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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 друзям, 
знайо мим, колегам, запропонуйте також перед-
платити. 

Призи для передплатників газети 
«Укрпошта» проводить всеукраїнську акцію розі-

грашу призів для передплатників на газети й журнали 
на 2019 рік. Отже, передплатники нашої газети «Світ-
інфо» також можуть виграти в цю лотерею цінні призи 
від пошти. Для цього досить разом з оформленням пе-
редплати заповнити й залишити поштовикам невели-
ку анкету зі своїми координатами, за якими вам буде 
повідомлено в разі виграшу призів. 
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Тільки факти
XI Світовий конгрес українців обрав 

новим президентом Павла Грода 
і засудив агресію Росії

У Києві 25 – 28 листопада відбувся XI Світовий конгрес 
українців, на якому новим президентом СКУ обрали Павла 
Грода, президента Конгресу українців Канади. Попередній 
президент Євген Чолій відпрацював на посаді дві визначені 
статутом організації каденції, зробив вагомий внесок у згур-
тування світового українства. 

Учасники конгресу взяли участь у заходах до 85-х роковин 
Голодомору в Україні.

У конгресі взяли участь понад 300 делегатів з 30 країн, 
представників 20-мільйонної української діаспори. 

Відкриття конгресу відбулося на урочистому засіданні за 
участі Президента України Петра Порошенка, глав та пред-
ставників іноземних держав. 

На конгресі обговорили питання розвитку українських 
громад у різних частинах світу.

Делегати конгресу висловили рішучу підтримку Україні у 
зв’язку з російською агресією в Керченській протоці й від іме-
ні світового українства поставили вимогу негайного звільнен-
ня українських моряків.

Масові протести у Франції через намір 
влади трохи підвищити ціни на пальне

Ці акції тривають уже кілька тижнів по всій країні, в тому 
числі у столиці — Парижі. Причиною став намір президента 
Макрона підвищити від 1 січня на кілька євроцентів податок 
на пальне для транспорту. 

В акціях, які почали водії, власники авто, а потім до них 
приєдналися інші громадяни, загалом узяли участь сотні ти-
сяч людей. Під час акцій поліція затримала сотні людей, є ве-
лика кількість поранених, 4 особи під час акцій загинули. 

Воєнний стан
Уперше в історії

26 листопада в 10 областях Украї-
ни на 30 днів введено воєнний стан — 
Указом Президента «Про введення во-
єнного стану в Україні», № 393/2018 від 
26.11.2018, затвердженим того самого 
дня Верховною Радою відповідним Зако-
ном України.

Воєнний стан 
без стану війни

Зовсім не обов’язково, що при вве-
денні воєнного стану наша держава є у 
стані оголошеної війни з якоюсь чи яки-
мись країнами. 

Введення воєнного стану регламен-
товане Законом України «Про правовий 
режим воєнного стану» від 12.05.2015 
року. У Законі йдеться: 

Стаття 1. Визначення воєнного стану
Воєнний стан — це особливий пра-

вовий режим, що вводиться в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі збройної 
агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності та передбачає на-
дання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню, вій-
ськовим адміністраціям та органам міс-
цевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози, 
відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загро-
зи небезпеки державній незалежнос-
ті України, її територіальній цілісності, а 
також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень.

Причини введення
Як і вимагає цей Закон, в Указі Пре-

зидента вказано причини введення во-
єнного стану: 

«У зв’язку із черговим актом зброй-
ної агресії з боку Російської Федерації, 
що відбувся 25 листопада 2018 року у 
районі Керченської протоки проти кора-
блів Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України, що мав важкі наслідки, ін-
шими агресивними діями Російської Фе-
дерації в Азовському та Чорному морях, 
наявною загрозою широкомасштабно-
го вторгнення в Україну збройних сил 
Російської Федерації, на тлі окупації Ро-
сійською Федерацією Автономної Респу-
бліки Крим та частини Донецької та Лу-
ганської областей, небезпекою держав-
ному суверенітету та незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності, з метою 
створення умов для здійснення органа-
ми державної влади, військовим коман-
дуванням, органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами та 
організаціями наданих їм повноважень, 
необхідних для відсічі збройній агресії та 
забезпечення національної безпеки».

Азовське море 
й Керченська протока

Отже, крім загальної причини — 
агресії Росії проти України, що триває 
вже 5-ий рік, із захопленням Криму та ві-
йною на Донбасі, ескалацією ситуації в 
Чорному й Азовському морях, названо і 
безпосередню причину — акт збройної 
агресії Росії в Керченській протоці. 

Азовське море — п’яте й остан-
нє море басейну Атлантичного океа-
ну в цьому напрямі водного простору. 
Ланцюжок від моря до Атлантики такий: 
Азовське море – Керченська протока – 
Чорне море – протока Босфор – Марму-
рове море – протока Дарданелли – Егей-
ське море – Середземне море – Гібрал-
тарська протока –  Атлантичний океан. 

Площа Азовського моря — 39 тисяч 
квадратних кілометрів (для порівняння: 
площа Чернігівської області — 30 тисяч).

Море є внутрішніми водами Украї-
ни та Росії, оскільки жодна інша держа-
ва не виходить на його узбережжя. Кер-
ченська протока географічно входить до 
басейну Азовського моря. Використання 
моря і протоки регламентоване, окрім 
міжнародного морського права, ще й  
угодами  від 2003 року між Україною та 
Росією про спільне використання моря й 
протоки. 

Значення моря 
та протоки

Досить глянути на карту, щоб переко-
натися у величезному значенні Азовсько-
го моря та його протоки для України в сен-
сі стратегічному, оборонному, економіч-
ному. Море омиває південно-східне узбе-
режжя України, в тому числі Донбас. На 
ньому розташовано ряд важливих укра-
їнських портів, серед яких найбільший на 
Азові — Маріуполь, а також Бердянськ. 
Через ці порти, насамперед через Марі-
уполь, йде великий обсяг зовнішньої тор-
гівлі України — експорт металу, вугілля, 
міндобрив, зерна. Велике значення має 
і промисловий вилов риби. А Керченська 
протока — це ключ до моря. 

Захоплення Криму 
та його 

«територіальні води»
Ситуація різко змінилася 2014 року 

із захопленням Російською Федераці-
єю Кримського півострова. Цю анексію 
не визнав світ, не визнали Рада Євро-
пи, Євросоюз, ООН. Тобто за всіма між-
народними нормами Крим був і є терито-
рією України. 

Росія, як відомо, ігнорує цю позицію 
світу. Це відбилося і на ситуації на Азо-
ві й найперше — в Керченській прото-
ці. Росія проголосила прибережні води 
Криму «територіальними водами» Ро-
сійської Федерації. Територіальні води 
певної держави — акваторія, що при-
лягає до узбережжя цієї держави. За 
міжнародним морським правом тери-
торіальні води — 12 морських миль 
від узбережжя. Миля — це 1852 ме-
три, отже, 12 миль — 22 кілометри 224 
метри.

Територіальні води не є територією 
такої-то держави, але вважаються під 
її контролем, тобто ніхто сторонній не 
може без дозволу держави входити в ці 
води, інакше це розглядається як пору-
шення кордону. 

Де-юре Крим — український, де-
факто — під контролем Росії. Відповідно 
територіальні води довкола Криму юри-
дично є українськими, фактично — під 
російським контролем. 

Керченська протока 
За такою загарбницькою логікою 

Росії вся Керченська протока стала 
її «територіальними водами». Довжи-
на протоки — 45 кілометрів, ширина 
— всього від 4 до 15 кілометрів. Отже, 
навіть у найширшому місці всю аквато-
рію росіяни вважають своїми «водами». 
Якщо глянути на карту, то зліва від про-
токи, на захід, — Крим, його Керчен-
ський півострів, справа — Кубань, 
Таманський півострів. Усе під 
контролем Росії. 

Уперше за час незалежності. Введено на 30 днів, по 26 грудня. 
У 10 областях, серед них і Чернігівська. Права громадян поки що 

не обмежено. Вибори відбудуться
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Бліц-інформ
Зарплата в області 
Середньомісячна зарплата штатних працівників під-

приємств, установ та організацій Чернігівщини в жовтні 
2018 року становила 7417 грн. Це на 25,4% більше, ніж рік 
тому. Проте, враховуючи ріст цін, реальна зарплата збіль-
шилася проти жовтня 2017 року на 14,5%. Такі дані навели 
в обласному управлінні статистики.

Найвищий рівень оплати праці в жовтні був на підпри-
ємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 
паперу та поліграфічної діяльності (13642 грн), у добувній 
промисловості й розробленні кар’єрів (11367 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників у сфері 
творчості, мистецтва та розваг, охорони здоров’я, організа-
ції харчування, на підприємствах з виробництва меблів, ре-
монту та монтажу машин і устаткування, де нарахування не 
перевищили 69,8% середнього рівня.

В Україні найбільша середня зарплата — в Києві (13850 
грн), найменша — в Чернівецькій (7128 грн), Херсонській 
(7271 грн) і Тернопільській (7290 грн) областях. 

Виставка про волонтерську 
діяльність 
Вона відкрилася у військово-історичному музеї Черніго-

ва. Перша частина стосується Революції гідності, друга — до-
помоги бійцям у зоні бойових дій на Сході, третя — допомо-
ги жителям Ічнянщини після вибухів на складах боєприпасів. 

В експозиції представлені речі, які волонтери робили 
власноруч: камуфляжний одяг, шкарпетки. Також світли-
ни, дитячі листи, ляльки-мотанки, що передають воїнам на 
фронт як обереги. Виставка працюватиме до квітня. 

Чи відкриє «Укрпошта» закриті 
відділення після обіцянки 
Президента?
Відкрити всі закриті відділення «Укрпошти» й повернути 

роботу звільненим листоношам пообіцяв Президент Украї-
ни Петро Порошенко під час представлення нового голови 
облдержадміністрації в Чернігові. За його  словами, на ці 
потреби, а також на компенсації пошті за доставку пенсій 
у держбюджеті на 2019 рік передбачено півмільярда гри-
вень.

Від жовтня на Чернігівщині в усіх населених пунктах, де 
живе менше 2 тисяч людей, а це майже всі села, закрито 
поштові відділення і працюють пересувні. 

Куди витратять півмільярда гривень з держбюджету та 
чи відновлять роботу закритих відділень «Укрпошти»? Ось 
що відповідає гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський: 
«Усі закладені в бюджеті гроші підуть на заробітну плату 
працівників, виробничого персоналу. «Укрпошта» не закри-
вала поштових відділень на Чернігівщині, а перевела їх (у 
невеликих селах) на пересувний формат. На Чернігівщині 
будуть працювати і стаціонарні відділення, і пересувні».

Cуд скасував рішення 
Деснянської селищної ради 
щодо закриття Косачівської школи 
Скасувати рішення 20-ї та 22-ї сесії Деснянської селищ-

ної ради та запис державного реєстратора щодо Косачів-
ської школи Козелецького району. Таке рішення оголосила 
суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Ва-
лентина Падій. 

Позивачка в цій справі — Наталія Музика, мати школя-
ра з Косачівки. Вона подала до суду на Деснянську селищну 
раду, депутати якої у травні цього року вирішили об’єднати 
Косачівську й Тужарівську школи. 33 учні з Косачівки ра-
зом з учителями від початку цього навчального року їздили 
до школи в село Тужар. 

Єврочитання в музеї
1 грудня до Чернігівського літературно-меморіально-

го музею-заповідника Михайла Коцюбинського з’їхалися 
письменники з Києва, Ніжина, Чернігова. Тут відбулися V 
Єврочитання. Попередніми роками вони проходили в КМЦ 
«Інтермеццо», цьогоріч почесну справу перейняв музей. 
Крім нього, партнерами читань є «Інтермеццо», обласна ор-
ганізація спілки письменників, «Самооборона Майдану», 
«Медіа-центр «Свобода слова нового століття» (Корюків-
ка), Чернігівський «Центр прогресивної молоді «Апельсин», 
«Вільні Люди. Чернігів».

Свої твори цього разу читали Олександр Забарний, 
Ліна Ланська, Ганна Арсенич-Баран, Валентина Громова, 
Ірина Морська, Ірина Кулаковська. Вони також висловили 
свою думку з приводу подій в Україні та світі. 

Буде заміна поштових 
скриньок у Чернігові 
Йдеться насамперед про комплекси скриньок, вста-

новлені в багатоповерхівках. Протягом чотирьох років міс-
то планує витратити 8,4 мільйона гривень на їх заміну. Зо-
крема, вже 2019 року планують витратити 3,6 мільйона 
  гривень.

Чемпіонат України з фут-
болу. Прем’єр-ліга. 

16 тур. 24 листопада. Львів. 
«Карпати» – «Десна» — 0:2. 

М’ячі забили Олександр Філі-
пов та Сергій Старенький у першо-
му таймі. Після цієї перемоги «Дес-
на» вийшла вже на 5-те місце в тур-
нірі. 

17 тур. 1 грудня. Київ. «Десна» 
– «Зоря» (Луганськ) — 0:2.

Цей домашній матч наші му-
сили грати у столиці, на «Оболонь-
Арені». Причина: поле стадіону ім. 
Гагаріна вкрите снігом, а система 
підігріву, хоч і діє, але потужностей 
електромережі, підведеної до ста-
діону, не вистачає, щоб належно 
працювали одночасно підігрів та 
освітлення. 

Цю проблему треба 
розв’язувати, адже після зимової 
перерви чемпіонат відновиться 
за зимової погоди. 19-ий тур від-
будеться наприкінці лютого. Дес-
нянці гратимуть 23 лютого з «Арсе-

налом» у Києві, а наступний матч з 
київським «Динамо» запланований  
на 2 березня в Чернігові. 

Поки що «Десна» грала домаш-
ній матч не вдома. І хоч з Чернігова 
приїхала на підтримку група вболі-
вальників, але вдома на стадіоні, 
напевно, була б їх не одна тисяча. 
Ще й на такий принциповий матч, 
адже «Зоря» відставала від «Десни» 
всього на очко й уперто бореться 
за місце в першій шістці. 

На жаль, наші програли, про-
пустивши по м’ячу в кожному тай-
мі. Хоча матч був дуже впертим, 
другий тайм узагалі пройшов за 
великої переваги деснянців, але 
знову вони не змогли реалізувати 
чимало гольових моментів. Після 
цього наша команда перейшла на 
7-те місце в турнірі. 

Останній цього року матч «Дес-
на» зіграє в неділю, 9 грудня, з 
«Олімпіком» (Донецьк). Очевидно, в 
Києві, де наш суперник проводить 
домашні матчі. 

«Чернігівські представ-
ники малого й середнього 
бізнесу, які вийшли на мітинг 
під стіни обласної держадмі-
ністрації, — за офіційне пра-
цевлаштування працівників 
та сплату податків, за розви-
ток міста й держави. Але ми 
проти необґрунтовано зави-
щених штрафів», — від імені 
протестувальників говорить 
голова громадської органі-
зації «Сяйво Сіверщини» Іри-
на Березинець. 

Чернігівських підприєм-
ців обурило, що, окрім ша-
лених штрафів за порушення 
трудового законодавства, 
держава підготувала ще 
один «сюрприз». Це розпо-
рядження Кабінету Міністрів 
України № 649-р «Про захо-
ди, спрямовані на детініза-
цію відносин у сфері зайня-
тості населення», що почало 
діяти 5 жовтня 2018 року. 
Йдеться про комплексні пе-
ревірки за участю представ-
ників Держпраці, Податко-
вої, Пенсійного фонду, Нац-
поліції та органів місцевого 
самоврядування.

Ірина Березинець поча-
ла свій виступ на мітингу 26 
листопада зі свіжої статис-
тики: в жовтні 2018 року по 
Україні прийняті на роботу 
644,6 тис. найманих праців-
ників — удвічі більше, ніж у 
серпні. І у вересні наймани-

ми працівниками оформлені 
490 тисяч чоловіків і жінок 
(ці цифри оприлюднила Дер-
жавна фіскальна служба). 
Отже, більшість підприємців 
— за офіційне працевлашту-
вання працівників. Але вони 
проти нищення бізнесу. Ве-
ликі штрафи відчиняють две-
рі корупції. 

Ірина Березинець нага-
дала присутнім, що в люто-
му 2017 року наші підпри-
ємці вже виходили на мітинг 
під Чернігівську ОДА з вимо-
гою ухвалити законопроект 
№ 5711, що був підготовле-
ний Оксаною Продан. Черні-
гівська міська рада на чер-
говій сесії підтримала вимо-
ги підприємців і направила 
відповідного листа до Верхо-
вної Ради. Але законопроект 
№ 5711, в якому зменшено 
штрафні санкції до економіч-
но обґрунтованого рівня, на-
віть не виносили на розгляд 
депутатів. 

Д и с к р и м і н а ц і й н и м и 
щодо підприємців вважає 
подібні постанови й розпо-
рядження юрист, заступник 
голови ГО «Сяйво Сіверщи-
ни» Дмитро Шпак: «Припусти-
мо, до вас прийшли, переві-
рили, наклали штрафні санк-
ції. Законно чи ні — ще треба 
розбиратися. Але цей орган 
Держпраці самостійно ухва-
лює рішення, притягує до від-

повідальності, а штрафи, на-
гадую, сягають і 200 тисяч, і 
півмільйона. І цей орган пе-
редає документи до вико-
навчої служби. Навіть якщо 
ви звернетеся до суду, буде-
те шукати правди, оскаржу-
вати ці рішення, вони вже 
будуть виконуватися. У вас 
реально забирають кошти, 
майно, ви не можете вести 
господарчу діяльність». 

Голова профспілки під-
приємців «Єдність» Світлана 
Жимолостнова розказала, 
що чернігівські підприємці 
брали активну участь в об-
говоренні та підготовці за-
конопроектів, спрямованих 
на захист бізнесу, спілкува-
лися з народними депутата-
ми, писали листи на адресу 
Гройсмана та Парубія. Але 
отримували лише відповіді-
відписки. Громадська акти-
вістка говорить: «Мене час-
то питають: «А як же розріз-
нити, де легальний бізнес, а 
де — ні?» Я відповідаю: «Ку-
піть газети з оголошеннями, 
телефонуйте по будь-якому 
номеру, йдіть до перевізни-
ків, до будівельників, до се-
кондів — майже всі стоять 
без документів. Не можуть 
бути в цій справі подвійні 
стандарти». 

Водночас Світлана Жи-
молостнова порадила під-
приємцям не поспішати під-

писувати будь-які папери під 
час перевірок, не поспішати 
сплачувати кошти. «Ми гото-
ві прийти та допомогти, будь 
ласка, телефонуйте!» — ска-
зала вона. 

Учасники мітингу ухвали-
ли резолюцію — звернення 
до голови Чернігівської об-
ласної ради Ігоря Вдовенка. 
У ньому підприємці просять, 
щоб найближча сесія облас-
ної ради ухвалила звернен-
ня до Президента, парла-
менту, уряду з пропозицією 
ухвалити необхідні закони й 
нормативні акти, які скасо-
вують неправомірні штрафи 
й численні перевірки, а на-
томість дадуть можливість 
нормально розвиватися ма-
лому й середньому бізнесу. 

Резолюцію підписали 
голови та представники ГО 
«Сяйво Сіверщини», Спілки 
жінок Чернігівщини, Ліги ді-
лових і професійних жінок 
України, Асоціації право-
знавців Чернігова, міської 
профспілки «Підприємець», 
профспілки «Столиця регіо-
ну», профспілки підприємців 
«Єдність». 

Документ відкритий до 
підписання. Звертайтеся до 
Центру підтримки малого та 
середнього бізнесу на адре-
су: вул. Івана Мазепи, 38-а. 

Медіа-центр 
«Моє місто»

Новий голова обласної державної 
адміністрації Олександр Мисник

28 листопада Президент 
України Петро Порошенко сво-
їм Указом призначив головою 
обласної державної адміністра-
ції Олександлра Мисника. По-
передній голова Валерій Ку-
ліч, котрий очолював область 
три роки, наприкінці липня по-
дав у відставку. Майже 4 міся-
ці обов’язки голови виконува-
ла його перший заступник Юлія 
Свириденко. 

Під час свого робочого візиту на Чернігівщину 28 лис-
топада Президент представив представникам влади, гро-
мадськості нового голову ОДА. 

Олександр Петрович Мисник народився 27 грудня 
1971 року в с. Білошицька Слобода Корюківського райо-
ну. Закінчив Національний аграрний університет за спеці-
альністю економіст-бухгалтер.

Працював у податкових органах Корюківського й 
Менського районів. Від серпня 2010-го — на посаді за-
ступника голови, а від травня 2014-го — голова Менської 
районної державної адміністрації. У листопаді 2015-го об-
раний головою Менської районної ради, ким і працював 
до теперішнього призначення. 

Про воєнний стан: 
що треба знати кожному?

Президент вніс до указу лише кілька заходів з 24, передбачених у за-
коні. Більшість стосуються Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ та МВС. Зокре-
ма, підсилюються заходи з кібербезпеки, інформаційної безпеки, контр-
розвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режимів. У 
режим готовності приводять протиповітряну оборону. Організовувати-
муть навчальні збори з резервістами оперативного резерву. Прикордон-
служба посилить охорону державного кордону та адмінмежі з Кримом.

Під час дії воєнного стану НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ конфіскація авто, ін-
шої власності, примусова трудова повинність, поселення військових 
у квартирах українців. 

Розширення списку обмежень може бути ВИКЛЮЧНО за умов на-
ступу Росії.

23 грудня виборів в ОТГ не буде?
ЦВК скасувала рішення про проведення 23 грудня виборів в 

об’єднаних територіальних громадах в 10 областях України, де введе-
ний воєнний стан, оскільки в такий період жодні вибори не проводять. 
Вони відбудуться пізніше. Або пройдуть вчасно, якщо парламент вне-
се зміни до закону про воєнний стан.

Зокрема, в Чернігівській області вибори мали цього дня пройти 
у п’яти нових громадах: Борзнянській, Озерянській, Новобілоуській, 
Хмільницькій та Киїнській. У Вертіївській та Любецькій ОТГ мали до-
обирати депутатів від недавно приєднаних до громад сіл.

50-річчя знаменитого 
туристичного клубу «Вогнище»

Цей турклуб у райцентрі Куликівка був створе-
ний при місцевій середній школі, далі перетворив-
ся в районний для школярів і дорослих. За своєю іс-
торією та досягненнями клуб давно був визнаний 
кращим в області та Україні. Ось кілька цифр. За всі 
роки протяжність походів склала 8 земних еквато-
рів — 320 тисяч кілометрів. У цих сотнях походів по 
Україні та за її межами — на велосипедах, байдар-
ках, гірсько-пішохідних та інших — узяли участь 7 ти-
сяч осіб.

Традиційно першої суботи грудня відбувся звіт-
ний туристичний вечір. Цього разу не лише за під-
сумками сезону, а й ювілейний. Звичайно, вшано-
вували пам’ять засновника й беззмінного протягом 
27 років, до самої своєї смерті, керівника клубу — 
вчителя Ісака Мойсейовича Клейнера. На сторін-
ці 14 нашої газети продовжуємо публікацію спога-
дів про нього сестри Тамари Мойсеївни. Це вели-
кий розділ книги про Клейнера «Дорога життя», яку 
щойно видав турклуб і яка була представлена на 
вечорі. 

Усі охочі можуть перерахувати кошти на компен-
сацію витрат на книгу й розвиток туризму на раху-
нок турклубу. 

Матчі «Десни»

Чому в Чернігові мітингували підприємці?
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Бліц-інформ
Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

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

Чернігів ухвалив програму 
збереження пам’яток історії 
та культури
Міську програму охорони та збереження пам’яток на 

2019 – 2021 роки ухвалила 29 листопада сесія міськ-
ради. Орієнтовний обсяг фінансування програми на три 
роки — 1,427 млн грн.

2019 року планують встановити дві камери спостере-
ження на Болдиній горі, п’ять — на алеї біля Катеринин-
ської церкви. 

Загалом до переліку занесені 445 пам’яток культур-
ної спадщини Чернігова, серед них багато — національ-
ного значення.

Усі недавно обстежені пам’ятки потребують ремонт-
них робіт або реконструкції. Крім того, майже всю науко-
во-облікову документацію на пам’ятки роками не онов-
лювали, вона потребує уточнення.

Комунальна техніка — 
об’єднаним громадам
Говорить заступник голови Куликівської селищної 

об’єднаної територіальної громади з питань житлово-ко-
мунального господарства Віктор Богдан:

— Для потреб громади 15 листопада ми отримали но-
вий екскаватор-навантажувач БАМ 2014 на базі тракто-
ра МТЗ-82.1. Старому вже близько 30 років, він постій-
но ламається, а ремонтувати його дорого. Новий екска-
ватор оснащений ковшем, лопатою і додатковим ковшем 
для копання траншей під укладання труб. Обійшовся він 
в 1 мільйон 59 тисяч 500 гривень. 90% витрат покрила 
державна субвенція, 10% — бюджет громади. Зараз екс-
каватор — на балансі КП «Куликівське виробниче управ-
ління житлово-комунального господарства». Днями отри-
маємо новий сміттєвоз, коток і трактор з причепом. Також 
за рахунок державної субвенції вже освітлено 57 кіломе-
трів вулиць (на це пішло 5,2 мільйона гривень) та придба-
но два нові трактори. 

Новим трактором і екскаватором-навантажувачем 
може похвалитися й Козелецька ОТГ. Городнянська і Се-
менівська громади поповнили свій парк новими сміттє-
возами.

Зручно: нові тролейбусні 
зупинки
У Чернігові вводять нові зупинки тролейбусів.
На маршрутах № 1, № 3, № 5 та № 7а в напрямі вокза-

лу перед кінцевою зупинкою додатково введено зупинку 
«Привокзальний ринок». Досі попередньою зупинкою тро-
лейбуса № 1 була «Площа Перемоги», що навпроти поста-
менту з танком. А в маршрутів № 5, № 7 і № 7а поперед-
ня зупинка взагалі була далеченько від вокзалу, майже 
навпроти швейного об’єднання. Тепер тролейбуси зручно 
зупиняються перед Привокзальним ринком, у точці, де по-
руч чимало магазинів, аптек, банкоматів. 

На маршрутах № 6, № 7 та № 7а по проспекту Пере-
моги в напрямі Центрального ринку вводять нову зупин-
ку – «Готель «Україна». Досі попередньою зупинкою була 
«Прогрес», що доволі далеко від готелю «Україна» й Цен-
трального ринку. 

Афіша
Чернігівський обласний 
філармонійний центр
8 грудня, 15.00. Микола Борщ. Ювілейний концерт. 

Бере участь капела бандуристів ім. О. Вересая. 

9 грудня, 15.00. Заслужений артист України Іван Чу-
рилов (баян). У програмі — твори Баха, Моцарта, Штрауса 
та інших композиторів. 

11 грудня, 19.00. Любомир Мельник (фортепіано).

12 грудня, 19.00. Світові хіти у стилі танго. 

13 грудня, 19.00. Вечорниці на Андрія. Академічний 
народний хор. 

16 грудня, 15.00. Камерний абонемент. Заслужений 
артист України Назарій Пілатюк (скрипка, Львів), лауреати 
міжнародних конкурсів Володимир Вінницький (фортепіа-
но) і Наталія Хома (віолончель), обоє — зі США. 

16 грудня, 18.00. Академічний симфонічний оркестр 
«Філармонія». Солісти Ольга Шадріна (фортепіано, Черні-
гів), Лео Ессельсон (скрипка, Швейцарія). У програмі — 
  твори Моцарта, Чайковського. 

Мистецька панорама

Концерт-реквієм пам’яті 
жертв Голодомору

До 85-их роковин Голодомору на сцені обласного 
філармонійного центру відбувся концерт-реквієм «Пра-
ведная душе». У проекті взяли участь відомі колективи 
країни: хорова капела ім. Павла Чубинського, камерний 
оркестр Національної музичної академії України, Націо-
нальний академічний духовий оркестр України.

Прозвучали хорові композиції В. Зубицького, С. Рах-
манінова, М. Шуха. А також «Реквієм» Ендрю Ллойда 
Веббера для солістів, хору та симфонічного оркестру — 
один з найскладніших академічних музичних творів. Цю 
заупокійну месу Веббер написав 1984 року і присвятив 
її пам’яті свого покійного батька — композитора, орга-
ніста Вільяма Ллойда Веббера.

Вечір хореографічного 
мистецтва

На сцені обласного філармонійного центру відбувся 
показ композиції «Два фавни» (музика Клода Дебюссі, 
постановка танців заслуженого артиста України Дмитра 
Клявіна). Композицію виконали студенти І – ІV курсів 
коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніци-
пальна академія танцю ім. Сержа Лифаря». 

Глядачу запропоновано уявити одночасне виконан-
ня танцю геніями світового балету, уродженцями Киє-
ва Вацлавом Ніжинським та Сержем Лифарем. У житті 
великі танцюристи ніколи разом не виступали. Бачили-
ся лише 1929 року, коли Ніжинський був уже тяжко хво-
рим.

Композиція «Два фавни» — це експеримент, що до-
поможе зануритися в історію становлення української 
балетної школи.

Студенти також виконали низку номерів класичної, 
сучасної та народної хореографії.

Артисти — дітям Ічні
Артисти обласного філармонійного центру й 

театру ляльок ім. О. Довженка з концертами ви-
ступили перед малятами ічнянських дошкільних 
навчальних закладів № 1, № 2, № 3, № 5 і наймо-
лодшими учнями Ічнянської гімназії ім. Василь-
ченка та Дружбинської ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Вони представили дітям адаптований варі-
ант музично-театралізованого дійства «Україн-
ська душа» (режисер-постановник і автор текстів 
пісень – Оксана Кравчук).

Менським талантам 
аплодувала Прага

Дипломи лауреатів та медалі привезли з між-
народного фольклорного фестивалю зразко-
вий хореографічно-цирковий колектив «Фієста» 
Менського районного центру дитячої та юнацької 
творчості та зразковий ансамбль народного тан-
цю «Калинонька».

Відбувся фестиваль у столиці Чехії Празі, 
участь у ньому взяли діти з 21 країни.

Наші юні артисти здійснили екскурсію чесь-
кою столицею. У Карлових Варах попили ліку-
вальної води. З'їздили до сусідньої Австрії в її 
столицю Відень.

Діти в захваті: Європа вразила вишуканістю 
й гостинністю. 

Лариса Роговець: 
«В моїй душі пісень моря» 

Так називалася нова 
концертна програма народ-
ної артистки України Лари-
си Роговець, яку вона в су-
проводі концертмейстера — 
лауреата обласної премії ім. 
М. Коцюбинського Ната-
лії Ковтун — представила в 
рамках вокально-хорового 
абонемента на сцені облас-
ного філармонійного центру. 

Лауреат престижних во-
кальних премій, Лариса Ро-
говець викладає в Чернігів-
ському музичному коледжі ім. Л. Ревуцького, вдало поєднуючи педагогіч-
ну роботу з концертною діяльністю. 

У програмі прозвучали романси українських та зарубіжних компо-
зиторів, зокрема Михайла Жербіна, Григорія Алчевського, Федора На-
дененка, Олексія Шишкіна, Миколи Харита, Роберта Шумана, Франца 
Шуберта, на вірші Христини Алчевської, Лесі Українки, Олександра Пуш-
кіна, Михайла Лермонтова, Фрідріха Рюккерта.

Мистецький проект 
«Михайло Коцюбинський. У колі друзів»

Триває цей цікавий проект Чернігівського літературно-меморіально-
го музею письменника. ХVIII зустріч була присвячена Лесі Українці. 

Ведуча програми, заступник директора музею Наталія Коцюбинська 
розповіла чимало таємниць із життя письменниці. Гості також подивили-
ся відео про життя Лесі Українки, слайд-шоу її світлин. Журналістка Ната-
лія Потапчук, керівник клубу авторської пісні, написала дві пісні на вірші 
Лесі Українки і виконала їх під гітару. 

Наступна зустріч проекту — 20 грудня. Присвячена ще одній відомій 
українській письменниці — Марку Вовчку. 

Василь Нечепа: 
«Дума про лірника Гребіня»

Півстоліттю творчої діяльності та 35-річ-
чю, як народний артист України, лауреат Націо-
нальної премії ім. Тараса Шевченка Василь Не-
чепа вийшов на сцену в ролі кобзаря-лірника, 
артист присвятив свій ювілейний вечір на рід-
ній сцені обласного філармонійного центру.

Продовжувач традицій кобзарів і лірників, 
Василь Нечепа провів слухачів стежками сла-
ветного Аврама Гребіня. Той народився  1878 
року в Березні на Чернігівщині, вважається 
одним з найбільш самобутніх виконавців ко-
зацького епосу. Своєму мистецтву Гребінь на-
вчався в такої знакової постаті в кобзарстві, 
як Терентій Пархоменко. Василь Нечепа за-
своював таємниці цього мистецтва в Олек-
сандра Корнієвського — учня Т. Пархоменка. 
Нині Василь Нечепа — ключова постать ста-
росвітської чернігівської кобзарської шко-
ли, найдавнішої в Україні, виконує репертуар, 
значною частиною побудований на творах Ав-
рама Гребіня.

У концертній програмі «Дума про лірни-
ка Гребіня» взяли участь зразковий ансамбль 
бандуристів «Соколики» Чернігівської музич-
ної школи №1 ім. С. Вільконського, ансамбль 
бандуристів Березнянської школи мистецтв ім. 
Г. Верьовки, виконавці Дмитро Хропатий, Мак-
сим Мєдвєдєв, заслужений артист України Лео-
нід Матвієнко.

У Ніжині відзначено 
110-річчя коледжу 

культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької

У міському будинку культури відбувся свят-
ковий концерт, присвячений ювілею. 

Цікава історія закладу. 23 серпня 1908 
року за ініціативи Козьми Чубіна, випускни-
ка Київського імператорського університету 
Святого Володимира, та підтримки Ніжинсько-
го товариства розповсюдження комерційної 
освіти в Ніжині було відкрите комерційне учи-
лище. 1934 року на його базі створено Ніжин-
ський бібліотечний технікум. 1961 року техні-
кум перейменовано в культурно-освітнє учи-
лище, яке готувало керівників самодіяльних 
хорових колективів, оркестрів народних і духо-
вих інструментів та бібліотечних працівників. 
1999 року заклад перейменували в Ніжин-
ське училище культури і мистецтв, а 27 берез-
ня 2000 року постановою уряду училищу при-
своєно ім’я першої народної артистки України 
Марії Костянтинівни Заньковецької. Від 2017 
року цей навчальний заклад має статус коле-
джу. Це один з провідних мистецьких закладів 
Чернігівщини.

Творчість людей з особливими потребами
У мистецькій ві-

тальні обласної бі-
бліотеки ім. В. Ко-
роленка відбулася 
презентація «Пре-
красне своїми рука-
ми». Підопічні Чер-
нігівського геріа-
тричного пансіонату 
представили робо-
ти з плетіння, ма-
лювання, вироби з 
паперу. На виставці 
— картини художни-
ка-аматора Андрія 

Стеценка, вишивки Наталії Пархоменко, Наталії Зелінської. Також творчими здо-
бутками поділилися члени громадської організації «Конкордія», якою вже багато 
років керує кандидат психологічних наук Віктор Іванович Мозговий. Участь у про-
ектах, тренінгах, фестивалях, дієва громадська робота — в активі організації.

Художниця 
Оксана Косова 

створює в Новгороді-
Сіверському 
арт-простір

Вона планує збирати не-
байдужих до будь-якого виду 
мистецтва містян. Тут про-
водитимуть майстер-кла-
си, музичні вечори, показу-
ватимуть вистави. Оксана 
з однодумцями облаштува-
ла кімнату, яка стояла по-
рожньою. Це приміщення 
колишнього будинку побу-
ту. Кімнату для мистецько-
го проекту Оксані віддали в 
оренду безкоштовно.

Говорить Оксана Косо-
ва: «Ідея виникла вже дав-
но. Напевно, під впливом 
млявої атмосфери в нашому 
місті. А воно гідне того, щоб 
тут було щось на кшталт га-
лереї або мистецького про-
стору. З театральної виста-
ви ми дебютуємо 2 грудня. 
На меті — музичні батли, 
майстер-класи з малюван-
ня. Кому цікаво, хто хоче 
взяти участь, ми завжди 
раді».

Художниця працює на 
громадських засадах. Усі 
заходи в арт-просторі бу-
дуть безкоштовними. 
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Повідомляє Служба безпеки України

Бліц-інформ
Акції протесту 
працівників 
«ЧеЗаРи» проти 
боргів із зарплати
150 працівників заводу «ЧеЗаРа» 

нещодавно перекрили вулицю ім. Шев-
ченка. Люди вимагали виплатити їм 
зарплату, яку не отримували протягом 
року. Підприємство заборгувало пра-
цівникам 2,8 мільйона гривень.

Говорить Віталій Кучеренко, фі-
нансовий директор підприємства: «Ми 
прекрасно розуміємо, що заробітну 
платню треба людям виплатити. Але 
перед нами заборгували інші поста-
чальники за продукцію оборонного 
комплексу, яку ми вже здали». 

За кілька днів працівники заво-
ду пройшли демонстрацією вулицями 
міста, протестуючи проти невиплати 
зарплати. 

Реагуючи на ситуацію, обласна 
державна адміністрація звернулася до 
Ради національної безпеки і оборони 
та до «Укроборонпрому», чиї замовлен-
ня виконує «ЧеЗаРа». 

Відтак перший транш у сумі 1,5 
мільйона гривень уже надійшов на ра-
хунки заводу, решту боргу також пога-
шають.

Реформування 
газет завершується 
31 грудня 
Термін для роздержавлення друко-

ваних ЗМІ, в засновниках яких є орга-
ни влади, спливає 31 грудня.

Усього за попередні майже 3 роки 
з 752 видань країни, що підлягають 
роздержавленню, реформували лише 
260. Чернігівська область посідає 
друге місце з роздержавлення газет у 
країні. Однак редакції двох комуналь-
них газет області — бобровицької ра-
йонної «Наше життя» та ніжинської 
міськрайонної «Ніжинський вісник» — 
ще не розпочали процедуру реформу-
вання.

А неподання до 31 грудня 2018 
року засновниками (співзасновника-
ми) документів на проведення перере-
єстрації газет — підстава для визнан-
ня свідоцтв про їх державну реєстра-
цію недійсними.

Зухвале 
пограбування
Пізно ввечері невідомі в масках 

пограбували вдома 65-річного керів-
ника державного підприємства «Борз-
нарайагролісгосп» Леоніда Стахор-
ського. Вони били господаря дому і 
його дружину, вимагаючи грошей. Гра-
біжники забрали 40 тисяч гривень. За 
кілька днів до цього Стахорський по-
дав електронну декларацію як канди-
дат у депутати Борзнянської ОТГ на ви-
бори, що планували на 23 грудня. У ній 
він указав свою доволі солідну зарпла-
ту за минулий рік і отриману пенсію. У 
декларації також були вказані зарпла-
та й пенсія дружини. 

Знову — браконьєри-
лісоруби
Біля села Калиновиця Варвинсько-

го району браконьєри нишком спиляли 
77 дерев на землі держпідприємства 
«Варварайагролісництво». У тому чис-
лі 65 беріз, клени, дуби, акація. Дере-
ва — не маленькі, діаметром від 30 
до 40 сантиметрів. У лісництві вважа-
ють, що злодії пиляють ліс на дрова 
через високу ціну на газ. Сигнали про 
такі випилювання почастішали. І кіль-
ка лісників лісництва не в змозі впора-
тися з охороною насаджень. Надія на 
те, що злодіїв знайдуть правоохоронці    
 й покарають. 

СБУ блокувала 
виробництво та збут 
фальсифікованих паливно-

мастильних матеріалів 
На Чернігівщині співробітники СБ 

України спільно з Державною фіскаль-
ною службою під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури блокували масштаб-
не виробництво та реалізацію фальсифі-
кованих паливно-мастильних матеріалів.

Оперативники спецслужби встано-
вили, що приватний підприємець на-
лагодив виробництво контрафактного 
пального на кількох нафтобазах регіо-
ну. Перед завантаженням до автоцис-
терн ділок змішував бензин із сумішами 
й домішками, в тому числі заборонени-
ми до використання. Потім пальне, яке 
не відповідало стандартам якості, реа-
лізовували через мережу автозаправ-
них станцій у Київській та Чернігівській 
областях.

Під час проведення санкціонованих 
слідчих дій на території нафтобаз право-
охоронці виявили майже три тисячі тонн 
фальсифікату. Орієнтовна вартість вилу-
ченого пального становить приблизно 
дев’яносто мільйонів гривень.

Вилучені зразки паливно-мастиль-
них матеріалів надіслані на експертизу.

У межах відкритого кримінального 
провадження за ч. 1 ст. 204 Криміналь-
ного кодексу України тривають слідчі дії 
для встановлення всіх обставин проти-
правної діяльності.

Як людям з інвалідністю знайти місце на 
ринку праці? Відповідь на це складне питання 
шукали представники громадського сектора та 
журналісти під час круглого столу, що відбувся 
в Чернігові за ініціативи обласної благодійної 
організації «Аратта» (голова правління — Вікто-
рія Філатова). До обговорення долучилися ди-
ректор центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Володимир Бобруйко, на-
чальниця відділу обласного центру зайнятості 
Марина Кривопала, представниця роботодав-
ців Олена Луста від ГО «Сяйво Сіверщини», ак-
тивісти громадських організацій «Логос», «Ми-
лосердя та доброта», «Дорога до серця». Пере-
конливо розповіли про результати проекту його 
учасниці Катерина Шевченко й Наталія Скеп-
ська.

Вікторія Філатова: «Щоб надати нашим підо-
пічним дієву допомогу, від червня цього року 
«Аратта» реалізує проект «Повноцінне життя: на-
вички для людей з інвалідністю, затребувані рин-
ком праці». Нас підтримав фонд BEARR Trust за 
програмою Small Grants Scheme 2018. На своїй 
базі ми проводимо навчання для людей з інвалід-
ністю віком від 20 до 40 років за такими напрям-
ками: комп’ютерна грамотність, англійська мова, 
перукарська майстерність і манікюр». 

Володимир Бобруйко: «Право на працю 
осіб з обмеженими можливостями гарантують 
Конституція України, наші закони. Крім того, 
Україна ратифікувала низку міжнародних актів, 
які мають запобігти дискримінації осіб з інва-
лідністю у сфері праці. Зокрема, Закон України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» зобов’язує підприємства, де працюють 
від 8 до 25 осіб, мати у штаті хоча б одну особу 
з інвалідністю. Якщо в колективі більше праців-
ників, то людей з інвалідністю має бути не мен-
ше 4%.

У ст.17 Закону зазначено, що відмова в при-
йнятті на роботу або в просуванні по службі, 
звільнення за ініціативою адміністрації, пере-
ведення особи з інвалідністю на іншу роботу без 
її згоди з мотивів інвалідності не допускається 
за винятком випадків, коли за висновком меди-
ко-соціальної експертизи стан її здоров’я пере-
шкоджає виконанню професійних обов’язків.

Але загалом складно довести, що скорочен-
ня чи звільнення відбулося саме через інвалід-
ність, мають бути відповідні докази, наприклад, 
письмова відмова роботодавця, де це вказуєть-
ся. (Але хто ж напише й підпише таку явно неза-
конну відмову? — Ред). Чи може особа з І гру-
пою інвалідності працювати? Так, якщо немає 
висновків медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК) про зворотнє. 

Марина Кривопала: «Від початку року на 
обліку в службі зайнятості області перебувало 
більш ніж 1200 осіб, які мають різні групи ін-
валідності. 322 людини були працевлаштовані. 
Нині в базі налічується понад 90 вакансій, де 
роботодавець зазначає, що готовий узяти осо-
бу з інвалідністю. 

Торік у Ніжинському районі колишній безро-
бітний з інвалідністю відкрив власну справу з 
виробництва та постачання готових страв, узяв 
6 найманих працівників. У Добрянці Ріпкинсько-
го району колишній безробітний відкрив два 
приватні музеї — будинок старообрядництва та 
музей з колекцією порцелянових ляльок і ялин-
кових прикрас. Колишній безробітний, учас-
ник АТО, за сприяння центру зайнятості відкрив 
власну справу з виробництва засобів гігієни, 
отримавши одноразову суму допомоги для за-
початкування справи. Тобто ми маємо позитив-
ні приклади й успішні історії». 

Олена Луста запропонувала створити ре-
єстр людей з інвалідністю, які прагнуть бути ко-
рисними й можуть працювати в різних сферах. 
Він би згодився працедавцям. 

Нині рівень інвалідизації жителів планети 
сягає понад 1 мільярд, це близько 15% населен-
ня. Водночас у Китаї працюють близько 80% ін-
валідів, у Великобританії — 40%, у США — 29%. 
В Україні офіційно начебто працевлаштовані 
близько 30% осіб з інвалідністю працездатного 
віку. Тож питання дуже актуальне. 

У Великобританії, яка є одним з лідерів у Єв-
ропі з працевлаштування людей з інвалідністю, 
передбачено організацію підприємств з полег-
шеним режимом праці, де робітники опанову-
ють нові професії й переходять на звичайні під-
приємства. У США з роботодавців, які відмов-
ляються надати роботу особам з інвалідністю, 
стягують значний штраф, а компанії, що беруть 
таких працівників, мають пільги з оподаткуван-
ня. У Швеції уряд стимулює роботодавців ви-
платою індивідуальних дотацій на кожну пра-
цевлаштовану особу з інвалідністю. Сам праців-
ник отримує допомогу з інвалідності й заробітну 
плату. У Німеччині діє державна програма за-
йнятості для осіб з важкими формами інвалід-
ності, що передбачає низку субсидій і пільг для 
підприємців, які створюють такі робочі місця.

То що сьогодні можна порадити людині з ін-
валідністю, котра шукає роботу? Постійно вдо-
сконалюватися, опановувати нові професійні 
навички, зокрема в журналістиці, психології, 
бухгалтерії, юриспруденції, вивченні інозем-
них мов, володіти комп’ютером. Спілкуватися з 
людьми, яким вдалося знайти роботу чи створи-
ти бізнес. Шукати однодумців. 

Майже 8% жителів 
області мають 

інвалідність
На початок 2018 року на Чернігів-

щині налічувалося понад 79 тисяч осіб 
з інвалідністю. Ці дані повідомило голо-
вне управління статистики в Чернігів-
ській області.

Відносний показник на Чернігівщині 
помітно вищий за загальноукраїнський: 
78 осіб на 1000 населення (в Україні — 
62).

Близько 10 тисячам з них було вста-
новлено І групу інвалідності, 26 тисячам 
— ІІ, 39 тисячам — ІІІ групу. Ще 4 тисячі 
інвалідів — діти до 18 років.

Торік уперше визнано інвалідність 
майже в 4 тисяч осіб, у кожного четвер-
того з них — у зв’язку з новоутворення-
ми, в кожного п’ятого — через хвороби 
системи кровообігу.

На 1 січня пенсію за інвалідністю в 
органах Пенсійного фонду отримували 
43 тисячі осіб. Середній розмір її, з ура-
хуванням цільової грошової допомоги, 
становив 2113 грн.

В області діють сім будинків-інтер-
натів для громадян похилого віку та до-
рослих з інвалідністю на 1764 місця й 
два будинки-інтернати для дітей та мо-
лоді з інвалідністю на 247 місць.

У підземному 
переході — підйомник 
для інвалідів на візках

Він з’явився на головному підзем-
ному переході Чернігова, на перехресті 
проспектів Миру й Перемоги, між пош-
тамтом і готелем «Україна». Встанови-
ли підйомник працівники комунально-
го підприємства «Паркування та ринок».

Щоб отримати допомогу, слід на-
тиснути кнопку виклику чергового. Ця 
система обладнана на всіх семи вхо-
дах-виходах переходу. Система викли-
ку під’єднана до відеоспостереження. 
Протягом трьох хвилин черговий охоро-
нець доставить підйомник до потрібної 
точки й допоможе людині з інвалідністю 
з підйомом або спуском. Працює при-
стрій цілодобово.

Підйомник зроблено в Італії. Ко-
штує він 106 тисяч гривень. Гро-
ші на придбання виділено з міського 
бюджету.

У Чернігові СБУ викрила мережу 
підпільного виробництва підакцизних товарів

Співробітники Служби безпеки України блокували в Черні-
гові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної 
продукції.

Правоохоронці вста-
новили, що четверо меш-
канців обласного центру 
облаштували у склад-
ських будівлях однієї з 
оптових баз та гаражних 
приміщеннях приватних 
осель підпільні цехи з 
виготовлення фальсифі-
кату. Виробництво конт-
рафактного алкоголю 
відбувалось в антисані-

тарних умовах з використанням сировини сумнівного походжен-
ня. Готову продукцію ділки збували під виглядом марок відомих 
вітчизняних та іноземних брендів через мережу закладів торгів-
лі, розташованих на території регіону. 

Під час санкціонованих слідчих дій у «виробничих цехах» пра-
воохоронці виявили майже п’ять тисяч літрів етилового спирту 
та понад шість тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Також 
виявлено партію контрафактних тютюнових виробів. 

За попередніми оцінками, вартість вилученого «товару» за 
цінами «чорного ринку» становить приблизно три мільйони гри-
вень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 
204 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для вста-
новлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Та-
кож перевіряють інформацію щодо незаконного збуту фігуран-
тами справи підакцизних товарів на тимчасово окупованій те-
риторії України.

Операцію з викриття зловмисників проводили спільно з 
Державною фіскальною службою України.

СБУ викрила 
на хабарах митника

На Чернігівщині співробітники 
Служби безпеки України викрили на 
хабарах головного державного ін-
спектора одного з митних постів регі-
ону.

Оперативники спецслужби вста-
новили, що посадовець налагодив схе-
му отримання неправомірної вигоди 
за безперешкодне митне оформлення 
автомобілів на іноземній реєстрації в 
режимі так званого «тимчасового вве-
зення». Вартість таких «послуг» старту-
вала від трьох тисяч гривень за кожен 
транспортний засіб.

Правоохоронці затримали зло-
вмисника на робочому місці під час 
отримання чергового хабара в розмірі 
понад шість тисяч гривень.

Раніше оперативники спецслужби 
задокументували чотири факти отри-
мання головним інспектором непра-
вомірної вигоди на загальну суму по-
над шістнадцять тисяч гривень.

У межах відкритого за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України кримі-
нального провадження митнику ого-
лошено про підозру у скоєнні злочину. 
Тривають слідчі дії.

Операцію з викриття зловмисника 
проводили спільно з військовою про-
куратурою Деснянського гарнізону.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Інваліди — повноправні громадяни 



№140   6 грудня 2018 року№140   6 грудня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

1

Борис Патон: 
100-річчя

27 листо-
пада відзна-
чив 100-річний 
ювілей пре-
зидент Націо-
нальної акаде-
мії наук Укра-
їни Борис  Єв-
генович Патон. 
Герой України, 
до речі, він має 

відзнаку №1 — першим в Україні удо-
стоєний цього найвищого звання дер-
жави. Патон  уже 56 років поспіль очо-
лює академію. Видатний учений у галу-
зі електрозварювання зробив величез-
ний внесок у науку. Зокрема, спільно з 
доктором наук Юрієм Ланкіним спроек-
тував першу у світі установку для зва-
рювання в космосі — «Вулкан». Наукові 
розробки Патона застосовують навіть у 
хірургії. 

Помер екс-
президент США 

Джордж 
Буш-старший

На 95-му 
році життя 30 
листопада по-
мер 41-ий пре-
зидент США 
Джордж Гер-
берт Вокер Буш. 
Він був прези-
дентом у 1989 
– 1993 роках, у 
період падіння тоталітарних режимів у 
Європі, розпаду Радянського Союзу й 
завершення «холодної війни». 

Син сенатора й батько 43-го пре-
зидента Джорджа Буша-молодшого 
мав успішну політичну кар’єру: від кон-
гресмена до посла США в ООН, від го-
лови Республіканської партії до посла 
в Китаї, від директора ЦРУ до віце-пре-
зидента в адміністрації Рейгана. Буш-
старший був останнім ветераном Другої 
світової війни, який служив президен-
том США.

Його дружина Барбара померла у 
квітні, трохи не доживши до 93-х років. 

Після смерті 24 листопада 2017 
року Джеральда Форда Буш-старший 
став найбільшим довгожителем серед 
усіх американських президентів. 

Євробляхський 
закон підписано

Президент Петро Порошенко підпи-
сав ухвалений парламентом закон про 
порядок розмитнення ввезених в Укра-
їну легкових автомобілів на європей-
ських номерах. Такі авто вже назвали 
євробляхами, а їхніх власників — єв-
робляхерами. Ці слова вже набули не-
гативного відтінку, оскільки засоби ін-
формації здебільшого настроюють на-
селення проти власників таких авто. 

Хоча багато аналітиків запитують: 
нащо взагалі обкладати таким гігант-
ським ввізним митом і «бляхи», і зага-
лом увезені авто? Хіба що для легкого 
наповнення бюджету. 

Суть нового закону в тому, що, чим 
більше років увезеній машині, тим біль-
шим є мито, щоб це авто розмитнити, 
тобто отримати українську реєстрацію. 
Наприклад, для машин, яким 15 років, 
мито, разом з кількома іншими податка-
ми, теж записаними в законі, може до-
ходити до 3 тисяч євро чи й більше, що 
часто навіть перевищує вартість само-
го авто. Тобто держава таким законом 
ставить перепони людям середнього 
достатку придбати за кордоном не нові, 
але цілком нормальні, справні машини. 

Річниця початку другого Май-
дану — Революції Гідності — вко-
тре порушила болюче питання роз-
слідування вбивств та інших злочи-
нів проти учасників революції, по-
карання винних. Адже, перш ніж 
говорити про відновлення спра-
ведливості й законності загалом, 
варто б це зробити найперше сто-
совно злочинів проти Майдану, 
коли протистояння завершилося 
безпрецедентним убивством лю-
дей у центрі столиці держави. А ще 
ж було багато злочинів по всіх ре-
гіонах проти учасників революції. 

Про це мала б прозвітувати 
влада на найвищому рівні, адже 
вона й прийшла у високі кабінети 
саме з Майдану. Мали б щось ска-
зати Президент, Генеральний про-
курор, Міністр внутрішніх справ. 
Але основним речником на цю 
тему став 21 листопада начальник 
управління спецрозслідувань ГПУ 
Сергій Горбатюк. Ось його основні 
твердження.

9 посаджено, 

9 виправдано
У Генеральній прокуратурі по-

відомили, що у справах про злочи-
ни на Євромайдані винесено 9 ви-
правдувальних вироків, 9 осіб по-
садили. 

За словами Горбатюка, на сьо-
годні 52 особи визнані винними у 
злочинах проти Майдану. «Щодо 
них ухвалені обвинувальні виро-
ки. Призначено покарання. До по-
збавлення волі на сьогодні засу-
джено 9 осіб».

«За справами, які направляли 
до суду чи слідчі поліції, чи проку-
ратури областей, маємо 9 виправ-
дувальних вироків».

Горбатюк додав, що у цих спра-
вах «остаточну крапку ще не поста-
вили», оскільки вони перебувають 
на оскарженні — або в апеляцій-
них судах, або в касаційних.

33 фігуранти справ 
досі служать 

у силових органах
33 правоохоронці, які прохо-

дять підозрюваними у справах сто-
совно злочинів на Майдані, досі 
обіймають посади у силових струк-
турах.

Говорить Сергій Горбатюк: 

«10 осіб займають начальниць-
кий склад, 23 — прості право-
охоронці низового рівня. На мо-
мент повідомлення про підозру 
загалом у справах періоду 2014 
– 2018 років 63 особи перебува-
ли в органах внутрішніх справ, у 
наступному звільнялися. На тепе-
рішній час 33 продовжують пра-
цювати. У тому числі є такі, де 
вже обвинувальні акти в суді зна-
ходяться».

Убивства Нігояна, 
Жизнєвського й Сеника 

ще не розкриті
Перші вбивства активістів Єв-

ромайдану — вірменина Сергія Ні-
гояна, білоруса Михайла Жизнєв-
ського, а також Романа Сеника  —
досі не розкриті. 

Сергій Горбатюк: «Є дійсно не-
розкриті злочини. І в першу чер-
гу — це вбивства Нігояна, Жиз-
нєвського й Сеника... Але, на 
жаль, чергове звітування — і я 
не можу похвалитися результа-
тами роботи. Але я можу говори-
ти про те, що ми рухаємося до ре-
зультату. І ця робота не буде при-

пинятися, допоки злочин не буде 
розкритий».

Горбатюк запевнив, що така 
сама робота ведеться стосовно 
всіх убивств. 

Він також зазначив, що виро-
ків стосовно вбивць мітингуваль-
ників досі немає, в тому числі че-
рез те, що правоохоронці не да-
ють показань, а МВС не звільняє 
працівників, підозрюваних у зло-
чинах проти Майдану, з лав полі-
ції чи Нацгвардії; через те, що екс-
пертизи, частина з яких призначені 
ще 2015 року, не проведені до сьо-
годні; через те, що справи довго 
лежать у судах через недостатню 
кількість суддів тощо.

Активний учасник Євромай-
дану Сергій Нігоян загинув 22 січня 
2014 року від вогнепального пора-
нення. Того самого дня був убитий 
Михайло Жизнєвський мислив-
ською кулею в серце. Роман Сеник 
був поранений теж 22 січня і помер 
25 січня в лікарні.

У розстрілі учасників акцій 
протесту на Майдані обвинувачу-
ють п’ятьох колишніх співробітни-
ків «Беркута».

Звичайно, Росія не 
може просто так заборо-

нити плавання протокою, як і 
Азовом, адже є міжнародне мор-

ське право. До того ж протокою в 
Азов йде жваве пасажирське, а 
особливо торгове мореплавство. 

Але Росія, посилаючись на 
«свої води», встановила режим 
контролю й запиту дозволу на про-
ходження протокою. Тому при вході 
в протоку останніми роками утво-
рюються великі черги суден, які че-
кають дозволу на прохід в Азов.

Ситуація загострилася після 
спорудження Росією і введення у 
травні цього року Керченського 
мосту — з Тамані до Криму. Міст 
недостатньо високий, тому тепер 
заборонено прохід під ним великих 
океанських суден. Перевізники му-
сять пускати менші судна, що здо-
рожчує перевезення. Так само, як 
і затримка суден у чергах, де вони 
інколи стоять не одну добу. А кожна 
така доба обходиться перевізни-
кам у десятки тисяч доларів. 

Грубо порушила Росія й уго-
ду двох країн щодо риболовлі на 
Азові. Цією угодою дві держави 
встановили квоти на виловлюван-
ня риби, адже її запаси в морі не 
безмежні. Росія останніми роками 
значно перевищила цю квоту. У ре-
зультаті рибні запаси Азова різко 
скоротилися. Також проти україн-
ських рибалок росіяни постійно чи-
нять провокації.

Не кажучи вже про провокації 
та загрозу для оборони України, які 
теж стали постійними на Азові, де 
Росія останнім часом швидко наро-
щує свої військово-морські сили. 

Атака на українські 
кораблі

Суть інциденту 25 листопада 
така. Три українські військові судна, 
два бронекатери й буксирна бар-
жа,  за два дні до цього вирушили 
з Одеси, прямуючи Чорним морем 
до Азовського, в Маріуполь. У неді-
лю, 25 листопада, вони наблизили-
ся до Керченської протоки й наді-
слали запит росіянам щодо дозво-
лу на проходження Керченською 
протокою. Відповіді не отримали. 
Тоді наші судна увійшли в протоку. 
Швидко шлях їм перекрили росій-

ські військові кораблі. Нашим мо-
рякам росіяни дали команду зупи-
нитися, оскілько вони увійшли в «те-
риторіальні води» Росії, та покинути 
протоку. 

Не дочекавшись дозволу на по-
дальше плавання, наші судна зали-
шили протоку. Але російські кора-
блі переслідували їх і вже в аквато-
рії Чорного моря відкрили вогонь 
по наших суднах. Усі три українські 
кораблі були захоплені росіянами. 
Разом з екіпажами — це 24 моря-
ки. При нападі й обстрілі 6 моряків 
отримали поранення.

Наші кораблі та моряки були 
доставлені в Керч. 

Росія висунула українським 
морякам звинуваченння в «пору-
шенні  державного кордону». За 
звинуваченням у цьому «злочині» 
керченський суд уже через день 
санкціонував арешт наших моря-
ків на 60 діб. 

Світова реакція
Загалом вона нагадує реакцію 

світу на захоплення Росією Криму та 
розв’язання війни на Донбасі. Гро-
мадська думка світу — на боці Укра-
їни, як і позиція найбільших держав 
планети, міжнародних організацій. 
Світова спільнота вимагає негайного 
звільнення українських моряків, по-
вернення їх і наших кораблів в Украї-
ну, посилення санкцій проти Росії.

З розумінням зустріли за кор-
доном і введення Україною воєн-
ного стану.

Як вводили 
воєнний стан

У ніч на 26 листопада відбулося 
засідання Ради національної без-
пеки і оборони України, яка ухва-
лила рішення про необхідність во-
єнного стану. Це рішення схвалив 
своїм Указом Президент. На підста-
ві рішення Порошенко і видав Указ 
про введення воєнного стану. За 
законом, Указ міг набути чиннос-
ті лише після затвердження Верхо-
вною Радою, на що парламент мав 
два дні. Але вже ввечері 26 листо-
пада позачергове пленарне засі-
дання Ради розглянуло це питання. 

І на вимогу Верховної Ради Пре-
зидент видав другий Указ із суттєви-

ми змінами порівняно з першим. Во-
єнний стан вводиться на 30 днів, а не 
на 60, як пропонувалося спочатку. 
І не на всій території України, а в 10 
областях, які безпосередньо межу-
ють з Росією або знаходяться на най-
важливіших, з точки зору оборони від 
агресії, напрямах. Ось ці області: Ві-
нницька, Луганська, Миколаївська, 
Одеська, Сумська, Харківська, Чер-
нігівська, Донецька, Запорізька, 
Херсонська. Також воєнний стан 
вводиться на внутрішніх водах Укра-
їни Азово-Керченської акваторії.

Питання 
президентських 

виборів
Причиною скорочення терміну 

воєнного стану парламент визнав 
необхідність проведення чергових 
президентських виборів у визначе-
ний законом термін. За Конституці-
єю, такі вибори проводять останньої 
неділі березня 5-го року правління 
чинного Президента. Це припадає 
на 31 березня 2019 року. Виборча 
кампанія, за законом, має початися 
за 90 днів до цього, тобто 31 грудня. 
Але під час воєнного стану жодні ви-
бори в державі не проводять. Тому 
введення його на 60 днів посувало 
початок виборчої кампанії майже на 
місяць, на кінець січня, тож перено-
силися на місяць і самі вибори. 

За наполяганням депутатів 
і щоб не було спекуляцій, нібито 
хтось хоче відтягти вибори, Прези-
дент скоротив в Указі термін воєн-
ного стану. І запропонував парла-
менту призначити дату виборів, а їх 
призначає лише парламент. 

Верховна Рада, після ухвален-
ня Закону про воєнний стан, од-
разу ж ухвалила Закон про прове-
дення чергових президентських 
виборів 31 березня 2019 року. 

Питання 
прав громадян

Іншим важливим питанням 
стало передбачене законом про 
воєнний стан можливе тимчасо-
ве обмеження громадянських прав 
людей. Президент і парламент мо-
жуть, але не зобов’язані, вводити ці 
обмеження. У результаті досягли та-

кого компромісу. В Указі збереже-
но положення про те, що МОЖЛИ-
ВЕ введення обмежень громадян-
ських прав. Президент під час висту-
пу в Раді перед ухваленням Закону 
під стенограму заявив, що введен-
ня цих обмежень буде застосова-
не лише у випадку прямої воєнної 
агресії Росії на територію України. 

Ось це положення Указу Пре-
зидента: «У зв’язку із введенням в 
Україні воєнного стану тимчасово 
можуть обмежуватися конститу-
ційні права і свободи людини і гро-
мадянина, передбачені статтями 
30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Кон-
ституції України». 

Які права гарантовані 
названими статтями 

Конституції 
Недоторканність житла.
Таємниця листування, теле-

фонних розмов, телеграфної та ін-
шої кореспонденції.

Ніхто не може зазнавати втру-
чання в його особисте та сімейне 
життя, окрім випадків, передбаче-
них Конституцією України.

Свобода пересування, вільний 
вибір місця проживання, право 
вільно покидати територію Укра-
їни, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом.

Право на свободу думки і сло-
ва, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань.

Участь в управлінні державни-
ми справами, у всеукраїнському 
та місцевих референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування.

Право збиратися мирно, без 
зброї, проводити збори, мітинги, 
ходу і демонстрації, про проведен-
ня яких завчасно сповіщаються ор-
гани виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування.

Право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власніс-
тю, результатами своєї інтелекту-
альної, творчої діяльності.

Право на підприємницьку ді-
яльність, не заборонену законом.

Право на працю.
Право на страйк.
Право на освіту. 

Злочини проти Майдану: 
за 5 років розслідування не завершено, всі винні не покарані

Воєнний стан
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Читайте, передплачуйте 
газету «Слово Просвіти»

Всеукраїнський культурологічний тижневик — цен-
тральне видання Товариства «Просвіта» — виходить 
понад 20 років. Його закономірно можна назвати го-
ловним періодичним виданням України гуманітарного 
плану. Тематика газети дуже різноманітна: література, 
мистецтво, мова, освіта, історія, народознавство, на-
родні традиції, екологія, суспільні теми. Газета корисна 
для викладачів, студентів, широкого кола інтелігенції, 
всіх, кого цікавить духовність, культура. Редактор га-
зети — відома письменниця, лауреат Шевченківської 
премії Любов Голота. Шеф-редактор — Павло Мовчан. 

Нині триває передплата на «Слово Просвіти» на 2019 
рік. Її ведуть усі поштові відділення й листоноші країни.

Ось деякі повідомлення з нових чисел газети. 

Мова — ДНК нації і держави
День української писемності та мови з ініціативи 

«Просвіти» щороку святкують 9 листопада в Україні.
У Києві в Міжрегіональній академії управління пер-

соналом відбулася зустріч студентів з головою Товари-
ства «Просвіта» Павлом Мовчаном, його заступником 
і співголовою «Української альтернативи», академіком 
Георгієм Філіпчуком.

Павло Мовчан зупинився на стані й значенні укра-
їнської мови для утвердження незалежності нашої дер-
жави. Передав академії просвітянські видання, ком-
пакт-диски з історично-патріотичними фільмами про-
світянської кіностудії «Логос», диски з піснями на слова 
П. Мовчана. Свої книжки подарував академії і Георгій 
Філіпчук.

Заходи, присвячені Дню української писемності та 
мови, просвітяни провели в колонній залі Київської 
міської державної адміністрації, в Національному педа-
гогічному університеті ім. Михайла Драгоманова. 

Вручення премії Юрію Щербаку
У Посольстві України у США відбулося відзначення 

Юрія Щербака — українського державного та громад-
ського діяча й політика, письменника й публіциста, по-
чесного доктора медицини й дипломата, який у 1994 – 
1998 рр. обіймав посаду Посла України у США, премією 
Фундації Омеляна й Тетяни Антоновичів. Як наголосив 
Посол України у США Валерій Чалий, премія є найбільш 
шанованою українською відзнакою Сполучених Штатів. 
І дуже символічно, що цьогорічну премію отримує люди-
на, яка багато зробила для становлення незалежності 
України, закладення основ стратегічного партнерства 
між Україною та США.

Ювілей і концерт Фемія Мустафаєва
У Міжнародному центрі культури і мистецтв столиці 

відбувся концерт «Пісне моя зоряна», присвячений юві-
лею народного артиста України Фемія Мустафаєва. 

Кримський татарин, він народився в Узбекистані в 
сім’ї, яку депортували з Криму. Співак безмежно лю-
бить Україну, пропагує українську й кримськотатарську 
культуру.

Багато років Фемій Мустафаєв віддав служінню Ки-
ївському національному академічному театру оперети. 
Нині Фемій Мансурович — професор Національної ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв України.

Він був учасником Революції Гідності, співав на 
Майдані. А нині виступає перед нашими воїнами на 
Донбасі. 

Гучними оплесками дякували присутні ювіляру за 
чудовий спів. У концерті виступили також студенти — 
учні професора, відомі українські митці. 

Будьмо відповідальні за долю мови
До Дня української писемності та мови Львівське об-

ласне об’єднання «Просвіти» провело конференцію «Мова 
— основа національної єдності та безпеки держави».

Конференц-залу Львівського палацу мистецтв за-
повнили понад 200 учасників: представники шкіл та ви-
щих навчальних закладів, письменники, громадськість.

На сповідь до Тараса
Рівненська обласна «Просвіта» за підсумками кон-

курсу «Перло многоцінне» преміювала переможців по-
їздкою до Канева. Цей літературний конкурс був запо-
чаткований 1994 року Рівненськими «Просвітою», ор-
ганізацією Спілки письменників та обласним управлін-
ням освіти. 

Створення 
і наступна діяльність 

Товариство «Просвіта» виникло 
1868 року у Львові як противага анти-
українським течіям у культурному жит-
ті — колонізаторській, підтримуваній 
цісарською владою Австро-Угорщини, і 
москвофільській. 

Організа-
ційні збори 
Товарис тва 
відбулися 8 
грудня (за но-
вим стилем 
— 20 грудня) 
1868 року у 
Львові. Голо-
вою Товари-
ства обрали 
п р о ф е с о р а 
Анатоля Вах-
нянина (на 
фото). 

Товариство працювало у складних 
умовах. Незважаючи на те, стали вида-
вати для народу популярні книжечки й го-
тувати підручники для єдиної української 
гімназії. Редактором популярних видань 
став письменник Юрій Федькович. 

На Товариство відразу почалися на-
падки як намісництва і староств, так і ру-
софільського «Слова». Однак робота на-
бирала сили. 

За два роки було засновано три нові 
філії «Просвіти», організовано читаль-
ні, почали видавати друкований орган 
«Письмо з «Просвіти», а від 1880 року 
під редакцією Володимира Барвінського 
стала виходити політична газета «Діло». 
Широка популярність змусила галиць-
кий сейм надати Товариству фінансову 
допомогу. З часом філії товариства утво-
рили в ряді міст Галичини. 

31 січня 1896 року загальний збір 
«Просвіти» обрав головою Товари-
ства професора Юліана Романчука. Ці 
обов’язки він виконував десять років. 
За цей час швидкого розвитку набув ко-
оперативний рух «Просвіти». 

На зламі двох віків значно активізу-
валося політичне життя, в якому члени 
«Просвіти» йшли попереду. 

На початку ХХ століття за прикладом 
Галичини організували «Просвіти» на 
землях Наддніпрянщини: спочатку — в 
Одесі (1906), згодом — у Катеринославі, 
Житомирі, Кам’янці-Подільському, Киє-
ві, Чернігові, Миколаєві. На Дону утво-
рилася Новочеркаська «Просвіта». Влас-
ні читальні «Просвіти» мали переселенці 
навіть на далекосхідному Зеленому Кли-
ні та в Америці, зокрема в Аргентині.

1 листопада 1910 року головою То-
вариства став судовий радник Іван Ки-
велюк, який виконував ці обов’язки до 
1922 року. За його головування «Просві-
та», попри тяжке воєнне лихоліття, дося-
гла небачених висот.

Це була діяльність народного теа-
тру й кінотеатру, проведення народних 
свят, з’їздів і краєзнавчих походів, орга-
нізація книгозбірень, народних музеїв, 
публічних читалень, книгарень, друка-
рень та інших підприємств, різних курсів 
і шкіл (народних, середніх, вищих, госпо-
дарських, промислових, торговельних), 
ведення зразкових господарств тощо.

До 1912 року «Просвіта» видала 
445 назв книжок загальним накла-
дом 3115295 шт., мала 2944 читальні, 
197035 членів, 2364 бібліотеки, кілька 
сотень аматорських гуртків, хорів, кіль-
канадцять духових оркестрів. 1912 року 
при читальнях існували 540 крамниць, 
236 позичкових кас. Наприкінці 1913 
року «Просвіта» мала 77 філій. «Просві-
та» підтримувала жваві зв’язки з україн-
цями Закарпаття, Хорватії, Боснії, Спо-
лучених Штатів Америки.

Російська окупація Львова під час 
Першої світової війни завдала зна-

чної шкоди «Просвіті». 
Від початку 1920 року знову пожва-

вилося просвітянське життя. За 5 пово-
єнних років число філій зросло до 96, а 
читалень «Просвіти» — до 2934. 

У 1928-му ювілейному році «Просві-
та» мала на землях окупованої Польщею 
Галичини 2934 читальні й 12 508 безпо-
середніх членів. Працювало, хоч і слаб-
ше, Товариство й на Волині, Підляшші та 
Холмщині.

Розпочатий польською владою на 
зламі 1920 – 1930-х років наступ на 
українську культуру призвів до сумних на-
слідків. Значно скоротилася кількість чи-
талень і безпосередніх членів «Просвіти».

Але Товариство не здавалося. Було 
відновлено й відкрито нові читальні, 
далі виходив науково-популярний місяч-
ник «Життя і знання», видавали книжки, 
календарі. 

1936 року «Просвіта» мала 83 філії, 
3210 читалень, 1207 приміщень, 3209 
бібліотек з фондом 688 186 книжок, 
2185 театральних гуртків, 1115 хорів, 
138 оркестрів, 550 гуртків самоосвіти, 
262 гуртки просвітянської молоді.

Після 1937 року «Просвіта» пережи-
вала тяжкі часи. Польська влада закри-
вала читальні. Комуністи намагалися 
пропагувати «великі перетворення» за 
Збручем. 

1939 рік, після окупації та поділу 
Польщі Німеччиною й СРСР, став остан-
нім роком існування «Просвіти». Більшо-
вики знищили в центральному будинку 
Товариства (площа Ринок, 10) його архів, 
цінні історичні документи й рукописи, 
друковану продукцію. Так вони вчинили 
з осередками «Просвіти» й в інших містах 
і селах. Не дозволили відновити роботу 
«Просвіти» й гітлерівські окупанти.

Відтоді Товариство «Просвіта» існу-
вало лише за межами України.

Новітня історія 
«Просвіти» 

Наприкінці 1980-х років, коли аго-
нізувала комуністична система, досвід 
«Просвіти» прислужився справі націо-
нальної ідеї. Становлення організації 
відбувалося в умовах шаленого тиску 
комуністичної номенклатури. 

11 – 12 лютого 1989 року в Республі-
канському будинку кіно в Києві відбулась 
установча конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка — перший 
легальний форум незалежної громад-
ської організації в Києві. Було ухвале-
но статут, обрано керівні органи Товари-
ства, головою обрали Дмитра Павличка.

Товариство брало найактивнішу 
участь у всіх громадських, політичних за-
ходах. У цей період чисельність організа-
ції сягала півмільйона осіб.

29 – 30 
вересня 1990 
року відбула-
ся II конфе-
ренція Това-
риства. Го-
ловою його 
обрали народ-
ного депутата 
України Пав-
ла Мовчана 
(на фото).

12 жовтня 
1991 року на 
III позачерговій конференції Товариство 
було реорганізоване у Всеукраїнське то-
вариство «Просвіта» імені Тараса Шев-
ченка. 

З Товариства української мови та 
«Просвіти» виокремилася більшість но-
вітніх національно-демократичних орга-
нізацій і партій.

2018 року в Україні відзначатимуть 
на державному рівні 150 років від часу 
заснування 20 грудня (за новим стилем) 
1868 року у Львові Товариства «Просвіта». 

З історії Чернігівської 
«Просвіти» 

Громадську організацію заснова-
но 27 грудня 1906 року. Установчі збо-
ри відбулися в залі Чернігівської місь-
кої управи під головуванням Іллі Шрага, 
який на той момент очолював українську 
парламентську громаду при Державній 
Думі. 

Членами правління були обрані 
І. Шраг — адвокат, В. Коцюбинська — 
дружина М. Коцюбинського, М. Коцю-
бинський — на той момент службовець 
статистичного бюро, В. Андрієвський і 

Ф. Левиць-
ка — служ-
бовці губерн-
ської зем-
ської управи, 
М. Жук — учи-
тель, митець. 
Головою това-
риства  обра-
ли письмен-
ника Михай-
ла Коцюбин-
ського (на 
фото), який 

керував організацією у 1906 – 1908 
рр. Чернігівська «Просвіта» налічувала 
45 членів.

Товариство приділило велику ува-
гу організації бібліотеки й читальні 
для населення губернії, влаштуванню 
концертів, літературних вечорів, лек-
цій. 

Улітку 1907 року відкрито філію 
«Просвіти» в Ніжині. Організація на-
раховувала 40 членів. Діяльність її за-
знавала переслідування влади. 1914 
року Ніжинська «Просвіта» припинила 
діяльність.

На початку 1908 року відкрили фі-
лію Чернігівської «Просвіти» в Козель-
ці. Вже 13 лютого 1908 року прове-
ли перший літературно-вокальний ве-
чір. Потім заснували українську біблі-
отеку, організовували лекції, читання 
рефератів, вокальні вечори, ставили 
українські п’єси. Козелецька «Просві-
та» налічувала 40 членів, але була за-
крита наказом чернігівського губер-
натора в червні 1908 року.

21 серпня 1908 року чернігівсько-
му поліцмейстеру запропонували ви-
ключити з Товариства найбільш полі-
тично неблагонадійних, а саме: М. Ко-
цюбинського, В. Коцюбинську, І. Шра-
га, Л. Шрамченка, Ф. Левицьку, що й 
було зроблено 1 вересня 1908 року.

1910 року із програми вечорів, які 
організувала Чернігівська «Просві-
та», цензура виключила все, крім спі-
вів. Поліція ретельно спостерігала за 
дотриманням цих вимог. Навіть на ди-
тячих вечорах було заборонено чита-
ти вірші українською мовою. Товари-
ству заборонили провести Шевчен-
ківський вечір і народні читання. 25 
липня 1911 року «Просвіта» остаточ-
но припинила свою діяльність, примі-
щення й бібліотека були передані зем-
ській управі.

28 березня 1917 року Товариство 
«Просвіта» в Чернігові відновило свою 
діяльність. Постійного помешкання 
Чернігівська «Просвіта» не мала. 24 
квітня 1917 року обрали раду Това-
риства з 15 осіб: І. Шраг, І. Коновал, 
В. Коцюбинська, В. Базилевич, 
Ф. Шкуркіна-Левицька, М. Костенко, 
А. Косовець, В. Елланський, Р. Бжесь-
кий, Ф. Смиринський, О. Приходько, 
А. Верзилов, Д. Лебедь, священик 
Пальчевський, М. Кукса. Головою обра-
но І. Шрага, секретарем — І. Коновала.

До початку 1918 року на теренах 
губернії було засновано майже 100 
«Просвіт», а до середини 1919-го — 
340, окремі з яких мали філії.
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Закордонне українство

Столична студія «ВІАТЕЛ» 
за підтримки Українського 
культурного фонду предста-
вила в Києві проект «YouTube-
канал «Гра долі»: Інтернет-ре-
сурс для глядачів».

Загадкові, таємничі історії з 
приватного життя знаменитих 
людей, які жили на українській 
землі й залишили свій яскравий 
слід у культурі, мистецтві й науці. 
Сторінки кохання. Несподівані 
повороти долі. Ми доторкнулися 
до вічності й розповідаємо вам 
про наших героїв. 

Наш серіал документаль-
них фільмів «Гра долі» народив-
ся після Помаранчевої револю-
ції. Це була емоційна відповідь 
авторів на очікування України 
на оновлення, на бажання зна-
ти про себе і свою історію більше 
позитивних речей. Можливість 
розповісти глядачам у доступ-
ній, цікавій формі українською 
мовою про своїх, не нав’язаних 
із сусідньої країни, з-за «поре-
брика», героїв здавалася нам 
дуже важливою.  Наталка Сопіт, 
одна з авторів, ведуча й облич-
чя серіалу «Гра долі», зверталася 
до своїх глядачів з любов’ю і те-
плом. І тому ось уже багато років 
«Гра долі» не сходить з екранів 
Українського телебачення. А те-
пер завдяки Українському куль-
турному фонду ми маємо можли-
вість донести цей серіал більш 
широкому колу глядачів — на-

віть за межами України за до-
помогою англійських субтитрів. І 
головне: нарешті не в піратських 
копіях.

YouTube-канал «Гра долі» в Ін-
тернеті — це можливість поба-
чити понад 100 фільмів про ко-
хання знаменитих людей.

Ми знімали «Гру долі» по всій 
Україні. Їздили в міста, селища, 
на хутори, де бували наші герої. 
Нам відчиняли двері запасники 
і сховища, музеї та заповідники, 
бібліотеки й архіви. Нам допома-
гали благодійники, меценати й 
спонсори. З нами ділилися ціка-
вими історіями про кохання дру-
зі та незнайомі люди. 

Нам писали листи зі Швей-
царії, Монголії, Канади, ми їзди-
ли на фестивалі до Чехії, Поль-
щі. Ми передавали свої фільми в 
українські громади в Польщі, Че-
хії, Америці, в Лондоні й Казані. 

У нас ще є багато цікавих 
історій, написаних сценаріїв і 
класна команда студії «ВІАТЕЛ», 
яка продовжить створювати се-
ріал «Гра долі». Тому що ми зрозу-
міли, переконалися й повірили: 
«КОХАННЯ ЗМІНЮЄ СВІТ!»

Наші партнери:
Український культурний 

фонд; Національна спілка кіне-

матографістів України — комі-
сія з освіти; Міністерство осві-
ти і науки; Міжнародний інститут 
освіти, культури та зв’язків з діа-
спорою університету «Львівська 
політехніка»; журнал «КіноТеатр», 
газети «День», «Україна молода», 
«Світ-інфо» (Чернігів); De Wolfe 
Music (Лондон); Центральний 
державний кінофотофоноархів 
України ім. Г. С. Пшеничного; На-
ціональна бібліотека України ім. 
Я.Мудрого; видавництво «Горо-
бець». 

Український культурний 
фонд — державна установа, 
створена  2017 року на підста-
ві відповідного Закону України з 
метою сприяння розвитку націо-
нальної культури та мистецтва в 
державі, широкого доступу гро-
мадян до національного культур-
ного надбання, підтримки куль-
турного розмаїття та інтеграції 
української культури у світовий 
простір. Діяльність фонду спря-
мовується та координується Мі-
ністерством культури України.

Плейлисти YouTube-каналу 
«Гра долі»: https://www.youtube.
com/channel/UCeIWTp4o30R6-
gx7CeGtT0g

Герої наших фільмів
Письменники. Українські, 

російські й навіть Оноре де 
Бальзак. Ті, котрі писали в ХІХ і 
ХХ століттях. Їхні листи, щоденни-
ки, спогади. Ті, кого вивчають у 
школах, вишах і просто читають 

для душі й серця… 
Діячі театру й кіно. Актори, 

драматурги, антрепренери, ре-
жисери й корифеї першого про-
фесійного українського театру. 
Зірки сцени та екрана позамину-
лого й минулого століть… 

Державні діячі та історики. 
Князі й гетьмани. Історики й нау-
ковці. Політики й дослідники ми-
нувшини. І навіть рівноапостоль-
на свята княгиня Ольга.

Музиканти. Композитори й 
співаки, піаністи й барди. Україн-
ці, росіяни й навіть Ференц Ліст.

Діячі образотворчого мис-
тецтва. Художники й скульптори, 
живописці та графіки. І навіть 
архітектор — поляк Владислав 
Городецький. 

Науковці, бізнесмени, ме-
ценати. Лікарі й біологи, інжене-
ри й ботаніки, професори та ака-
деміки. Бізнесмени й щедрі ме-
ценати української культури.

Видатні жінки. Красуні, та-
лановиті, кохані й закохані. Су-
путниці життя видатних людей, 
рівні у своїх досягненнях з чоло-
віками.

Галина КРИВОРЧУК, 
директор студії ВІАТЕЛ

Величавий концерт з відзна-
чення 85-их роковин Голодомору-
Геноциду 1932 – 1933 рр. в Укра-
їні відбувся у приміщенні Пресві-
теріанської церкви в місті Венис 
(Флорида, США). Публіка змогла 
почути визначних українських му-
зикантів, які виконували твори 
українських композиторів та сві-
тових класиків. На концерт прибу-
ло 420 осіб, половина з них — за-
цікавлені американці.

Вечір відкрив голова Флорид-
ського відділу Комітету визнання Го-
лодомору Геноцидом Роман Чайков-

ський. Він розповів про велику тра-
гедію України. Привітання від Посла 
України у США Валерія Чалого про-
читав Михайло Савків, голова Комі-
тету визнання Голодомору Геноци-
дом, який прибув з Вашингтона.

Ансамбль бандуристок Пів-
нічної Америки під диригентурою 
Оксани Родак розпочав програму 
молитвою «Під Твою Милість» Борт-
нянського на тлі великого хреста, на 
якому звисав чорно-вишитий руш-
ник. Потім йшли твори «Сирітка», 
«Гомін Степів» Г. Китастого, «Вирос-

теш ти, сину» (слова В. Симоненка).
Широко знана Соломія Івахів 

блискуче виконала на скрипці тво-
ри С. Баха, М. Скорика, І. Карабиця. 

Баритон Олег Чмир з великим 
почуттям трагізму виконав пісні 
«Стоїть явір над водою», «Вже день 
здається сивим і безсилим» та дві 
арії з опери «Мойсей» М. Скорика.

Тріо у складі Володимира Вин-
ницького, Наталі Хоми та Зої Рож-
ко виконало три пісні для сопрано, 
фортепіано й віолончелі компози-
торів С. Людкевича та М. Скорика. 
А дуети для віолончелі й фортепіа-
но Баха, Лисенка та Скорика за-
хоплююче виконали Наталя Хома 
та Володимир Винницький. Піаніст 
Винницький, який був мистецьким 
керівником концерту, зачарував 
аудиторію чудовим виконанням 
творів Ревуцького й Шопена.

На закінчення концерту ан-
самбль бандуристок під орудою 
Оксани Зелінської виконав пісні 

«Нагадай, бандуро», «Сину, качки 
летять» та «Через поле широкеє», 
а на фінал — зворушливе «Алілуя».

Концерт відбувся з великим 
успіхом завдяки невтомній праці 
Нелі Лехман, Романа Чайковсько-
го, Віри Боднарук, Анни Мацілин-
ської, Лесі Попель, Катерини Сте-
цюк і членів Громадського коміте-
ту південно-західної Флориди.

Віра БОДНАРУК, 
професор, Комітет Голодомору 

південно-західної Флориди
Фото Христини Чайковської

П о л ь с ьк о - у к р аїн с ько - к ан а д -
ський громадський фонд «Калина» 
зобов’язався виплачувати щомісячну 
стипендію на суму 1500 злотих (у пе-
рерахунку — 11 тисяч гривень) Ната-
лії Буслаєвій, яка вивчає соціологію 
в Університеті кардинала Стефана 
Вишинського. Батько дівчини Олек-
сій Буслаєв у лютому 2015 року заги-
нув біля Дебальцевого. Він мріяв, аби 
його донька здобула освіту в одному з 
європейських вишів, тому після бать-
кової смерті Наталія вирушила до Вар-
шави. Проте грошей, які дівчині надси-
лає мати, не вистачає навіть на гурто-
житок.

Скрутною ситуацією української 
студентки зацікавилася Ґражина 
Станішевська — відома в Польщі гро-
мадська діячка та політик. Разом зі 
своїми польськими однодумцями, а 
також представниками української 
діаспори вона заснувала стипен-
дійний фонд, який надаватиме два 
типи щомісячних стипендій. Переду-
сім це буде щомісячна грошова допо-
мога для студентів-українців у Поль-
щі, батьки яких загинули на Донбасі. 
Крім цього, стипендію присуджува-
тимуть науковцям, які досліджують 
складні сторінки польсько-україн-
ської історії.

Станішевська каже, що на ідею 
заснування стипендії для українців 
її надихнули спогади про пережите в 
роки воєнного стану в комуністичній 
Польщі. На початку 1980-х за участь у 
«Солідарності» її кинули за ґрати.

Створений Станішевською фонд 

уже понад рік допомагає сім’ям заги-
блих на Донбасі українських воїнів, а 
також родинам тяжкопоранених. Щоб 
надавати матеріальну допомогу жін-
кам з дітьми, які залишилися без го-
дувальників, при організації «Кали-
на» створили так зване партнерство 
«Польська сім’я — українській сім’ї». 
Протягом року навколо громадської 
ініціативи зібралося 150 таких парт-
нерств. Поляки надсилають конкрет-
ним українським сім’ям посилки з ре-
чами, а також запрошують на канікули 
до себе додому.

Ґражина Станішевська розпо-
відає про польських доброчинців: 
«Більшість цих людей пов’язані з ан-
тикомуністичною «Солідарністю», 
проте не бракує молодших, які вже 
не пам’ятають тієї «Солідарності», але 
вони вважають, що це гарна ініціати-
ва. Крім цього, є люди, які пов’язані 
з Україною. Наприклад, Міхал Сі-
корський, який працює у Брюсселі, 
а його дружина — українка, тож він 
хоче допомагати Україні. Є також гру-
па молодих польських емігрантів, які 
живуть у Лондоні чи в околицях Лон-
дона, вони теж хочуть надавати оси-
ротілим українським дітям матеріаль-
ну допомогу».

Серед засновників фонду також 
— польський професор Анджей Фріш-
ке, варшавський юрист Пьотр Кохан-
ський, український підприємець з Ка-
нади Адам Стець та інші.

Пьотр Коханський зазначив: «Це 
реалізація тих ідей, за які боролися 
й загинули українські воїни на Схо-

ді України. Вони загинули за вільну 
Україну, але також за вільну Європу». 
За його словами, стипендія фонду «Ка-
лина» — це також протест проти того, 
що відбувається на Донбасі за спри-
яння російської влади. 

Грошову допомогу отримувати-
муть і вчені, які досліджують поль-
сько-українські стосунки. Першим та-
ким стипендіатом став історик Євген 
Місило, який ще в 1990-ті роки опри-
люднив резонансне дослідження про 
сумнозвісну операцію «Вісла». Після 
того, як його книжка вийшла друком, 
він втратив роботу. Відтоді історик за-
робляв на життя фізичною працею й 
не мав нормальних умов для наукової 
діяльності. Фонд «Калина» надав йому 
дворічну стипендію для написання до-
слідження про концтабір у місті Явож-
но, де 1947 року ув’язнили майже 4 
тисячі українців.

«Такі книжки мусять з’являтися в 
Польщі, ми всі повинні знати свою іс-
торію, причому з різних боків», — вва-
жає Ґражина Станішевська.

Євген Місило каже, що між сти-
пендіями для дітей українських вій-
ськових та для дослідників історії є 
спільне: «Спільним знаменником є ім-
перія зла, яка спричинила теперіш-
ню війну на території України, а сво-
го часу, після Другої світової, саме ця 
імперія принесла до Польщі систему, 
за якої моїх єдинокровних братів — 
українців і поляків — кидали за ко-
лючий дріт у табори, котрі ще недавно 
були гітлерівськими».

Радіо Свобода 

Серіал «Гра долі» — 
тепер на YouTube

Історії кохання видатних українців

Наталка Сопіт

У Польщі заснували стипендію для дітей 
воїнів України та для дослідників

Українці світу вшанували 
пам’ять жертв Голодомору

Нью-Йорк
Українці з Нью-Йорка і сусідніх штатів США 

заповнили величезний головний храм міста 
— собор св. Патрика, щоб ушанувати пам’ять 
жертв Голодомору-Геноциду 1932 – 1933 рр. в 
Україні. Ця акція в одному з найбільших храмів 
Америки відбувається щороку.

Поминальну службу відправили митропо-
лит Української православної церкви США та 
діаспори Антоній, ієрархи Української като-
лицької церкви США. 

Урочисту ходу очолила Надія Северин, сві-
док Голодомору. Далі йшли з колосками учні 
школи Об’єднання українців Америки «Само-
поміч» і представники Спілки української мо-
лоді, учні академії св. Юра в Нью-Йорку. 

Промовляли: Андрій Футей — президент 
Українського конгресового комітету Америки, 
Володимир Єльченко — постійний представ-
ник України в ООН, Олексій Голубов — гене-
ральний консул України в Нью-Йорку.

Церемонію завершив хор «Думка». 

Австралія
Було відслужено поминальні літургії, про-

ведено уроки пам’яті в українських школах, ор-
ганізовано презентацію досліджень, виставку 
фотографій свідків Голодомору, запалено свіч-
ки пам’яті в центрі Сіднея.

Посол України в Австралії Микола Кулініч 
звернувся до учасників поминальної літії біля 
пам’ятника Голодомору в столиці країни Кан-
беррі.

Поминальні літургії та віча відбулися й в ін-
ших штатах Австралії.

У Сіднеї Крайова управа Союзу українок 
Австралії запалила свічку пам’яті на централь-
ній площі; у Мельбурні учні місцевої україн-
ської школи імені Лесі Українки запалили 33 
свічки під час відкритого уроку. Союз україн-
ських організацій Австралії організував ви-
ставку портретів свідків Голодомору, які нині 
живуть в Австралії.

У штаті Західна Австралія відбулася пре-
зентація книги Лесі Мельничук «Голодомор. 
Мовчазні голоси голодуючих дітей», у якій узя-
ли участь представники влади штату. 

Громада Південної Австралії традиційно 
зібралася біля пам’ятного знака Голодомору в 
Аделаїді.

Пропам’ятний концерт у Флориді 
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Лука Модрич — 
володар 

«Золотого м’яча»
Такий підсумок 

визначення кращо-
го футболіста Європи 
2018 року, а оскіль-
ки провідні футбо-
лісти Америки дав-
но грають у Європі, 
то фактично це й ви-
значення кращого на 
планеті. 

Приз встановив 
і присуджує від 1956 
року французький 
журнал «Франс-футбол», проводячи опитуван-
ня спортивних журналістів. 

Попередні 10 років «Золотий м’яч» отри-
мували лише аргентинець, гравець іспанської 
«Барселони» Ліонель Мессі й португалець 
Кріштіану Роналду, який тривалий час висту-
пав за мадридський «Реал», а в цьому сезоні 
перейшов до італійського «Ювентуса». Оби-
два видатні футболісти мають по 5 «Золотих 
м’ячів».

Лука Модрич — капітан збірної Хорватії, 
яка на цьому чемпіонаті світу 2018 року ви-
йшла до фіналу і стала віце-чемпіоном. Мо-
дрич був визнаний кращим гравцем чемпіо-
нату. Також півзахисник мадридського «Реа-
лу» цього року виграв з командою Лігу чемпіо-
нів Європи, причому втретє поспіль, а всього з 
«Реалом» — 4 рази.

Друге місце в цьогорічному конкурсі вибо-
ров Кріштіану Роналду. Третє — форвард мад-
ридського «Атлетико» та збірної Франції Анту-
ан Грізман, новий чемпіон світу. 

Магнус Карлсен 
захистив звання 

чемпіона світу з шахів
У Лондоні за-

вершився черго-
вий матч за зван-
ня чемпіона світу з 
шахів. 16-ий чем-
піон світу – норве-
жець Магнус Карл-
сен – захищав 
звання в матчі з 

представником США Фабіано Каруана, котрий 
цього року виграв турнір претендентів і здо-
був право на матч за шахову корону. Каруана 
— італієць, але народився й мешкає в Амери-
ці. Йому влітку виповнилося 26 років, Карлсе-
ну 30 листопада — 28 років. 

Матч налічував 12 партій, і вперше в іс-
торії матчів за корону всі партії завершилися 
внічию. Отже, за положенням, 28 листопада в 
один вечір грали так званий тай-брейк, пар-
тії з пришвидшеним контролем часу. Замість 
звичних 5 годин на партію на двох тут кожно-
му учаснику давали по 25 хвилин. Планували 
4 такі партії, але чемпіону вистачило трьох, 
він переміг претендента із «сухим» рахунком 
—3:0 і ще на 2 роки зберіг титул чемпіона. 

Карлсен став чемпіоном світу 2013 року, 
перемігши 15-го чемпіона світу Вішваната-
на Ананда з Індії. Потім захистив свій титул у 
матчах з Анандом і росіянином Сергієм Каря-
кіним.

Перший матч за шахову корону відбув-
ся 1886 року. Представник Австрії, на той час 
громадянин США, Вільгельм Стейніц виграв 
цей матч у німецького шахіста Йогана Цукер-
торта. 

Ось список чемпіонів світу з шахів. Ука-
зано рік здобуття або повернення тимчасово 
втраченого звання чемпіона. 

Вільгельм Стейніц, США, 1886.
Еммануїл Ласкер, Німеччина, 1894. 
Хосе Рауль Капабланка, Куба, 1921.
Олександр Альохін, Росія, Франція, 1927, 

1937. 
Макс Ейве, Нідерланди, 1935.
Михайло Ботвинник, СРСР, 1948, 1958, 

1961.
Василь Смислов, СРСР, 1957.
Михайло Таль, СРСР, 1960. 
Тигран Петросян, СРСР, 1963.
Борис Спаський, СРСР, 1969. 
Роберт Фішер, США, 1972. 
Анатолій Карпов, СРСР, 1975.
Гаррі Каспаров, СРСР, 1985.
Володимир Крамник, Росія, 2000.
Вішванатан Ананд, Індія, 2007.
Магнус Карлсен, Норвегія, 2013.

5 жовтня 1886 року в Нью-Йорку було 
встановлено Статую Свободи. Вона височіє на 
південному боці острова Манхеттен, при вході 
до міста з Атлантики. Вітає всіх прибулих через 
океан. Це одна з найзнаменитіших пам’яток 
світу. 

Статуя Свободи — подарунок американ-
ському народові від народу Франції на знак 
дружби, що склалася між країнами в роки аме-
риканської революції і війни за незалежність 
США. Пам’ятник виготовляли у Франції за про-
ектом скульптора Фредеріка Бартольді, в Аме-
риці статую збирали.

Грошей на будівництво Статуї Свободи не 
вистачало по обидва боки океану, тому у Фран-
ції та Америці були організовані масштабні 
кампанії зі збору коштів. Самі американці нео-
хоче здавали гроші на будівництво, і Джозеф 
Пулітцер (відомий за премією Пулітцера) з жор-
сткою критикою звернувся до громадян США. 
Його статті в газетах із закликом виділити гро-
ші на будівництво справили позитивний ефект.

Статую Свободи ще називають «символ 

свободи і демократії», «Леді Свобода», а пер-
винна назва скульптури — «Свобода, що несе 
світло світу».

У правій руці, високо над головою, Леді 
Свобода піднімає факел, а в лівій руці тримає 
табличку з написом: «JULY IV MDCCLXXVI», що 
означає «4 липня 1776 року» — дата проголо-
шення незалежності Сполучених Штатів Аме-
рики.

Статуя створена з мідних листів, встанов-
лених на металевому каркасі. Спочатку її колір 
не був зеленим, вона позеленіла з часом уна-
слідок атмосферних впливів. 

Густав Ейфель, архітектор, який спроек-
тував всесвітньо відому паризьку Ейфелеву 
вежу, брав участь і у створенні Статуї Свободи. 
Він розробив для неї масивну сталеву опору і 
проміжний підтримувальний каркас.

Висота від землі до кінчика факела — 93 
метри. Висота самої статуї, від верху п’єдесталу 
до факела, — 46 метрів. Для відливу статуї ви-
тратили 31 тонну міді, а сукупна вага сталевої 
конструкції складає 125 тонн.

Вітер швидкістю 100 км/год. викликає 
розгойдування монумента на 7,62 см, факел 
при такому вітрі розгойдується на 12,7 см.

1984 року Статуя Свободи була внесена 
до списку об’єктів, що перебувають під особли-
вою охороною ЮНЕСКО.

Незвичайні 
ресторани
Хто б міг подумати, що адміністрація ресторану 

може оштрафувати відвідувача, якщо він не доїсть 
замовленої страви? Однак саме так відбувається в 
ресторанах Бразилії. Цікаво, як би там відреагували 
на спробу наших туристів забрати залишки їжі із со-
бою?

Незабутнє враження справляють специфіч-
ні стандарти німецького ресторану в Рюдесхаймі, в 
будівлі колишньої в’язниці. Для більшого занурення 
гостей в атмосферу місць позбавлення волі біля вхо-
ду їх знайомлять з нормами поведінки і знімають від-
битки пальців. Далі відвідувачі повинні одягатися в 
тюремні роби й випити по склянці так званого зло-
дійського коктейлю.

Виявляється, думка, що в усіх ресторанах 
обов’язково обраховують, застаріла. У Голландії є 
дивовижний заклад, гості якого платять за їжу не 
фіксовану ціну, а стільки, скільки захочуть після обі-
ду. Як це не дивно, всі залишають трохи більше гро-
шей, ніж було б за рахунком. У результаті ресторан 
процвітає.

У Нью-Йорку на Бродвеї ресторан Ellen’s Stardust, 
немов машина часу, переносить в атмосферу 1950-
х років. Його дизайн, обстановка й асортимент страв 
повністю копіюють старі придорожні ресторанчики. 
Як персонал тут працюють професійні артисти, які 
змінюють один одного на естраді.

Клієнти ресторанів Нью-Хемпшира не мають 
права «підігравати» музиці, стукаючи пальцями по 
столу. Їм заборонено також вистукувати ногами й ро-
бити ритмічні рухи головою.

Хочете з’їсти шматок м’яса, який важить 2 кг, 
безкоштовно? Тоді заходьте у Big Texan Steak Ranch 
Amarillo. Але цей американський ресторан ставить 
одну умову: якщо не впораєтеся зі стейком за годину, 
будете зобов’язані заплатити за рахунком.

В Осло, столиці Норвегії, пощастить тим, кого 
звуть Іона. У знаменитому рибному ресторані з на-
звою «Кит», якщо показати посвідчення особи з іме-
нем Іона, відвідувача почастують стравою з кита без-
коштовно. Причина такої щедрості — біблійна притча 
про Іону та його перебування в китовому череві.

В одному з ресторанів Монреаля панує абсо-
лютна темрява, а в інтер’єрі — тільки темні кольори. 
Офіціанти забезпечені приладами нічного бачення. 
Будь-які пристрої, що можуть порушити суцільний мо-
рок, використовувати заборонено.

У Кувейті устриць подають з розкритою мушлею. 
Власники закладів зобов’язані так вчиняти, оскільки 
в устрицях можуть виявитися перлини. У такому ви-
падку подача закритої мушлі, на думку влади, прирів-
нюється до азартної гри.

Забіг наречених 
у Таїланді

Традиційний забіг наречених відбувся 
у столиці країни — Бангкоку. Для участі у 
змаганнях дівчата мають бути одягнені у 
весільні сукні, долають дистанцію у кро-
сівках, а протягом забігу наречених під-
бадьорюють їхні майбутні чоловіки.

Цьогоріч у змаганнях брали участь 
близько 600 наречених, щоб отримати го-
ловний приз — 1 млн бат (близько 29 тис. 
доларів).

Уряд Таїланду ухвалив рішення звіль-
нити туристів низки країн від 1 грудня до 
31 січня 2019 року від сплати візового 
збору після прибуття до країни. Тут ска-
сували плату в розмірі 2000 батів ($ 60) 
для іноземців з 21 країни, які прибувають 
до Таїланду на 15 днів. Серед цих країн є 
і Україна.

Дивні податки 
в різних країнах

Вислів «Гроші не пахнуть» напряму 
пов’язаний із запахом та з податками. 
Він з’явився, коли римський імператор 
Веспасіан запровадив податок на туа-
лети. Син імператора почав обурювати-
ся, мовляв, надто вже незвичні побори 
батько вигадав для поповнення держав-
ної скарбниці. Тоді Веспасіан узяв моне-
ту з перших прибутків, підніс її до носа 
сина і запитав: «Пахнуть?» Син сказав: 
«Ні».

Дивний податок вигадали в легендар-
ній Венеції. В острівному місті, де повно 
туристів, з кав’ярень збирають податки 
на тінь, що падає від встановлених ними 
для відвідувачів великих парасолей.

На Балеарських островах приватизу-
вали сонце! З туристів на відпочинку стя-
гують особливий податок. За один день 
на курорті відпочивальник повинен спла-
тити 1€. Місцева влада цей податок по-
яснила так: на покращення екологічної 
ситуації.

Щоби покататися в Австрії на лижах, 
слід мати не лише гроші на спорядження. 
Кожен спуск з гори країна обклала подат-
ком на гіпс. Його має сплатити кожен лиж-
ник, а пов’язане таке рішення із травма-
ми. У випадку травмування гроші витра-
чають саме на гіпс. У країні підрахували: 
лікування шибайголів обходиться в 1 мі-
льярд доларів на рік.

Хочете миру — платіть. Мир у Гвінеї 
коштує мешканцям 17€ на рік. Хоча бага-
то чоловіків не проти постріляти в сусідів, 
але 17€ для цієї бідної країни — сума чи-
мала.

Статуя Свободи в Нью-Йорку

Оригінальні 
страхові випадки

Кажуть, від помилок ніхто не застрахова-
ний. Утім, страхові компанії допоможуть пе-
редбачити найдивніші випадки. 

На Гібралтарі в одного туриста мавпа 
вкрала фотоапарат. Він поскаржився й отри-
мав компенсацію. А парі британських моло-
дят вдалося відсудити компенсацію через 
спалену сукню нареченої. В екзотичній краї-
ні на вбрання молодої потрапила іскра від ба-
гаття. 

Сигарну справу дуже добре пам’ятають 
в американському штаті Північна Кароліна. 
Спритний адвокат вирішив застрахувати си-
гари від стихій. До переліку увійшли повінь, 
пожежі, навіть буревії. За місяць, коли чо-
ловік викурив свої сигари, він звернувся до 
страхового агента з вимогою компенсува-
ти завдані йому збитки. Оскільки через низ-
ку невеличких пожеж він, мовляв, втратив 
об’єкт страхування. У виплаті йому відмови-
ли, тож адвокат звернувся до суду й довів, що 
саме вогонь знищив його сигари, та отримав 
15 000$ компенсації. Однак страхова компа-
нія у відповідь довела в суді, що адвокат вчи-
нив навмисний підпал. За що той отримав рік 
тюрми й штраф у 24 000$.

Британці додумалися страхуватися від 
кокосів, що падають з пальм. Один з туристів 
скористався такою страховкою і не пошкоду-
вав. Чоловік відпочивав на Шрі-Ланці. Мирно 
читав книгу в затінку, як зненацька його вда-
рило кокосом по голові. Чоловік знепритом-
нів, але вижив. Коли ж повернувся додому, 
страхова компанія виплатила йому компен-
сацію. До речі, від падіння кокосів люди трав-
муються частіше, ніж від нападів акул.

У Європі й Америці можна застрахувати-
ся від інопланетян. Компенсація за полісом 
передбачає 5000$. Вам одразу виплатять 
гроші, тільки-но страхувальники побачать до-
відку про насильницьке утримання людини 
інопланетянами.

Американець 
потрапив під суд, бо 

об’їдав своїх наречених
Чоловік шукав собі жертв на сайтах зна-

йомств, запрошував на побачення в рестора-
ні, їв, а потім зникав. Тікати Полу Гонзалесу 
було не звикати. 

Керол розповідає: на першому побаченні 
Гонзалес був дуже голодним і замовив аж дві 
вечері. Поївши, чоловік немов розчинився в 
повітрі. Таких ошуканих жінок, як Керол, у Ка-
ліфорнії — більше 20-ти.

Усі жертви 45-річного Пола Гонзалеса зу-
стріли його на сайтах знайомств. На першо-
му побаченні пройдисвіт замовляв креветки 
і стейки, дорогі напої. Наївшись, «на хвилин-
ку» залишав свою супутницю, і чек вона вже 
оплачувала сама.

За 2 роки Гонзалес «об’їв» жінок на 1000 
доларів. І це лише доведені в суді факти. А 
в Каліфорнії поїсти в ресторані й утекти — 
злочин.

Пол Гонзалес отримав 120 днів за ґрата-
ми й три роки умовно. Йому також заборони-
ли користуватися додатками та веб-сайтами 
для знайомств. 
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Цікаві й маловідомі факти
Незвичайні 

дуелі 
У минулому дуель була най-

кращим вирішенням супереч-
ки між чоловіками. У певний 
період зброєю слугували шпа-
ги, в інший — мушкети, потім 
— револьвери. Але й тоді існу-
вали оригінали, які проводили 
поєдинки нестандартно і з гу-
мором.

Дуель голяка. У Велико-
британії на початку XIX століття 
два джентльмени — граф Ген-
рі Баррі та член британського 
парламенту, а в минулому вій-
ськовий лікар Хамфрі Ховарт 
— посварилися й викликали 
один одного на дуель.

Ховарт, упевнений у тому, 
що інфекції проникають в ор-
ганізм з брудного одягу через 
рани, постав голяка перед опо-
нентом.

Аристократ Баррі був не-
ймовірно збентежений видо-
вищем голого чоловіка і ска-
сував дуель. У підсумку оби-
два джентльмени залишилися 
живі.

Дуель на повітряній кулі. 
У Франції пани Ле Піку і Гранд-
пре викликали один одного на 
дуель через те, що популярна 
танцівниця не могла вирішити, 
кому з двох чоловіків готова 
подарувати своє серце.

Щоб поєдинок запам’я-
тався, вони влаштували його 
на повітряних кулях на висоті 
600 метрів. Коли месьє Гран-
дпре вистрілив і влучив не в 
опонента, а в аеростат, пові-
тряна куля загорілася й поча-
ла втрачати висоту. Загинули 
і дуелянт, і пілот, який керував 
кулею.

А танцівниця, призвідниця 
поєдинку, будучи легковажною 
особою, віддала перевагу зо-
всім іншому чоловікові.

Дуель більярдними куля-
ми. Через 35 років Францію 
вразив ще один нестандарт-
ний поєдинок. Азартні гравці 
в більярд не могли дійти єди-
ної думки щодо результату пар-
тії. Вирішенням суперечки ста-
ла дуель.

Пани Мельфан і Ленфан 
узялися за більярдні кулі. 
Мельфан кинув кулю першим, 
влучив супернику в лоба, той 
помер на місці. Дуелянт радів 
недовго, його заарештували 
за вбивство.

Дуель на сосисках. 1865 
року німецький «Залізний 
канц лер» Отто фон Бісмарк ви-
кликав на дуель голову опози-
ційної Ліберальної партії Ру-
дольфа Вирхова.

Оскільки канцлер був силь-
но ображений висловлюван-
нями опозиціонера щодо полі-
тики, яку проводить Бісмарк, 
Вир хов отримав право вибира-
ти зброю. Він, звичайно, знав 
про неймовірну влучність Біс-
марка й замість револьвера 
запропонував дуель на сосис-
ках. При цьому одна сосиска 
була абсолютно нешкідливою, 
а інша містила трихінелу — ли-
чинки стрічкових черв’яків, не-
безпечних для життя.

Маючи здоровий глузд, 
Отто фон Бісмарк відмовився 
від дуелі.

Спарта. Місто-держава у Ста-
родавній Греції, яке успішно су-
перничало з головною такою 
державою — Афінами. Але, коли 
на Грецію насувалася біда, агре-
сія, греки відкидали чвари й ра-
зом ставали до бою. На тисячо-
ліття увійшли в історію 300 спар-
танців на чолі з царем Леоні-
дом, які під час персько-грецьких 
воєн усі полягли в бою під Фер-
мопілами, але затримали на пев-
ний час величезну армію персів.

Армія Спарти була настільки 
сильна, що правителі відмовили-
ся від міських стін. Непереможні 
воїни славилися по всьому стародавньому сві-
ту, а таємницю підготовки суперсолдатів збе-
рігали за сімома печатками від зовнішнього 
світу.

Сам вираз «виховувати в спартанських 
умовах» означає  жорсткі умови, без комфорту 
й суворі заходи покарання.

У Спарті дітей, народжених хворими, калі-
ками, переважно кидали на голодну смерть. 
Якщо хтось виживав, значить, ставав справ-
жнім воїном. 

У сім років хлопчик переїжджав на терито-
рію казарм. Тут заохочували бійки, конкурен-
цію, навіть крадіжки. Будь-які суперечки вирі-
шували кулаками. Учням дозволяли суперечи-
ти наставникам, якщо вони були готові відсто-
яти свою точку зору в бою.

Взуття юного спартанця вважалося роз-

кішшю, їжа давала лише можливість вижити, 
бійці готові були їсти все, що їм запропонують.

Але справа не обмежувалася фізичним 
вихованням. Учнів навчали бути розумними, 
вони вчили філософію, вважалося, що це дава-
ло майбутнім воїнам здатність швидко й гнуч-
ко мислити в бою.

Якщо ти спартанець — ти солдат. Орач, тор-
говець, ще хтось, але солдат. Спартанців на-
вчали бути жорсткими, беззаперечно підкоря-
тися наказам і бути кращими воїнами Греції. 

Спартанець, який помер від старості, 
не отримував жодних нагород і знаходив 
останній притулок у спільній могилі. Тільки 
той, хто загинув у бою, отримував власну 
могилу. 

Щоб спартанці не звикали до смачної їжі, 
вони зобов’язані були обідати за спільним сто-

лом. Спартанці здавали необхідні про-
дукти в загальний котел.

Таку систему харчування при-
думав цар Лікург — для підтри-
мання рівності серед громадян 
і контролю над способом життя 
спартанців.

Найпоширенішою і повсякденною 
їжею у Спарті була чорна юшка. Готува-
ли її з дикого кабана із сочевицею, час-
ником, оцтом і сіллю. У юшку також до-
давали кров кабана. Будь-який спарта-
нець міг  окремо випити склянку тако-
го напою. Незважаючи на поживність, 
юшка мала огидний смак. Також спар-
танський обід містив горох, боби, жито.

І в будні, і у святкові дні раціон був завжди 
незмінний — груба їжа, без усяких надмірнос-
тей.

Юні спартанці мали ще бідніше харчування, 
щоб юнаки звикли до постійного голоду й мо-
гли його переносити.

Маленькі воїни повинні були красти собі 
на прожиток. Це входило до програми вихо-
вання — для розвитку спритності й таємни-
чості, необхідних для дій у тилу ворога. Схо-
плених на крадіжці карали, але не за кра-
діжку, а за те, що попалися — не виконали 
вправи.

Життю спартанських воїнів не заздрили. 
Але йти в бій для них було справжнім святом. 
Воїни одягали найкраще вбрання та з піснями 
йшли вбивати ворога. Загартовані спартанці 
ніколи не відступали й не здавалися.

Калігула — третій імператор 
Римської імперії. Його ім’я стало 
символом сваволі, дивацтв, які 
часом переростали в жорстокість і 
тиранію. Чи так це було насправді? 

Почнемо з родоводу Калігули. 
Першим імператором чимало хто 
вважає Юлія Цезаря, видатну осо-
бу світової історії. Насправді  Це-
зар лише прискорив розпад Рим-
ської республіки, що існувала по-
над півтисячоліття. Присвоєний 
титул імператора зовсім не озна-
чав статусу диктатора, а скоріше 
полководця. Республіка була ще 
сильна, і коли Цезар, фактичний 
правитель Риму, за деякими дани-
ми, забажав узяти собі титул царя, 
республіканці влаштували змову і 
вбили його на засіданні Сенату. Це 
сталося у 44 році до нашої ери. 

Цезар устиг назвати своїм 
спадкоємцем 19-річного Октавіа-
на, внучатого племінника — ону-
ка своєї сестри. Перемігши в гро-
мадянських війнах, він і став пер-
шим імператором Римської імпе-
рії, причому правив аж 44 роки. 
Однак, зберігаючи зовнішні атри-
бути республіки — сенат, вибор-
ність посадових осіб.

Октавіан увійшов в історію під 
іменем Август і вважається най-
видатнішим імператором Риму. 
Він одружився третім шлюбом зі 
знатною римлянкою Лівією. Спіль-
них дітей вони не мали. Дочку від 
другого шлюбу Юлію Август не міг 
призначити своєю наступницею, 
в Римі імператорами могли бути 
лише чоловіки. Тому наступним 
імператором, а посаду правителя 
вже передавали у спадок, Август 
назвав свого пасинка Тиберія, 
старшого сина Лівії від першого 
шлюбу. Злий і підступний Тиберій 
у 14 році нашої ери  став другим 

імператором і одним з кількох на-
щадків Лівії, які почергово прави-
ли Римом. 

Другий син Лівії Друз загинув 
як полководець на одній з числен-
них війн Риму далеко від столиці. 
Син Друза, мужній і благородний 
Германік, цілком гідний імпера-
торського титулу, також загинув 
на війні. Його родина потрапила 
в опалу при Тиберії, дружину з ма-
леньким сином Калігулою відпра-
вили в заслання. Лише згодом ім-
ператор дозволив їм повернутися 
до Рима. Він навіть оголосив Калі-
гулу своїм наступником, проте од-
ним з двох.

Деякі історики звинувачують 
Калігулу, що він зі своїми прихиль-
никами вбив старого імператора 
Тиберія у 37 році й сам став пра-
вителем Риму. 

Однак особистість імператора 
Калігули оповита численними до-
мислами, плітками й наклепами. 

Стародавні джерела свідчать, 
що імператор примушував до са-
могубства всіх невгодних, вла-
штовував бісексуальні оргії, спав 
з усіма трьома своїми сестрами, 
а свого улюбленого коня проголо-
сив сенатором.

Що з цього може бути прав-
дою, а що — наклепом політичних 
супротивників? 

Гай Юлій Цезар Август Герма-
нік (імена Юлій Цезар Август да-
вали всім римським імператорам 
на честь Цезаря й Августа), тре-
тій з династії Юліїв-Клавдіїв, був 
відомий під прізвиськом Калігула 
— «Чобіток»: коли був маленьким, 
мати одягала на нього костюм 
солдата, в тому числі взуття легіо-
нерів — чоботи, «каліги».

Історію про призначення коня 
сенатором і про те, що імператор 

оголосив себе богом, серйозні іс-
торики називають вигадкою.

За новими даними дослідни-
ків, загальна кількість жертв Калі-
гули за роки при владі не переви-
щує 20, що не йде в порівняння зі 
списком жертв Тиберія чи Нерона.

Римський історик Светоній, 
який писав про імператора через 
80 років після його смерті, спи-
рався більше на чутки, в текстах 
немає опису того, що робив Калі-
гула, зате дуже багато переказів 
того, що про нього говорили. Све-
тоній також першим заявив про 
статевий зв’язок Калігули зі свої-
ми сестрами.

Твори Діона Кассія були опу-
бліковані через 190 років після 
правління імператора. Історики 
Тацит і Йосип Флавій також на-
родилися занадто пізно, щоб зна-
ти Калігулу особисто, хоч спілку-
валися з людьми з його оточен-
ня. Так що всі ці праці видаються 
сумнівними й заснованими на ле-
гендах.

А от у сучасників Калігули Се-
неки й Філона немає згадок про 
інцест із сестрами, хоча їхні пра-
ці містять відкриту критику тира-
на. Утім, багато істориків все-таки 
схиляються до версії про зв’язок 
Калігули із середньою сестрою 
Друзиллою, з якою він жив як із 
законною дружиною.

Також є підтвердження, що ім-
ператор забирав знатних жінок у 
законних чоловіків і примушував 
їх до близькості. Ті чоловіки, які 
намагалися суперечити, а також 
невгодні сановники отримували 
накази накласти на себе руки.

Величезний спадок Тиберія 
Калігула розтратив за рік і для по-
повнення скарбниці спершу ввів 
неймовірну кількість усіляких по-

датків. Але невдовзі виплатив усі 
борги імператорської родини, в 
тому числі зарплатню чиновни-
кам і легіонерам, знизив податки, 
амністував ув’язнених, звільнив 
вигнанців, змістив усіх намісни-
ків провінцій, яких підозрювали в 
розкраданнях і хабарництві, ска-
сував «Закон про образу велич-
ності», згідно з яким можна було 
засудити кого завгодно, знищив 
списки зрадників Тиберія, почав 
будівництво двох акведуків, про-
вів кілька успішних військових 
кампаній.

Після 8 місяців правління Калі-
гула захворів — імовірно, на енце-
фаліт, унаслідок чого сталося ура-
ження мозку. Після лікування по-
ведінка імператора кардинально 
змінилася. Уночі він страждав від 
безсоння й жахів, а вдень творив 
безчинства.

Калігулу вбили внаслідок двір-
цевого перевороту після 4 років 
правління у 41 році нашої ери. 
Йому йшов лише 29-ий рік. Органі-
затори заколоту звели на імпера-
торський трон дядька Калігули — 
Клавдія, брата Германіка. 

Незважаючи на доведені фак-
ти жорстокої розправи з проти-
вниками і збочення, багато істо-
риків упевнені в тому, що Калігула 
не був таким монстром, яким його 
«намалювали».

Спартанці: як виховували кращих воїнів світу

Калігула: ким був насправді 
цей імператор Риму? 
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У серпні 1937 року драмгур-
ток Ленінградського товариства 
глухонімих готував до 20-річчя 
Жовтневої революції виставу за 
п’єсою Островського «Як гарту-
валася сталь». Під час генераль-
ної репетиції до зали несподівано 
увійшли двоє в цивільному.

— Хто у вас тут Тагер-Кар’єллі? 
— суворо поцікавилися прибулі. 

Хтось указав пальцем на ре-
жисера.

— Пройдемо! — коротко на-
казали йому невідомі (як ви-
явилося потім — співробітники 
НКВС). А затим стали робити об-
шук у театрі й попросили показа-
ти робочий кабінет Тагера.

— Чому у вас тут шпаги розві-
шані?

Заарештованих інвалідів до-
ставляли у Великий будинок, як 
тоді називали знамениту будівлю 
на Літейному. «Хто твої друзі?» — 
через сурдоперекладача запиту-
вали жертву слідчі й, дізнавшись 
нове прізвище, вночі забирали 
названу людину, приписуючи їй 
58-му статтю. Змушували підпи-
сувати протоколи, в яких йшлося 
про те, чого ті не говорили, обіця-
ючи за це звільнити з-під варти.

— Ми ставили «Отелло», «Ро-
мео і Джульєтту». Рапіри не бо-
йові, а спортивні, — пояснили ар-
тисти.

— Зрозуміло, зброю зберігає-
те! — зраділи знахідці чекісти.

Незабаром заарештували 
всіх учасників вистави й відвезли 
у Великий будинок. 

Так у Ленінграді почали роз-
кручувати так звану «справу те-
рористичної групи глухонімих». 
Загалом по ній було заарештова-
но 55 осіб. Їх звинуватили у ство-
ренні фашистсько-терористич-
ної організації, нібито пов’язаної 
з німецьким консульством у міс-
ті. Вони нібито готували терорис-
тичні акти проти керівників партії 
та уряду СРСР, що планували здій-
снити на Красній площі в Москві й 
на площі біля Смольного, а також 
поширювали в Ленінграді контр-
революційну літературу.

У 1930-х роках у Радянсько-
му Союзі налічувалося близько 
30 тисяч глухонімих. Принаймні 
стільки було членів створеного 
для їх об’єднання товариства. У 
Ленінграді глухонімих було 6 ти-
сяч. Серед інвалідів вели роботу 
з ліквідації неписьменності, залу-
чення до спорту й культури. Пра-
цювали свої клуб і майстерні. Ви-
пускали віршований збірник під 
назвою «На барикадах тиші», бро-
шуру «Бережіть слух».

Глухонімі ходили по місту з ве-
ликими кружками, на яких було 
написано «Бережіть слух», і зби-
рали гроші, передаючи допитли-
вим брошури. Діти робили для 
цього квіточки з тонкого дроту й 
кольорового паперу. Хто в круж-
ку клав гроші, тому на ґудзик на-
мотували квіточку. Гроші йшли на 
організацію Науково-практично-
го інституту з хвороб вуха, гор-
ла, носа. Наприкінці 1930-х років 
глухонімі збирали кошти на будів-
ництво літаків і танків «Воговець» 
(від назви товариства — Всеро-
сійське товариство глухонімих, 

російською — ВОГ).
Привід для розкручування 

фантастичної справи НКВС Ленін-
градської області знайшли швид-
ко: члени товариства, за версією 
чекістів, займаються спекуляці-
єю кустарних художніх листівок 
на вокзалах і в приміських потя-
гах. Справа потрапила спочатку в 
руки начальника відділу бороть-

би з розкраданням соціалістичної 
власності та спекуляцією (ОБХСС) 
Управління міліції Краузе. Але той 
швидко зметикував, що з простої 
«спекуляції» можна роздути вели-
ку політичну групову справу й від-
значитися в начальства. Особли-
во коли після обшуків в одного із 
затриманих виявили старий брау-
нінг з патронами, а на квартирі в 
якогось Стадникова знайшли ні-
мецькі листівки із зображенням 
Гітлера.

Листівки — всього кілька 
штук — потрапили до Стадникова 
від політемігранта з Німеччини, 
німецького комуніста Альберта 
Блюма, який жив з ним в одному 
будинку. Самі вони були стандарт-
ними вкладеннями в коробки ні-
мецьких сигарет, які курив Блюм. 
До речі, якби такі «докази» слід-
ство отримало на два роки піз-
ніше, коли був підписаний пакт 
Молотова – Ріббентропа й гітле-

рівці на певний час стали «друзя-
ми» СРСР, глухонімі відбулися б, 
напевно, легким переляком, але 
йшов 37-ий рік, і рознарядки для 
масових арештів та розстрілів во-
рогів народу треба було терміно-
во виконувати.

А тому глухонімого Блюма, 
який тихо працював майстром у 
швейній майстерні, а в СРСР при-
їхав, щоб «допомогти радянським 
товаришам будувати соціалізм», 
оголосили резидентом гестапо. 
Усіх, кого він знав, загребли як 
членів нібито створеної ним «те-
рористичної організації». 

Що тільки потім з ними не ро-
били! Тих, хто виявляв упертість, 
били, застосовували жорстокі 
тортури. Слідчі поспішали швид-
ше закінчити справу. Бідні сурдо-
перекладачки, які обслуговували 
допити й працювали по 8 – 10 го-
дин на день без перерви на обід, 
не могли витримати знущань над 
нещасними інвалідами, що відбу-
валися в їх присутності, й плака-
ли. Тоді і їм починали погрожува-
ти. Обіцяли: якщо не будуть спів-
працювати, вони самі опиняться 
в підвалах Великого будинку.

Але вже 1939 року, коли Єжо-
ва змінив Берія, тих особістів, які 
сфабрикували справу глухонімих, 
самих заарештували. А тих з не-
щасних, кого не встигли розстрі-
ляти, 1940 року звільнили з табо-
рів.

Заарештували висококвалі-
фікованих робітників, передови-
ків виробництва заводів і фабрик 
міста, фотографів і художників, 
членів драмколективу, спортсме-
нів — учасників 1-ї Спартакіади 
Всеросійського товариства глу-
хонімих, що відбулася в Москві в 
серпні 1932 р. і на якій ленінград-
ці вибороли перше місце й отри-
мали приз. Це були люди в розкві-
ті сил, чесні трудівники.

До слідчої бригади увійшли 
Пасинків, Нємцов, Лебедєв, 
Шпор, Морозов. Як переклада-
чів залучили Перлову, Симонову 
та Іду Ігнатенко (їй було 18 років).

Особливо жорстоких тортур 
зазнали 35 осіб, які Особливою 
трійкою УНКВСЛ 19 грудня 1937 

року засуджені за статтею 58-8-
11 КК РРФСР до вищої міри пока-
рання. 

Були розстріляні 24 грудня 
1937 року: 

Олександр Стадников, робіт-
ник фабрики «Скороход»; 

Олексій Агурєєв (33 роки), ро-
бітник фабрики «Пролетарская 
победа» № 2;

Яків Аптер (30 р.), слюсар за-
воду ЦКБ № 22;

Микола Олександрович Брян-
цев (49 р.), фототехнік Академії 
мистецтв;

Микола Васильєв (25 р.), слю-
сар заводу «Ленінська іскра»; 

Олександр Вишковець (28 р.), 
слюсар заводу ім. Марті; 

Михайло Григорьєв (28 р.), то-
кар заводу «Прогрес»; 

Микола Якович Гуревич (52 
р.), закрійник взуття артілі інвалі-
дів «Більшовик»; 

Микола Двойнов (29 р.), слю-
сар заводу № 212;

Микола Леонтійович Дейбнер 
(64 р.), пенсіонер, організатор і 
голова Петербурзької спілки глу-
хонімих; 

Владислав Долоцький (35 р.), 
робітник заводу № 210;

Болеслав Желковський (29 
р.), швець фабрики «Пролетар-
ська перемога» № 2;

Георгій Золотницький (36 р.), 
художник артілі Інкоопрабіс;

Олена Іванівна Крушевська 
(44 р.), кравчиня фабрики ім. Во-
лодарського;

Петро Кумме (34 р.), слюсар 
ливарного цеху Кіровського за-
воду;

Тимофій Курчавін (37 р.), ро-
бітник з найму;

Варвара Луценко (40 р.), 
в’язальниця комбінату ім. Красі-
на;

Марк Маркович (22 р.), мон-
тер 1-го тролейбусного парку; 

Марія Сергіївна Мінцлова (Пі-
отровська) (45 р.), художниця по 
фарфору, викладала в школі глу-
хонімих при артілі ім. Огороднико-
ва, була першим директором БК 
ВТГ (вона довго відмовлялася під-
писати протокол, складений у пе-
рекрученому вигляді Нємцовим, 
підписала після знущань);

Олександр Васильович Не-
красов (56 р.), набірник Друкар-
ського двору; 

Ізраїль Ніссенбаум (37 р.), фо-
тограф-ретушер артілі Інкоопра-
біс (перекладачка Перлова роз-
повіла, що Ніссенбаум не давав 
свідчень слідчому Лебєдєву, ко-
трий направив його у слідчу кім-
нату до практиканта, і через де-
який час практикант приніс пись-
мові свідчення Ізраїля, нібито той 
збирався поїхати в Москву і вчи-
нити вбивство Сталіна);

Олексій Павлович (27 р.), слю-
сар-механік заводу «Червона 
зоря»;

Андрій Петров (34 р.), кон-
структор НДІ № 22;

Олена Федорівна Погоржель-
ська (44 р.), бригадир швейної фа-
брики ім. Савельєва;

Володимир Володимирович 
Редзько (55 р.), художник-іхтіолог 
Зоологічного музею, проводив лі-
тературні вечори;

Валентина Йосипівна Закс 
(45 р.), робітниця;

Антоніна Васильєва (32 р.), 
швея комбінату ім. Красіна;

Ніна Вінтер (39 р.), модистка 
артілі Промгубор;

Антоніна Олександрівна Голо-
віна (55 р.), швея фабрики ім. Во-
лодарського;

Естер Менделівна Горо-
функель (40 р.), швея артілі 
«Об’єднаний швейник»;

Михайло Семенович Тагер-
Кар’єллі (45 р.), керівник драм-
гуртка в БК ВТГ, був організато-
ром і режисером театру «Панто-
міма»; 

Ерік Михайлович Тотьмянін 
(36 р.), художник-скульптор (за-
кінчив у Москві ВХУТЕМАС);

Марія Чаусова (30 р.), безро-
бітна;

Іван Іванович Червінський (46 
р.), копірувальник заводу;

Дмитро Хорін (36 р.) був аре-
штований пізніше за всіх і роз-
стріляний у травні 1938 року.

Суворий вирок пояснював-
ся особливим ставленням чекіс-
тів до інвалідів. Їх, як жертв слід-
чих тортур, вважали за краще 
розстріляти. Решту засудили до 
ув’язнення у виправно-трудових 
таборах строком на 10 років. Одні 
були в Мордовії на будівництві за-
лізниці, інші — в Караганді.

У Левашовському урочищі, де 
ховали розстріляних, є пам’ятні 
дошки, встановлені рідними 
Стадникова й Золотницького. У 
журналі «ВЕС» № 9-09 р. дочка 
Золотницького Тетяна розповіла 
про батька. Коли його розстріля-
ли, їй було три місяці. Заслані на 
10 років глухонімі були звільне-
ні, про себе розповідали неохо-
че. Самуїл Абрамзон підтвердив, 
що всі 18 осіб, з якими  разом він 
перебував, підписали протоколи 
під примусом. Георгій Гвоздьов 
заявив, що протокол записали не 
з його слів, він ніяких свідчень не 
давав. Його вдарили в потилицю 
рукояттю револьвера, після цьо-
го він підписав протокол, не чи-
таючи. Ростиславу Зубковському 
було 16 років, він приїхав з Харбі-
на з батьками.

Розстріляних реабілітували 
1955 року.

Джерело: «Безсмертний барак».
Сайт «Аргумент», 30.05.2018

Розстріл глухонімих

Яків Аптер (№ 7) — очолював раду спортклубу, учасник першого й 
наступного забігів на кубок Леноблвідділу ВТГ «Лахта – Ленінград» (17,5 
км), розстріляний. Його племінник Едуард Слуцький — триразовий сур-
долімпійський чемпіон (Мілан, Вашингтон, Гельсінкі) з легкої атлетики, 
тренер. Петро Кумм (№ 16) — слюсар ливарного цеху Кіровського заво-
ду, розстріляний.

Олексій Павлович (№ 3) — учасник першого пробігу на кубок Ленін-
градського обласного відділу ВТГ у серпні 1927 року, 1-ї Спартакіади в Мо-
скві (плавання), розстріляний. Микола Двойнов (№ 2) — слюсар-інструмен-
тальник заводу № 212, захоплювався ковзанярським спортом, виконував 
ролі у виставах драмгуртка Будинку просвітництва глухих, розстріляний.

Ізраїль Ніссенбаум — 
висококваліфікований фотограф-
ретушер, неодноразовий чемпіон 

з шахів серед глухих міста,
призер 1-ї Спартакіади в Москві, 

розстріляний.

Володимир Редзько — художник-
іхтіолог Зоологічного інституту 

Академії наук СРСР, розстріляний.
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Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах Книга 
про Майдан

Книгу про другий Май-
дан — Революцію Гіднос-
ті «Майдан від першої осо-
би. Регіональний вимір. 
Вип. 3, у 2 ч., ч. 2 : Львів-
ська  — Чернігівська об-
ласті» можна скачати на 
сайті Українського інституту 
національної пам’яті в роз-
ділі «Електронні публікації» 
за посиланнями:

h t t p : // w w w . m e m o r y .
gov.ua/sites/default/files/
maydan_iv.pdf

h t t p : // w w w . m e m o r y .
gov.ua/ebook/maidan-vid-
pershoi-osobi-regionalnii-
vimir-vipusk-3-ch2

Загинув 
племінник 

засновника 
«Асканії-Нова»

У столиці Ліхтенштейну 
Вадуці загинув спортивний 
діяч, меценат, нащадок за-
сновника заповідника «Ас-
канія-Нова» барон Едуард 
фон Фальц-Фейн.

Він загинув у власному 
будинку під час пожежі. Во-
гонь охопив його житло при-
близно о 8.45 17 листопада. 
Прибулі на місце події по-
жежники виявили барона 
мертвим.

Барон Едуард Олек-
сандр фон Фальц-Фейн 14 
вересня відсвяткував своє 
106-річчя.

Едуард фон Фальц-Фейн 
народився 14 вересня 1912 
року в селі Гаврилівка, що 
в нинішній Херсонській об-
ласті. Він племінник засно-
вника заповідника «Асканія-
Нова» Фрідріха Едуардовича 
Фальц-Фейна.

Після Жовтневого пере-
вороту 1917 року разом з 
родичами Едуард виїхав до 
Німеччини, потім оселився у 
Франції, далі перебрався до 
Ліхтенштейну. Це невелич-
ка німецькомовна держа-
ва між Австрією і Швейца-
рією, з площею в кілька ра-
зів меншою, ніж найменший 
район Чернігівщини, й насе-
ленням у 37 тисяч осіб. 

Барон займався спор-
том (велогонки, бобслей), 
спортивною журналістикою, 
а також очолював асоціацію 
велоспорту в Ліхтенштейні.

В Україні Фальц-Фейн 
мав численні нагороди: ор-
ден Ярослава Мудрого IV 
(2012) і V ступенів (2007), ор-
ден «За заслуги» І (2002) і ІІ 
ступенів (1998), почесні від-
знаки Президента й уряду.

Ці нагороди Фальц-Фейн 
отримав за багатолітню бла-
годійну та природоохорон-
ну діяльність, опіку над біо-
сферним заповідником «Ас-
канія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-
Фейна, особистий внесок у 
підвищення міжнародного 
престижу України тощо. 

Дослідники розповіли 
про маловідомі факти

У Дніпровському національно-
му історичному музеї відкрили доку-
ментальну виставку, присвячену Не-
сторові Махну. 7 листопада випов-
нилося 130 років від дня його на-
родження. Того дня в музеї науковці 
розповідали відомі й невідомі фак-
ти з біографії Махна. 

Нестор Махно (1888 – 1934) — 
політичний та військовий діяч, ко-
мандувач Революційної Повстан-
ської Армії України, керівник селян-
ського повстанського руху 1918 – 
1921 років.

Якою була справжня чисель-
ність махновської армії? Чи справді 
махновці влаштовували німецькі та 
єврейські погроми в краї? Чи прав-
да, що «батько» був на зріст меншим 
від більшості своїх «синів», виявляв 
нелюдську жорстокість і володів 
екстрасенсорними здібностями? Чи 
існувало й де було заховано «золото 
Махна»? На ці й інші запитання зна-
ють відповіді дніпровські історики 
та краєзнавці.

Справжнє прізвище 
й день народження
Історик Тетяна Цимлякова, за-

відувачка відділу Дніпровського іс-
торичного музею, зауважує: відділи-
ти правду від вигадки буває досить 
важко. Тим більше, що й сам Махно 
спотворював інформацію про себе.

«У спогадах сам Нестор Мах-
но пише, що народився 27 жовтня 
1889 року. Насправді він народив-
ся 26 жовтня 1888 року. У метрич-
ній книзі Хрестовоздвиженської 
церкви записана саме така дата. І 
ось така подвійність щодо Нестора 
Махна йде постійно. Щодо прізви-
ща: відповідь несподівана — Міх-
ненко. Три брати були записані під 
прізвищем «Махно». Потім у слідчій 
денікінській комісії фігурує: Махно, 
Міхненко, Михненко. І ви ж знаєте, 
що Махно проживав у Парижі разом 
з дочкою під прізвищем Міхненко. І 
таких моментів багато», — зазначає 
історик.

Суперечливими, за її словами, є 
дані про риси його характеру: жор-
стокий і милосердний, кмітливий, 
простий, дуже працездатний…

Тетяна Цимлякова перекона-
на: Махно володів неординарними 
здіб ностями. Спав чотири години на 
добу. Мав важкий, пронизливий по-
гляд.

«Що це? Це інтуїція, передчут-
тя й телепатія, які в нього були роз-
винуті. Психологи відносять його 
до екзальтовано-демонстратив-
них особистостей з яскраво вира-
женою акцентуалізацією характе-
ру. Що це означає? Бути на видноті, 
вдаватись інколи до імпульсивних, 
невиважених дій, підвищена емо-
ційність, бажання відігравати про-
відну роль. І це ми також просте-
жуємо… Відомо також, що в Махна 
була феноменальна пам’ять. Коли 
він розпочав писати 1923 року свої 
«Записки», то все добре пам’ятав… 
Дуже багато людей вказувало на 
його очі. Сталеві й пронизливі, лю-
дині було аж моторошно», — заува-
жує Тетяна Цимлякова.

Німецькі та єврейські 
погроми й порятунок 
історичного музею
Важке дитинство напівсиро-

ти (батько помер, коли Несторові 
не було й року) й робота підпаском 
у багатого німця-колоніста накла-
ли відбиток на подальшу діяльність 
Махна та його світогляд. Німецькі та 
єврейські погроми махновців — не 
міф, кажуть історики.

«Тоді в його характері 
з’являється така жорстокість, 
мстивість. До кого? До німців-ко-
лоністів, які давали гроші, продо-
вольство іноземним військам, на 
які спиралася Центральна Рада. 
Плюс важке дитинство, робота 
на німця-колоніста. Знищували-
ся німецькі колонії. Пік припав на 
1919 рік, коли махновці поверну-
лися з-під Умані. Села палали, нім-
ців знищували, в деяких випад-
ках жінок і дітей милували, в де-
яких — ні. Це дуже важка тема. Чи 
були єврейські погроми? Так, були 
два погроми. Це Гірка (така була 
колонія) і в Умані у вересні 1919 
року. Махновці розправилися з 
багатьма євреями», — розповідає 
історик.

А втім, у самому Катеринославі 
(теперішньому Дніпрі), попри значну 
частку єврейського населення, по-
громів не було. 

У Дніпровському музеї зазнача-
ють: заклад завдячує Махну своїм 
порятунком. У період, коли махнов-
ці «гуляли» в місті, «батько» захис-
тив музей від пограбувань, видав-
ши охоронну записку. Також виділив 
10 тисяч карбованців «на усиление 
развития» музею й ордер на дрова 
для опалення.

У період національно-визволь-
них змагань влада в Катериносла-
ві змінювалася 22 рази, найбіль-
ше з-поміж міст України, але жод-
на влада, окрім Махна, не перейма-
лася проблемами музею, визнають 
дослідники.

Родинні перекази про 
Махна й махновщину

Особистість Нестора Махна й 
сам махновський рух у краї опови-
ті легендами й переказами. Мах-
нознавець Борис Ковтонюк, дні-
провський письменник і журна-
ліст, досліджує історичні факти й 
збирає розповіді земляків. Одна з 
таких зберігається і в його родині.

«Мій прадід Панас Квітка дві-
чі лікував Нестора. Перший раз — 
десь через два місяці після пер-
шого відомого Дібрівського бою, 
коли Махно отримав невеличку 
рану, й вона довго не заживала. 

І вдруге, коли 1919 року махнов-
ська армія тримала натиск від бі-
логвардійців, і раптом — тиф. За-
хворів і «батько». Його вивезли за 
5 верст від того місця, де жив мій 
прадід. Це біля села Великоми-
хайлівка нинішнього Покровсько-
го району, на хутірець. Махна ви-
лікували менш ніж за два місяці. 
Ми знайшли це місце з дружиною. 
Онуків туди я водив», — розпові-
дає Борис Ковтонюк.

За словами Ковтонюка, історії 
про досі не знайдені скарби мах-
новців у краї поки не отримали під-
тверджень.

«Про махновські скарби я впер-
ше почув у сьомому класі, коли по-
дейкували, нібито італійці запропо-
нували радянській владі прочистити 
дно річки Вовчої і знайдене поділити 
навпіл… Але це все на рівні розмов, 
на межі домислів», — додає крає-
знавець.

До 130-річчя Нестора Махна 
у Дніпрі також відкрили виставку 
документів, присвячених цьому ді-
ячеві. Це й книжки, написані його 
сучасниками та дослідниками, уні-
кальні світлини махновців, пра-
пор одного з їхніх підрозділів, а та-
кож листи третьої дружини Нестора 
Махна Галини Кузьменко, передані 
музейникам онуком брата Несто-
ра Махна Карпа. В одному з її лис-
тів із Джамбула, де вона жила піс-
ля відбуття покарання в Дубровла-
зі, йдеться про те, що в біографіях 
Махна багато неточностей і пере-
кручень.

«Із Джамбула Галина Кузьменко 
писала про те, скільки було накле-
пів на Махна, неточностей, які до-
пускали біографи, бо тоді не мали 
достатньої кількості архівних мате-
ріалів. Зараз матеріалів щодо Мах-
на є багато, але з’являються й нові 
документи», — сказала Радіо Сво-
бода Тетяна Цимлякова.

Дослідники особистості Махна 
зазначають, що дві третини архів-
них документів стосовно нього досі 
не досліджені, й попереду ще чима-
ло несподіваного.

Юлія РАЦИБАРСЬКА, 
Радіо Свобода, 08.11.2018

Так називалася публікація в № 
134 нашої газети (за 6 вересня). 
Йшлося про дивне нововведення Мі-
ністерства юстиції, яким з липня було 
значно ускладнено копіювання до-
слідниками, всіма користувачами 
архівів документів, які там зберіга-
ються. Ось один з відгуків — на про-
довження теми.

* * *
Два роки відвідую архіви, тому 

маю особистий досвід і погляд на це 
питання. 

У чому для нас така важливість 
існування й доступності архівів? На-
самперед завдяки безцінним доку-
ментам ХVIII – ХХ ст., які є джерелом 
справжньої, а не замовленої під ко-
гось історії.

Дослідження цих фактів історії 
ламає насамперед вбиті нам шкіль-
ною програмою совєтські догми й 
показує брехню, якою нас обплуту-
вали. 

Очевидно, підвищення інтересу 
громадян до своєї історії та можли-

вість розповсюджувати скопійовані 
документи призвели до виникнення 
страху у відповідних органів щодо 
цього активного процесу.

Введені з липня обмеження в 
копіюванні значно погіршують і за-
гальмовують саму роботу як дослід-
ників-професіоналів, так і любите-
лів — пересічних, небайдужих до 
своєї історії громадян.

Що стосується самих архівів і 
справи, то тут усе так сумно, як і за-
галом у державі. Починаючи від не-
відповідних умов зберігання, малих 
коштів на реставрування та недо-
статньої кількості реставраторів і до 
технічного рівня користування.

Особливо непокоїть стан сис-
темного зберігання документів Дер-
жавного архіву Київської області. 
Частина документів дореволюцій-
ного періоду зберігається у сховищі 
на вул. Володимирській. По катало-
гу вони описані, але по факту дуже 
багато справ там не можуть знайти. 
І як дізнатися: справді їх не можуть 

знайти чи, можливо, це один з ме-
тодів Володимирської в черговому 
знищенні писаних «очевидців», аби 
ми не знали правди?! Наприклад, 
про рівень технічного розвитку в 
Україні до 1914 року, і як більшо-
вицький переворот повністю зруй-
нував ті досягнення.

Ми доcі перебуваємо на «дні» 
технічного розвитку. У Центрально-
му ДІАК зовсім немає комп’ютерів у 
читальному залі, копії зберігаються 
на плівках, для перегляду яких вико-
ристовують апарати середини мину-
лого століття, з лампочками, які по-
гано світять, і масою незручностей. 
У ЦДІАК узагалі не можна було ні-
чого самому копіювати, а нині тим 
паче. Аркуш копії коштував до 50 
грн! Для простого дослідника з ве-
ликим масивом матеріалу це вели-
ка розкіш. І люди годинами перепи-
сують у зошити, щоб потім ще раз 
перенабрати в комп’ютері.

Не завжди користувач може 
отримати кваліфіковану допомогу в 

ЦДІАК через зневажливе й хамське 
ставлення від окремої особи. 

А от фахівці Чернігівсько-
го обласного архіву вразили сво-
їм високопрофесійним і людським 
ставленням, архів оснащений 
комп’ютерами, на яких є багато 
оцифрованих документів.

Стосовно справ репресованих: 
копіювання документів безкоштов-
не, якщо ви це робите самостійно на 
свій носій. Якщо замовляєте цю по-
слугу в архіві, то це вже платна по-
слуга (принаймі у Вінницькому об-
ласному архіві).

Ну і приємне для тих, хто вивчає 
свій родовід. Якщо мормони оцифру-
вали метричні книги вашого населе-
ного пункту, то, зареєструвавшись на 
їхньому сайті, можна опрацьовувати 
ці документи вдома, без відвідин ар-
хіву. Це дуже зручно, особливо тим, 
хто мешкає далеко від архіву. Але про 
це подбала не наша держава!

Ольга, дослідниця архівів

Постать Нестора Махна

Нащо знову закривати архіви?
Продовження теми
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Сторінками  старих газет
Вместе к общей цели — 
укреплению мира, 
безопасности, разрядки
Важнейшую роль в углублении сотрудни-

чества стран социалистического содруже-
ства в политической, экономический и других 
областях играют ставшие доброй традицией 
встречи в Крыму Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнева с руководителями братских пар-
тий и государств. 

США: десятая часть 
трудоспособного населения 
лишена работы, заработка, 
элементарных условий жизни
Капиталистическая верхушка США 

всё больше перекладывает издержки 
экономического кризиса на трудящихся: более 
восьми миллионов из них выброшены из про-
цесса производства, причём не только рабо-
чие, но и люди, стоящие на более высоких сту-
пенях социальной лестницы. 

Молодых лишают будущего, 
стариков «хоронят заживо»
Жертвами алчности капиталистичес-

кой верхушки в первую очередь становят-
ся молодёжь и люди преклонного возраста. 
Первым закрывают дорогу в будущее — уже 
почти пятая часть американских юношей и де-
вушек не может найти себе работу, вторых бук-
вально «хоронят заживо». 

«Люди, которых наше 
общество превратило 
в ничтожества»
Всё больше американцев, потерявших ра-

боту, приходят к выводу, что во всех их лишених 
виновата правящая страной кучка миллиарде-
ров, грабящая с помощью правительства и без 
того нищие слои населения. 

Убийства, самоубийства, 
алкоголизм — повседневные 
и массовые явления
Правящий класс, намеренно лишая 

миллионы американцев работы и средств к су-
ществованию, стремится разрушить их соци-
альную стойкость и решимость к сопротивле-
нию. В стране растёт число случав сердечно-
сосудистых, нервных и психических забо-
леваний, всё больше людей кончают жизнь 
самоубийством. 

Грязные лжецы садятся в лужу
«Если фактов нет, их выдумывают». Этому 

правилу следует буржуазная пресса Запада, 
освещая обстановку в Афганистане. Грубо изв-
ращая действительное положение дел, рас-
пространяя откровенную ложь и клевету, она 
пытается вызвать у своих читателей враждеб-
ность к революционному правительству этой 
страны, очернить братскую помощь Советского 
Союза афганскому народу и тем самым оправ-
дать агрессию сил империализма и гегемониз-
ма против ДРА. 

Заголовки публикаций:
Вашингтонские защитники «прав 

человека» — помощники и союзники 
кровавой клики Пол Пота

Смена марионеток в Сеуле по 
американскому сценарию

Ракетно-ядерный шантаж Белого 
дома вызывает гнев и возмущение 
во всём мире

Сальвадор: патриоты усилива-
ют борьбу против хунты, Вашингтон 
спешит ей на помощь

Разногласия между США и Запад-
ной Европой: союзники больше не 
доверяют друг другу

(«За рубежом», газета Союза 
журналистов СССР, 22 – 28.08.1980 г.)

У далекому 1901 році вулицю 
Звіринецьку вирішили переймену-
вати на Тверську. «Щоб було, як у 
Москві», — стверджують київські 
краєзнавці. Бо поруч знаходила-
ся вулиця Ямська. І це сполучення 
звучить як в улюбленій пісні мос-
ковських візників: «По Тверской-
Ямской да по Питерской!»

Чому московським візникам 
подобалися назви Тверська-Ям-
ська — можна зрозуміти. Але, як 
показують результати сьогодніш-
нього поіменного голосування в 
Київраді, є дві фракції, які не дали 
жодного голосу, щоб московських 
назв стало менше на мапі україн-
ської столиці.

Але від фракції «Єдності» ніхто 
й не очікував дива. Натомість пози-
ція «Свободи» здивувала: вона теж 
не дала жодного голосу. 

Один з лідерів фракції «Свобо-
ди» в Київраді — Юрій Сиротюк — 
висловився в тому сенсі, що пере-
йменуємо вулицю в Києві на честь 
Ґедройця, коли у Варшаві перейме-
нують вулицю на честь Бандери.

Можливо, у «Свободі» не дуже 
добре знають історію. Із задово-
ленням інформую.

Єжи Ґедройць — один з най-
більших у повоєнній Європі лобіс-
тів відновлення української Неза-
лежності.

Саме Ґедройць був одним з 
тих, хто переконував західний світ 
у необхідності справедливого вирі-
шення українського питання на єв-
ропейській політичній карті.

1918 року, коли Україна спро-
бувала проголосити незалежність, 
Заходу було наплювати на укра-
їнські сподівання збудувати свою 
державу. А вірних союзників та ін-
телектуалів-лобістів української 
Незалежності у світі було обмаль.

Тоді Польща хотіла вгамува-
ти свої апетити за рахунок україн-
ських Галичини та Волині. Більшо-
вицька Росія мріяла про світове 
панування. Небільшовицька Ро-
сія — про «єдіную і нєдєлімую». Ан-
танта поділяла інтереси Польщі та 
відновлення «єдіной і нєдєлімой» 
(трохи суперечливо, але на те нема 
ради). Німеччина й Австрія зализу-
вали рани. Україна нікому на Захо-

ді не була потрібна.
Цим і скористалися Польща 

Пілсудського та Росія Леніна в Ризі 
1921 року. Основну частину україн-
ських земель вони поділили поміж 
собою.

Протягом міжвоєнного два-
дцятиліття Україну розділили по-
між чотирьох чужих держав.

Ґедройць розумів необхід-
ність незалежної України на світо-
вій карті. Бо без незалежної Укра-
їни першою жертвою російської 
агресії ставала Польща. І тому Ґед-
ройць витрачав для популяризації 
цієї ідеї багато сил.

Він боровся за українську не-
залежність словом — на сторін-
ках часопису «Культура». Робив для 
української культурної дипломатії у 
світі більше, ніж багато хто з укра-
їнців. «Розстріляне Відродження» 
видав Ґедройць, і саме він є авто-
ром цього — тепер крилатого — 
визначення для знищеного Мо-
сквою покоління українських гені-
їв слова.

Як переконати поляків, що їм 
нема чого робити у Львові та Луць-
ку? Ґедройцю знадобилося кіль-
ка десятиліть, щоб фраза «Без не-
залежної України не буде вільної 
Польщі» лягла в основу східної по-
літики нашої західної сусідки.

І саме тому Польща стала пер-
шою країною, яка визнала україн-
ську незалежність 1991 року. І це 
розпочало «ефект доміно» у спра-
ві визнання нашої незалежності у 
світі — чого так не вистачало сто 
років тому.

У Росії свого Ґедройця не було. 
І тепер ми маємо справу з військо-
вою російською агресією. Польщу 
від Росії відрізняє те, що там був 
Ґедройць. І завдяки Ґедройцю ма-
ємо з Польщею значно менші про-
блеми, ніж з Росією.

Без Ґедройця до московського 
«Крим — наш!» ми б зараз мали ще 
й варшавське «Львів — наш!». Але 
саме Ґедройць переконав поляків 
у безперспективності й небезпеч-
ності такого підходу.

Власне, ключова проблема на-
ших стосунків з Польщею полягає в 
тому, що уряд у цій країні сформу-
вала партія, яка є дзеркальним ві-
дображенням української «Свобо-
ди». А тому вулиці Бандери у Варша-
ві не буде, поки там керує сестра-
близнючка української «Свободи». 
Нема сенсу «Свободі» скаржитися 
на своє відображення в польсько-
му дзеркалі.

Сьогодні фракція «Свободи» в 
Київській міській раді одним пострі-
лом прострілила собі обидві ноги. 
Одну — коли залишили на карті мос-
ковську назву, другу — бо не пере-
йменували цю вулицю на честь од-
ного з тих ключових борців за укра-
їнську незалежність, хто не мав 
жодної краплі української крові.

Правдою є те, що «Свобода» — 
не єдиний автор сьогоднішнього 
провалу в Київраді. Не вистачило 
13 голосів для позитивного рішен-
ня. «Свобода» могла дати 14. Але 
присутніми в залі було 10. І жодно-
го голосу «за».

«Солідарність» проголосувала 
масово (32 голоси), але могла бути 
більш дисциплінованою та пере-
конливою у своєму голосуванні (з 
присутніх — 5 утрималися, 11 — 
просто не проголосували).

На першому місці за дисциплі-
нованістю голосування й на друго-
му — за масовістю виявилася «Київ-
ська команда» (9 голосів «за» — всі, 
хто був присутній, з 17 членів групи).

«Батьківщина» теж була масо-
вою — депутати були масово від-
сутні під час голосування (з 17 чле-
нів фракції проголосували 5 «за» і 2 
— не голосували).

Для повторного голосування є 
великий потенціал. Бо нині позиція 
Київміськради вразлива для крити-
ки. Київ лишається єдиним містом 
в Україні, яке не вклалося в термі-
ни, що були передбачені декомуні-
заційним законодавством. У Києві 
до сьогодні не замінені таблички з 
назвами перейменованих вулиць.

У більшості міст на Сході — в 

Харкові чи, наприклад, у Бахмуті 
— назви змінили вчасно, а нові та-
блички на домах з’явилися протя-
гом 3 – 4 місяців ще три роки тому. 
У Києві «не дійшли руки».

Столичне місцеве самовряду-
вання не тільки не стало взірцем 
для решти країни — навпаки: тут 
виявилися неспроможні вчасно 
зробити те, про що менші міста вже 
й згадувати забули, коли зробили.

Сьогодні Київрада нарешті 
проголосувала за зміну низки 
анахронічних назв: площу Черво-
на Пресня — на Щекавицьку пло-
щу, вулицю Желябова — на Марії 
Капніст, провулок Баумана — на 
провулок Фузиків. Вулиця Сабуро-
ва отримала назву на честь неймо-
вірного Сержа Лифаря. І з цим нас 
усіх належить привітати.

Є формальна можливість по-
вернення Київської міської ради 
до питання цього перейменування 
— зробіть це! 

Бо коли на п’ятому році від 
початку російської агресії проти 
України бачиш у Києві назви Твер-
ська та Ямська — не розумієш: чи в 
нас Київрада, чи Моссовет.

Олександр ЗІНЧЕНКО
Українська правда — 

Історична правда, 15.11.2018 

ДОВІДКОВО. Єжи Ґе-
дройць (27.07.1906, Мінськ — 
14.09.2000, Мезон-Лаффітт біля 
Парижа, Франція) — польський 
публіцист і громадський діяч, за-
сновник і головний редактор куль-
тового часопису «Культура» (Па-
риж). Активний прихильник поль-
сько-української співпраці, супро-
тивник взаємних територіальних 
та інших претензій. Протягом 50 
років прагнув до формування до-
бросусідських взаємин Польщі з її 
східними сусідами: Литвою, Біло-
руссю, Україною, у чию перспек-
тиву здобуття державної неза-
лежності він завжди вірив.

* * *
29 листопада, на пленарному 

засіданні Київської міської ради 
депутати перейменували вулицю 
Тверську у центрі Києва на вули-
цю Єжи Ґедройця.

Представили 
«Енциклопедію Голодомору»

У столичному Національному музеї «Мемо-
ріал жертв Голодомору» презентували науко-
во-меморіальне видання «Енциклопедія Голодо-
мору», автором якого є доктор історичних наук, 
професор Василь Марочко.

«Енциклопедія ввібрала основні події і яви-
ща, узагальнила історіографічні та меморіаль-
ні практики. Автор сподівається на появу регіо-
нальних енциклопедичних видань, які стосува-
лися б кожного району і села, що опинилися в 
1932 – 1933 рр. в епіцентрі Голодомору», — за-
значено в передмові до книги.

Повідомлення іноземних 
дипломатів про Голодомор — 

відтепер онлайн 
Центр досліджень визвольного руху спільно з 

Галузевим державним архівом СБУ опублікували 
колекцію документів «Іноземні дипломати про Го-
лодомор 1932 – 1933 в документах ОГПУ».

Серія документів висвітлює бачення цих 
страшних подій дипломатами Японії та Німеччи-
ни в Одесі, Харкові й Києві, а також візит в Укра-
їну лідера партії радикал-соціалістів, колишньо-
го прем’єр-міністра Франції Едуара Ерріо.

Документи розповідають про заходи безпе-
ки під час візиту Ерріо до УСРР, зокрема недопу-
щення до нього «неблагонадійних громадян», у 
тому числі представників французьких колоніс-
тів, а також ретельно підібраний маршрут візиту 
зразковими селами й колгоспами. 

Що стосується японського консула Танаки, 
то після візиту республіками СРСР він відзначив, 
що «українські селяни викликають порівняно із 

селянами інших республік жалюгідне враження 
своїм обідраним одягом та схудлими мощами», 
і це поряд з будівництвом гігантських розмірів 
фабрик, заводів та житла на Донбасі.

Німецький консул писав у листі до Міністер-
ства закордонних справ Німеччини 1933 року: 
«Тепер уже встановлено, що катастрофа голоду 
охопила всю Україну, і що винятками є райони, 
де ще наявний хліб. Судячи з наявних достовір-
них повідомлень, в українських селах померло 
від голоду 80% населення...». 

Німецькі консульства були під особливо 
пильним наглядом ОГПУ у зв’язку з проведен-
ням програми підтримки нужденних німецьких 
колоністів. Про факти голоду в УСРР свідчать 
їхні звіти й спілкування з дипломатичними пред-
ставниками Японії та Польщі.

Переглянути тексти можна на сайті 
Електрон ного архіву визвольного руху.

Українські архіви надали 
Польщі 60 тисяч сторінок 
документів про радянські 

репресії проти поляків
Інститут національної пам’яті Польщі отри-

мав від українських архівів приблизно 60 тисяч 
сторінок документів про радянські репресії про-
ти поляків у 1930-их роках.

Уперше Польща отримала доступ до таких 
матеріалів — конкретних справ та історій лю-
дей. Нині ці матеріали вивчають, а доступ до них 
відкриють на початку наступного року.

Передача цифрових копій матеріалів — ре-
зультат договору, підписаного ІНП Польщі з укра-
їнськими державними обласними архівами в 
Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

Вулиці Ґедройця не буде? 
«Свободі» дорога Тверська в Києві

У Польщі видали ордер на 
арешт судді, котрий 
у комуністичні часи 

виносив вироки патріотам 
У Варшаві Військовий окружний суд ви-

дав європейський ордер на арешт екс-судді 
Військового районного суду Стефана Міх-
ніка. Його підозрюють у вчиненні у 1952 – 
1953 роках 30 злочинів, зокрема у вине-
сенні незаконних смертних вироків проти 
солдатів польського підпілля. Засуджені ви-
ступали за суверенне існування Польської 
держави, як, приміром, кур’єр Польського 
корпусу під командуванням генерала Вла-
дислава Андерса та один із солдатів Спіл-
ки збройної боротьби «Армії Крайової» й 
об’єднання «Свобода та незалежність».

Цікаво, що 89-річний Стефан Міхнік — 
зведений брат Адама Міхніка, видатного поль-
ського громадсько-політичного діяча, журна-
ліста, видавця, дисидента та політв’язня часів 
ПНР. Нині Стефан Міхнік живе у Швеції. 

Військовий окружний суд у Варша-
ві раніше вже видавав європейський ор-
дер на арешт Стефана Міхніка, однак щодо 
м’якших звинувачень. Реалізувати те кло-
потання було неможливо, оскільки в листо-
паді 2010 року районний суд у місті Уппса-
ла (Швеція) визнав, що злочини, в яких зви-
нувачують підозрюваного, згідно зі швед-
ським законодавством вичерпали термін 
давності, а розшукуваний є громадянином 
Швеції. Тому клопотання про передачу Сте-
фана Міхніка органам польської судової 
системи відхилили. Але тепер його звинува-
чують у тяжких злочинах проти людства. 
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Батурин — гетьманська столиця

Історія краю

Історії з Роїща
Українські 

націоналісти в селі
6 лютого 1938 р. у м. Сновську був за-

арештований уродженець с. Роїща Чер-
нігівського району Дмитро Прохорович 
Мехед, котрого звинувачували в участі в 
українській контрреволюційній націона-
лістичній організації, яку, у своїх показах, 
він називав «Спілкою визволення Украї-
ни». Але що такого він зробив?

У 1913 – 1914 рр. Мехед працю-
вав учителем у Ладижині Кам’янець-
Подільської губернії. Перебуваючи вдома 
в Роїщі під час шкільних канікул,  організу-
вав хор, який виконував українські пісні. 

У 1920 – 1924 рр. Мехед працював 
у Роїщі вчителем та завідувачем школи. 
Прибувши до села, зустрівся з колишніми 
хористами й відновив діяльність хору, який 
давав концерти в сільбуді (будинку куль-
тури). Окрім того, організував постановки 
українських п’єс та гурток з вивчення істо-
рії України. 

Ця його робота мала відгук в односель-
ців. У своїх показах як найбільш активних 
прихильників його культурологічної діяль-
ності Мехед назвав: Будаша Івана, Долин-
ського Олексія Івановича, Сердюка Дани-
ла, Філонка Данила, Католика Миколу Ва-
сильовича (брат мого прадіда) та Шевчика 
Мойсея Матвійовича. Важко визначити, 
чому названі саме ці люди, але, можли-
во, вони займалися з Мехедом у хорі ще в 
1913 – 1914 рр. 

Саме культурологічна діяльність, а осо-
бливо активність роїщан при цьому, ви-
кликала переляк та лють у московських 
окупантів. Вони геть перелякалися, що це 
сприятиме відродженню національного 
українського духу в Роїщі.

Тому кара була неминуча й жорстока. 
29 серпня 1938 р. Д. П. Мехеда засудили 
до позбавлення волі на 10 років. Не за-
були московські окупанти і про його при-
хильників. Одного розкуркулили й висели-
ли, другого також розкуркулили, а 1937 р. 
ще й засудили до 10 років таборів.

«Найкраще 
місце у світі»

Жив у Роїщі Михайло Михайлович Ша-
рий. Багато поблукавши Європою та Аме-
рикою, змінивши 8 міст і 3 країни, врешті 
вирішив, що краще, ніж у Роїщі, немає ніде. 

Михайло був з бідної селянської сім’ї. 
До 15 років пас вівці. Потім працював у 
поміщика батраком. У 1911 р. призвали до 
армії, служив у Чернігові в Переволочин-
ському полку рядовим. У 1913 р. повер-
нувся додому і знову пішов до орендатора 
й працював у нього до 1914 р. З початком 
Першої світової війни був мобілізований. 

Полк стояв на позиціях біля Львова. 
15 березня 1915 р. Михайло отримав по-
ранення в руку й потрапив у полон в Ав-
стро-Угорщину. Після трьох місяців ліку-
вання був відправлений до Німеччини в м. 
Роштадт, де пробув два місяці в таборі як 
військовополонений, а потім направлений 
на роботу до шахти в Ельзас-Лотарингію. У 
шахті працював забійником до 1918 р. 

Коли регіон перейшов до Франції, всіх 
полонених забрали до табору в м. Туль. 
З цього табору направили в село біля м. 
Мец, де він близько року працював чор-
норобом. 

У 1920 р. за допомогою російсько-
го консула демобілізувався. П’ять місяців 
працював на залізничній станції Дельм 
вантажником. Потім пішов на шахту біля 
м. Саарбрюкен. Там попрацював п’ять мі-
сяців і влаштувався на роботу на амери-
канський цвинтар чорноробом у м. Нанс. 
Пропрацював до 20 червня 1921 р. і за до-
помогою американців переїхав до США в 
Нью-Йорк. В Америці прожив до 20 верес-
ня 1923 р. і повернувся в Роїще. 

Однак 15 лютого 1941 р. як антирадян-
ський елемент був засуджений на 5 років 
позбавлення волі.

Андрій КУРДАНОВ, 
заступник голови Чернігівської 

райдержадміністрації, краєзнавець

Гетьманщина довгий час пе-
ребувала під контролем Росій-
ської держави. Московські царі, 
боячись проявів самостійності й 
незалежності лівобережних кер-
маничів, вдавалися до різних за-
ходів, аби тримати їх у покорі.

Як запорука вірності мос-
ковському царю для чергового 
керманича Лівобережної Укра-
їни Івана Самойловича був ви-
гаданий особливий засіб. Після 
його обрання на гетьманство цар 
звелів прислати до свого двору 
двох синів Самойловича. І «….для 
большего удостоверения Госуда-
ря в своїм верном подданстве, 
гетьман отправил в Москву в ка-
честве аманатовь сыновей сво-
їх…».

Слово «аманат» означає за-
ручник, якого в Давній Русі та де-
яких інших східних країнах дава-
ли як запоруку виконання угоди. 
Актуальності це явище не втрати-
ло і в часи Гетьманщини. Ще 1648 
року Богдан Хмельницький, уна-
слідок переговорів з Кримським 
ханом Ісламом-Гіреєм ІІІ і укла-
дення угоди про спільну бороть-
бу проти Польщі, залишив свого 
сина Тимоша як заручника в Бах-
чисараї.

У березні 1673 року малоліт-
ні Семен та Григорій Самойловичі 
прибули до столиці Московської 
держави. Їх супроводжували на-
стоятель Батуринського Мико-
ло-Крупицького монастиря Ісаак, 
протопоп Симеон Адамович, учи-
тель Павло Ясилковський та ін.

Прийом у Москві вразив про-
топопа своєю гостинністю. Про 
це він писав гетьману: «Царсько-

го величества отеческая къ вель-
можности твоей неизръченная 
милость, о чем били челомъ, все 
будет исполнено. Детям твоимъ 
дворъ с палатами каменными 
купить пріискиваютъ; в господи-
не Артемоне Богъ послалъ твоей 
вельможности и детямъ твоимъ 
отца милостиваго, на котраго ми-
лость и заступленіе будь всегда 
надеженъ, далъ онъ мне въ томъ 
слово, и деткамъ твоимъ всякое 
добро при царскомъ величестве 
будетъ. Не могу перечислить цар-
ського величества милости и Ар-
темона Сергеевича пріятства и 
любви». 

Напевно, Симеон Адамович 
у листі пише про окольничого Ар-
темона Сергійовича Матвєєва, 
який, маючи впливове станови-
ще при дворі, й виступив покро-
вителем і заступником для геть-
манських синів.

У Москві гетьманичі пере-
бували безвиїзно, але їх час від 
часу відпускали до Батурина «для 
свидания со своим родителем». 
На особисте прохання гетьмана 
Самойловича в серпні 1674 року 
його синів Семена та Григорія від-
пустили на Україну для побачення 
з батьком.

По від’їзді юнаків обдарува-
ли щедрим жалуванням: тран-
спортом, дорогими тканинами, 
харчовими припасами. Царських 
дарунків удостоївся й настав-
ник гетьманичів — п’ять арши-
нів чорного сукна (3,6 м), учителю 
й стряпчому піднесли по чотири 
аршини червоного сукна, а коза-
ки, які супроводжували юнаків, 
отримали по чотири аршини ан-

глійського зеленого сукна.
Оскільки один з гетьманських 

синів мусив жити в Москві по-
стійно, то в разі від’їзду на поба-
чення з родиною в Батурин його 
місце в російській столиці мав 
посісти один з братів. Під час Чи-
гиринських походів гетьман Са-
мойлович відправив до Москви й 
найменшого сина — Якова з на-
ставником, ієромонахом Гераси-
мом. Натомість на Україну прибув 
старший гетьманський нащадок 
— Семен, який більше не їздив 
до російської столиці, оскільки 
досяг того віку, щоб готуватися 
до несення військової служби на 
благо батьківщини.

А коли 25 листопада 1678 
року наймолодший син Яків 
від’їздив до Батурина «для сви-
дания со своим родителем», у 
Москві його підмінив середній 
— Григорій, вирушивши туди 21 
грудня.

За дослідженням історика 
В. Кривошея, від 1675 року в Мо-
скві мав перебувати один із си-
нів. Від 1681 року Семен і Григо-
рій знаходилися вже в Батурині, 
а в Москві лишався найменший 
— Яків. То й не дивно, бо старший 
Семен мав уже близько двадцяти 
років, а 1680 року відбулося його 
весілля з представницею давньо-
го старшинського роду, донькою 
Федора Сулими Марією.

Сини гетьмана отримува-
ли за рахунок державної скарб-
ниці все, що необхідно було для 
життя, а також гроші для поку-
пок. 1673 року Семену та Григо-
рію в Малоросійському прика-
зі були навіть видані книги, що 

належать до релігійної літерату-
ри: Євангеліє, кольорова тріодь, 
псалтир, мінея загальна та ін. А 
коли 1678 року Яків Самойло-
вич подав чолобитну про те, щоб 
йому давали рейнського вина 
стільки, скільки раніше давали 
двом його братам, прохання Яко-
ва задовольнили.

По від’їзді з Москви до геть-
манської столиці Батурина геть-
манським синам жалували хутра 
й цінні речі.

У процесі розвитку москов-
сько-українських відносин перед 
російською стороною постала 
проблема забезпечення вірності 
царю українських гетьманів. Зва-
жаючи на досвід співпраці з Іва-
ном Брюховецьким та Дем’яном 
Многогрішним, під час взаємо-
відносин з Іваном Самойлови-
чем, новим керманичем Ліво-
бережної України, московська 
сторона почала використовува-
ти практику так званого «ама-
натства». Малолітні гетьман-
ські сини, перебуваючи в Москві 
на правах «почесних бранців», 
були запорукою вірності їхньо-
го батька царю. Протягом свого 
п’ятнадцятилітнього правління 
Іван Самойлович часто ставав на 
захист російських інтересів і не 
раз доводив свою відданість Мо-
скві. Можливо, перебування його 
синів на правах аманатів при 
царському дворі й було одним із 
факторів, які зумовили гетьмана 
вести таку політику.

       
Олена ХАРЧЕНКО,

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця»

Старі фото з життя Городнянщини

Заручники-«аманати» Московії

Житель Чернігова зібрав 
колекцію з двох тисяч ґудзиків 

Відомий чернігівський колекціонер Валентин 
Іванець до збирання ґудзиків (по-науковому — фі-
лобутоністики) перейшов від нумізматики, фале-
ристики, боністики. Застібки виявилися не менш 
цікавими за монети, банкноти й нагороди. На них 
малювали портрети, вибивали герби й розміщува-
ли анекдоти. У колекції — вироби від VIII сторіччя і 
до наших днів. 

Сьогодні в його оселі, яка нагадує музей, — 2 
тисячі ґудзиків. Застібки військових, мисливців, 
спортсменів, дворян. Покриті емаллю й мармуром, 
з анекдотичними зображеннями і навіть рекламою 
банків.

У номерах 132 і 135  га-
зети ми вже представляли 
ряд  фото Наталії Симплі-
кевич. Наприкінці XIX – на 
початку ХХ століття Ната-
лія фотографувала життя 
свого села Хоробичі в Го-
роднянському повіті. Ната-
лія народилася 1880 року 
у дворянській сім’ї. Дочка 
землевласника, відстав-
ного генерал-лейтенанта 
Олександра Симплікеви-
ча. Сестри Олена й Наталія 
були освіченими, навчали й 
лікували селян. Наталія ке-
рувала дитячим хором у Хо-
робичах. 

Фотографії Наталії збе-
рігаються в музеях Києва й 
Чернігова, були надрукова-
ні в журналі «Нива», що ви-
ходив у Петербурзі до 1918 
року.

Виставка, присвячена 1030-річчю хре-
щення Київської Русі, відкрилася в облас-
ному історичному музеї ім. В. Тарновського. 

На ній представлені предмети осо-
бистого благочестя, церковне начиння та 
письмове приладдя ХІ – ХVІ ст. Усе це — 
із зібрання українських старожитностей 
Василя Тарновського, з якого свого часу 
й постав музей, та з археологічних дослі-
джень на Чернігівщині.

Найбільш цікавими є візантійські 
хрести-енколпіони Х – ХІІ ст. Це складе-
ний двостулковий хрест-релікварій, при-
значений для зберігання часточок мо-

щей, Хресного Древа, інших реліквій. За-
звичай його носили поверх одягу. Спо-
чатку енколпіони завозили з Візантії, але 
вже у ХІІ ст. поширилося виробництво 
давньоруських натільних хрестиків, ен-
колпіонів, іконок та амулетів-змійовиків.

Також на виставці привертають увагу 
іконки: Богоматір з немовлям (свинцева, ХІІ 
ст.), Гроб Господній (різьблена кам’яна, ХІІІ 
ст.) та Святий Георгій (мідний сплав, ХІІІ ст.). 
Представлені й фрагменти хоросів (церков-
ні світильники), лампадки, ручні кадильниці, 
книжкові застібки й писала ХІІ – ХІІІ ст.

Виставка діє до кінця грудня. 

Виставка на Валу



№140   6 грудня 2018 року№140   6 грудня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо

У Куликівці цими днями відзначають 50-річчя знаменитого турис-
тичного клубу «Вогнище», свого часу кращого в області й одного з кра-
щих в Україні. Водночас вшановують пам’ять засновника й беззмінного 
керівника клубу, вчителя Ісака Мойсейовича Клейнера (1927 – 1995). 
Щойно турклуб видав книгу творів І. Клейнера і спогадів про нього.

Спогади з цієї киги рідної сестри Ісака Мойсейовича — Тамари Мой-
сеївни Клейнер — ми почали друкувати в попередньому номері газети 
й зараз продовжуємо. Лікарка за фахом, вона має 94 роки, мешкає в 
Ізраїлі. І дуже зворушена, що земляки видали книгу про її брата, шану-
ють його пам’ять. 

1414   Світ історії
Нові видання

Графіті 
Чернігова

В обласній бібліотеці для 
юнацтва відбулося представ-
лення книги молодого чер-
нігівського вченого Свято-
слава Подлевського «Графіті 
Чернігова у соціокультурно-
му просторі X – XVII століть».

Святославу всього 27 ро-
ків, але він уже відомий як 
мистецтвознавець, кандидат 
історичних наук, художник.

Крім цього, він є курато-
ром Арт-центру, що недавно 
відкрився навпроти бібліо-
теки, й активно працює в на-
прямку проведення художніх 
виставок, майстер-класів, 
лекцій з історії, мистецтва.

Книга-монографія — це й 
тема наукової дисертації, до-
слідження пам’яток епіграфі-
ки Чернігова, які проводив 
автор протягом 6 років. 

Графіті як настінні написи 
відомі з глибокої давнини.

Говорить автор: «У книж-
ці мова йде про написи, які 
зроблені на чому завгодно: 
від чашки до шматка дере-
ва чи стіни церкви в проміж-
ку від X-го до XVII століття не 
тільки в Чернігові, а й у Нов-
городі-Сіверському, Ніжині, 
Острі, Шестовиці. Часто ці на-
писи є молитвами. У старо-
винній уяві — молитва, над-
ряпана на храмі, постійно діє. 
В Успенському соборі Єлець-
кого монастиря виявлено 
близько 50 таких написів, у 
Свято-Преображенському — 
5. Це графіті — поминальний 
напис в Успенському соборі 
(1499 рік).

Окрім релігійних напи-
сів, є й просто пам’ятні, тоб-
то про те, що відбулося в пев-
ний час.

Справили враження на-
писи, які вдалося знайти в 
Остерській божниці. За 40 
см від підлоги був виявлений 
акафіст — напис давньорусь-
кої молитви XII століття».

Книга вийшла за облас-
ною програмою підтримки 
місцевого книговидання. Ти-
раж — 100 примірників. Але 
автор обіцяє, що вона буде 
у вільному доступі, й кожен 
зможе скачати її з Інтернету.

Книга «Ніжин 
у добу Української 

революції»
У Ніжинській міськраді 

відбулося представлення цієї 
книги. Видання підготували 
співробітники краєзнавчо-
го музею ім. Івана Спасько-
го та університету ім. Миколи 
Гоголя — Максим Потапен-
ко, В’ячеслав Прудько, Віктор 
Ємельянов.

Книга складається з 6 
розділів. У першому розділі 
— мова про історію міста в 
роки Першої світової війни. 
Наступні розділи — про події, 
які пережили ніжинці в 1917 
– 1921 роках.

Соломія. Ще при народженні 
першої дитини в будинку з’явилася 
няня на ім’я Соломія. Вона була 
родом із села Пеньківка Томаш-
пільського району, кругла сиро-
та, жила в родині сестри, де її всі 
кривдили й принижували, страш-
но експлуатували. Соломія була 
безграмотна, некрасива, але з до-
брим і відкритим серцем. Батьки 
полюбили її за щирість і чесність. 
Після смерті дитини вона зали-
шилася в нашому будинку, а піс-
ля мого народження відмовила-
ся від плати і стала рівноправним 
членом нашої сім’ї. Соломія мала 
свою скриню з хустками, сукнями, 
їй купували все необхідне в першу 
чергу, незважаючи на те, що сім’я 
жила від зарплати до зарплати.

Вона дуже розумно й економ-
но вела наше господарство, Соло-
мії довіряли весь заробіток і до-
ходи сім’ї, бо були переконані в її 
чесності й порядності.

Брата Соломія просто обо-
жнювала, і він відповідав їй тим 
самим. 

Переїзд у село Верхівка. 
1929 року наша сім’я переїхала в 
село Верхівка Чечельницького ра-
йону, де батько почав працювати 
в сільськогосподарському техніку-
мі викладачем математики.

Будівля технікуму знаходилася 
у величезному парку, який колись 
належав поміщику. Красу цього 
парку важко описати. З нами була 
і Соломія. 

Брат усім цікавився. Ця допит-
ливість залишилася в нього на все 
життя.

Переїзд до райцентру Че-
чельник. Батька перевели пра-
цювати в середню школу матема-
тиком. Цей період на все життя 
запам’ятався жахливим голодом 
в Україні. Не оминуло це й нашої 
сім’ї. Трималися ми на крихітному 
запасі кукурудзяного борошна, з 
якого робили коржі. Згадую него-
жий осінній день. Ми з братом си-
діли біля вікна й побачили хлопчи-
ну, що йшов вулицею. Він їв сирий 
буряк. Біля нашого будинку сів на 
землю. Ми із Соломією вийшли, 
щоб запросити його в будинок. Пі-
дійшли до нього, а він — мертвий, з 
недоїденим сирим буряком у роті. 

Житомир, шкільні роки. У Жи-
томирі батько працював директо-
ром школи № 32 й викладав ма-
тематику. Вечорами за ним при-
їжджала машина з військової 
частини, де він викладав вищу ма-
тематику пілотам. Мама працюва-
ла в бібліотеці.

Восени 1932 року я пішла в 
перший клас української школи № 
15. Брат був у курсі всіх моїх за-
вдань. Читати навчився рано. До 
школи пішов у 7 років 1934 року, 
вільно читав і писав, тому нудьгу-
вав у молодших класах, учителям 
ставив багато запитань. Його улю-
бленою грою був футбол. Грали 
хлопчаки у дворі дотемна, забува-
ючи про уроки. 

Початок війни. Навесні 1941 
року я закінчила дев’ятий клас, а 
брат — сьомий. 22 червня 1941 
року батько повернувся додому 
після першої години ночі, бо був на 
випускному вечорі в школі. Бать-
ка супроводжувала група деся-
тикласників, які його обожнюва-
ли. Ми заснули. Раптом, приблиз-
но о пів на п’яту ранку, пролунали 
звуки вибухів. Будинок здригнув-
ся. Миттєво всі схопилися. Ми ви-
йшли на вулицю, де вже була маса 
схвильованих людей. З'ясувалося, 
що знищений військовий аеро-
дром, у місто везуть убитих і пора-
нених. Усе це було до оголошення 
війни. Про те, що почалася війна, 
ми дізналися о 12.00 22 червня.

Настали тривожні дні. Люди 
покидали місто, але ми виїхати не 
змогли через відсутність грошей 
— зарплати батькам не видали. 
Вирішили залишитися, тим більше, 
що батько нас заспокоював, на-
зиваючи німців культурною наці-
єю, нацією Гейне й Гете. 

Наприкінці червня 1941 року 
на місто налетіла велика група лі-
таків. Почалося бомбардування.

Уся сім’я кинулася до бомбо-
сховища. Коли ми згодом вийшли 
на світло, побачили страшну кар-
тину — зруйновані будинки, пора-
нені, мертві...

Нацисти були вже за 60 км від 
Житомира, в Новограді-Волин-
ському. 

В один із днів оголосили, що 
всім потрібно здати радіоприйма-
чі. Ми вирішили послухати переда-
чу з Німеччини востаннє. Натрапи-
ли на промову Гітлера німецькою 
мовою, якою добре володів бать-
ко. Йшлося про плани вбивства 
всіх євреїв, комуністів і партиза-
нів. Батько був блідий і схвильова-
ний. Вирішили тікати з міста.

6 липня 1941 року з Житомира 
йшов останній ешелон. Ми взяли по 
парі білизни кожному й документи. 
З маленькою валізкою вийшли з 
квартири. Останньої хвилини бать-
ко сказав Соломії: «Ти не єврейка і 
не комуністка, тобі нічого не загро-
жує. Могла б залишитися тут, про-
давати речі, тобі вистачило б прого-
дуватися». Але вона поїхала з нами, 
знаючи, що попереду — великі по-
невіряння й дуже важке життя. 

Вулицею на вокзал йшло ба-
гато людей, а з повітря літаки роз-
стрілювали з кулеметів цю юрбу. 

Від Житомира до Сталінгра-
да. Виїхали ми з Житомира 6 лип-
ня 1941 року. Місто горіло, стріля-
нина чулася з усіх боків. У сутінках 
потяг в’їхав у ліс і повільно рухав-
ся вперед. Раптом, у повній темря-
ві, пролунали вибухи. 

Залізнична колія була зруй-
нована. Машиніст зібрав 20 – 30 
міцних чоловіків — слюсарів, то-
карів — і вирушили лагодити до-
рогу. Виїхати потрібно було до сві-
танку, поки знову не з’явилися лі-
таки. О п’ятій годині ранку потяг 
рушив далі. Усе це сталося за Фас-
товом. О 6.30 ранку ми в’їхали в 

Білу Церкву. Місто палало. Люди 
з дітьми, без речей бігли за потя-
гом. І цей добрий чоловік, маши-
ніст, підбирав усіх. 

Нарешті приїхали. На вокзалі 
побачили напис: «Сталінград-Ца-
рицин». Важко було тоді уявити, 
що німці пройдуть шлях до Сталін-
града за 3 місяці. 

Життя в Калачі-на-Дону. Бать-
ко отримав посаду інспектора 
шкіл Калачевського району. Нам 
дозволили жити в порожньому на-
півзруйнованому будиночку, який 
ми обмазали глиною і піском із-
середини й зовні, побілили, за по-
стіль нам слугувало сіно. Турбува-
ло наближення зими, бо будино-
чок був старий, палива не мали, а 
зими там сніжні, морозяні, вітряні.

Німці рухалися вглиб Росії. По-
руч протікав Дон. Люди пливли на 
плотах, човнах, катерах. Ми ходи-
ли до річки, допомагали зневіре-
ним людям, як тільки могли: году-
вали, давали ночівлю. З кожним 
днем потік людей збільшувався. 
Здали місто Ростов-на-Дону. За-
лишатися тут було неможливо, й 
ми вирішили тікати від війни далі 
на Схід.

Зі Сталінграда до Башки-
рії. Приїхавши до Сталінграда, ми 
зрозуміли, що потрапили в паст-
ку. Навігація на Волзі скінчилася, 
а єдина залізнична гілка працю-
вала для майбутньої Сталінград-
ської битви. З цього регіону виво-
зили худобу, зерно. Чотири дні ми 
просиділи в будівлі вокзалу. Надії 
вибратися не було. Одного разу 
вночі, коли всі спали, ми з братом 
вийшли на перон. Глибока осінь 
— відразу замерзли. На відкритих 
платформах було зерно, біля кож-
ного вагона стояв вартовий. Ми з 
братом підійшли до цього хлопчи-
ни років 17 – 18. Насилу вмови-
ли його дозволити нам заритися в 
зерно, пообіцявши вийти на пер-
шу вимогу. Миттєво привели бать-
ка, матір, Соломію і Сабіну, доньку 
батькової сестри. Сабіна всю ві-
йну прожила з нами. Напівроздяг-
нені, голодні, ми зарилися в зер-
но. Незабаром потяг рушив.

Більше тижня тривала наша 
подорож, а потяг усе йшов і йшов 
без зупинок. Голод ми тамува-
ли зерном, а страждали більше 
від холоду. Нарешті зупинилися в 
Пензі. Сніг усе падав, наш одяг по-
крився кіркою льоду. 

Усі шестеро ми вивантажили-
ся із зерна. Вигляд мали жалюгід-
ний, були напівживі. На пероні до 
нас підійшла жінка, запросила до 
себе. Насамперед ми вимилися 
в лазні. Потім на столі з’явилися 
оладки зі сметаною. У цієї жінки 
на фронті були чоловік і син. Пере-
ночувавши, пішли на вокзал. Їха-
ти в зерні на морозі просто неба 
було неможливо. До «теплушки» 
нас забирали за умови, що  при-
несемо із собою пічку-буржуйку. 
Знову виручила ця добра жінка — 
вона дістала буржуйку. Нас узяли 

в «теплушку». Їхали, не виходячи, 
постійно мучило відчуття голоду, 
докучали воші. На кожній зупинці 
виносили людей, хворих на висип-
ний тиф. 

Чергова зупинка була в Уфі. 
Батько пішов до Міністерства 
освіти просити роботу. Його на-
правили до районного центру Бла-
говіщенська, за 45 км від Уфи. 
Якийсь хлопець укрив нас ков-
драми й безкоштовно відвіз туди. 
У райраді Благовіщенська нас 
відразу нагодували й дали хлібні 
картки.

Життя в Благовіщенську. 
Зима 1941 – 1942 рр. видала-
ся дуже холодною й морозною 
(до -40 градусів щодня). Ми жили 
у двох маленьких кімнатках, було 
дуже холодно. Кожен день почи-
нався з того, що йшли в найближ-
чий лісок і шукали паливо, на сан-
ках привозили додому й топили 
грубу. Хліб видавали за картками 
(єдине джерело існування): 200 
г утриманцям і 800 г — працюю-
чим. Про сало та м’ясо не йшлося. 
Селище було дуже перенаселене, 
бо вся західна частина Союзу ева-
куювалася за Урал. Картоплю ми 
могли собі дозволити раз на мі-
сяць по 1 – 2 картоплині, бо була 
дуже дорога. Треба було щось ро-
бити, інакше загинули б з голоду. 
Батько поїхав у селище Макро-
вське, за 25 км від Благовіщен-
ська, почав працювати бухгалте-
ром у колгоспі, платню отримував 
продуктами. Усе, що заробляв, 
передавав нам. Але все одно це 
було так мало! Брат пішов у ФЗО 
(фабрично-заводська освіта) вчи-
тися на токаря й уже через кілька 
місяців став до верстата на авіа-
заводі. Так почалася його трудова 
біографія. 

Братові виповнилося 15 років. 
Стомлювався дуже сильно, оскіль-
ки норми були великі, а із заводу 
не випускали, допоки норму не  
виконаєш. Спав він як убитий. Я, 
Сабіна та Соломія пішли працю-
вати в цех, де в’язали маскувальні 
сітки для танків. Цех не опалював-
ся, було дуже холодно, робочий 
день тривав 12 – 15 годин. Але 
ми отримували вже по 800 г хліба, 
який одразу з’їдали. 

Стаття в «Башкирській 
правді» про брата. Математи-
ку мені викладав учитель з інте-
лігентною зовнішністю і краси-
вими розумними очима. Одно-
го разу він дав мені задачку, за 
розв’язання якої обіцяв п’ятірку 
за чверть. Я довго мучилася над 
нею, нарешті розв’язала, але 
громіздким способом. Брат був 
удома, чув усе й запропонував 
свою допомогу. Я дуже здиву-
валася, адже в семирічці сте-
реометрію не вивчали. Але Ісак 
розв’язав задачу дуже витонче-
ним способом. 

Наш математик порадив бра-
тові залишити роботу й зі мною 
готуватися до іспитів. Ми разом 
склали іспити й отримали дипло-
ми про середню освіту. У газеті 
«Башкирська правда» з’явилася 
стаття про брата під назвою «Вун-
деркінд». 

Після закінчення школи ми ра-
зом з усією сім’єю переїхали до 
батька в селище Марковське Бла-
говіщенського району Башкир-
ської АРСР. 

Поч. у № 139. 
Далі буде

Ісак Мойсейович Клейнер: дорога життя
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Цікаве про письменників Українські сатира й гумор

Микола БОСАК 

Шерше ля… партія
Відкритий лист до Генерального юстицпрудента держави
Ваша достойність, Генеральний юстицпруденте! Звернутися до 

Вас мене підштовхнула одна прикрість. Але про все за чергою.
Як відомо, серед народів, котрі найбільше себе люблять, на 

першому місці сидять французи. Вони й справді розумні, красиві, 
сексуальні й багаті. А я так собі мислю, що ще й хитрі. Мало того, що 
вже кілька століть Європа, і людність поза нею, причісуються, під-
шиваються під Париж, підстрибують під його дудку, так ці мсьє ще 
й запустили з потаємною метою відомі фрази, які мимоволі змушу-
ють весь світ вивчати їхню деркітливу мову.

Серед найпопулярніших висловів, звичайно, — «шерше ля 
фам». Хоч недоучений учитель нашої восьмирічки перекладає його 
як «шершням — лафа», та ми з однієї ретропередачі дізналися, що 
то прямий наказ шукати жінку.

Ваша достойносте! Цей французький наказ і змусив мене 
звернутися до Вас з великим проханням. Може, Ви пам’ятаєте, як 
торік наша країна пережила епідемію парламентських виборів. На 
голови пригніченого реформами електорату, ніби дідько розв’язав 
мішок з горохом, посипалися партії. Назв їхніх не всі орденонос-
ні службовці навіть у Вашому відомстві перелічать. Але нам най-
більше запам’яталися ті, що люблять пиво, собак і жінок. Їхні ліде-
ри щодня нам посміхалися з екранів телевізорів, їхні багатообіця-
ючі програми друкувалися в кожній газеті, а їхні, простіть, якщо це 
слово нехороше — бренди, прикрашали всі паркани, стіни й авто-
буси. Може, вони й на літаках себе приліплювали, ну, ми від змен-
шення надходжень вітамінів в організм за хмари вже не бачимо.

І ось після виборів уже календарі струсили із себе більш як 300 
листків, а про ті гучні-бучні-піаристі партії ні слуху ні духу. До вибо-
рів тільки їх було й чути, а як набрали 0,0 голосів — то ніби під лід 
пішли.

Якщо члени партії любителів тварин на знак протесту проти ві-
йни в Іраку привели собак прогулятися й підняти лапу під посоль-
ством США; якщо пиволюби провели фестиваль шипучих напоїв і 
самі попід усіма парканами лапи... чи ноги піднімали, то тих же пар-
тій, де люблять жінок або жінки піклуються про майбутнє своїх чо-
ловіків, і вдень зі свічкою не знайдеш.

Ваша честь, Генеральний юстицпруденте! Так не повинно бути 
в демократичній державі. Ви таких шерлокхолмсів маєте, котрі не 
тільки голку в сіні, а й що хоч і чого не хоч знайдуть. Пустіть їх по пе-
редвиборному сліду, нехай зроблять добрячий шерше ля... партія. 
Як писав, цього разу не французький, а наш учений, ні з чого нічого 
не буває і ніщо нікуди безслідно не пропадає: якщо воно, буває, в 
одному місці зникає, то безпремінно в іншому з’являється.

Сумно нам без них — без партій. Паркани і стіни голі. Телеба-
чення — пісне. Суспільно-політичне життя наче завмерло. Так що 
постарайтеся.

З усією повагою до Вас — 
Василь Розумецький, 
голова ще не зареєстрованої Партії любителів усіх партій.

Валерій ДЕМЧЕНКО

Гуманізація криміналізації
Кримінальну державу ми збудували. А юридично й соціально 

захистити носіїв цієї державності не можемо. Де гуманні закони, 
де гуманний суд?

Якщо вже йти в Європу, то з найгуманнішим судом у світі. На 
цьому наполягають і деякі єврокомісари. Кажете, що в них самих 
там не все о’кей, що не їм нас учити? Так вони ж уже в Європі, а нам 
туди ще треба дійти!

Та хіба ж могли українські суди стати найгуманнішими, якщо 
в нас досі закони були не дуже гуманними? Тепер Верховна Рада 
частково усунула хиби — «декриміналізувала» правопорушення у 
сфері господарської та службової діяльності. Нарешті круті бізнес-
мени й VIP-чиновники можуть полегшено зітхнути — красти ста-
ло набагато безпечніше. За махінації з банкрутством, приватиза-
ційними паперами, виробництво контрафактної продукції, контра-
банду тощо нікого вже до в’язниці не потягнуть. Будуть накладати 
лише штрафи. Можливо, навіть великі. Але хіба це гуманно?

У виявленні гуманізму законодавці могли б бути й послідов-
нішими. Передбачити, наприклад, у відповідній статті за сумнівне 
«привласнення»:

– першого мільйона — затаврувати вигуками «ганьба!»;
– десяти мільйонів — поставити в куток;
– ста мільйонів — поставити навколішки на китайську гречку.
Можна запровадити й матеріальне відшкодування:
– за кожний украдений мільйон — штраф у розмірі однієї міні-

мальної зарплати, за мільярд — дві мінімальні зарплати.
На практиці, кажуть, так воно й буде. Отже, гуманним європей-

цям за долю наших бізнесменів-чиновників непокоїтися не варто.
А от сумнозвісна стаття 365-та залишилася поки що без змін. 

Хоч як світочі вітчизняної демократії й намагалися її скасувати. 
Держслужбовців та політиків при владі будуть і надалі лякати (на 
щастя, лише лякати!) буцегарнею. А це негативно позначатиметь-
ся на їхньому психічному здоров’ї.

Для зняття стресу в цієї категорії громадян пропоную запрова-
дити дитяче покарання: зняти штани й відшмагати паском... Пар-
дон, пропозицію відкликаю. Це теж негуманно. Європейським 
співтовариством буде засуджено однозначно.

А тому залишається найгуманніше європокарання: взяти на 
поруки й відправити на перевиховання до Ради Європи. 

Український поет, перекладач 
Михайло Іванович Литвинець на-
родився 29 листопада 1933 року 
в селі Ришавці Коростенського ра-
йону Житомирської області в сім’ї 
військового. Але згодом доля його 
закинула в мальовниче село Ку-
ликівського району — Кладьківку 
над Десною, звідки був родом його 
батько Іван Литвинець. І Кладьків-
ка стала рідною для хлопчини.

1952 року, закінчивши навчан-
ня у школі, вступив до Київського 
інституту іноземних мов на факуль-
тет французької мови, де навчався 
до 1956 року.

Перші кроки в поезії йому допо-
могли зробити вчителі. Це класний 
керівник, учителька рідної мови 
Запорожець Євдокія Павлівна й 
учитель російської мови та літера-
тури Демченко Степан Наумович. 
Про цих людей поет завжди гово-
рить із вдячністю.

Зі спогадів Є. П. Запорожець: 
«Михайло був дуже старанний, 
уважний, життєрадісний, хоча жит-
тя не балувало його. Залишившись 
після війни без батька, хлопчики 
змушені були після уроків саночка-
ми їхати за Десну по дрова, щоб не 
замерзнути взимку. Але він ніколи 
не скаржився, жив і радів життю. 
Любив і поважав старших». 

Михайло Литвинець досконало 
знає кілька мов. Перекладає з іс-
панської, португальської, французь-
кої, провансальської, польської та 
інших мов. Виступає також зі стат-
тями й рецензіями. Першим пере-
клав українською «Лузіади», порту-
гальську національну епопею XVI 
століття. А найдорожча для нього — 

рідна українська мова. Пише ліри-
ку: книжки «Зацвіли ромашки», «До-
бридень, люди!», «Хатка на колесах», 
«Терновий вогонь», «Жмутик незабу-
док», «Послання». У віршованому ро-
мані «Чуже весілля» відобразив не-
легке життя післявоєнного полісь-
кого села. Автор творів для дітей. 

Від 1964 року — член Спілки 
письменників України. Працював 
редактором у видавництві «Мо-
лодь». Лауреат літературної премії 
імені М. Рильського (1997) за пере-
клади з кількох європейських мов. 

…У родині Литвинців було троє 
синів: Михайло, Анатолій та Іван. 
Коли почалася Друга світова війна, 
сім’я дуже бідувала. Батько, який 
до війни працював головою кол-
госпу, змушений був переховувати-
ся від поліції. Але зла куля таки не 
розминулася з Іваном Литвинцем. 
І залишилася вдова з трьома ма-
ленькими синочками. Тяжко дове-
лося, але в жінки вистачило сили й 
мужності виростити синів, вихова-
ти їх чесними й роботящими. 

Нині Михайло Іванович Литви-
нець мешкає в Києві. Краєзнав-
ці школи листуються з поетом. В 
одному з листів він пише: «Я за-
раз, так само, як і Ви, живу Кладь-
ківкою, хоч і не в Кладьківці. Пишу 
спогади про рідне село. Мене різо-
нули по серцю слова з Вашого лис-
та про те, що в Кладьківці зараз 
проживає десь 600 чол., а в школі 
навчається лише 30 учнів. 

Страшно і прикро. Адже в той 
час, коли я школярував, лише в на-
ших двох паралельних класах налі-
чувалось не менше, якщо не більше, 
учнів, аніж тепер відвідує школу.

Мені соромно й гірко, що я через 
всілякі життєві пертурбації відірвав-
ся від Кладьківки. Воднораз лячно 
їхати до збезлюднілого села. Де не 
залишилося нікого з близьких і на-
віть з далеких-предалеких родичів.

А втім, хай за мене йдуть до 
Кладьківки мої сякі-такі творіння». 

Михайло Іванович нещодавно 
видав нову книгу поезій «Різьбле-
ний келих». До уваги читачів — ві-
рші з цієї збірки.

Анатолій ЧУМАЧЕНКО, 
вчитель, краєзнавець,

с. Кладьківка 
Куликівського району

Федір Достоєвський 
Федір Михайлович оригіналь-

но збирав матеріали для сво-
їх творів. Він зупиняв перехожих 
на вулиці й дізнавався про них 
усе, що можна було. Під час ро-
боти Достоєвський любив читати 
вголос. 

Каторжна праця. Свою літе-
ратурну роботу письменник час-
то порівнював з каторжною пра-
цею: «Якщо є людина в каторжній 
роботі, то це я. Я був на каторзі в 
Сибіру 4 роки, але там робота й 
життя були легшими від моєї те-
перішньої роботи».

Роман за 21 день. Роман 
«Гравець» вдалося завершити за 
21 день у жовтні 1866 року за-
вдяки роботі зі стенографісткою 
Анною Сніткіною — майбутньою 
дружиною Достоєвського.

Цей твір багато в чому ґрун-
тується на особистому досвіді 
письменника. Незадовго до цьо-
го в Європі Достоєвський набрав 

безліч боргів під час гри в рулет-
ку й повинен був написати твір у 
рекордний термін, щоб розплати-
тися з кредиторами.

Обов’язковий чай. Письмен-
ник не міг працювати без міц-
ного чаю. Коли ночами Досто-
євський писав романи, на його 
письмовому столі завжди стояла 
склянка чаю, а в їдальні неодмін-
но тримали гарячим самовар.

 

Микола Гоголь 
Гоголь завжди носив у кише-

нях солодощі: шматочки цукру, 
бублики, цукерки. Їх він гриз по-
стійно: і під час роботи, і під час 
бесіди. 

Найбільше геніальний пись-
менник боявся бути похованим 
заживо. У своєму заповіті, напи-
саному за сім років до смерті, він 
просив не закопувати його тіло, 
поки не з’являться ознаки роз-
кладання.

Оноре де Бальзак
Улюбленим робочим часом Бальза-

ка була ніч. Письменник кожен день ви-
конував строгий ритуал — запалював 
обов’язково шість свічок і сидів за пись-
мовим столом до ранку. Він міг працюва-
ти по 18 годин поспіль. Значить, писав не 
тільки вночі? Насправді геній пера вмів 
обманювати час. Він щільно зачиняв ві-
конниці, затуляв штори й переводив стріл-
ки годинника, перетворюючи день на ніч. 
Бальзак був справжнім кавоманом — за 
день випивав близько 50 чашок.

 

Володимир Набоков
Більшість текстів Набоков напи-

сав на маленьких клаптиках папе-
ру, які потім зшивав у щось схоже на 
книжку. Писати любив виключно олів-
цем з гумкою на кінці. Часто письмен-
ник розгулював по вулицях із сачком 
і ловив комах, з яких він склав зна-
чну колекцію. Йому вдалося відкри-
ти близько двох десятків нових видів 
метеликів.

Мій листопад
Уже й без вітру облітає сад,
Кружляє листя, як листи зжовтілі;
Птахи — ті змовкли, ті десь відлетіли, — 
Підходить до кінця мій листопад.
 
І тягнеться болючий час утрат, — 
Із сніжної близької заметілі
Мені устріч не з’явиться зраділий
Вже ні середній, ні молодший брат.
 
Чорніють на блакитнім тлі дерева,
І сонце ледве світиться із мрева;
Не ясний і не мрячний день стоїть.
 
Я сам тремчу край стежки самотою,
Як той листок, що зірветься на мить;
Дивлюся — й тіні вже нема зі мною!

Моє щастя
Роки помчали в даль, як воронії,
Їх квапить час, того й біжать чимдуж.
Я вже зійшов із берега надії…
Чому так боляче мені? Чому ж?
 
Тому, що ще не всі здійснились мрії,
Хоча свій труд, узявшися за гуж,
Тягнув, тягну в літа лихі й лихії
І зирю на людців, що надовкруж.
 
Аж смішно… Цей усякій владі служить,
Щоб бути у чинах, тим і не тужить;
Той нагороди, той звання гребе…
А я? Що я між тими гребунами?
На щастя, я ніякими чинами
Та орденами не зганьбив себе.

Загибель русофіла
(Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!
 А. Пушкин)
Я через Пушкіна любив Росію…
І ось, як грім, як блискавка, нараз
У серце вдарило: «Смирись, Кавказ!»
Я бачу гори у вогні й мертвію.
 
Скоритись? Ну, а що сказав Тарас?
«Борітеся — поборете!» Надію
Він людям ніс, як осяйну лелію,
Добром — не зброєю! — 

весь світ потряс.
 
«Москва слезам не верит…» Ох, мій 

світе,
Це ж скільки треба сліз, аби прозріти?!
Аж от осколок бомби, що дітей,
З Москви упавши, в Грозному скосила,
Немов йому ще мало тих смертей,
В мені убив навіки русофіла.

Михайло Литвинець: 
85-річчя поета з Кладьківки
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У світі цікавого

Мити ванну або раковину після холодної 
води відразу гарячою або навпаки — не слід. 

Від неоднакового розширення матеріалу, з якого зроблені ці 
предмети, на емальованому покритті утворюються тріщини, 
потім вони чорніють.

Шматок хліба, покладений у каструлю, в якій вариться 
капуста, вбере неприємний запах.

Щоб від роботи лопатою, вилами, сокирою на руках 
не з’явилися пухирі, злегка обпаліть на вогні рукоятки інстру-
менту (до потемніння), і шкіра рук залишиться невразливою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Закони Мерфі
 Якщо хочеш залиши-

тися при своїй думці, три-
май її при собі.

 Майбутнє — міс-
це, куди зручно відкладати 
свої мрії. 

 Чим менше власних 
думок, тим більше однодум-
ців. 

 Чим менше совісті, 
тим більше всього іншого.

 Люди готові аплоду-
вати феєрверку, а не сходу 
Сонця. 

 Люди завжди диву-
ються подіям, яких чекали. 

Було колись...
 Роберт Гук (1635 – 

1703) — англійський уче-
ний, відомий своїм зако-
ном пружності. Також його 
часто згадують як «бать-
ка мікроскопії» — саме Гук 
увів термін «клітина» для 
найменшої живої частинки. 
Він збудував один з пер-
ших телескопів, спостері-
гав за обертаннями Мар-
са та Юпітера, був першим, 
хто припустив, що тіла роз-
ширюються при нагріванні.

 Вольфганг Амадей 
Моцарт почав писати музи-
ку в 5 років. Майбутній ве-
ликий австрійський компо-
зитор, диригент, віртуозний 
скрипаль і органіст у дитин-
стві запам’ятав і записав 
Miserere італійця Грегоріо 
Аллегрі, прослухавши піс-
неспів тільки один раз.

 У дитинстві Фреде-
рік Шопен пробував гра-
ти в повній темряві. У мо-
мент гри на фортепіано він 
гасив усі свічки. Саме та-
ким чином маленький геній 
міг налаштуватися. Навіть 
коли був у гостях і його про-
сили зіграти, Шопен про-
сив погасити свічки в кім-
наті. Ця звичка зберегла-
ся в композитора до самої 
смерті.

Куточок 
гумору

— Чи можна відпочити 
на одну путівку всім колек-
тивом?

— Можна, якщо всім 
скинутися й купити путівку 
начальникові.

☺ ☺ ☺
Двоє емігрантів зустрі-

лися в Нью-Йорку. 
— Миколо, як ти потра-

пив до Америки? 
— Так, як і ти. Мене теж 

шеф послав до банку з ве-
личезною сумою готівки.

☺ ☺ ☺
— Підсудний, можете 

довести, що ви не винні?
— Звичайно, пане суд-

дя, дайте лише час.
— Добре, даю вам сім 

років.
☺ ☺ ☺

— Куме, що ти будеш 
робити, якщо виграєш міль-
йон?

— Нічого! А для чого з 
такими грошима щось ро-
бити?

 Тиск на дні Маріанської западини, в най-
глибшій точці Світового океану, дорівнює вазі 10 ведме-
дів, які б стали на одну поштову марку.

 Кругообіг води в природі постійний, тому загальна 
кількість рідини на планеті завжди однакова.

 В Антарктиді є такі місця, де вже більше 2 млн років 
не випадали дощ і сніг.

 Коли бабки махають крилами, то вони малюють у по-
вітрі «вісімки».

 Рослинна попелиця може народжувати попелицю, 
яка вже вагітна попелицею.

 Бактерії можуть підчепити вірус. І вірус може підче-
пити вірус.

 У Саудівській Аравії зовсім немає річок.

 В Антарктиді є лише одна річка — Онікс, і вона тече 
тільки 2 місяці на рік.

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.

в най-
азі 10 ведме-

М б і

Корисні порадиКорисні поради

Електронних табло 
на зупинках більшає 

Проект стартував у жовтні 2017 року. Тоді в Чернігові 
з’явилося 5 табло. 2018 року планується встановити ще 34, на 
наступний рік — 45.

Пасажири задоволені, адже табло показують, через скіль-
ки хвилин приїде на зупинку тролейбус чи автобус певного 
маршруту. 

Загалом у Чернігові — майже 350 зупинкових комплексів, 
передбачають обладнати електронним табло близько 150 з них.

Неправильно Правильно
В числі важливих Серед важливих

В чому справа В чому річ

В якій мірі Якою мірою

В якості керівника Як керівник

Гарно себе вести Гарно поводитися

Гірше всього Якнайгірше

À êàëèíà, à êàëèíà 
íå âåðáà
Українська народна пісня

Ой, ой, ой, ой,
Ой на горі вітер дув,
Там, де любко в мене був,
Черевички пуцував,
Мене в ніжку цілував.

Приспів: А калина, а калина не верба,
Я дівчина, я дівчина молода.
А калина, а калина не верба,
Я дівчина, я дівчина молода.

Мене мати била з ранку,

Що порвали хлопці плахту,
А я плахту полатаю,
Так із нею погуляю.

Приспів.

Ой ти, нене, рідна нене,
Не сварися так на мене.
Я за Грицем банувала,
Цілу нічку так не спала.

Приспів.

Ой ци зірка зайнялася –
Я у тебе удалася.
Мені баба розказала,
Як від парубків тікала.

Приспів.

Народився 22 червня 
1957 року в селі Червоне Він-
ницької області. Перші два 
класи середньої школи на-
вчався в селі. Потім мати по-
везла Павла в Київ, де без 
вступних іспитів його прийня-
ли до музичної десятирічки ім. 
М. Лисенка для обдарованих 
дітей по класу віолончелі.

Після закінчення музич-
ної десятирічки Павло всту-
пив до Харківської консерва-
торії на контрабасиста, а зго-
дом перевівся до Київської 
консерваторії. 

Від 1979 року Зібров по-
чав працювати в Державно-
му естрадно-симфонічному 
оркестрі. А вдома вночі писав 
власні пісні й займався їх ор-
кестровками. 

Після закінчення консер-
ваторії 23-річного Зіброва 
призвали до армії. Після армії 
повернувся в естрадно-сим-
фонічний оркестр на конт-
рабас і бас-гітару. Далі був 
вступ на вокальне відділення 
консерваторії, перемога в ра-
діоконкурсі «Нові імена». 

Зіброва перевели в 
ранг соліста Державно-
го естрадно-симфонічного 
оркестру України, почала-
ся його сольна програма з 
оркестром. У дуеті з Аллою 
Кудлай вони об’їздили бага-
то міст України. 

1992 року співак позна-
йомився з Мариною, радни-
ком з питань зовнішньоеко-
номічних відносин, яка ста-
ла дружиною Павла Зіброва 

й народила доньку Діану. Та-
кож у нього є син від першо-
го шлюбу. 

1994 року було створено 
Театр пісні Павла Зіброва.

26 грудня 1996 року Зі-
брову присвоїли звання на-
родного артиста України.

Нині співак продовжує 
активно працювати — пише 
нові пісні, багато гастролює.

Павло Зібров

Мені вже за 40 років. І хоч 
я відчуваю себе тим самим 
хлопчаком, розуміння прихо-
дить з досвідом. Часто ловлю 
себе на думці: «А як би склало-
ся моє життя, якби сьогодніш-
ній досвід був мені доступний 
років 20 тому?» То що я хотів 
би повідомити самому собі у 
18 – 20-річному віці? 

Є такий вислів: «Не кури 
й не пий, решту доженеш!» 
Повір, це так. Про наркотики 
взагалі навіть не думай.

Ніколи, крім найважчих 
обставин, не бери в борг. 
Ні на бізнес, ні на машину, ні 
на подарунок дівчині. Немає 
грошей — шукай інші варіанти 
або взагалі заспокойся. Кре-
дит — перший і найбільший 
крок до злиднів. Якщо вже 
взяв — віддай якнайшвидше і 
більше не бери.

Запам’ятай: тобі ніхто 
нічого не винен. Ні держа-
ва, ні батьки, ні суспільство. Ти 
не отримаєш нічого, якщо не 
заробиш цього сам.

Учися обмежувати 
себе. Фрази на кшталт «Жи-
вемо один раз!» — брехня, за 
ними нічого немає, крім соро-
му й важких наслідків. Ти нічо-
го не втратиш, якщо не купиш 
айфона або не злітаєш (у кре-
дит) до Парижа на Новий рік. 
Загалом відмовся від зайвих 
витрат, будь мудрішим.

Поважай себе. Це озна-
чає — не женися за «понтами» 
й показухою, не бреши й не 
хвалися. Твоя самооцінка не 

повинна залежати від виду те-
лефону, «шмоток» або машини. 
Тебе мають поважати, неза-
лежно від обставин.

Понять «честь» і «гід-
ність» ніхто не скасову-
вав. Будь людиною, не йди на 
поступки перед совістю.

Поважай людей. На-
віть тих, хто цього начебто й 
не заслуговує. Повага до тих, 
які тебе оточують, — риса пра-
вильної людини.

Ніколи не нервуй. Ввіч-
ливість, спокій і коректність 
притаманні всім достойним лю-
дям. Дуже допомагає в бізнесі.

Уникай непотрібних 
витрат, відкладай гроші, 
навіть якщо їх поки на все ви-
стачає з надлишком. Це не 
означає «будь скнарою», це 
означає — подумай, чи потріб-
на тобі ця покупка.

Працюй відповідаль-
но. Шлях до процвітання по-
чинається з праці, часто низь-
кооплачуваної. Є чимало при-
кладів кар’єрного зростан-
ня людей, не наділених нічим, 
крім почуття відповідальності. 
Таких мало, й таких цінують.

Намагайся вкладати 
гроші. Не у фінансові «піра-
міди» й не у «стартапи» друзів. 
У нерухомість, цінні папери, 
врешті на депозит у банку. Не 
шукай легких і швидких шля-
хів збагачення, вони зазви-
чай ведуть або до злиднів, або 
за ґрати. А часто — в обидва 
пункти одночасно.

Навчайся. Інтернет ко-
лосальний у плані можливос-

тей навчання. Учися говорити 
з грошима їхньою мовою, про-
йди курси бухгалтерів (дуже 
корисно!). Навчайся розумі-
ти бізнес-процеси аж до дріб-
ниць. Навіть якщо це торгівля 
шаурмою. Чим більше знаєш 
— тим більше можливостей.

Не лінуйся. Вибий із 
себе це убоге почуття. Забудь 
про ігри й зависання в Інеті, 
краще почитай що-небудь або 
поїдь на риболовлю, на про-
гулянку, сходи в басейн. Ніко-
ли не лінуйся, інакше через 20 
років будеш боятися залиши-
тися наодинці із собою.

Ніколи не починай біз-
нес «з нуля». Мається на ува-
зі — з нуля знань, на одних 
припущеннях. Ідеально почи-
нати бізнес у сфері, де пропра-
цював кілька років. Але ніко-
ли не влазь у борги. Не виста-
чає грошей — заробляй, час у 
тебе поки є!

Час — безцінний. Поки 
ти готуєшся до життя — воно 
минає. Головні цінності — не 
«круті» іномарки, не квартири 
й не рахунок у банку, все це 
вже до 40 років стане зовсім 
не так цікаво. Завжди знаходь 
час на хобі, рідних і близьких, 
нехай навіть на шкоду іншим 
справам.

Усе. Прекрасно розумію, 
що керуватися всіма цими 
правилами майже нереально, 
особливо коли ти тільки всту-
пив до університету. Але, якщо 
в тебе є якісь життєві амбіції, 
— постарайся. Ти про це ніко-
ли не пошкодуєш.

Поради двадцятирічним 
від того, кому вже за 40


