.

Джордж Буш-молодший (дев’яте коліно) був об-
раний 2000 року. Після переобрання 2004 року в 
період свого другого терміну Буш 2005 року пере-
жив у Грузії замах (у нього кинули гранату).

Виявлено місце страт 
в Єрусалимі в період 
кривавого правління 

«святого» царя
Свідоцтва масових убивств, у тому 

числі жорстоких обезголовлювань, ско-
єних під час кривавого правління хасмо-
нейського царя Олександра Янная (103 
– 76 рр. до н. е.), були недавно виявлені у 
дворі поруч з Єрусалимським муніципалі-
тетом під час розкопок стародавнього во-
досховища.

«Ми витягли з ями більше 20 шийних 
хребців, які були розрубані мечем», — роз-
повів Йосі Нагар, антрополог з Ізраїль-
ського управління старожитностей. — Ви-
явили в ямі тіла й частини тіл немовлят і до-
рослих людей, жінок і чоловіків, які, ймо-
вірно, стали жертвами жорстокої бійні». 
Кістки ембріонів, виявлені під час розко-
пок, свідчать про те, що серед жертв були 
навіть вагітні жінки.

Син Іоанна Гиркана Олександр Янне-
ус, відомий як Олександр Яннай, служив 
первосвящеником Другого Храму під час 
27-річного царювання. Правління цього 
«святого чоловіка» було відзначено при-
дворними інтригами й нескінченними вій-
ськовими кампаніями, в яких він придбав 
і втратив ряд територій.

Це був час жорстокої боротьби за 
владу між єврейськими саддукеями і фа-
рисеями, що спричинила шестирічну гро-
мадянську війну в Іудеї, яка призвела до 
смерті близько 50 тисяч євреїв. Під час 
війни іудеї ініціювали втручання селев-
кідського царя. Але воно об’єднало єв-
рейський народ проти спільного ворога, 
сприяло відсічі тим, хто його покликав.

Згідно з коментарем до книги Наху-
ма, виявленої як частина сувоїв Мертво-
го моря в Кумрані, після закінчення війни 
Олександр Яннай покарав близько 800 
своїх політичних ворогів, засудивши їх до 
розп’яття. Інші були обезголовлені й роз-
членовані. 

На Дніпропетровщині 
знайшли дивного 
кам’яного ідола 

Йому кілька сотень років. Новину опри-
люднив Дніпровський історичний музей імені 
Яворницького.

«В околицях смт Магдалинівка, на висо-
кому кургані, студент Київського університету 
знайшов унікальний кам’яний хрест — більше 
2 метрів завдовжки, зроблений зі статуї поло-
вецького воїна. Хрест поповнив нашу музейну 
колекцію, яскраво демонструючи поєднання, 
зіткнення двох світів — язичницького та хрис-
тиянського, двох життів — кочового й осілого», 
— йдеться в повідомленні музею.

Загадка стародавнього міста: 
чому Ангкор занепав

Учені давно сушать голови над тим, чому одне 
з найдосконаліших  свого часу міст світу повніс-
тю спорожніло. У XII столітті в Ангкорі, що знахо-
диться в Камбоджі, мешкало близько мільйона 
осіб, але до середини XIX століття, коли був зано-
во відкритий храмовий комплекс Ангкор-Ват, від 
слідів міської забудови не залишилося й сліду. Го-
ловною причиною занепаду мегаполісу назива-
ють розграбування міста тайськими військами 
1431 року. Але вчені з Нової Зеландії озвучили 
ще одну можливу причину зникнення Ангкора.

Цілком можливо, що технології, які сприя-
ли розквіту міста, призвели до його занепаду. 
Мова йде про міську систему водопостачан-
ня. Розвинена мережа каналів, резервуарів 
і ровів, яка служила для зрошення навколиш-
ніх полів і давала воду місцевим мешканцям, 
не витримала різких змін клімату і поступо-
во стала непридатною. Щоб зрозуміти, як по-
годні умови вплинули на ангкорський водогін, 
учені провели комп’ютерну симуляцію. Потуж-
ні повені, які чергувалися з тривалими засуха-
ми, призвели до засмічення земляних каналів 
і руйнування їхніх стін. Через ці обставини та 
неврожаї почався відтік населення з міста, і 
дуже ймовірно, що до моменту захоплення міс-
та тайцями Ангкор уже був напівпорожній.

Дивні професії Давнього Риму
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Неосяжні простори радян-
ських заповідників вабили не 
одного любителя пополювати, 
але їхні єгері чуйно пильнували 
браконьєрів. Інша річ, коли на 
стежку війни з фауною виходи-
ли найвищі комуністичні бонзи. 
Для них доступ у заповідники 
був відкритий повсякчас, і вони 
справно цим користувалися.

Певний час вважали, що ідея 
створення заповідно-мислив-
ських господарств у СРСР нале-
жала Міністерству лісового гос-
подарства. Насправді воно лише 
втілило бажання тодішнього ра-
дянського лідера Микити Хру-
щова, знаного любителя полю-
вання, а той підхопив цю ідею 
за кордоном. Улітку 1956 року 
перший секретар ЦК разом з 
міністром харчової промисло-
вості Анастасом Мікояном від-
відав соціалістичну Югославію. 
Після офіційних церемоній і ро-
бочих засідань її керівник, за-
тятий мисливець Йосип Тіто за-
пропонував неофіційну части-
ну візиту провести, полюючи 
на острові Бріоні. Тут містилася 
його мисливська дача. Радян-
ським гостям дуже сподобалося, 
як на острові все було облашто-
ване для полювання високих чи-
новників. Повернувшись додо-
му, Микита Сергійович розпоря-
дився створити подібні об’єкти в 
СРСР. Нові мисливські дачі збу-
дували в Біловезькій Пущі (Ві-
скулі), біля Москви (Завидове), у 
Кримському заповіднику.

До речі, коли Тіто прибув з 
аналогічним візитом до СРСР, 
Хрущов «повернув боржок» ко-
лезі, розпорядившись організу-
вати для двох югославських лі-
дерів полювання у Кримському 
заповіднику. Газета «Известия» 
повідомила 4 грудня 1956 року: 
«Ялта. 1-го, 2-го і 3-го жовтня 
Президент Федеративної Народ-
ної Республіки Югославії Йосип 
Броз Тіто, Перший секретар ЦК 
КПРС Микита Хрущов, заступник 
Голови Союзного виконавчого 
віча Югославії Олександр Ранко-
вич і супровідні особи були на по-
люванні в лісових угіддях Крим-
ських гір і сьогодні ввечері по-
вернулися в район Ялти. Полю-
вання пройшло успішно. Хрущов, 
Тіто і Ранкович повернулися з 
трофеями — вбитими оленями».

Згодом з’ясувалося, що ви-
дання мимоволі «підставило» лі-
дера СРСР перед громадськістю, 

адже якраз перед тим в Україні 
затвердили нові правила полю-
вання, що забороняли відстріл 
оленів. Тому, аби в майбутньому 
не дискредитувати себе в очах 
народу порушенням закону, пар-
тійні керівники заборонили пи-
сати в газетах про свої мислив-
ські успіхи.

За часів Хрущова виїзди на 
полювання в заповідники ста-
ли дуже модними серед партій-
ної номенклатури. Причому при-
їздили вони сюди будь-якої пори 
року, навіть у період парування, 
коли на звірів полювати катего-
рично заборонено. Одного разу 
маршал Кирило Мерецков зі 
своїм почтом приїхав пополюва-
ти в Біловезьку Пущу під час па-
рування оленів, чим просто шо-
кував місцевих єгерів. 

Микита Сергійович дуже лю-
бив лови в заповідниках За-

видове, Біловезька Пуща та 
Кримському. В останньому він 
найчастіше полював з Петром 
Шелестом і Володимиром Щер-
бицьким — партійними лідера-
ми радянської України. Перший 
секретар ЦК Компартії України 
Петро Шелест згадував, як у се-
редині січня 1964 року Хрущов 
разом з лідером Куби Фіделем 
Кастро приїздили на полювання 
в мисливське господарство За-
лісся, що під Києвом. Полюван-
ня вийшло на славу. Радянський 
вождь «завалив» двох великих 

кабанів, двох козлів і чотирьох 
зайців. Кастро вбив оленя, двох 
козлів і кабана.

Також Хрущов гостював у за-
казнику біля Полтави, спершу 
призначеному для полювання 
ударників праці. Рано-вранці ра-
зом з місцевим єгерем, який пе-
резаряджав дві рушниці, Микита 
Сергійович вирушив до лісу. Спо-
чатку, поки місцева живність ще 
не боялася мисливців, генсек 
устигав за півтори години настрі-
ляти більше півсотні качок. Де-
яких з них надсилали на домаш-
ню кухню, а решту — в кафе київ-
ського Будинку уряду, де, подаючи 
качине м’ясо, відвідувачам часом 
жартівливо казали: «Сьогодні вас 
пригощає Микита Сергійович».

У процесі полювання Хрущов 
любив пожартувати з єгерями 
та й лаявся, як справжній мис-
ливець. Дуже не любив програ-

вати в мисливських баталіях, че-
рез що нерідко злився. 

Наступник Микити Сергійо-
вича Леонід Брежнєв перевагу 
віддавав завидовським угіддям. 
Виїжджав він кілька разів на по-
лювання і в київські угіддя з пер-
шим секретарем ЦК КПУ Воло-
димиром Щербицьким. Любив 
генсек після вдалого полюван-
ня розсилати м’ясо впольованих 
тварин членам Політбюро, міні-
страм та наближеним.

«Після вдалого пострілу, коли 
кабан біля наших ніг, Леонід Ілліч 
дозволяв нам випити по чарці го-
рілки, — згадував процес полю-
вання Брежнєва один з його ге-
нералів. — Це був незмінний ри-
туал, ми вітали один одного. Піс-
ля закінчення полювання ішов 
інший ритуал, який ніби продо-
вжував задоволення. Началь-
нику охорони доручали відріза-
ти кожному в подарунок шма-
ток м’яса. Спочатку через охоро-
ну, а пізніше через фельдзв’язок 
Брежнєв відправляв кабанятину 
деяким членам Політбюро, міні-
страм. Навздогін телефонував, 
розповідав подробиці полюван-
ня, радив, як краще готувати ви-
різку, грудинку».

 Про полювання перших осіб 
СРСР досі ширяться байки й не-
билиці. У багатьох оповіданнях і 
анекдотах згадують, що стріляли 
вони зазвичай підсадну дичину, 

або це одночасно з ними робили 
снайпери з кущів. Насправді було 
не так. Більшість кремлівських 
мешканців пройшли війну, тому 
поводитися зі зброєю та стріля-
ти вміли чудово. Ось, наприклад, 
Брежнєв записував у своєму що-
деннику за 1977 рік мисливські 
трофеї: «15 квітня, Завидове. 4 
качки — 33-я за сезон».

Єгері, які брали участь в уря-
дових полюваннях, навіть мали 
свій негласний рейтинг влучних 
стрільців серед політиків. Най-
кращим вважався керівник со-
ціалістичної Угорщини Янош Ка-
дар, другим — Хрущов, третім — 
Брежнєв. А «батько перебудови» 
Михайло Горбачов, на відміну від 
своїх попередників, полював не-
вміло. Одного разу в Біловезькій 
Пущі сам собі прикладом навіть 
поставив синець — трапилася 
віддача при пострілі.

До речі, Хрущов і Брежнєв 
були любителями полювати в за-
гонах, попередньо зручно розта-
шувавшись на вишках, але ніколи 
не відстрілювали дичину з маши-
ни з увімкненими фарами, як це 
робив голова Ради Міністрів ра-
дянської Білорусі Тихон Кисельов.

Популярні також розповіді 
про страшні пиятики після полю-
вання генсеків разом із супрово-
дом, на яких вожді роздаровува-
ли всілякі сувеніри. Справді, жод-
не полювання та риболовля не 
відбуваються без горілки й за-
куски — це традиція. Радянські 
політики її теж не порушували.

Відомо, що для таких учт єге-
рі наперед відстрілювали дичи-
ну. Після того, як її перевіряли 
ветеринарні лікарі, починалося 
приготування. Уже потім у про-
цесі гуляння генсеки роздавали 
єгерям, кухарям і прислузі тро-
феї. Після полювання в Югосла-
вії Леонід Ілліч роздарував прак-
тично всіх убитих ним зайців, фа-
занів і оленів кухарям та обслузі.

Зазвичай столи на таких гу-
ляннях ломилися від закусок. 
Збідніли вони за правління 
Брежнєва. Якось під час тради-
ційної завидовської трапези ди-
ректор мисливського господар-
ства надто захопився чорною 
ікрою, черпаючи її ложка за лож-
кою. Генсек мовчки на нього по-
глядав, а коли той закінчив, за-
уважив: «Це вам ікра, а не греча-
на каша!» Чиновник не розгубив-
ся: «Треба ж! А я й не помітив». 
Кажуть, після цього випадку 
харчовий раціон полювальників 
дещо збіднів.

Мисливські поїздки вносили 
до неофіційної програми під час 
візитів до СРСР іноземних дер-

жавних діячів. Нерідко саме там, 
у неформальній обстановці, від-
бувалося обговорення важли-
вих міжнародних проблем. Пу-
щанский заповідник у 1950-х 
роках відвідав перший секре-
тар Польської об’єднаної робіт-
ничої партії Владислав Ґомулка. 
Під час полювання він із забій-
ної позиції не влучив у кабана. У 
Кримському заповіднику разом 
із Хрущовим полював король 
Афганістану Мохаммед Захір-
шах із сином. Король не вполю-
вав нічого, а Хрущов зумів за-
стрелити оленя.

На екзотичне для себе са-
фарі в Завидовський заповід-
ник узимку приїздив лідер «Ост-
рова Свободи» Фідель Кастро. У 
травні 1973 року Брежнєв сюди 
ж привіз держсекретаря США 
Генрі Кіссінджера і при нагоді 
запропонував підписати проект 
Угоди про запобігання ядерній 
війні. Кіссінджер відповів, що не 
має таких повноважень. Між по-
літиками виникла суперечка, яку 
розв’язали таким чином: Бреж-
нєв наполіг на отриманні від 
американця «розписки» на про-
стому аркуші паперу щодо готов-
ності уряду США підписати зга-
дану угоду.

Завидове 1964 року стало 
місцем конспіративних зустрі-
чей партійних високопосадов-
ців, які готували переворот про-
ти Хрущова. Напередодні жовт-
невого пленуму ЦК КПРС член 
Президії ЦК Геннадій Воронов 
отримав особисто від Брежнєва 
запрошення з’їздити на полю-
вання в Завидовські угіддя. Піз-
ніше він про цю поїздку писав: 
«Після полювання застілля було 
проти звичаю коротким. Коли 
почали збиратися додому, Ан-
дропов запропонував мені їхати 
в Москву в одній машині разом з 
ним і Брежнєвим. Щойно виру-
лили на трасу, Андропов підняв 
скло, що відділяло в салоні заднє 
сидіння від шофера з охоронцем, 
і повідомив мені про підготовле-
ний план повалення Хрущова... 
Брежнєв вставляв у розмову 
лише репліки. Начепивши на ніс 
окуляри, всю дорогу він шелес-
тів аркушами зі списком членів 
ЦК: проти одних прізвищ ставив 
плюси, проти інших — мінуси, 
підраховував, перекреслював 
значки, мінуси змінював на плю-
си й бурмотів: «Буде, баланс буде 
безпрограшний».

 
Володимир ГІНДА

Zbruc.eu, 01.02.2015
Сайт «Аргумент», 

12.02.2015

Радянські бонзи — браконьєри в заповідниках

М. Хрущов на полюванні (сидить у центрі), 
ліворуч від нього стоять О. Косигін і А. Мікоян.

Микита Хрущов і Фідель Кастро на полюванні в Заліссі біля Києва.

Леонід Брежнєв і перший секретар ЦК Компартії України Володимир 
Щербицький у мисливському господарстві Залісся на Київщині.
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      Cвіт історії

Крапки над «Ї»: 
реконцептуалізація Української революції

Чи варто оцінювати 
діячів, що підтримали 
більшовицьку Росію, 
як колаборантів?
Досі в Україні колаборацію при-

кладають лише до співпраці україн-
ців з німецьким окупаційним режи-
мом 1941 – 1945 років. Насправ-
ді колаборація розпочалася значно 
раніше, коли велика кількість укра-
їнців підтримала російську більшо-
вицьку окупаційну армію в 1918 – 
1920-х роках. Ця колаборація мала 
два суттєвих різновиди.

Перший — колаборація з надією 
збудувати в Україні ліву (комуністич-

ну) незалежну державу. Таку кола-
борацію з примусу обставин можна 
вважати меншим злом. До неї на-
лежали українські діячі боротьбіст-
ської та укапістської партій, а та-
кож деякі члени РКП (б), що були сві-
домими українцями: В. Еллан-Бла-
китний, М. Скрипник, О. Шумський, 
П. Любченко, М. Хвильовий, А. Рі-
чицький та ін.

Сутнісно вона була й не зовсім 
колаборацією, бо ці діячі вірили, що 
будують ліву незалежну Україну.

Другий різновид — колаборація 
за свідомим вибором окупанта як 
свого ідейного союзника. Остання 
в Україні мала масовий характер й 
охопила передусім непартійну масу 
пересічного загалу, який мислив ка-
тегоріями «єдиної неділимої».

Боротьба 
з російською 
національною ідеєю, 
«русским миром»
Українська революція 1917 – 

1921 років не лише покликала до 
життя Українську державу новітньо-
го часу, а й у ширшому сенсі стала 
каменем спотикання для поширення 
російської національної ідеї за межі 
території колишньої Російської імпе-
рії.

Спроба утворення державно-
го організму на українських етніч-
них територіях, котрі ледь чи вдвічі 
перевищували сучасну Українську 
державу, змусили росіян відмовити-
ся від бажання приєднати Боспор і 
Дарданели зі Стамбулом до своєї ім-
перії, до домінації на Балканах.

Українським військом і по-
встанськими загонами було зупи-
нено наступ червоних військ на Єв-
ропу в 1919 – 1920 роках.

Українська ідея покликала до 
життя відродження Кубані, укра-
їнського населення Вороніжчини і 
Стародубщини, українців Далекого 
Сходу, які намагалися утворити Да-
лекосхідну Українську республіку, й 

навіть Китаю, де в Харбіні діяли по-
тужні українські культурно-громад-
ські установи.

Кубанці воювали в збройних 
силах УНР, постали вищі й середні 
українські заклади в Катеринода-
рі та інших станицях, з Вороніжчи-
ни походив один з найкращих поетів 
Розстріляного Відродження — Євген 
Плужник.

Частиною України були Ростов-
на-Дону й Таганрог, а також Берес-
тейщина.

Проте доба деукраїнізації та ша-
леного наступу російського шовініз-
му в 1920 – 1930-х роках ліквідува-
ла український національний спро-
тив у межах Російської держави.

Автономія, федерація, 
самостійництво: 
протиставлення чи 
послідовність дії?
Колишні гетьманці й консерва-

тори доводили виключно своє пра-
во говорити про українську держав-
ність, відмовляючи в цьому респу-
бліканцям (уенерівцям), тавруючи їх 
федералістами, які не сприймали са-
мостійницької ідеї.

Багато для цього зробив 
В’ячеслав Липинський. Своїм тала-
новитим словом він намагався шу-
кати союзників у «ворожому таборі».

Проте неумисно посіяв переко-
нання, що всі прихильники респу-
бліки були лише федералістами. І 
саме тому визвольна боротьба укра-
їнського народу зазнала поразки, 
мовляв, лідери революції — М. Гру-
шевський, С. Петлюра та В. Винни-
ченко — були противниками власної 
держави. У свою чергу республікан-
ці (М. Славинський, П. Чижевський, 
П. Христюк) підкреслювали наці-
онально неукраїнський характер 
гетьманської держави. Вони казали, 
що вона була малоросійським кон-
структом і по суті творила союзну з 
Росією територію.

Насправді М. Грушевський був 
тією людиною, яка виховала біль-
шість національних консерваторів: 
С. Томашівський, І. Кревецький, по-
части й В. Липинський були його 
учнями.

Федералізм для України був 
хворобою бездержавності, слаб-
кості громадського життя. Ця слаб-
кість штовхала провід українсько-
го руху до пошуку компромісу з ро-
сійським впливом, що переважав в 
Україні.

Автономія/федерація була комп-
ромісом з російською національною 
ідеєю, але зовсім не запереченням 
української державності.

Федералізм М. Грушевсько-
го партією соціалістів-федераліс-
тів сприймався як перший етап для 

здобуття незалежності. М. Грушев-
ський писав, що федерація є наступ-
на фаза щодо самостійності, маючи 
на увазі утворення європейського 
союзу в майбутньому.

Розчарування поразкою не по-
винне сьогодні нам застеляти очі на 
той факт, що і праві, й ліві сили роби-
ли одну державну справу, розходили-
ся в тактиці, а не у стратегічній меті.

Різні проекти 
української 
державності
Серед сучасних істориків уене-

рівського й гетьманського спряму-
вання існує тенденція протиставля-
ти свій напрям іншому, як більш від-
повідний чи кращий.

Часто-густо сторони дискусії 
взаємно ставлять одне одного ледь 
не в одну шеренгу з ворогами укра-
їнської державності.

Приміром, на думку гетьманців, 
боротьбісти, йдучи на співпрацю з 
більшовиками, зрадили ідеї само-
стійної України, дорівняли себе до 
окупанта.

З іншого боку, звучать закиди 
такого ґатунку, що український ді-
дич зрадив українській національ-
ній ідеї, коли підтримав гетьманську 
державу, в такий спосіб працював 
на чужу російську монархічну ідею.

В інтерпретаціях Української ре-
волюції важливо виходити з того, що 
в Україні мали право на життя оби-
два проекти побудови національ-
ної держави — і республіканський, 
і консервативний. Якби якась з них 
перемогла, Україна від цього одна-
ково виграла. Так на цю справу ди-
вилися справжні патріотично нала-
штовані діячі. 

Приміром, Дмитро Дорошенко 
був членом Генерального секретарі-
ату УНР, а в часи Української Держа-
ви — міністром закордонних справ у 
кабінеті Федора Лизогуба.

В’ячеслав Липинський після па-
діння П. Скоропадського ще півроку 
залишався послом Директорії УНР у 
Відні.

Олександр Лотоцький був і чле-
ном Центральної Ради, і міністром 
сповідань Української Держави.

Іван Огієнко був ректором 
Кам’янецького університету за 
П. Скоропадського та міністром спо-
відань в урядах Директорії УНР.

Зі Скоропадським у перші міся-
ці шукали спільну мову С. Петлюра й 
навіть В. Винниченко.

Низка вищого офіцерства слу-
жила і УНР, і у військах Української 
Держави.

Євген Чикаленко дуже засму-
чувався фактом падіння держави 
П. Скоропадського через повстан-
ня проти нього Директорії УНР. Він 
вважав, що краще мати напівукраїн-

ську державу з проросійським дер-
жавним апаратом, ніж одержати ро-
сійську державність у вигляді совіт-
ської України.

Напівукраїнську державу з ча-
сом можуть українізувати. Російську 
— ні.

Чи мала Українська 
Держава 
Скоропадського  
самостійницьку 
політичну лінію?
Самостійництво П. Скоропад-

ського часів його співпраці з УСХД 
від 1920 року низка істориків непра-
вомірно переносить на часи квітня – 
листопада 1918 року, коли гетьман 
виразно перебував під впливом ро-
сійської великодержавної ідеології 
та був політичним росіянином.

Про російські культурні й дер-
жавні пріоритети П. Скоропадсько-
го свідчать його «Спогади», які через 
їхній проросійський характер відмо-
вився повністю друкувати в «Хлібо-
робській Україні» В. Липинський.

Безперечно, держава П. Скоро-
падського мала поважні досягнен-
ня в царині будівництва національ-
ної культури (українські університе-
ти в Києві, Кам’янці, Полтаві, гімна-
зії, Українська академія наук, театр, 
музей тощо) та на міжнародній арені 
(визнання України незалежною дер-
жавою низкою країн Європи).

Але сам П. Скоропадський ви-
знавав, що його мрією була федера-
тивна Росія, з Україною як частиною 
російського простору.

До самостійництва його штов-
хала кайзерівська Німеччина, яка 
хотіла мати в Україні свого союзни-
ка, що остаточно розірвав усі сто-
сунки з Росією.

Саме москвофільству суспільної 
бази Скоропадського ми зобов’язані 
сумнозвісній федеративній грамоті 
й повстанню проти нього Директорії.

Скоропадський орієнтувався 
не на Хліборобсько-демократич-
ну партію В. Липинського, Д. Дон-
цова і М. Міхновського та братів 
В. й С.Шеметів. Це було б цілком ло-
гічним, коли б гетьман дійсно ба-
жав принципового незалежницько-
го курсу країни. Натомість гетьман 
орієнтувався на проросійський Про-
тофіс і Союз земельних власників. А 
вони були силами російського капі-
талу й поміщицтва, складалися з ко-
лишніх діячів великодержавних, мо-
нархічних і чорносотенних партій.

Для Скоропадського і Липин-
ський з Донцовим, і навіть Д. Доро-
шенко — всі були занадто крайніми 
українськими шовіністами, «щирими».

Зразком українця для гетьмана 
були такі представники українських 
сил, як В. Науменко, М. Василенко, 
котрі обстоювали малоросійські по-
зиції.

Гетьман намагався балансува-
ти, зберігаючи нейтральну лінію між 
УХДП і Протофісом. Проте через пе-
ревагу російських сил він став вираз-
ником їхнього політичного інтересу.

Українським політиком П. Скоро-
падський став уже в еміграції і пере-
дусім завдяки ідеологічному впливу 
В. Липинського.

Хто більший державник 
— Грушевський 
чи Скоропадський?
Часто історики, прихильники 

П.Скоропадського, вважають його 
більшим і кращим державником за 
націонал-демократа М. Грушевсько-

го. Мовляв, гетьман був досвідче-
ним землевласником і краще розу-
мів, як будувати державу, ніж інтелі-
гент Михайло Грушевський.

Джерело таких міркувань — у 
«Листах до братів-хліборобів» В. Ли-
пинського: консерватизм є кращим 
за анархізоване республіканство.

Проте теоретичні побудови — 
одне, а практика Української Дер-
жави П. Скоропадського — це інша 
реальність.

1918 року П. Скоропадський не 
був українським державником, він 
намагався зберегти в Україні лад 
старої Російської держави, спира-
ючись на російськокультурні кола 
поміщицтва і підприємців, які були 
вороже налаштовані до свідомого 
українства.

Скоропадський не визнавав по-
стулатів традиційної української по-
літичної лінії від середини ХІХ сто-
ліття: понять «українська етнічна 
територія», «галицький П’ємонт», 
спільна українська культура для під-
польської та підросійської України.

Він не володів літературною 
українською мовою, вважаючи  то-
дішню її версію «галичанським ви-
твором».

Попри мирну передишку, Скоро-
падський не зміг провести аграрної 
реформи, щоб спертися на селян-
ські заможні маси.

Він не знайшов компромісу із со-
ціалістами нерадикального табору.

Гетьман орієнтувався на Білу Ро-
сію, фактично був союзником А. Де-
нікіна, який у питаннях національ-
ної політики зарекомендував себе 
україножером. Був противником га-
личан, не намагаючись використати 
їх великий державотворчий потен-
ціал, зберігав сліпу віру в значення 
російської культури для України.

Натомість М. Грушевський від 
кінця ХІХ століття боровся за авто-
номію України у складі обох імперій 
— Російської та Австрійської. Фак-
тично він підготував Україну до 
сприйняття незалежниць-
ких постулатів.

Керівні діячі КП(б)У під час українсько-більшовицької війни. Зліва 
направо: Олександр Хмельницький, Мойсей Рухимович, Мойсей 

Грановський, Володимир Юдовський, Климент Ворошилов, Володимир 
Мещеряков, Микола Подвойський, Анжеліка Балабанова, 

Християн Раковський, Микола Скрипник, Володимир Затонський. 

Дмитро Дорошенко.

Професор Михайло Грушевський, 
Голова Центральної Ради.

Гетьман Павло Скоропадський.
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11 Грушевський продовжу-
вав справу кирило-мефодіївців, 

які за свого федеративного бачення 
перспектив України не відкидали ідеї її 

окремішності (Т. Шевченко й П. Куліш).
Його «Історія України-Руси» стала нау-

ковою підставою для проголошення укра-
їнськими партіями курсу на політичну 
окремішність України.

Використовуючи політику «Нової ери» 
й курс «Галичина — український П’ємонт», 
М. Грушевський на галицькому ґрунті 
створив неформальну Українську акаде-
мію наук — НТШ.

Він підготував кадри нової інтелігенції, 
яка питання національної окремішності ста-
вила на чолі своєї громадської діяльності.

Грушевський у своїй праці «На порозі 
Нової України» (березень 1918) ствердив 
конечність української незалежності, не-
обхідність будівництва самостійної Украї-
ни та кінець московської орієнтації.

Грушевський — один з батьків ІV Уні-
версалу Центральної Ради, ініціатор під-
писання угоди з Німеччиною в березні 
1918 року.

У своїй діяльності й риториці Грушев-
ський був більшим самостійником, ніж 
федераліст Павло Скоропадський — при-
наймні, якщо говорити про Грушевського і 
Скоропадського  1918 року.

Позитив Берестейської 
угоди 1918 року. Чи були 
німці окупантами?
Берестейський мир — великий трі-

умф української дипломатії, яка вивела 

Україну на міжнародну арену. УНР проти-
ставилася Антанті, але перетворилася із 
суб’єкта на об’єкт історичного процесу.

Берестейський мир дозволив пере-
могти більшовицьку анархію, яка запану-
вала в Києві, й повернутися до влади в 
Києві Центральній Раді.

Згідно з Берестейською угодою Укра-
їна одержала найбільшу територію своєї 
держави, яку вона не має навіть сьогодні.

До складу України входила вся укра-
їнсько-етнічна Берестейщина, Гомель-
щина, Мозирщина (тепер Білорусь), з ни-
нішніх російських територій Україна одер-
жала шмат Донщини — міста Ростов-на-
Дону і Таганрог.

За таємною частиною угоди Німеч-
чина й Австро-Угорщина визнавали за-
хідний кордон України по етнічних тери-
торіях — по Сяну й Західному Бугу (Пе-
ремишль мав бути українським), а та-
кож погоджувалися на поділ Галичини на 
два коронних краї — український і поль-
ський.

Берестя розв’язало психологічну 

проблему українських політиків дивити-
ся на міжнародну політику з озиранням 
на російський державний інтерес. Бе-
рестейська угода покінчила з так зва-
ним «песім обов’язком супроти Москви» 
(М. Грушевський).

Але це народжувало нову проблему: 
чи вважати німецькі війська (за старою 
традицією комуністичної пропаганди) 
окупаційними силами?

Більшовицькі війська, що воювали 
з УНР, безсумнівно, були окупантом. Ні-
мецьке військо прийшло в Україну як со-
юзна УНР військова формація.

Німецькі команди надуживали свої-
ми союзницькими правами, здійснюючи 
репресивні акти проти деяких сіл. Але ми 
не маємо юридичних підстав казати про 
армію Німеччини як окупаційну.

Коли порівняти діяльність червоних 
загонів більшовицької армії в Україні з 
німецькими командами, то різниця буде 
не на користь російських більшовиків. 
Німці брали зерно в певних домовлених 
з УНР межах. У цьому порівнянні — про-
яв окупаційної сутності комуністичного 
режиму в Україні.

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 

Поч. у № 137. 
Закінчення — в наступному номері

2 листопада 
1950 — помер  Бернард 

Шоу, англійський письмен-
ник, Нобелівський лауреат 
1925 року. 

3 листопада 
1937 — Микола Куліш, 

український драматург, ре-
жисер, загинув у радянських 
таборах. 

5 листопада 
1938 —  народився Джо 

Дассен, французький співак. 
6 листопада 
1811 — народився Мар-

кіян Шашкевич, український 
письменник, голова «Руської 
трійці». 

1893 — помер компози-
тор Петро Чайковський.

7 листопада
Народилися: 1857 — 

Дмитро Багалій, український 
історик і громадський діяч, 
ректор Харківського універ-
ситету у 1906 – 1910 рр., 
міський голова Харкова у 
1914 – 1917 рр.; 1879 — Лев 
Троцький (Бронштейн), росій-
ський більшовицький діяч, 
голова Петроградської ради 
робітничих і солдатських де-
путатів у 1917 р., нарком іно-
земних справ у 1917 – 1918 
рр., головком Червоної ар-
мії у 1918 – 1925 рр., надалі 
— лідер крила антисталініс-
тів. Програвши в боротьбі за 
владу Сталіну, був виключе-
ний з партії, висланий із краї-
ни і вбитий у Мексиці підісла-
ним агентом НКВС.

1917 — Жовтнева рево-
люція в Росії. 

1940 — у Канаді створе-
но Комітет українців Канади 
(КУК).

1944 — Франклін Руз-
вельт уперше в історії США 
обраний президентом на чет-
вертий термін.

8 листопада 
1793 — у Парижі для пу-

бліки відкрили Лувр.
1895 — німець Вільгельм 

Рентген відкрив ікс-промені, 
згодом названі його ім’ям. 

Народилися: 1877 — 
Дмитро Вітовський, україн-
ський політик і військовий, 
полковник легіону Україн-
ських січових стрільців, дер-
жавний секретар військових 
справ ЗУНР; 1935 — Ален 
Делон, французький актор 
кіно й театру.

9 листопада 
1794 — помер Григорій 

Сковорода, видатний україн-
ський просвітитель-гуманіст, 
філософ, поет.

1882 — у Єлисаветгра-
ді (нині — Кропивницький) 
п’єсою «Наталка Полтавка» 
дебютував український те-
атр Марка Кропивницького.

1976 — у Києві створена 
Українська громадська група 
сприяння виконанню Гель-
сінських угод.

Народилися: 1818 — 
Іван Тургенєв, російський 
письменник; 1872 — Богдан 
Лепкий, український пись-
менник; 1936 — Михай-
ло Таль, радянський шахіст, 
восьмий чемпіон світу.

10 лиcтопада 
1723 — за наказом ро-

сійського царя Петра І за-
арештований Павло Полу-

боток, наказний гетьман Лі-
вобережної України. Він був 
ув’язнений у Петропавлів-
ській фортеці, де й помер.

1764 — імператриця Ро-
сії Катерина ІІ скасувала 
гетьманство в Україні.

1933 — російський пись-
менник в еміграції  Іван Бунін 
став лауреатом Нобелівської 
премії з літератури.

Померли: 1838 — Іван 
Котляревський, видатний 
український письменник; 
1982 — Леонід Брежнєв, 
генеральний секретар ЦК 
КПРС від 1964 р. 

11 листопада 
1821 — народився Федір 

Достоєвський, російський 
письменник.

1837 — відкрилася пер-
ша в Росії залізниця загаль-
ного користування. Вона 
зв’язала Санкт-Петербург із 
Царським Селом і мала до-
вжину 27 км.

1918 — заверши-
лася Перша світова ві-
йна. Німецька делегація в 
Комп’єнському лісі (Франція) 
підписала умови капітуляції. 

1918 — у Польщі регент-
ська рада передала всю вій-
ськову владу Юзефу Пілсуд-
ському, призначивши його 
тимчасовим начальником 
держави. Країна, що доти 
була поділена між Росією, 
Німеччиною і Австрією, по-
вернула собі незалежність. 
Державне свято  Республіки 
Польщі.

12 листопада 
1929 — народився Зе-

новій Красівський, україн-
ський поет, літератор, диси-
дент, політв’язень, який про-
вів у тюрмах і таборах зага-
лом 21 рік.

1941 — помер Кость Ле-
вицький, український гро-
мадський і політичний діяч, 
публіцист, адвокат. Голова 
уряду (Державного секре-
таріату) Західноукраїнської 
республіки у 1918 – 1919 рр.

13 листопада 
1708 — російські війська 

Олександра Меншикова за 
наказом царя Петра І захо-
пили і знищили місто Бату-
рин — українську гетьман-
ську  столицю. Були вбиті всі 
мешканці — близько 14 ти-
сяч осіб.

1851 — почала діяти те-
леграфна служба між Лондо-
ном і Парижем.

1851 — у Росії введена в 
експлуатацію залізниця між 
Москвою і Петербургом. Від-
криття телеграфного зв’язку 
між цими містами.

1889 —  народився  
Остап Вишня (Павло Губен-
ко), український письменник.

14 листопада
1994 — відкрили рух між 

Парижем і Лондоном через 
тунель під Ла-Маншем.

Народилися: 1889 — 
Джавахарлал Неру, перший 
прем’єр-міністр Індії; 1912 
— Андрій Малишко, україн-
ський поет.

15 листопада
1916 — помер  Генрик 

Сенкевич, польський пись-
менник, лауреат Нобелів-
ської премії 1905 р.

Крапки над «Ї»: 
реконцептуалізація Української революції

Тотальна цензура спричинила 
творення самвидавної літератури 
на релігійну, спортивну, політичну й 
навіть жартівливу тематику.

Самвидав релігійних громад
Церква пішла в підпілля через ан-

тирелігійну політику радянської вла-
ди, тому поширювати своє слово вона 
могла або усно, або власноруч вида-
ними матеріалами. Самвидав релігій-
них громад якісно відрізнявся від ін-
ших. Твори випускали на цупкому па-
пері, з твердою обкладинкою, часто 
були присутні навіть ілюстрації. Най-
масовішим був самвидав релігійної 
громади баптистів, але не відстава-
ла за кількістю виданого матеріалу й 
громада католицької церкви.

Музичний самвидав
Радянська влада доволі критично 

ставилася до проявів західної музи-
ки, тому, наприклад, про рок-музику 
в радянській періодиці майже не зга-
дували. Найвідомішим прикладом 
самвидаву такого жанру став маши-
нописний «Рок-кур’єр», що з’явився 
1986 року. У той час про гурти «Аква-
риум», «Кино», «Машина времени» пи-
сали тільки там.

Політичний самвидав
Власноруч видані публікації були 

чи не єдиним способом висловити 
опозиційну до радянської влади дум-
ку. Анонімно створені статті та при-
мірники давали змогу уникнути ре-
пресивної машини. Серед україн-
ських самвидавних публікацій най-
відомішими є «Інтернаціоналізм чи 
русифікація» Івана Дзюби та «Лихо з 
розуму» В’ячеслава Чорновола. 

Гумористичний самвидав
Список дозволених тем для жар-

тів у СРСР був доволі вузьким і обме-
жувався «вічними» темами: крадіж-
ки із заводу, подружні зради, релі-
гія, НАТО. Наприкінці 1980-х років 
з’явилися люди, здатні жартувати не 
тільки над комуністичним режимом, 
а й над проукраїнськими політични-
ми рухами, тобто над собою. Прикла-
дом самвидаву на жартівливу тема-
тику була львівська газета «Сальти-
сон». Період випуску збігся з періодом 

активної діяльності Народного Руху 
України, тому на сторінках газети дру-
кували сатиричні матеріали на кшталт 
«Рух народів України за ковбасу».

Цікаві факти 
про підпільну пресу
Доводилось імпровізувати. Дру-

карські машинки з українським тек-
стом були рідкістю, тому працювали 
на машинках з російським текстом, 
використовуючи «1» замість букви «і».

Друкарські машинки часто скла-
дали з деталей, завезених із закор-
дону. Купити друкарську машинку в 
радянській Україні й не викликати 
підозр з боку влади було практично 
неможливо, те саме стосувалось і ку-
півлі комплектуючих. Деякі сміливці 
замовляли деталі у знайомих з інших 
країн і власноруч збирали друкарські 
машинки.

Текст після написання автору не 
належить. Усі твори, надруковані не 
в державних друкарнях, радянська 
влада визнавала поза законом, тому 
всі причетні до самвидаву усвідомлю-
вали можливість бути покараними. 
Текст поширювали між осіб, які дові-
ряли одне одному. Отриману книжку 
часто передруковували й далі пере-
давали вже зовсім нові примірники, 
щоб унеможливити визначення осо-
би першовидавця.

Примірники часто друкували за 
межами країни. Оскільки можливос-
ті надрукувати самвидавний продукт 
на теренах України майже не було, 
для випуску таких видань викорис-
товували закордонні зв’язки, а потім 
передавали видане контрабандою.

Різний вік, статус і професії сам-
видавників. Цікавою рисою самви-
давного руху була надзвичайна різ-
номанітність його прихильників. За 
підпільний друк бралися люди різного 
віку, від запальних студентів до стат-
них і виважених професорів. Був на-
віть випадок, коли один з випусків 
«Українського вісника» працівниця 
обкому друкувала після закінчення 
робочого дня в кабінеті першого се-
кретаря.

Назар САЛАБАН

Самвидав: «Сам пишу, 
сам друкую, сам поширюю, 

сам за це сиджу в тюрмі»
У межах 25-го Книжкового форуму у Льво-

ві відбулася відкрита лекція українського жур-
наліста, публіциста, історика Вахтанга Кіпіані 
про український самвидав. Ось основні момен-
ти лекції. 

Цензура існувала протягом усієї історії люд-
ства. На території України першим списком забо-
роненої літератури, який зберігся до сьогодні, є 
«Список відречених книг», що датується 1073 ро-
ком. Відтоді механізми цензурування тільки вдо-
сконалювали. Оскільки кожна дія викликає про-
тидію, завжди існували контртексти, які друкува-
ли й поширювали всупереч заборонам.

На окрему увагу заслуговує явище самвида-
ву ХХ століття. Існує думка, що цей термін уперше 
з’явився як «Самиздат» завдяки російському по-
ету Миколі Глазкову. Він своїми силами друкував 
книжки й замість назви видавництва вказував 
«СамИздат». Така назва — відповідь на офіційні 
радянські видавництва, в назві яких завжди була 
присутня частка «-издат» («Политиздат», «Медииз-
дат» і т.д.).

Появу українського терміну «Самвидав» 
пов’язують з харківським письменником Іваном 
Багряним. 1929 року автор власними силами ви-
дав збірку «Ave Maria», тому замість назви видав-
ництва вказав «Сам». Автор роздавав книжки в не-
величкі магазини, а потім розказував друзям, де їх 
можна купити. Та згодом радянська влада все одно 
дізнавалася про ці примірники й конфісковувала їх.

У 1964 – 1965 роках на Івано-Франківщині 
група активістів на чолі із Зиновієм Красівським 
створила журнал «Воля і Батьківщина». Журнал 
мав 13 – 22 сторінки машинописного тексту й ви-
давався щоквартально. В умовах підпілля випуск 
подібного тексту був складним процесом не тіль-
ки через тиск влади, а й через технічну складність 
верстки примірників.

1 травня 1989 року відбувся парад, на якому 
вперше, хоч і нелегально, замайоріли жовто-бла-
китні прапори і прозвучали українські гасла, що 
стало початком для нового етапу в розвитку самви-
даву. За кілька днів у Львові з’явилися перші при-
мірники нових газет — «Поступ» і «Голос відроджен-
ня», згодом вони перестали бути самвидавними, 
перетворившись на джерела масової інформації.

У 1989 – 1991 роках явище самвидаву ста-
ло настільки масовим, що кількість таких видань 
було важко підрахувати. За деякими даними, в 
той період світ побачило понад 1300 назв самви-
давних публікацій.

2 боток накаказний

Календар 
всесвітньої історії

Засідання німецької, української та 
російської делегацій у Бересті-Литовському.

Самвидав в Україні
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Батурин — гетьманська столиця

Наприкінці XVII 
століття при вищих 
урядових устано-
вах Гетьманщини 
з’явилися найма-
ні професійні на-
двірні гетьманські 
служби: жолдацька 
сторожа, надвірна 
компанійська сто-
рожа і музика вій-
ськова, або гене-
ральна військова 
музика, тобто дер-
жавна, гетьман-
ська. 

Діяльність слу-
жителів військової 
музики належала 
до репрезентатив-
ної сфери суспіль-
но-політичного й 
культурно-музично-
го життя держави, 
була основою вій-
ськового церемоніалу.

Військовий оркестр очолю-
вав старший трубач, або «ата-
ман трубецкой». Складався 
оркестр з невеликої кількості 
учасників, що грали на трубах, 
сурмах, валторнах, гобоях, іно-
ді до них додавали ударні ін-
струменти — литаври й бубни.

З ревізійної книги 1723 
року можна довідатися, що 
«музика войсковая» складала-
ся із семи осіб: чотирьох «трен-
бачей», одного «довбиша» і 
двох «пищалок». 

З опису міста Батурина 
1726 року, який був здійсне-
ний через вісімнадцять ро-
ків після розорення міста 
О. Меншиковим, дізнаємося, 
що за указом гетьмана Івана 
Скоропадського в передміс-
ті колишньої столиці «посели-
лись вновь» старшина ратуш-
на, війт, бурмістр, а також осе-
лилися «въ старых домах на 
своихъ местах» залишки цехо-
вих об’єднань, серед яких зу-
стрічаємо й «цех музикантов 
— 6 дворов: Дороша Павлен-
ка, Миско Скрипки, Пилипа 
Гребениченка, Панка Деми-
денка, Демида Старого та Хве-
дора Шевченка».

Можемо припустити, що 
штат військової музики попо-
внювався випускниками Кан-
целярського куреня, що був 
заснований при Генеральній 
військовій канцелярії і функ-
ціонував у гетьманській столи-
ці — Батурині. Адже, за дани-
ми дослідника Ю. Іванченка, 
слухачі вищого навчального 
закладу вивчали, окрім іно-
земних мов, юриспруденції, 
фінансово-економічних наук, 
військову музику й хорове 
мистецтво.

Військові музики, як гвар-
дія гетьманського уряду, мали 
гетьманські пільги. Подвір’я, в 
яких вони мешкали, нарівні з 
дворами полкової та сотенної 
старшини, а також працівни-
ків полкової канцелярії, нале-
жали до вільних, тобто звіль-
нялися від «общенароднихъ 
повинностей и податковъ». 
Серед військових музикан-
тів були й такі, що отримували 
ранги старшинських посад за 
особливі заслуги.

Військову музику та арти-
лерію, відповідно до універ-
салів гетьманів Д. Многогріш-
ного, І. Самойловича, до 1708 

року утримували на грошо-
ві збори із села Нові Млини 
та його присілків: Пекарьова, 
Кнутів, Костирьова, Рижків. 

Згідно зі звітами Гене-
ральної канцелярії 1722 року, 
за роки гетьманування І. Ма-
зепи на військову музику да-
вали на рік такі кошти: по 40 
талярів на людину, а на всіх 8 
осіб — 8 рублів, по 2 рублі «на 
кожухи». Окрема стаття пе-
редбачала диференційоване 
жалування, а саме: «рядовим 
музикантам — «барва, сукно, 
локтевий крун добрий, мосул-
бес и по рублю грошей», а «ата-
ману трембачному» і сурмачу 
особливо — «барва тонкая и 
по полкосяка лудану и по 8 ко-
пеек грошей».

Одяг служителів військо-
вої музики був подібним до 
вбрання караульних жолдаків, 
що також належали до геть-
манської гвардії і були, як і 
військові музики, найближчи-
ми до гетьмана військовими 
служителями.

Перебуваючи при гетьман-
ському уряді, військова музи-
ка супроводжувала гетьмана 
під час його дипломатичних 
зустрічей. В історичних джере-
лах згадано поїздки гетьмана 
до Москви. 1705 року з геть-
маном до Москви їхав чис-
ленний почет на 200 підводах. 
Крім генеральної старшини і 
полковників з їхніми слугами, 
при І. Мазепі перебували кан-
целярист, конюший, аптекар, 
лікар, дворяни, дворецький, 
покоєві слуги, скарбник, че-
лядник і музиканти.

Військова музика супро-
воджувала й обряд похован-
ня гетьмана І. Мазепи: «…впе-
реди музыканты играли марш 
погребальный…».

Як бачимо, наприкінці XVII 
– на початку XVIII століть були 
створені сприятливі умови для 
розвитку військової музики, 
функціонування якої належа-
ло до етикету гетьмана та уря-
дової старшини. Ці військово-
музичні інституції набули по-
літичного значення у веденні 
офіційного церемоніалу в то-
гочасній Україні, підкреслю-
вали велич і престиж гетьман-
ської влади.

Марина ХАРМАК,
науковий співробітник 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Гетьманська 
військова музика

О. Івахненко. З минулого. До бою. 2000 р. 
З фондової колекції заповідника 

«Гетьманська столиця».

У селі Петрушині 
Чернігівського району 
відкрили меморіальну 
дошку на честь Андрія 
Петруші — сина засно-
вника села, козака Ро-
їської сотні, що загинув, 
боронячи рідну землю 
від турецько-татарської 
навали. 

Як розповів уро-
дженець села, чернігів-
ський історик Сергій Горобець, Пе-
труші — дрібношляхетська родина 
Любецького староства. З другої по-
ловини ХVІ століття Петруші воло-
діли Катежинською землею на Ріп-
кинщині, де згодом виникло село 
Петруші. А після надання Чернігову 
Магдебурзького права (1623 рік) не-
відомий нам на ім’я представник ро-
дини Петруш скористався сприятли-
вою ситуацією, коли в околицях Чер-
нігова щедро роздавали земельні 
наділи, аби їхні власники заселяли 
край, відроджували його після спус-
тошливої Смути початку ХVІІ ст. і — 
найголовніше! — водночас викону-
вали військову повинність. Згідно 
з вимогами привілеїв на маєтності 
шляхтичі-ленники повинні були про-
живати в заснованих ними посе-
леннях і виступати на захист міста 
в разі потреби. Ось так наприкінці 
1620-х хтось із Петруш заснував на 
північно-східній околиці магістрат-
ських земель невеличке поселен-
ня на берегах безіменного рівчака, 
що живився водою із джерел у його 
верхів’ях.

«Натомість більш відомим є син 
засновника села, славетний козак 
Андрій Петруша, — каже Сергій Горо-
бець. — Він увійшов до козацького 
реєстру часів Гетьманщини (1649 рік) 
і майже 30 років перебував у лавах 
козацтва, вірогідно, взявши участь 
у багатьох військових виправах. Ан-

дрій Петруша загинув у Чигиринсько-
му поході 1678 року, захищаючи рід-
ну землю від турецько-татарської на-
вали. Після смерті Андрія справи в 
петрушинської гілки Петруш склада-
лися не кращим чином. Родина збід-
ніла й розпродувала належні їй зем-
лі, що відображено в кількох купчих. 
На середину ХVІІІ ст. Петруші якось 
раптово зникли з обрію. Рід або згас, 
або, що більш вірогідно, виїхав в іншу 
місцевість».

Близько ста років мешкали Пе-
труші в заснованому ними селі. Ба-
гато води спливло відтоді. Ще не так 
давно місцеві жителі як легенди про 
походження назви Петрушина роз-
повідали про рослину петрушку, про 
рибалку чи лікаря Петра, навіть про 
ремонтування місцевими умільцями 
колес для карети самого Петра І (Пе-
тру — шину).

Однак тепер історичну пам’ять 
повернуто, а 200 примірників ама-
торського щомісячного видання «Пе-
трушинський вісник» з нарисом про 
Андрія Петрушу вистачить, аби про 
нього прочитали в кожному сільсько-
му дворі. 

Відкрили меморіальну дошку сла-
ветному земляку сільський голова 
Євген Питинський і почесна грома-
дянка села Євдокія Лазарева. Освя-
тив дошку місцевий священик отець 
Олексій (Ісупов).

«Голос України»

Вшанували пам’ять 
Михайла Зінченка

Через 55 років після смерті уродженця 
села Роїще Чернігівського району, учасни-
ка Української революції 1917 – 1921 рр., 
поручика Михайла Зінченка, якого бурхливі 
події тих часів закинули до Словацької зем-
лі, відбулося відновлення історичної спра-
ведливості.

До могили М. Л. Зінченка, що в місті 
Дубниці-над-Вагом у Словаччині, поклали 
вінок з жовто-блакитною стрічкою та сло-
вами подяки: «Поручику Зінченку М. Л. від 
с. Роїща та України». Також старшині Армії 
Української Народної Республіки були від-
дані військові почесті.

Відбулася зустріч з Адольфом Кобелою, 
автором статті про життя Михайла Зінченка 
в Словаччині.

Приматору (міському голові)  Дубниці-
над-Вагом вручили пам’ятну адресу про те, 
що в місті знаходиться поховання нашого 
земляка, учасника Української революції.

* * *
А в день Святої Покрови в Чернігові, по-

руч з Катерининською церквою, під знаком 
«Борцям за волю України» відбулося закла-
дання гільзи із землею з могили старшини 
Армії УНР поручика Михайла Зінченка.

Відновився зв’язок з героями Україн-
ської революції 1917 – 1921 рр. і нашим 
сьогоденням. Повернулася пам’ять про них, 
повернулася наша історія.

Олександр ЛЯШЕВ,
історик, уродженець Роїща

Нещодавно в селі Пакуль Чернігів-
ського району відбулося свято — День 
села.

Сільський голова Лариса Коваль-
чук разом з депутатами заздалегідь 
ухвалили рішення про реконструкцію 
пам’ятника загиблим воїнам при визво-
ленні нашого краю у вересні 1943 року. 
І поруч з пам’ятником встановлено ме-
моріальні дошки з прізвищами мешкан-
ців сільської ради, які не повернулися з 
фронтів Другої світової війни. 

Протягом літа довелося знову пере-
глянути й уточнити список воїнів-зем-
ляків, а також зробити список ве-
теранів війни, які були відзначені 
бойовими нагородами. 

У травні в Пакульській школі 
відбулася зустріч з кандидатом іс-
торичних наук, науковим співро-
бітником обласного історичного 
музею Олександром Бондарем, 
який знайшов у виданні 1940 
року та презентував власну ре-
конструкцію монастирського дво-
ру для намісників-управителів Па-
кульської промислової вотчини 
Києво-Печерської лаври XVІІІ ст.

День села розпочався на подвір’ї 
школи, де й було відкрито оновлений 
пам’ятник з меморіальними дошками та 
новим пам’ятником Герою Радянського 
Союзу Йосипу Конюші. Поряд на шкіль-
ній будівлі розмістили 11-метровий ін-
формаційний банер «Центр Пакульської 
промислової вотчини Києво-Печер-
ської лаври XVІІІ ст.». Отже, в селі ство-
рено Меморіал пам’яті.

Усі могли ознайомитися з описами 
героїчних вчинків земляків на фронтах 
війни та знайти у списках свого діда чи 
прадіда, які були нагороджені бойови-

ми орденами й медалями. Також одер-
жати на згадку поштові листівки про 
Троїцьку церкву й давню історію села, 
які підготував краєзнавець Ярослав 
Волерт. 

А біля будинку культури виставку про 
церкви району презентували працівни-
ки комунального позашкільного закладу 
«Центр туристично-краєзнавчої творчості». 

Пакульські майстрині представляли 
декоративні та в’язані теплі вироби, со-
лодощі. Місцева пожежна команда при-
гощала всіх смачною юшкою.

Гарним був і концерт за участю міс-
цевого аматорського ансамблю 
«Криниця», який нині завдяки сіль-
ському голові виступає в нових 
костюмах. Глядачів вітали й вихо-
ванці дитячого садочку «Смайлик» 
та учні школи.

Приємно, що цього року з бю-
джету сільської ради виділяли гро-
ші на встановлення вікон у школі 
та ремонт ФАПу. 

Андрій КУРДАНОВ, 
заступник голови Чернігівської 

райдержадміністрації, 
краєзнавець

У Петрушині відкрили 
меморіальну дошку Петруші

Музей української душі
Р о д и -

на Юрія Дах-
на створює 
в Москалях 
Чернігівсько-
го району уні-
кальний му-
зей україн-
ської душі. 
Саме так мож-
на назвати 
їхню колекцію 
старожитнос-
тей.

Школярів долучають 
до історії та краєзнавства

В обласному художньому музеї ім. Г. Гала-
гана відбулася V обласна історико-краєзнав-
ча конференція учнівської молоді.

Учасники представили близько 50 науко-
вих робіт за трьома секціями: «Чернігівщина 
в давнину», «Новітня історія Чернігівщини» та 
«Церква, освіта й культура на Чернігівщині». 

Організатори конференції — навчально-
науковий інститут історії, етнології та право-
знавства, обласне відділення малої Академії 
наук та обласний центр дитячого юнацького 
туризму.

Автор публікації, майор Збройних Сил 
України О. Ляшев біля могили Михайла 

Зінченка. 

Вшанування й відкриття меморіалу 

Саме від душі проходять у Москалях щорічні свята — 
День села, а цьогоріч — і свято рушника. 
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У минулому номері газети ми повідомляли про виставку 
«Чернігів. Погляд крізь час» у Чернігівському музеї сучасного 
мистецтва «Пласт-Арт». На виставці були представлені графіч-
ні роботи архітектора Костянтина Нагорного, фотографії Ві-
ктора Кошмала, фото з архівних колекцій Дмитра Силича та 
Євгена Шпилевського.

Ось ще деякі фото й малюнок з цієї виставки. 

Авторові цих рядків — дослід-
никові теми політичного терору в 
СРСР — кремлівська влада кілька 
років тому заборонила в’їзд на те-
риторію Російської Федерації. Такі 
самі проблеми мали й київські пу-
бліцисти Василь Овсієнко та Мико-
ла Хрієнко. Абсурдні «покарання» 
творчих людей попервах здавали-
ся смішними і, м’яко кажучи, див-
ними. 

Проте згодом дивацтва набу-
ли ознак діагнозу: божевільні пла-
ни можновладців сусідньої держа-
ви — правонаступниці СРСР — ви-
лилися в агресію проти суверенної 
України. І тут уже недостатньо літе-
ратурно-медичних порівнянь. За-
зирнімо в історію — в сумнозвісні 
часи, коли інтелектуальну й духов-
ну еліту 1920 – 1930 рр. накрила 
свинцева злива Великого теро-
ру. У риториці тогочасних більшо-
вицьких окупантів так само були 
до болю знайомі ярлики: українців 
називали «націоналістами» й «фа-
шистами»...

Рідкісний виняток у вакхана-
лії масових страт 1937 – 1938 рр. 
— доля вченого Всеволода Ганцо-
ва. Він відбував покарання в Со-
ловецькій тюрмі й дивом «пройшов 
між кулями», не потрапивши до 
розстрільних ям Сандармоху, в які 
було скинуто багатьох його співвіт-
чизників і однодумців. 

Утім, і цей «воскреслий з мерт-
вих» політв’язень не врятувався 
згодом від повільного знищення, 
що засвідчує, зокрема, архівний 
документ, покладений в основу 
пропонованої статті. 

Письмова заява В. Ганцова з 
проханням про реабілітацію, на-
діслана в березні 1957-го голо-
ві Президії Верховної Ради СРСР 
Клименту Ворошилову, викриває 
разюче беззаконня й сваволю 
влади, що десятиліттями панувала 
в імперії — червоній не лише за ко-
льором прапора, а й через безне-
винно пролиту кров. 

Успішному, перспективному 
вченому ленінці-сталінці безжаль-
но зламали кар’єру наприкінці 

1920-х, коли його заарештували у 
сфабрикованій справі «Спілки ви-
зволення України» («СВУ»). Мово-
знавець від Бога, дослідник авто-
графів Кобзаря, редактор акаде-
мічного Російсько-українського 
словника (1925 – 1929), Всеволод 
Ганцов відбув свій перший строк 
ув’язнення — вісім років — «від 
дзвінка до дзвінка». 

Тривалий час його тримали на 
біломорському острові в камері 
суворого режиму Савватіївсько-
го політізолятора. На волю мав 
вийти в серпні 1937-го, але... Не 
випустили й причини не поясни-
ли. Тоді ж таки розпочалася горе-
звісна «чистка» виправних установ 
(і, власне, всієї країни) від «контр-
революціонерів». Особливі трійки 
поспіхом підписували розстрільні 
протоколи й відправляли тюремні 
етапи на страту. Серед «соловчан», 
чиє життя обірвали кулі, — відомі 
письменники, вчені: аристократи 
духу Микола Зеров, Микола Куліш, 
Лесь Курбас, Валер’ян Підмогиль-
ний, Степан Рудницький, Матвій 
Яворський... 

Всеволода Ганцова оминула 
їхня лиха доля: його прізвища не 
внесли до протоколів (можливо, 
через письмові протести в’язня, 
на які затрималася відповідь з 
Москви). Тільки наприкінці травня 
1938-го, коли апогей масових ре-
пресій минув, українцеві оголоси-
ли рішення Особливої наради — 
додали ще вісім років таборів за 
ту саму «контрреволюційну діяль-
ність». 

Рядки з життєпису
Перш аніж цитувати заяву Все-

волода Михайловича Ганцова, за-
зирнімо в його біографію. Наро-
дився 7 грудня 1892 р. у Черніговi. 
У 1916-му закінчив історико-філо-
логічний факультет Петербурзько-
го університету. Академік Олексій 
Шахматов залишив талановитого 
випускника при виші професор-
ським стипендіатом на два роки. 
Під керівництвом знаного лінгвіс-
та Ганцов готував наукові праці 
з української й російської діалек-
тології та історії мови. З 1 жовтня 
1918 р. на нього чекала робота в 
Київському університеті, а з люто-
го 1919-го — в Українській ака-
демії наук, де учень Шахматова 
буде постійним членом і секрета-
рем Комісії зі складання академіч-
ного Словника живої української 
мови (керуватиме комісією у 1920 
– 1929 рр.). 

Наукова кар’єра стрімко вине-
сла талановитого вченого на єв-
ропейську орбіту. З грудня 1927-
го по лютий 1929 р. Ганцов пере-
бував у відрядженні за кордоном 
— працював із професорами Бер-
лінського й Гамбурзького універ-

ситетів, в інституті при Сорбоннi в 
Парижi. Брав участь у роботі І Між-
народного лінгвістичного конгре-
су в Нідерландах. Повернувшись в 
Україну, обіймав посаду професо-
ра Київського інституту народної 
освіти, був науковим співробітни-
ком ВУАН. Його дослідницьку сум-
лінність і самовідданість високо 
цінував академік Агатангел Крим-
ський. А за свідченням академі-
ка Віктора Виноградова, від Ган-
цова, як перспективного вченого 
з широким науковим кругозором, 
«можна було чекати праць вели-
кої наукової ваги». Та, на жаль, у 
лихі часи диктатури більшовиць-
ких парткомів нічого не важили ні 
енциклопедичні знання вчених, ні 
саме їхнє життя. 

У серпні 1929-го Ганцова зви-
нуватили в причетності до міфічної 
«Спілки визволення України». На 
суді він заявив, що про цю органі-
зацію ніколи не чув, а кілька його 
зустрічей з емігрантами в країнах 
Європи мали приватний характер. 
Проте чекістам і тогочасній «фемі-
ді» був конче потрібен хто-небудь 
на роль зв’язкового із «закордон-
ним центром «СВУ» (мовляв, із цією 
метою Ганцов і використав своє 
наукове відрядження). А далі — по-
збавлення волі на перші вісім ро-
ків...

«Не жди 
сподіваної волі...» 
У 1938-му репресований 

оскаржив призначене йому по-
вторне покарання. До найвищої 
прокурорської інстанції СРСР Ган-
цов писав, що майже дев’ять років 
він безвихідно перебуває в умо-
вах суворої ізоляції, нічого контр-
революційного не вчинив, жодного 
додаткового слідства в його спра-
ві не було... Просив скасувати по-
станову Особливої наради як таку, 
що порушує радянську законність. 
Та лише в січні 1940-го в’язневі те-
пер уже Локчинського виправно-
трудового табору в Комi АРСР наді-
йшла відповідь на його скаргу: під-
став для перегляду справи немає. 
Отож і друге покарання «недострі-
ляний» відбув «від дзвінка до дзвін-
ка». На волю вийшов лише в грудні 
1946-го, провівши за ґратами й за 
колючим дротом безперервно 17 
років і 4 місяці. 

Повернувся професор з північ-
них таборів до Запорізької облас-
ті, де мешкала його 80-річна мати 
й працювала в агротехнікумі се-
стра. Та невдовзі, шукаючи робо-
ту за фахом, мусив знову податися 
з берегів Дніпра до чужих понурих 
країв — на береги річки, що росій-
ською так і зветься — «Серая» (це 
в місті Александров у Володимир-
ській області). Звідти вирушив до 

Казахстану і знову повернувся до 
Александрова. На нетривалий час 
йому запропонували посаду поза-
штатного співробітника Інститу-
ту російської мови АН СРСР, але в 
грудні 1949-го повторно кинули за 
ґрати — до Володимирської тюр-
ми. Слідчий допитував Ганцова про 
те саме, що й 20 років тому. Аре-
штант поцікавився, чому його су-
дять у старій справі. Уповноваже-
ний, що прибув з Москви, милости-
во пояснив: «Якби ми могли інкри-
мінувати вам щось нове, ми б вас 
судили i дали б вам строк. А так вас 
висилають як соціально небезпеч-
ний елемент». 

І вислали професора до Сибі-
ру на невизначений строк... На-
прикінці квітня 1950-го без вини 
винуватого відправили етапом че-
рез Горький і Кіров до краснояр-
ської пересильної тюрми. Звідти 
пароплавом — ще далі на північ, 
у селище з характерною назвою 
Караул. В Усть-Єнісейському ра-
йоні Таймирського національно-
го округу вчений проживатиме до 
жовтня 1954-го як політпоселе-
нець під гласним наглядом, а по-
тім ще майже два роки працюва-
тиме старшим бухгалтером райза-
готконтори.

«Всего в заключении и в ссылке 
на Крайнем Севере я провёл бо-
лее 22 лет, — написав Ганцов у 
Москву Ворошилову. — Эта тяжкая 
кара постигла меня за мои «пре-
ступления» и за принадлежность 
к организации «СВУ»... Лишь по-
сле суда из разговоров с другими 
моими сопроцессниками я узнал, 
что организации «СВУ» вообще ни-
когда не существовало, что она 
была фиктивной. Все без исклю-
чения осуждённые по процессу 
лица, в том числе и те, которым 
приписывалась роль лидеров... го-
ворили, что организации «СВУ» не 
было, что они подтвердили возво-
димую на них напраслину лишь по-
тому, что вынуждены были к этому 
вымышленными показаниями дру-
гих заключённых, данными под 
давлением следственных органов. 

...Осуждение за принадлеж-
ность к организации, к которой я 
не принадлежал и которой вооб-
ще не существовало, явилось для 
меня причиной полной жизнен-
ной катастрофы. Прервалась моя 
научная карьера. Более двадцати 
лет моей жизни прошли в заклю-
чении, в ссылке и скитаниях. Всё, 
что произошло со мной, всегда во-
спринималось мной как величай-
шая и совершенно незаслуженная 
несправедливость. Я всегда рас-
сматривал себя и чувствовал себя 
не преступником, а жертвой без-
закония. Сейчас я стар (мне идёт 
65-й год), я немощен и не имею 
средств к существованию. Всё же 

мне отказано в назначении пен-
сии по старости из-за недостаточ-
ного стажа, а между тем почти 8 1/

2
 

лет я работал в лагере и более 6 
лет провёл на Крайнем Севере, где 
один год работы засчитывается за 
два года. Но мне говорят, что на 
меня северные льготы не распро-
страняются...».

Інтелігент не вимагав для себе 
чогось захмарного — просив лише 
про реабілітацію, скасування суди-
мості й поширення на нього «пів-
нічних» пільг. І додав наприкінці: «В 
настоящее время у меня нет доку-
ментов, подтверждающих факт мо-
его нахождения в заключении и в 
ссылке. Справка об освобождении 
из Усть-Вымского исправительно-
го трудового лагеря 20 декабря 
1946 года была отобрана у меня 
17 декабря 1949 г. в г. Александро-
ве при вторичном аресте и возв-
ращена мне не была. При выдаче 
мне паспорта Усть-Енисейским 
РОМ МВД Красноярского края 15 
октября 1954 г. в пос[ёлке] Ка-
раул я также не получил никакой 
справки относительно прекраще-
ния ссылки, и мне не было сообще-
но, на основании какого указа или 
распоряжения я освобождаюсь от 
дальнейшей ссылки».

Уперше у президії
Восени 1956-го Всеволод Ган-

цов повернувся в Україну. Жив у 
Чернігові в однокімнатній кварти-
рі з небогою покійної дружини (її 
звели в могилу радянські табори). 
Коли вченого запросили до Ужго-
рода на Всесоюзний з’їзд мово-
знавців як почесного гостя, деле-
гати тиснули йому руку: «Ви — наш 
воскреслий із мертвих навчитель! 
Ми виховуємося на Ваших працях!» 
У президії з’їзду він сказав голову-
ючому — онукові Льва Толстого, 
очільникові радянської лінгвісти-
ки: «Ось — уперше сиджу в прези-
дії...», на що той відповів: «Зате ди-
віться, як Вас усі люблять!» А потра-
пив на сцену колишній в’язень за 
свій блискучий виступ з посутніми 
зауваженнями до актуального до-
слідження. Тоді делегати влашту-
вали Ганцову п’ятихвилинну ова-
цію, після чого головуючий обняв 
розчуленого промовця й повів до 
президії зі словами: «Радий, неви-
мовно радий, Всеволоде Михайло-
вичу, Вашому тріумфові! Тріумфові 
«українського Шахматова».

Успіх успіхом, а засобів до існу-
вання вчений майже не мав. У січ-
ні 1957-го він надіслав листа гене-
ральному прокуророві СРСР, на-
звавши те, що з ним сталося після 
21 серпня 1937 р., суцільним без-
законням... Відповіді, звісна річ, не 
дочекався. Наступну заяву, як 
уже відомо, написав Воро-
шилову.

Старий Чернігів на фото й малюнках 



№138   1 листопада 2018 року№138   1 листопада 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ літератури і мистецтва 1515

Цікаве про письменників Мистецька панорама

14 Нищівна пенсія
Саме так — нищівною пен-

сією — назвав автор статті у Вікіпе-
дії частково відновлену справедливість: 
Ганцова у 1958-му реабілітували тіль-
ки за 16 років таборів і заслання, при-
значивши йому мізерну пенсію за віком. 
П’ятдесят два (!) карбованці на місяць як 
колишньому бухгалтерові. 

А реабілітації у справі «СВУ» репре-
сований так і не дочекався. Відповідне 
рішення пленум Верховного суду УРСР 
ухвалив лише в серпні 1989-го. 

До останніх років життя Всеволод 

Михайлович братиме активну участь у 
лінгвістичних конференціях, готуватиме 
до друку наукові праці. Упокоївся він за 
«розвиненого соціалізму» (себто за ча-
сів брежнєвського застою) 1979 року. 
Похований у рідному Чернігові. 

Можна лише гірко шкодувати за тим, 
чого не встиг зробити в розквіті творчих 
сил цей надзвичайно обдарований уче-
ний. І такий самий жаль — невимовний, 
вселенський — за сотнями тисяч селян-
ських, робітничих, інтелігентських душ, 
яких накрила в СРСР свинцева злива 
комуністичного терору... 

Політичні авантюри й соціальні ви-

бухи, як учить історія, неминуче оберта-
ються катастрофами життєвими... Хай 
же знання минулого червоної імперії та 
засвоєні уроки з нових загарбницьких 
замірів Кремля допоможуть нам про-
явити громадянську зрілість, мужність і 
зберегти тверезий розум — щоб попри 
отруйну пропагандистську брехню но-
вітніх окупантів і нав’язливе брязкання 
зброєю гідно витримати важкі випробу-
вання нашого сьогодення. 

Сергій ШЕВЧЕНКО,
«Дзеркало тижня», 22.05.2014

З губернатором не знайомий
Часто Григорія Сковороду можна було зустріти на шляху 

від Харкова до Бабаїв. Якось він сів перепочити, імпровізую-
чи мелодію на флейті. Раптом показався розкішний губерна-
торський екіпаж. Вершник-ад’ютант, який супроводжував гу-
бернатора, швидко під’їхав до Григорія Савовича, гукнувши:

— Пан губернатор запрошує вас до карети!
— Передайте губернатору, що я не знайомий з ним, — 

спокійно відповів Сковорода і продовжував награвати на 
флейті.

Ад’ютант потоптався, не знаючи, що казати, і від’їхав. Та 
за хвилину повернувся:

— Вас просить до себе Євдоким Олексійович Щербинін.
— А-а, — добродушно кивнув Сковорода, встаючи. — Чув 

про нього. Кажуть, добра людина й музика гарний.

Зіпсований примірник
Після виходу у світ «Тридцятирічної жінки» Бальзак на-

діслав примірник цього твору знайомій пані, зробивши на 
книжці напис власноруч.

Через деякий час, коли дружба письменника з цією пані 
припинилася, Бальзак побачив той самий примірник свого 
твору на полиці книгарні. Дізнавшись про ціну книжки, він за-
питав букініста, чому той продає її так дешево.

— Звичайно, книжку можна було б продати значно до-
рожче, — відповів букініст, — коли б якийсь дурень не надря-
пав на першій сторінці оцей напис.

Реальні люди
Якось Бальзак звернувся до сестри:
— Знаєш, з ким одружується Фелікс де Ванденес? З ма-

демуазель де Гранвіль. Це вигідний шлюб, бо родина Гранвіль 
дуже багата, незважаючи на те, що має великі витрати, в які 
її затягла мадемуазель де Бельфей.

Йшлося про персонажів роману, який Бальзак тоді писав.
Іншим разом Бальзак нетерпляче слухав друга, що розпо-

відав про хвороби родича. Урешті письменник не витримав і 
зупинив його:

— Гаразд! Повернімося краще до дійсності — поговорімо 
про Євгенію Гранде!

А це була героїня одного з творів письменника.

Леся Українка та її родина
У родині Лесю Українку називали по-різному: Лариса, 

Леся, Зея, Мишолосія. Ім’я Зея, або Зеїчок, походить від на-
зви сорту кукурудзи «зея японіка» (тонка, як стеблина), так її 
називала мама. Ім’я Мишолосія ділилося навпіл — так нази-
вали Лесю та її брата Михайла, з яким письменниця дружила.

У Нечимному (урочище біля села Скулин у Ковельському 
районі) Леся Українка була лише три дні та дві ночі в 13-річному 
віці. Тут вона гостювала в дядька Лева Скулинського, що мав 
в урочищі літню хатину, якою користувався, аби випасати худо-
бу. Дядько Лев знав дуже багато легенд і переповідав їх малій 
Лесі. Цього часу вистачило письменниці, аби набратися вра-
жень і згодом відтворити їх у «Лісовій пісні». Місцеві мешканці 
подейкують, що у Скулинському лісі живуть привиди і вряди-го-
ди лякають туристів, які насмілюються ночувати тут. Тож, мож-
ливо, лісовики й мавки з «Лісової пісні» не такі вже й вигадані.

Садиба Косачів розташовувалася на окраїні села, де були 
найкращі землі. Родина мала 500 гектарів землі, включно з 
лісами, ріллею та чотирма гектарами саду. Аби тримати сади-
бу в порядку, родина Лесі Українки наймала робітників. 

На території колишніх володінь розташовується Лесин ка-
дуб — джерело й криниця. Колись на місці джерела росла пра-
давня верба, змальована в «Лісовій пісні». Кажуть, що на тери-
торії колишньої садиби Косачів захований косачівський скарб.

Під час Другої світової війни садибу Косачів у Колодяжно-
му зруйнували. «Білий» і «сірий» будиночки Колодяжненсько-
го літературно-меморіального музею Лесі Українки зводили з 
нуля. Фактично в них ніколи не бувала письменниця. Останній 
власник будинку, де колись жила родина Косачів, брат Лесі 
Микола продав його.

Як свідчить професор Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв Наталія Свириденко, на території 
України є три найбільші раритетні роялі: Терещенків — у Наці-
ональному музеї історії України, Рубінштейна — в Одеському 
будинку вчених та Лесі Українки — в Колодяжному.

Першою меморіальною річчю, що потрапила до музею в 
Колодяжному, стала жіноча сорочка з домотканого полотна, 
передана 1949 року Варварою Дмитрук, подругою Лесі Укра-
їнки. Востаннє меморіальний фонд музею поповнився 2007 
року, коли на території садиби Косачів знайшли посуд, яким 
могла користуватися родина.

На сьогодні всі живі нащадки Лесі Українки живуть за 
межами України. Це Роберто Гааб (внучатий племінник, онук 
Лесиної сестри Оксани Косач-Шимановської), який живе у 
Швейцарії, та Ольга Лютон-Петрова зі США (внучата племін-
ниця, онука Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової).

Єдиний родич Лесі Українки, похований на рідній волин-
ській землі Косачів, — молодший брат Лесі Українки Мико-
ла. Помер 1937 року. Його могила знаходиться на сільському 
цвинтарі в Колодяжному.

У Луцьку біля В’їзної вежі замку Любарта є дерево, яке 
іменують Лесиним ясеном. Воно одне з найстаріших дерев 
міста. Вважається, що саме під ним мала Леся написала сво-
го першого вірша.

Відомі українські 
митці створили 

у Прилуках 10 скульптур
Завершився скульптурний пле-

нер у Прилуках. Протягом місяця ві-
домі скульптори України трудили-
ся над створенням 10 скульптур, 
які встановлено в історичній части-
ні міста. Прилуки мають давню істо-
рію, і саме її намагалися передати 
скульп тори у своїх роботах.

Творчий колектив митців очо-
лював народний художник України 
професор Микола Білик, який ство-
рював столичні пам’ятники княгині 
Ользі, Ярославу Мудрому, Арханге-
лу Михаїлу, а також Тарасу Шевчен-
ку на Кубі.

Концерт чоловічого хору 
«Mannerstimmen Basel» (дири-
гент та музичний директор — 
Олівер Рудін) відбувся в Чер-
нігові 18 жовтня в рамках га-
строльного турне по Литві, Бі-
лорусі та Україні за підтримки 
посольства Швейцарської 
конфедерації в Україні.

Колектив, якому випо-
внилося 10 років, предста-
вив програму «Герої», яку при-
святив великим майстрам ні-
мецького романтизму. 

Репертуар хору багатий на 
яскраву церковну та світську 
музику різного періоду, а та-
кож містить народні пісні, су-
часні й класичні твори. Голо-
вна частина виконаної в Чер-

нігові програми поєднала дві 
кантати — «Рінальдо» Йогане-
са Брамса та «Леонідас» Мак-
са Бруха. Також прозвучали 
«Богородиці» — православний 
гімн, «Вдача Еденхаля» — ба-

лада Роберта Шумана.
Чоловічий хор з міста Ба-

зеля створений колишні-
ми співаками Базельського 
юнацького хору. Їхній сценіч-
ний образ навмисне старо-

модний: одяг з 1920-х років, 
бриджі, підтяжки, вельвето-
ві піджаки. Колектив є лауре-
атом численних міжнародних 
конкурсів та фестивалів, зо-
крема у США, Великобританії, 
Польщі.

Чернігівські слухачі бурх-
ливими оплесками дякували 
хористам і чернігівським му-
зикантам, адже хор виступив 
спільно з нашим академічним 
симфонічним оркестром «Фі-
лармонія».

Гості зі Швейцарії також 
познайомилися з історичними 
пам’ятками Чернігова. Коли 
вони відвідали знамениті Ан-
тонієві печери, то заспівали 
там у підземній церкві. 

Виступив  хор зі Швейцарії 

Режисер-постановник — художній 
керівник театру, заслужений артист 
України Андрій Бакіров.

Головного героя зіграв артист Сер-
гій Лефор. В інших ролях — народний ар-
тист України Валентин Судак, заслуже-

ний артист України Олександр Куковє-
ров, заслужена артистка України Окса-
на Гребенюк, артисти Сергій Пунтус, 
Катерина Ткачук, Євген Бондар, Ольга 
Ярошенко, Микола Лемешко, Світлана 
Бойко, Діна Лобур, Тетяна Шумейко.

Майстер-клас від 
«Сіверських клейнодів»

У рамках семінару-практикуму для керівни-
ків вокально-хорових та інструментальних ко-
лективів області «Збереження та розвиток ама-
торського мистецтва Чернігівщини» академіч-
ний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» 
обласного філармонійного центру влаштував 
майстер-клас для учасників цього зібрання.

Фактично це була репетиція ансамблю, але 
за її перебігом спостерігали колеги з інших ко-
лективів.

Художній керівник ансамблю, заслужений 
діяч мистецтв України Сергій Вовк розповів, 
що саме дозволяє колективу вже 16 років бути 
провідним не лише на рівні області, а й гідно 
представляти Україну за кордоном.

«У нас є гасло: «Бути «живим!» Цим ми керу-
ємося самі, цього навчаємо наших юних вихо-
ванців дитячої мистецької студії, яка діє при «Сі-
верських клейнодах», — зазначив Сергій Мико-
лайович. 

Театр ім. Шевченка почав 93-ий сезон 
прем’єрою комедії Мольєра «Скапен» 

Роботи двадцяти художників з України, 
Білорусі, Латвії розказують про новий му-
зейний маршрут, створений завдяки проек-
ту «Від партнерства місцевих музеїв до ши-
рокого транскордонного культурного спів-
робітництва». Проект фінансується спільно 
з Європейським Союзом у рамках Програми 
територіального співробітництва країн Схід-
ного партнерства EaPTC Білорусь – Україна.

Виставка під егідою цього проекту дня-
ми відкрилася в Чернігівському обласному 

художньому музеї імені Григорія Галагана. 
В експозиції — замальовки міських пейза-
жів, будівель і пам’ятників, музейних експо-
натів та портретів музейників. Роботи ство-
рили під час міжнародного художнього пле-
неру, який відбувся з 1 по 14 серпня. Його 
учасники відвідали музеї Чернігова, Любе-
ча, Седнева, Ріпок, а також Гомеля, Гілки, Рі-
чиці, Лоєва, Брагіна, Хойників (Гомельська 
область).

Проект має на меті об’єднати ряд му-

зеїв Гомельської та Чернігівської облас-
тей туристичним транскордонним марш-
рутом, налагодити співпрацю між ними. 
Проект реалізують у партнерстві, очолю-
ваному Гомельською філією громадської 
організації «Білоруський зелений хрест» у 
співпраці з Національним університетом 
«Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевчен-
ка та історико-археологічним музейним 
комплексом «Древній Любеч». Термін ре-
алізації проекту — 2018 рік.

Художники мандрують музеями Чернігівщини та Гомельщини

У Чернігівській музичній школі №1 імені 
Вільконського відбувся концерт української 
капели бандуристів Північної Америки імені 
Тараса Шевченка — в рамках гастрольного 
туру з нагоди 100-річчя колективу. 

Він створений Василем Ємцем в Украї-
ні 1918 року. Спочатку це був кобзарський 
хор, а нині — напівпрофесійна чоловіча ка-
пела бандуристів. В Україні капела не впер-
ше. У минулий свій візит бандуристи отри-
мали Шевченківську премію. А зараз ко-
лектив здійснює великий концертний тур 
містами нашої країни й почав його саме з 
Чернігова.

Заплановані концерти в Києві, Рівному, 
Львові, Луцьку, а також участь колективу в 
богослужінні у Володимирському соборі в 
Києві та в соборі святого Юра у Львові.

А в Чернігові на цьому концерті, перед 
виступом гостей з Америки, виступив також 
наш чернігівський дитячий зразковий ан-
самбль бандуристів «Соколики».

Американські бандуристи в Чернігові 



№138   1 листопада 2018 року№138   1 листопада 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо1616 Світ домашнього читання

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 1000.

Чернігівська 
обласна інформаційно-
аналітична газета.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції 

Чернігівської області. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ЧГ № 501-150 Р  від 26 жовтня 2011 року. 

Засновник і редактор — Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів, 
вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». Ел. адреса: 
antonpetro@meta.ua і antonpetro@ukr.net
Сайт газети: http://svit11.wordpress.com

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

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

МФО 353586, № 26001051412408

Золотий фонд української естради

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

 Вінегрет набуде тонкого і приємного 
смаку, якщо влити в нього 1 ст. л. молока і 

додати 1 ч. л. цукру.
 Дрібка солі, додана в каву наприкінці варіння, 

надає напою особливого смаку й аромату.
 Якщо додати в сметану трохи молока, вона не 

згорнеться в підливі.
 Щоб рис вийшов білим і розсипчастим, засипай-

те його в киплячу підсолену воду, додавши кілька кра-
пель лимонного соку або розчиненої у воді лимонної 
кислоти. Не закривайте посуд, в якому вариться рис.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Приручена тварина 
лиже руки, приручена лю-
дина лиже п’яти.

 Чи гріх брати хабара? 
Ні, оскільки гріх беруть на 
душу, а хабара — на лапу.

 Досвід — це те, що 
здобуваєш, не здобувши 
того, що хотів.

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

 На самоті людина 
часто відчуває себе менш 
самотньою.

Було колись...
 Йоганн Себастьян Бах 

за життя був вельми недо-
оцінений, через що видали 
менше десяти його творів. 
Одним з улюблених занять 
Баха було відвідування яко-
їсь церкви, переодягнув-
шись у бідненького шкіль-
ного вчителя. Він питав до-
зволу зіграти на органі й 
сідав за інструмент. Присут-
ніх вражала міць і пишність 
його гри, і деякі, вважаю-
чи, що звичайна людина на-
стільки прекрасно грати не 
може, тікали з переляку. 
Вони думали, що це грає пе-
реодягнений диявол.

 Міланська консерва-
торія — імені Джузеппе Вер-
ді, хоча 1833 року відмови-
ла композитору в зараху-
ванні: викладачі не виявили 
в нього музичного таланту.

 Антоніо Вівальді міг і 
не стати великим компози-
тором. У віці 15 років при-
йняв сан священика, але 
пристрасна захопленість 
музикою так і не дала йому 
стати священнослужите-
лем: Антоніо постійно тікав 
до ризниці під час служби, 
аби записати мелодію, що 
зазвучала в голові.

Куточок 
гумору

— Кажуть, Грицько по-
мер і все, що мав, лишив 
дитячому будинкові.

— І багато лишив?
— П’ятьох дітей.

☺ ☺ ☺
Перехожий запитує же-

брака:
— Чого це ви тримає-

те в руках одразу два капе-
люхи?

— Це я відкрив філію.
☺ ☺ ☺

Пасажир автобуса, від-
чувши, що до нього хтось 
обережно лізе до кишені, 
стиха зауважує:

— Дуже шкодую, грома-
дянине, але в мене в кише-
ні — ні копійки.

— Перепрошую, але я 
мушу в тому переконатись 
особисто.

☺ ☺ ☺
— Так, пане суддя, я ціл-

ком визнаю, що заслуговую 
на покарання. 

— Чому?
— А щоб не попадався!

Велика частина алмазів на планеті 
має вік від 3 млрд років. 

Загальна кількість видобутого золота помісти-
лася б у трьох з половиною олімпійських басейнах.

Кожної секунди на планеті блискавка б’є в зем-
лю 100 разів.

Якщо взяти сіль Світового океану й розсипати її 
по суші рівним шаром, то його товщина буде 152 м.

Якщо воду спустити по похилій поверхні в 1 гра-
дус, вона подолає 100 м гравію за 5 днів, пісок — за 
13,7 року, а глину — за 137 000 років.

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 класика, 

сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча 
книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

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

За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 17800. 
Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх континен-
тів, переважно це українці діаспори. 

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

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті
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Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

В сім годин О сьомій годині

В усіх випадках Завжди

В скорому часі Незабаром, невдовзі

В слідуючий раз Наступного разу

В той час Тоді, на ту пору

Втратити свідомість Знепритомніти

Матвійчук Анатолій Ми-
колайович — відомий укра-
їнський співак, поет і компо-
зитор, народний артист Укра-
їни.

Народився 29 вересня 
1958 року в Києві. Закінчив 
Київський державний уні-
верситет ім. Т. Шевченка, фа-
культет журналістики.

Має великий досвід ро-
боти в журналістиці («Молодь 
України», журнал «Музика»), а 
також на телебаченні (багато-
річний ведучий та автор сце-
нарію програм каналу УТ-1 
«Музичний відеомлин», «Му-
зичний телеярмарок», «Фант-
лото «Надія»). 

Писав сценарії концертів 
і телепрограм, вірші й поетич-
ні тексти для багатьох вико-
навців: Софії Ротару, Валерія 
Леонтьєва, Лариси Доліної, 
Ірини Понаровської та інших. 

Від 1988 р. почав пра-
цювати і як композитор та 
співак. Створював пісні для 
Назарія Яремчука, Оксани 
Білозір, Таїсії Повалій, Ірини 
Білик, Віталія та Світлани Бі-
лоножків, Алли Кудлай та ін-
ших.

1996 року отримав зван-
ня заслуженого артиста 

України, 2000 року — народ-
ного артиста України. На ра-
хунку — чотири великі сольні 
бенефіси «Полустанок Любо-
ві» в Національному палаці 
Україна (1996, 2000, 2004, 
2007 рр.).

Лауреат Національної 
премії імені І. Франка, літе-
ратурних премій імені А. Ма-
лишка, Д. Луценка, О. Олеся.

Побував з концертами в 
Канаді, Словаччині, Болгарії, 
Англії, Ізраїлі. Об’їздив з гастро-
лями практично всю Україну.

У творчому доробку 
А.Матвійчука — вісім автор-
ських компакт-дисків, а та-
кож чотири поетичні книж-
ки («Вірші» 1996, «Ноїв Ков-
чег» 1998, «Предтеча» 2003, 
«Сповідь» 2007), поетичні 
публікації в газетній та жур-
нальній періодиці.

Був членом журі багатьох 
конкурсів: «Слов’янський ба-
зар», «Базарчик», «Володи-
мир», «Веселад», «Космічні 
фантазії», «Крок до зірок».

2005 року закінчив ас-
пірантуру й захистив канди-
датську дисертацію «Історич-
на еволюція поетики укра-
їнської пісні», кандидат істо-
ричних наук.

Викладач спецкурсів на 
кафедрі шоу-бізнесу Київ-
ського національного уні-
верситету культури і мис-
тецтв. Напрямки: менедж-
мент шоу-бізнесу, креативні 
технології, основи журналіст-
ської майстерності, психоло-
гія творчості.

Про себе: «Не маю шкід-
ливих звичок, працездатний, 
виважений, у міру амбітний, 
з почуттям гумору, схильний 
до не регламентованої в часі 
праці, широке коло інтересів 
і захоплень. Гадаю, ще не ре-
алізував себе повною мірою, 
а також не позбавився ба-
жання вчитися».

Хобі: філософія, психоло-
гія, інформаційні технології, 
футбол, більярд.

Деякі пісні Анатолія Мат-
війчука: «Друзі мої», «Єдина 
родина», «Кленова балада», 
«Ми – українці» (муз. І. Корні-
левича), «Не жди мене» (муз. 
В. Прокопика).

Анатолій Матвійчук

Люди під час спілкуван-
ня не здатні дивитися один 
на одного постійно, більше 
60% від загального періоду 
розмови. Однак час зорово-
го контакту може виходити 
за ці межі в закоханих або 
в агресивно налаштованих 
людей.

Чим більша відстань 
між співрозмовниками, тим 
більш тривалі контакти очей 
можливі між ними й тим про-
стіше читати думки по очах. 
Тому спілкування буде більш 
ефективним, якщо партнери 
сидять по різні боки столу.

Жінки довше розгляда-
ють тих, хто їм симпатичний, 
а чоловіки — тих, хто сим-
патизує їм. Жінки взагалі 
частіше за чоловіків вико-
ристовують прямий погляд, 
тому вони менш ніж чолові-

ки схильні сприймати пиль-
ний погляд як загрозу, навіть 
навпаки, жінка вважає пря-
мий погляд ознакою інтересу 
й бажання встановити кон-
такт. Хоча аж ніяк не всі пря-
мі погляди чоловіків жінки 
сприймають прихильно.

Не варто думати, що пря-
мий погляд є ознакою чес-
ності й відкритості. Добре 
треновані брехуни вміють 
фіксувати погляд на очах 
співрозмовника. Однак, 
якщо пройдисвіт не трену-
вався, його брехню легко 
впізнати: руки брехуна так і 
тягнуться до обличчя.

Звуження й розширення 
зіниць не підкоряється сві-
домості, тому їх реакція дуже 
чітко показує зацікавленість 
партнера у вас. Розширення 
зіниць свідчить про посилен-
ня інтересу до вас, звуження 
— про ворожість. Проте по-
дібні явища необхідно спо-
стерігати в динаміці, бо роз-
мір зіниці залежить також 

від освітлення. За яскравого 
сонця зіниці в людини вузь-
кі, в темному приміщенні — 
розширюються.

Про що говорить погляд 
людини?

Якщо партнер дивиться 
наліво вгору або просто вго-
ру — він занурений у зорові 
спогади. 

Погляд направо вгору ви-
являє зорове конструюван-
ня. Людина намагається уя-
вити те, чого вона ніколи не 
бачила. 

Очі наліво вбік — слухові 
спогади. Наприклад, згадує 
звуки піаніно.

Якщо погляд спрямова-
ний направо вбік — це озна-
ка слухового конструюван-
ня. 

Очі наліво й униз — вну-
трішня розмова із собою.

Погляд направо вниз або 
просто вниз видає емоційні 
й чуттєві уявлення. Напри-
клад, свої відчуття від тепло-
го і м’якого ліжка.

ªäèíà ðîäèíà
Музика та вірші: Анатолій Матвійчук
Коли на світ з’являється дитина,
Свій перший крик віддавши висоті,
Радіє щиро вся її родина
І щастя їй бажає у житті.
Ведуть у світ дороги і стежини,
І день новий над світом устає.
Ну що ми в цьому світі без родини?
Вона одна нам сили додає!

Приспів:
Ми всі одна сім’я,
Єдина ми родина —

У кожнім нашім «я»
Частинка України!
Ми всі одна сім’я,
Єдина ми родина —
Мільйони різних «я»,
А разом — Україна!

В родині зайвих не буває зроду,
Тут поруч всі, і сиві, і малі,
І без родини не бува народу,
Як не буває неба без землі.
За сина батько, і сестра за брата,
В одній родині села і міста,
Бо в нас усіх одна країна-мати —
То наша Україна золота!
Приспів (2).

Як читати 
по очах?


