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По Чернігівщині

4 пожежні автомобілі МАЗ, вантажівку Mersedes Actros, водолазне спорядження та інструменти отримали днями рятувальники області.
Газові мережі зношені й становлять
ризик для споживачів.
Майже 3,5% газових мереж області прокладені більше 40 років тому,
близько 20% — понад 25 років, більше
100 км — вичерпали амортизаційний
термін.
19 січня на каналізаційному колекторі Прилук сталася аварія. Прорвало
каналізацію, нечистоти попливли по
місту. Ліквідовували аварію кілька місяців, на це витрачено великі кошти.
Державне підприємство «Чернігівторф» підвищило розцінки на продукцію підпорядкованих йому торфозаводів — Смолинського та Ірванцівського.
Найбільше зріс у ціні торф’яний брикет
— майже на 25 відсотків.
Від 17 лютого Чернігівський міськвиконком подвоїв тариф на обслуговування ліфтів.
Мобільний сервісний центр МВС.
Відтепер громадянам з віддалених куточків області не потрібно витрачати
час і кошти, щоб відвідати Територіальний сервісний центр МВС для отримання послуг. 21 лютого до с. Іванівка Чернігівського району здійснив перший виїзд мобільний сервісний центр МВС.

По Україні

Півтора мільйона біженців. Станом
на 19 лютого 2018 року в країні було зареєстровано 1 млн 489 тис. 711 переселенців з Донбасу і Криму.
Зарплата голови «Нафтогазу» — 3
мільйони гривень на місяць.
Обов’язкові закордонні паспорти
для дітей. За межі України відтепер можуть виїхати лише ті діти віком до 16 років, у яких є паспорт для виїзду за кордон.
Українці — серед лідерів за позо-

вами до Європейського суду з прав
людини.
Відкрито Бескидський тунель. 24
травня на межі Львівської та Закарпатської областей відбулося урочисте відкриття двоколійного Бескидського тунелю завдовжки 1764 метри.
На продукти, алкоголь і тютюн українці витрачають понад 40% коштів.
Гучні кримінальні справи: під прицілом — міністри, голова парламентської
фракції.
Верховний Суд заборонив біженцям участь у місцевих виборах.
Укрпошта підняла тарифи на пересилання кореспонденції одразу на 40
відсотків.
В українців на руках — близько
мільйона одиниць зброї, так вважає поліція. Насправді, мабуть, набагато більше.

Україна і світ

Уряд Канади надав кошти освітньому проекту про Голодомор.
Україна передає Польщі документи щодо польської операції НКВС проти поляків.
У Стамбульському університеті —
спеціальність «українська мова та література». Уперше студенти Туреччини
отримали можливість у межах вищої
освіти вивчати українську мову й культуру.
Білоруські туристи все частіше їдуть
відпочивати в Україну.
В Україні вперше повністю завантажили реактор АЕС без російського
палива.
Станом на кінець липня понад 10
тисяч громадян України затримані, засуджені або відбувають покарання в
різних країнах світу.
У Харкові вшанували пам’ять розстріляних 1940 року офіцерів Війська
Польського.
У Варшаві вшанували українців, загиблих за свободу Польщі.
Без віз українці можуть їхати уже до

Верховна Рада змінила назву
УПЦ МП на Російську православну
церкву в Україні
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою належність до Росії. Новим Законом внесено зміни до
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Згідно з документом релігійна організація (об’єднання), що є
частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, котра законом визнана такою, що здійснила воєнну агресію проти України й тимчасово окупувала територію України, зобов’язана у
своїй повній назві відображати відповідну належність.
УПЦ МП має змінити назву на Російська православна церква
в Україні.
Після Об’єднавчого собору, на якому створена єдина незалежна Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм, в Україні не може бути двох Київських митрополій. Так визначив і Вселенський патріархат, який надає автокефалію (незалежність) саме новоствореній ПЦУ. Відтак глава УПЦ МП митрополит
Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви
в Україні.

85 країн світу.
Угорщина роздала на Закарпатті
понад 100 тисяч паспортів.

Закордонне
українство

Діаспора пропонує гранти українським організаціям.
Товариству допомоги сиротам
України (США) — 25 років.
Дитячий хор «Жайвір» відзначив десятиліття. Хор був створений при Спілці
української молоді Канади.
У Канаді оголосили переможців
української літературної премії.
70-річчя відзначив Український інститут Америки (Нью-Йорк).
Товариство української мови (США)
активно допомагає Україні.
На території для сімейного дозвілля
«Михайлівка», що належить парафіяльній громаді церкви Святого Архістратига Михаїла в Дженкінтавні поблизу Філадельфії (США), відбувся традиційний
щорічний фестиваль «Душа України».
«Четверта хвиля», міжнародна громадська організація українців, створила свій сайт. Міжнародну громадську
організацію українців «Четверта хвиля»
заснували Всеукраїнська громадська
організація «Українська взаємодопомога» та 48 закордонних українських
громадських організацій з 23 країн на
установчому з’їзді в Києві 19 серпня
2006 року.
У Бразилії презентували книгу спогадів діаспори про Голодомор.
Іспанія — 12-та країна, де створено
Спілку української молоді.
Визначено переможців IV міжнародного конкурсу «Найкращий учитель
української мови за кордоном».
Українському православ’ю у США
— 100 років. Українська православна церква (УПЦ) США відзначила своє
100-річчя. На святкування до Сомерсета й Савт-Бавнд-Брука (штат НьюДжерсі) приїхали гості з усіх куточків США.
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11 тисяч росіян воює на боці
бойовиків на Донбасі
На окупованій частині Донбасі присутні 11 тисяч військових росіян. Про це розповів командувач операції
Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Нам відомо про наявність на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей російських
регулярних військових формувань — першого та другого
армійських корпусів загальною чисельністю близько 32 тисяч осіб, 11 тисяч з яких — росіяни. Керівні посади цих формувань обіймають кадрові офіцери та генерали Збройних
сил Росії», — сказав С.Наєв.
Він наголосив, що перший та другий армійські корпуси
— це не якесь добровільне «ополчення «ЛНР/ДНР», а регулярні підрозділи, які за своєю системою управління підпорядковуються штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ,
що дислокується в місті Новочеркаську Російської Федерації. «Основу їхнього озброєння становить радянська техніка. Утім, не рідкість на частково окупованих територіях і
сучасне російське озброєння, зокрема засоби радіоелектронної боротьби «Репеллент», «Житель», «Шиповник-Аеро».

Ціна 5 гривень

Вітаємо
з Новим
2019 роком
і Різдвом

Христовим!
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 будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:

865
14

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, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.
Дякуємо всім, хто продовжив чи оформив нову передплату на нашу газету на 2019 рік. Хто не встиг —
можна оформити передплату з доставкою газети на
лютий і наступні місяці.

Парламент продовжив
мораторій на продаж землі
Верховна Рада України ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.
Нині в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження таких земель. Власники земельних паїв не можуть
вільно розпоряджатися ними, тому єдиним способом передачі
землі для користування іншим є укладання договору оренди.
Також в Україні відсутня інфраструктура для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі, що є формальною причиною для продовження мораторію.

У 13 областях відбулися місцеві
вибори в ОТГ, у 10 областях вони
відкладені через воєнний стан
23 грудня у 78 об’єднаних територіальних громадах у 13
областях відбулися вибори голів та депутатів. Вибори пройшли у 9 міських, 16 селищних, 53 сільських ОТГ.
Після цих виборів в Україні діятимуть 805 ОТГ, до складу
яких увійшли понад 3700 сільських, селищних, міських рад.
Загалом в Україні створено 874 ОТГ.
Раніше Центральна виборча комісія перенесла вибори
в 45 ОТГ 10 областей, де було введено воєнний стан, у тому
числі в Чернігівській.
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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 Українській
армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати на картку «Приватбанку»
на ім'я Ясенчука Олександра: 4149 6258 1049 1173.

День енергетика відзначили
на Чернігівській ТЕЦ

Трдиційно це свято відзначають 22 грудня. Насамперед
воно стосується колективу Чернігівської теплоелектроцентралі. Підприємство — один з найбільших постачальників
тепла в оселі чернігівців: 35 тисяч абонентів, більше 40%
мешканців міста отримують послуги від підприємства «Чернігівська ТЕЦ», товариства фірми «ТехНова». Також ТЕЦ постачає пару для промислових підприємств Чернігова. По
місту проходять 2 теплові магістралі з розгалуженням на
62 центральні теплопункти. Працюють вони цілодобово.
До свята кращі робітники отримали відзнаки.
На підприємстві сьогодні працює понад 900 осіб. Є родинні династії, є люди, які пропрацювали на ТЕЦ десятки років.

Старий тролейбус
відреставровано

Уже другий чернігівський тролейбус отримав нове життя. Старенький ПМЗ початку 2000-х за кілька місяців роботи суттєво переобладнали. Реконструкція коштує трохи більше мільйона гривень. Тобто за ціною одного нового
тролейбуса можна капітально відновити 4 машини, які мають можливість працювати на лінії до 10 років.
Загалом тролейбусів, які можна таким чином повернути до життя, у ЧТУ — близько 25. Чернігів поступово оновлює тролейбусний парк. Протягом 2016 – 2018 років придбано 21 нову машину. За попередні 10 років придбали
лише кілька.

Бобровицьким правоохоронцям
допомагають дружинники

Дотримання правопорядку на вулицях Бобровиці тепер
контролюють не лише представники правоохоронних органів, а й мешканці міста, котрі вступили до лав добровільного формування з охорони громадського порядку. Ініціатором створення добровільної народної дружини виступило товариство «Земля і воля», яке охоче підтримали міська
рада та правоохоронні органи.
Керівник
формування
— Андрій Делемень.
За
плечима в нього — десятиліття військової служби та
участь в АТО.
Усі хлопці
пройшли спеціальну підготовку, мають гарну фізичну форму, активну громадську позицію, не притягалися до кримінальної відповідальності.
Права та обов’язки об’єднання прописані у статуті.
Хлопці мають посвідчення та шеврон дружинника на формі. Із членами формування завжди патрулює представник
правоохоронних органів, тобто поліцейський.

16 нелегальних заправочних
станцій закрито

Над цим працюють підрозділи Державної фіскальної
служби разом з правоохоронними та іншими державними
контролюючими органами.
Лише протягом листопада – грудня на території області
припинено діяльність 16 нелегальних АЗС та АГЗП.
Вони здійснювали діяльність без необхідних дозвільних
документів. Такі заправки створюють загрозу для громадян,
часто реалізують неякісне паливо сумнівного походження.
Правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад
190 тисяч літрів палива й обладнання, що використовувалося для його реалізації. За фактами викритих правопорушень триває досудове розслідування.

Який він, бюджет
області 2019 року?

11 січня — річні збори
Чернігівського земляцтва в Києві
У грудні в Міжнародному виставковому центрі столиці відбулася щорічна звітно-виборча конференція
цієї громадської організації. Зі звітом
виступив голова Ради земляцтва Віктор Вікторович Ткаченко (на фото).

Ніжинські рятувальники
отримали французькі вертольоти

У Борисполі спеціальному авіаційному загону Головного управління з надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області, який дислокується в Ніжині, і нацгвардійцям
урочисто передали два сучасні вертольоти виробництва
Франції вантажопідйомністю 11 тонн. Вони призначені для
пошукових і рятувальних операцій, а також для охорони
громадського порядку. Загалом загін отримає 7 – 9 таких
французьких вертольотів.

Світ- інфо
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У доповіді й у виступах йшлося про багато добрих справ членів земляцтва, особливо щодо їхніх зв’язків з малою батьківщиною,

допомоги землякам.
Відповідно до статуту Товариства
голову Ради обирають на 5 років. Віктора Ткаченка головою переобрали
20 грудня 2013 року. Термін його нинішньої каденції завершився. Загалом В. Ткаченко очолює земляцтво
від 25 березня 1999 року. Делегати
конференції дали високу оцінку його
діяльності. Вони обрали В. Ткаченка головою земляцтва на наступні
5 років.
Конференція ухвалила провести чергові щорічні збори земляцтва
11 січня. Адреса: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, павільйон 3. Реєстрація —
з 15.00, офіційна частина — з 17.00
до 18.00. Потім — святковий концерт і земляцьке спілкування по відділеннях.
Земляцтво запрошує на збори
представників усіх районів Чернігівщини.

21 грудня сесія обласної ради ухвалила бюджет Чернігівщини 2019 року — 6 мільярдів 143
мільйони 857 тисяч гривень. Це на мільярд менше, ніж 2018 року.
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Валерій Дудко пояснює: «Це викликано тим, що субсидії підуть не через бюджет, а
напряму з Києва на спецрахунки людей, які будуть отримувати житлові субсидії».
Видатки складуть 6 мільярдів і майже 140
мільйонів. З них майже 698 мільйонів витратять
на освіту. По освіті повністю забезпечено потребу в коштах, на відміну від попереднього року,
коли була нестача по четвертому кварталу.
На медицину в області запланували 947
мільйонів гривень. Більше ніж 531 мільйон гривень витратять на будівництво, реконструкцію та обслуговування доріг місцевого значення. 141 мільйон гривень запланували на галузь
культури. Майже 46 млн грн — на спорт. На програму сприяння виконанню повноважень депутати облради передбачили собі майже 10 мільйонів. По 150 тисяч гривень — кожному із 64 депутатів.

Збірник «Україна – Німеччина: міжнародні відносини»
100-ліття встановлення відносин між
Україною та Німеччиною, військовий, політичний, економічний, культурний, а також біографічний вимір цих взаємин
представлені у збірнику наукових праць
«Україна – Німеччина: міжнародні відносини», який побачив світ у Чернігові 27
грудня (видавництво — Сіверський центр
післядипломної освіти).
У його основі — матеріали доповідей
з конференції «Україна та Німеччина: міждержавні відносини в 1918 – 1924 рр.»,
що відбулася в Києві, Чернігові й Тростянці від 31 травня по 2 червня 2018 р.
Свою думку про перші кроки України на

міжнародній арені висловили науковці з
України, Австрії, Білорусі, Німеччини й Туреччини.
Насамперед йшлося про передумови та значення Берестейського мирного
договору, з якого фактично розпочалася
самостійна міжнародна діяльність Української Народної Республіки. Далі висвітлено роботу українських представництв
за кордоном, дипломатичних місій іноземних держав в Україні, біографії окремих вітчизняних і зарубіжних дипломатів,
консулів. Представлені сюжети до історії становлення білоруської державності, відносин України з Австро-Угорською

Олена Костевич — краща спортсменка 2018 року
У Києві на вшануванні кращих спортсменів і тренерів України всіх поколінь «Спортивне сузір’я» в номінації «Чемпіон 2018
року» переможцем визнано чернігівку Олену Костевич — олімпійську чемпіонку, рекордсменку і чемпіонку світу з кульової
стрільби.
Також члени Асоціації спортивних журналістів Сіверщини визнали Олену кращою
спортсменкою Чернігівщини 2018 року. Торік
вона знову стала чемпіонкою та рекордсменкою світу, однією з перших в Україні здобула
ліцензію на участь в Олімпійських іграх-2020.

та Османською імперіями. На прикладі перебігу збройної боротьби з більшовицькою Росією на прикордонні Чернігово-Сіверщини читачі зможуть провести
історичні паралелі стосовно методів агітаційного та військового впливу, застосовуваних агресором.
У підготовці книги взяли участь Інститут історії України НАН України, Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Сіверський інститут регіональних досліджень.
Видання підготовлене за підтримки фонду Ганса Зайделя.

В «Інтермеццо» —
подарунки для дітей

Запрошує художній музей
Обласний художній музей ім. Г. Галагана з 10 по 17 січня проводить
такі заходи:
12 січня о 16.00 — благодійний концерт «Майстерні Св. Миколая»
(майстер-класи, різдвяно-новорічні забави, виставка ікон);
працюють виставки: живопис Романа Найдьона; виставка Насті Кулик і Дарини Крисанової; західноєвропейська скульптура й живопис XVII
– XIX ст.; вітчизняне мистецтво XVIII – XIХ ст.

На День Святого Миколая в Чернігівському культурномистецькому центрі
«Інтермеццо»
відбулося свято для дітей
з родин захисників
України — учасників
АТО, загалом війни на
Сході, а також учасників Революції Гідності.
Дітей привітав Святий
Миколай та вручив їм
подарунки від українців Канади — Суспільної Служби України
та від Комітету жінокпідприємців
Чернігівської торгово-промислової палати.

Святкові подарунки від театру ім. Т. Шевченка
Напередодні відзначення Нового
2019 року та Різдвяних свят гарний передсвятковий настрій дарували артисти Чернігівського академічного облмуздрамтеатру ім. Т. Шевченка глядачам
Чернігова, інших міст області та України.
Грудневі гастрольні виступи шевченківців з успіхом відбулися на сценах Києва,
Черкас, Вінниці, Кривого Рога, Дніпра,

Харкова, Конотопа. Там наш театр показав виставу «Ніч перед Різдвом».
28, 29 і 30 грудня для дітей була показана прем’єра музичної казки «Всі миші
люблять сир» за п’єсою угорського драматурга Дюли Урбана, поставленою Тетяною Шумейко, музика сучасного українського композитора Геннадія Коваля. Вистава йтиме також 3 – 6 січня.

Оновлений McDonald’s працює
За 3 місяці здійснили повну реконструкцію ресторану швидкої їжі McDonald’s, що біля Центрального ринку Чернігова.
Оновлений ресторан відкрили з новою платформою обслуговування. Зокрема, тепер тут термінали самообслуговування,
значно пришвидшене приготування страв. Збільшено кількість

Дорослим шевченківці пропонують у
січні комедійні вистави «Ніч перед Різдвом», «Французька вечеря», «Скапен»,
«За двома зайцями», «Кайдашева сім’я»,
«Сватання на Гончарівці», «Кумир душі
моєї», драматичну поему «Лісова пісня»,
виставу «Вій. Докудрама», яка здобула
перемогу на Всеукраїнському театральному фестивалі-премії «ГРА».

посадкових місць з 78 до 89, планують збільшити й кількість
місць на терасі.
Більше 60% сировини, з якої готують сендвічі, інші страви,
поставляють українські виробники.
Зал ресторану працює з 6.00 до 23.45, а сендвічі можна купити цілодобово.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
№142 3 січня 2019 року
Вітаємо земляків

Віталій Терентійович Корж —
Почесний громадянин Києва
Цього високого звання рішенням Київської міської ради удостоєний відомий політичний і громадський діяч, депутат Верховної
Ради України кількох скликань Віталій Терентійович Корж. 2018
року він відзначив 80-річний ювілей. Народився в селі Дроздівка
Куликівського району, з яким не пориває зв’язків усе життя, активно допомагаючи землякам. Чимало працював у царині інформаційних технологій. Є
активним членом Чернігівського земляцтва
в Києві. Автор кількох
книг, численних публікацій у періодиці.
У грудні на сесії Київради міський голова
Києва Віталій Кличко
під оплески депутатів
вручив Віталію Терентійовичу посвідчення
Почесного громадянина столиці України.

Тамара Павлівна Демченко
відзначила ювілей
Кандидат історичних наук, доцент Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім.
О.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім.
Т. Шевченка Тамара Павлівна Демченко
в грудні відзначила своє 70-річчя. Вона
авторка численних книг і публікацій, найперше — з історії України, Чернігівщини
доби Української Народної Республіки.
У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» відбулося вшанування ювілярки. Її привітали чернігівський історик, доктор наук
Сергій Леп’явко, вихованці Тамари Павлівни, які теж стали істориками, краєзнавцями, зокрема Андрій Глухенький, Олександр
Ясенчук.
***
Віталій Терентійович Корж і Тамара Павлівна Демченко є багаторічними читачами й авторами «Світ-інфо». Тож наша газета вітає їх, шле найкращі побажання й запрошення до подальшої
співпраці.

Літературно-мистецька панорама

Прем’єра
«Попелюшки»

На сцені
обласного філ ар м о нійн о го центру 24
грудня відбулася прем’єра
музичної казки «Попелюшка» в постановці Дмитра
Обєднікова
за сценарієм
Світлани Бунзяк. Сюжет цієї романтичної історії кожен
знає з дитинства.
У головних ролях — артисти філармонійного центру: Марія Лагута, Інна Василенко, Ольга Печко, Марина Маккей, Микола Пономаренко.
Сучасною виставу робить музика.
«Ми взяли впізнавані, популярні сьогодні мелодії», — зазначив режисер. Авторство адаптованих текстів пісень належить
Оксані Кравчук.
«Попелюшку» на сцені філармонійного центру показуватимуть майже щодня до
7 січня.

Виставка
«4383 дні дитинства»

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відкрито виставку фотографій «4383 дні дитинства» — з колекції міжнародного фотоконкурсу, що вже дев’ять років поспіль відбувається в
Мінську.
Чому саме
4383
дні?
Саме
стільки днів минає,
поки
дитині
не виповниться 12 років і
не
почнеться підлітковий
період.
Дитинство буває різним: хтось живе в чистоті й достатку, а хтось — у злиднях і голоді. Організатори конкурсу хочуть нагадати
дорослим, що поруч з нами живуть маленькі
люди, котрим потрібна постійна турбота, любов і повага.
В експозиції — 45 фото 39 авторів з Білорусі, України, Росії, Хорватії, США, Філіппін, Бразилії та Шрі-Ланки.
Чернігівці також беруть участь у конкурсі,
зокрема Юрій Хромушин, Інна Буглак, Маргарита Денисенко.

Сьомі Розумовські зустрічі
Про здобутки реформи місцевого самоврядування, її виклики та передумови йшлося під час конференції
«VІІ Розумовські зустрічі», що відбулася в грудні в Чернігівському центрі підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та Ніжинському
державному університеті ім. М. Гоголя. Особливість цьогорічного форуму
— широка участь представників Білорусі. Вони представляли академічний
напрямок (Гомельський університет
ім. Франциска Скорини, Національна
академія наук Білорусі), громадський
(Білоруський зелений хрест, Білоруська асоціація жінок-юристів).
«В історії ми бачимо схеми й рішення того, що може суспільство зробити
для себе», — зазначив директор Сіверського інституту регіональних досліджень, доктор історичних наук Сергій Леп’явко, звернувши увагу присутніх на те, яким чином 400 років тому
вдалося швидко заселити територію,
не лише відновити, а й протягом тридцяти років у рази збільшити економічний потенціал Чернігово-Сіверщини
під час її недовгого, але дуже успішного перебування у складі першої Речі
Посполитої. Секрет стрімких досягнень — економічна свобода й розвиток місцевого самоврядування.
Програма конференції передбачала дискусії щодо реформи місцевого самоврядування, сільського розвитку, змін у системі навчання

службовців, транскордонного співробітництва, використання історикокультурної спадщини як важеля економічного розвитку. Наголошувалося:
Чернігівська область протягом року
посіла перше – третє місця щодо децентралізації. У регіоні вже створено
44 об’єднані територіальні громади.
Йшлося і про досвід транскордонного співробітництва в рамках політики ЄС «Східне партнерство».
У Ніжині українські та білоруські
фахівці обмінювалися думками про
значення історико-культурного капіталу для місцевого й регіонального
розвитку.
Упродовж двох днів у конференції взяли участь понад 100 представників з України, Польщі, Білорусі та
США — працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, центрів підвищення кваліфікації,
розвитку місцевого самоврядування,
науковці.
Співорганізатори
конференції
— Чернігівський центр підвищення
кваліфікації, Національне агентство
України з питань державної служби,
Національна академія державного
управління при Президентові України, Інститут законодавства Верховної Ради України, Чернігівський національний технологічний університет,
Ніжинський державний університет
ім. М. Гоголя та Сіверський інститут
регіональних досліджень — за підтримки Фонду Ганса Зайделя.

Книга про письменника
Станіслава Реп’яха
Книгу спогадів про нього презентували в літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Ініціатором створення став директор
музею Ігор Коцюбинський.
Станіслав Реп’ях очолював обласну
організацію Спілки письменників України від моменту її заснування 1976 року
по 2011 рік. Сам він написав дуже багато цікавих книг поезії, публіцистики, редагував рукописи багатьох відомих чернігівських письменників і тих, хто лише
починав у літературі.

У Новгороді-Сіверському —
фотовиставка
села Грем’яч

Про найпівнічніше село України —
Грем’яч — у фотопортретах місцевих
мешканців і пейзажах розповідає виставка світлин фотохудожниці Ольги
Шеремет. Вона зазначила: «Це моє рідне село, хоч я там і не народилась, але з
трьох років там жила, там похована моя
мама, там мої друзі, моя школа».

Перший в області
інклюзивно-ресурсний
центр
Кабінети логопеда, дефектолога, практичного психолога, зал лікувальної фізкультури, ресурсна та сенсорна кімнати. Перший в області інклюзивно-ресурсний центр запрацював у Чернігові на базі навчально-реабілітаційного центру
№1. Там дітям з особливими освітніми потребами надають діагностику і проводять реабілітацію.
Перший в області інклюзивно-ресурсний
центр має 9 кабінетів, оснащених мультимедійною технікою, сенсорними тренажерами, дидактичними та корекційними засобами для дітей з
особливими освітніми потребами. Корекційне
навчання тут проходять 65 дітей віком від 2 до 18
років. Заняття безкоштовні.
«Нині в центрі є діти з порушенням слуху, порушенням зору, опорно-рухового апарату, зі
спектром аутизму», — розповідає директор центру Олена Підмогильна.
На ремонт закладу з міського бюджету витратили 1,5 мільйона гривень. Ще майже 100 тисяч витратили на комп’ютерне обладнання. Субвенцію з державного бюджету в 713 тисяч гривень спрямували на облаштування центру. Утримання закладу коштуватиме міському бюджету
приблизно 600 тисяч гривень на рік, розповів
заступник міського голови Олександр Ломако.
«Ми будемо йти до того, що таких центрів буде
більше, — зазначив Ломако. — Але справа не
тільки в коштах, а й у кадрах, тому що не так просто на ту заробітну плату знайти достатню кількість фахових спеціалістів, бо тут їхнє значення
відчувається набагато сильніше, ніж загалом у
системі освіти».
Центр працює другий місяць, нині має 6 спеціалістів. Від З1 січня тут працюватимуть дефектолог, реабілітолог і медсестра.

3

Бліц-інформ
Регіна Гусак нагороджена
Грамотою Верховної
Ради України
Відзначена за заслуги в праці директор комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2»
для дітей з проблемами
здоров’я Регіна Вікторівна Гусак.

Житло дітям-сиротам
У Ладані Прилуцького району днями купують житло для дівчинки-сироти.
На придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання й забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа для області 2018 року
було передбачено понад 16,4 мільйона гривень. Бобровицька, Варвинська, Вертіївська, Кіптівська, Комарівська, Семенівська, Менська, Срібнянська ОТГ,
а також Ріпкинська, Прилуцька, Талалаївська, Чернігівська, Бахмацька, Борзнянська, Сновська РДА,
Прилуцька та Чернігівська міські ради придбали 27
помешкань для 28 осіб указаної категорії. Також куплено житло для створення 4 дитячих будинків сімейного типу (двох — у Чернігові, по одному — в місті Новгороді-Сіверському та Чернігівському районі).
Днями мають бути придбані ще дві квартири.
Цього року для області в державному бюджеті передбачено на це більше 25 мільйонів гривень.

Для споживачів газу
відкрили сьомий центр
обслуговування
Напередодні Нового року в Бахмачі для клієнтів
газових компаній відкрили сучасний центр обслуговування. Відтепер майже 11,8 тис. споживачів газу
райцентру та району мають змогу отримати якісні
консультації та сервісне обслуговування.
Бахмацька філія стала сьомою в мережі центрів
обслуговування ПАТ «Чернігівгаз», які працюють у
форматі «відкритого простору».
Відкриття центру дозволило досягти покриття
якісним сервісним обслуговуванням 73% області. Тепер близько 261 тис. клієнтів газової компанії зможуть приходити в нові модернізовані офіси.
Окрім консультацій щодо розрахунків, в одному
приміщенні є можливість вирішити питання технічного характеру: видача технічних умов на підключення
до систем газопостачання, погодження проектної документації, замовлення послуг з техобслуговування
або ремонту газового обладнання тощо.

Фестиваль сала

Напередодні Нового року в Чернігові відбувся
фестиваль сала. З різних куточків області приїхали
сільські виробники, щоб продати свою продукцію. Публіку розважали концертом артисти філармонійного
центру. Біля сцени для дітей і дорослих організували
програму з конкурсами та призами.

Чернігівські кікбоксери
підбили підсумки року
Популярність кікбоксингу на Чернігівщині зростає. 22 грудня в Чернігові відбувся відкритий міський новорічний турнір з кікбоксингу та відкритий Кубок обласної організації фізкультурно-спортивного
товариства «Україна» і спортшколи «Україна» міської
ради — серед усіх вікових груп.

«Кожні півроку ми проводимо такі турніри. Цього
року — близько 150 учасників: дітей, молоді й дорослих. Так пропагуємо здоровий спосіб життя, виховуємо патріотів, чемпіонів України, Європи і світу. Ми
досягли високих результатів. Чемпіонами світу стали заслужені майстри спорту Роман Власенко, Сергій Лисюк, майстри спорту міжнародного класу Сергій Кужельний, Михайло Єрко», — говорить Андрій Кужельний, голова Чернігівської обласної організації
ФСТ «Україна», заслужений тренер України, тренервикладач обласної федерації кікбоксингу.
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Поштова «реформа»:
сотні відділень
закрито,
двоє відновлено

Від літа «Укрпошта» проводить у єдиній області України
— Чернігівській — так званий
«пілотний проект». Начебто задля економії коштів по селах
масово закрили поштові відділення, й замість них їздять «пересувні відділення» — поштові машини. Усе це — попри категоричне несприйняття такої
«реформи» місцевою владою,
в тому числі обласною. Недавно висловився проти масового
закриття сільських відділень і
Президент Порошенко, котрий
навіть дав вказівку відновити їх.
Щойно в обласній пошті повідомили, що на Чернігівщині відновлюється робота… аж
двох закритих раніше відділень. Це в селищі Седнів Чернігівського району і в селі Жадове Семенівського. Від сьогодні
вони мають працювати.

Штраф за отруйні
відходи
Товариство, що забезпечувало збирання й перевезення
небезпечних відходів з установ Києва, має компенсувати
77,3 тисячі гривень за ліквідацію звалища люмінесцентних
ламп на Чернігівщині. Таким є
рішення господарського суду
за позовом прокурора.
Історія ця тягнеться від
жовтня 2016 року. Тоді біля
села Змітнів Сосницького району виявили звалище з понад 30 тисяч штук відпрацьованих люмінесцентних ламп.
Вони були в ємностях з маркуванням навчальних закладів
Києва.
Відходи, через наявність у
своєму складі ртуті, класифікують як надзвичайно небезпечні (І клас небезпеки). Стихійне
звалище було ліквідовано.
Нині боржник повністю відшкодував збитки в сумі 77,3
тис. грн до відповідних бюджетів різних рівнів, зокрема майже 39 тис. грн надійшло до Фонду охорони навколишнього середовища Змітнівської сільської ради, решту
отримали обласний та державний бюджети в рівних
частинах.

Майже 200 нових
вуличних вказівників
уже встановлено
У Чернігові почали встановлення нових вказівників з
назвами вулиць. Першочергово оновили таблички на вулицях, які перейменували. Вказівники недешеві, також надто
довго в міськраді тягли з їх дизайном. Таблички виготовлені
з оцинкованого заліза, вкриті
порошковою фарбою. Написи
виконані спеціальним шрифтом, який добре читається на
відстані та під час руху.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
№142 3 січня 2019 року

Наші суди скоро заборонять і народ

В інформаційному просторі області якось не дуже помітно проскочила одна подія, яка
заслуговує на більшу увагу громадськості. Тим паче, у зв’язку
з п’ятою річницею другого Майдану це пов’язано безпосередньо.
14 грудня 2018 року прокуратура Чернігівської області закрила кримінальну справу про причетність колишнього начальника юридичного відділу Чернігівської міської ради Павла Вовка до розгону
в місті Євромайдану. Справу закрили, як постановила прокуратура, у зв’язку з відсутністю в діяннях
Вовка складу кримінальних правопорушень.
Порушена була ця кримінальна
справа аж 15 березня 2015 року.
Не раз суди її розглядали, закривали, за протестами прокуратури
поновлювали, але ось уже й сама
сторона звинувачення — прокуратура — нарешті втомилася від цієї
судово-слідчої епопеї.
А все почалося з місцевого
Майдану — 25 листопада 2013
року. Цьому передувала акція протесту на Майдані Незалежності
столиці з 21 листопада за участю
студентів, обурених рішенням регіоналівської влади держави відмовитися від підписання Угоди про
асоціацію з Євросоюзом. Акція
була цілком мирною, поки в ніч на
30 листопада її грубо не розігнала міліція, жорстоко побивши студентів. Наступного дня, 1 грудня, у
столиці фактично почався другий
Майдан, пізніше названий Революцією Гідності.
Але ще у 20-х числах листопада подібні, спочатку мирні, майдани почалися й по областях.
У Чернігові 25 листопада о
12.00 міліція розігнала учасників
акції протесту. Власне, це була акція за європейський вибір України, а протест — проти відходу від
цього вибору. Акція спочатку налічувала кілька осіб, які привезли на авто озвучувальну апаратуру і встановили її. Місце дії —
центральна площа міста, там, де
закінчується сквер перед міськрадою, навпроти обласної адміністрації. Поступово сюди трохи додалося людей, але міліція розігнала цей мікромайдан, забрала апаратуру.
Що ж відбулося? Виявляється,
міліція виконувала ухвалене напередодні рішення одного із судів
міста, яким було заборонено проведення в центрі Чернігова подібних акцій. У свою чергу, до суду
звернулася з відповідним поданням про заборону міська рада. А до
міськради перед цим надійшло подання з таким проханням від міського управління міліції.
Ось такий механізм. Мотивацією, зазначеною в поданні міліції і
потім дубльованою міськрадою і
остаточно — судом, стало те, що міліція, мовляв, не може гарантува-

ти безпеку громадян і безпеку громадського порядку в місцях проведення заходів.
Ось так геніально просто, навіть примітивно, порушили одне
з основних положень Конституції
України — право громадян на свободу слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань.
…Майдан переміг, перемогла
Революція Гідності. І одним з величезних розчарувань людей, як і після першого Майдану, стало те, що
й ця друга революція мало що змінила в суспільстві. Одіозні представники колишньої влади не лише
не покарані, а й багато хто й далі
у владі. Не покарані винні у злочинах проти Майдану, навіть у вбивстві учасників революції.
Це якщо загалом. Але також і
конкретно, як у чернігівській історії. Між іншим, якщо той чернігівський Майдан і не був першим в
Україні, то він став першим в Україні Майданом, котрий розігнали.
Яким же було продовження?
Лише під тиском громадськості, насамперед учасників розігнаного чернігівського Майдану,
заворушилася наша вже начебто оновлена революцією Феміда.
Було притягнуто до кримінальної
відповідальності деяких посадовців. Лише через рік і 4 місяці після
подій порушили кримінальну справу проти Павла Вовка. Було притягнуто до відповідальності і міліцейського начальника, котрий
керував розгоном чернігівського
Майдану.
А далі — відомо. Обидві справи кілька років розслідували, вони
кочували судами, обидві були закриті. Немає меж обуренню представників громадськості, насамперед учасників тої розігнаної акції,
які всі ці роки безуспішно добиваються справедливості.
Павло Вовк спокійно працює
на одній з посад у Чернігові. Він навіть обраний на останніх місцевих
виборах восени 2015 року депутатом міської ради. Від «Опозиційного
блоку», що є не чим іншим, як перелицьованими регіоналами. Виборці міста голосували й за цю партію і
провели її депутатів у міський парламент. До кого ж претензії?

Недавно Вовк навіть похвалився своєю участю в розгоні того
Майдану, зазначив, що він зробив
подання до суду про заборону таких акцій.
Ну, тут Вовк дещо перебільшує свої функції, він лише готував
це подання. А громадські активісти давно мали б зрозуміти, що їхні
стріли обурення направлені трохи не туди. Бо ні юрист міськради,
ні міліцейський начальник, строго
кажучи, не є винуватцями розгону акції. Почнімо з того, що офіційне подання до суду мала зробити
і, напевно ж, робила міська рада,
а не якийсь її чиновник. У якому
саме форматі — можна з’ясувати.
Це могло бути подання самої ради,
проголосоване депутатами на сесії. Скоріше, могло бути простіше
— подання міськвиконкому, за підписом міського голови. Або й узагалі подання самого голови.
Можна нагадати, хто тоді був
мером міста. Утретє посаду міського голови обіймав Олександр
Соколов, відбувши повну каденцію
— з 2010 по 2015 рік, коли не був
обраний на четвертий термін.
А тепер про першоджерело
— подання міської міліції. З його
підступною, єзуїтською мотивацією, що, мовляв, на акціях «можуть
бути порушення» громадського
порядку.
Проте навіщо дорікати міліції,
коли такою самою, з дозволу сказати, «мотивацією» керувалася й
вища інстанція — суд. Усі попередні — то лише подання пропозицій.
Рішення ж ухвалює суд. І суди тоді,
в період Майдану, масово ухвалювали абсолютно антиконституційні
рішення.
Більше того, варто згадати,
що й сам другий український Майдан почався після такого рішення. Один зі столичних судів ухвалив подібне рішення, навіть у чомусь унікальне. Тим, що не просто
заборонив проведення будь-яких
масових акцій громадян по всьому центру столиці, від Печерських
владних пагорбів — до Софійської
площі. Унікально заборонив ці акції майже на півтора місяця — з
20-х чисел листопада 2013-го по 7

січня 2014-го. Мотивували ще примітивніше: ці акції заважатимуть
встановленню на Майдані ялинки
(знаменита регіоналівська «йолка»
потім стала одним із символів протесту) і проведенню різдвяних ярмарків.
Відповіддю громадян на це дикунство стали акції протесту якраз
там і якраз у той період, що й переросло в Майдан.
У галасі стосовно вини чиновника-юриста й міліцейського начальникаь на другий план
відійшла роль самого судді, який
ухвалював те рішення в Чернігові, — про тотальну заборону акцій. Лише якесь міні-переслідування цього судді було імітоване.
Власне, формально суддів за їхні
рішення до криміналу притягувати якось не прийнято. Навіть попри нерідкісні скасування тих чи
інших рішень вищим судом. Ну, буває, помилився суддя, адже їм доводиться розглядати дуже непрості суспільні ситуації.
Але мова ж не про кримінальну, а про хоч якусь відповідальність
суддів. Скажімо, про позбавлення
їх звання судді за особливо одіозні
рішення проти учасників Революції Гідності, хоча б на знак перемоги цієї революції.
Але що тут балакати, коли це
сумна тенденція — недемократичність нашого суспільства. В усьому
світі століттями існує поняття «презумпція невинуватості». Тобто людина є юридично не винною, поки
такою її не визнав суд. Тим паче
не винна, коли взагалі ще не скоїла злочину. А тут якась «презумпція
винності»: людей карають, позбавляючи їхніх прав, під приводом, що
вони «можуть скоїти» правопорушення.
Це почалося не восени 2013го. Адресую читачів до великої
публікації в нашій газеті (читайте на сайті «Світ-інфо») — № 11 за
4 серпня 2012 року — «Наші суди
скоро заборонять і народ» (доводиться повторюватися в заголовках публікацій). Там йшлося, що
лише за першу половину 2012
року суди в країні ухвалили 74 постанови щодо заборони мирних зібрань громадян. За позовами місцевої влади, за такими самими дивовижними мотиваціями.
…Почалася виборча кампанія. Очевидно, відбудуться і якісь
акції громадян. Урешті, не лише
пов’язані з виборами, а й, скажімо, через чергові підвищення цін і
тарифів. Чи не буде знову спокуси в
нашої тепер уже реформованої поліції подавати чергові бідкання до
місцевої влади про «можливі порушення порядку», які влада переправлятиме в суди? А суди штампуватимуть подібні рішення. І це з післямайданними органами правопорядку, місцевою владою і судами.
Невже для цього був Майдан?
Петро АНТОНЕНКО

На трасі в селі Сираї, де загинуло 27 людей,
нарешті встановили світлофор
Село Сираї Козелецького району. Тут на міжнародній трасі між Києвом і Черніговом, як, на
превеликий жаль, і в багатьох інших селах по трасі, часто трапляються дорожні аварії із загибеллю
або травмуванням людей. У Сираях за останні 20
років на цій дорозі під колесами автомобілів загинуло 27 людей.
Говорить виконувачка обов’язків сільського голови Людмила Петрова: «Починаючи з 2012
року, ми направляли листи в головне управління
Укравтодору, Службу автомобільних доріг у Чер-

нігівській області стосовно встановлення світлофорного об’єкта. Ми отримували відповіді, але ніяких конкретних дій так і не було здійснено».
У листопаді 2017 року на дорозі в Сираях сталася страшна трагедія — загинули жінка та двоє її
дітей. Через кілька днів на цьому самому місці на
смерть збили чоловіка.
«Рух такий, що навіть на пішохідних переходах
ніхто з машин не спиняється. Звичайно, тут страшно і вдень, а ввечері тим більше», — бідкаються
мешканці села.

Від варіантів надземного та підземного переходів відмовилися. Більшість селян — літні люди,
не кожен зміг би видертися на високий надземний перехід. А підземний теж не годиться, бо тут
дуже низько ґрунтові води, й сама дорога дуже
низька. Єдиний був вихід — встановлення спеціального світлофора.
Цей світлофор встановлено в центрі, біля гастроному й дитячого майданчика. Далі селяни добиватимуться встановлення світлофорів на ряді
інших переходів.
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Верховна Рада України затвердила
пам’ятні дати на 2019 рік
Народні депутати України ухвалили
постанову про відзначення пам’ятних дат
та ювілеїв у 2019 році

лерія Лобановського (1939 – 2002), тренера,
футболіста;

Ігоря Сікорського (1889 – 1972), визначного
авіаконструктора;

12 січня — 110 років від дня народження
Марії Приймаченко (1909 – 1997), художниці,
майстрині народного декоративного розпису;

1000 років від початку правління Ярослава
Мудрого, великого князя Київської Русі (1019);

23 січня — 90 років від дня народження Філарета (1929) (у миру — Денисенко Михайло
Антонович), православного церковного діяча,
Патріарха Української православної церкви Київського патріархату;

17 липня — 170 років від дня народження
Олени Пчілки (справжні ім’я та прізвище — Ольга Косач; 1849 – 1930), письменниці, перекладачки, громадської діячки, фольклористки, етнографа;

У 2019-му планується урочисто відзначити на державному рівні такі дати:

200 років від часу прем’єри п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» на сцені Полтавського театру (1819);
100 років від часу створення Одеської кіностудії (1919);
100 років від дня проголошення Акта Злуки
УНР і ЗУНР (22.01.1919);
80 років від дня проголошення незалежності Карпатської України (15.03.1939);
30 років від часу створення Товариства
української мови імені Тараса Шевченка.

27 січня — 180 років від дня народження
Павла Чубинського (1839 – 1884), фольклориста, етнографа, поета, автора слів Державного гімну України;
23 лютого — 140 років від дня народження
Казимира Малевича (1879 – 1935), художника,
теоретика мистецтва, педагога;

На державному рівні планується святкування таких ювілеїв:

20 березня — 380 років від дня народження Івана Мазепи (1639 – 1709), гетьмана України, військового й політичного діяча, мецената;

1 січня — 110 років від дня народження
Степана Бандери (1909 – 1959), провідного
діяча й теоретика українського національновизвольного руху, голови Проводу Організації
Українських Націоналістів;

22 травня — 140 років від дня народження
Симона Петлюри (1879 – 1926), голови Директорії УНР, державного, військового й політичного діяча, журналіста, літературного й театрального критика;

6 січня — 80 років від дня народження Ва-

6 червня — 130 років від дня народження

7 серпня — 200 років від дня народження
Пантелеймона Куліша (1819 – 1897), письменника, перекладача, фольклориста, історика,
громадського діяча;
9 вересня — 250 років від дня народження Івана Котляревського (1769 – 1838), письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника сучасної української літератури;
26 жовтня — 200 років від дня народження
Миколи Терещенка (1819 – 1903), громадського діяча, підприємця, мецената.
На державному рівні проведуть заходи,
присвячені 80-ій річниці початку Другої світової
війни, 75-ій річниці депортації кримських татар
та інших народів Криму (18.05.1944), а також
75-ій річниці від початку переселення й депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя (вересень 1944, день пам’яті
— 10.09.2019).

Виборіада: починається новий безсоромний обман людей
Так називалася стаття,
надрукована в попередньому номері нашої газети, за 20
грудня (читайте на сайті «Світінфо»), в якій дано аналіз того,
як в Україні відбуваються виборчі кампанії. І цей бруд виборів уже тоді почався, ще до
31 грудня — офіційного старту президентської виборчої
кампанії.
Мова про вибори до
об’єднаних
територіальних
громад, які відбулися 23 грудня у 78 ОТГ у 13 областях.
Цитуємо заяви представників деяких політичних сил
щодо цих виборів.

Партія «Батьківщина» Юлії
Тимошенко: «Ми перемогли»
На виборах в ОТГ, які відбулися 23
грудня, «Батьківщина» перемогла, за
попередніми підрахунками, отримавши 35,7% голосів виборців. Так повідомила 24 грудня лідер партії Юлія
Тимошенко під час прес-конференції
в Києві.
«Абсолютне перше місце з великим відривом посіла «Батьківщина» —
35,7%. На другому місці з результатом
22,7% — Блок Петра Порошенка.

Партія «Блок Петра
Порошенка: «Ми перемогли»
Після підрахунку 99,8% бюлетенів

«Батьківщина» чи не вперше повністю програє на місцевих виборах. …
За кількістю депутатів: БПП — 25,4%,
або 465 мандатів, «Батьківщина» —
24,2%, або 443 мандати.
Ще більш розгромна поразка прихильників Тимошенко на виборах голів ОТГ, які по суті є «президентами»
територіальних громад. Тут за підтримки БПП обрано 52 голів, а від
«Батьківщини» — лише 5.
Віктор Уколов,
політолог, колишній журналіст,
екс-народний депутат ВР VI скликання,
співпрацює з Адміністрацією
Президента
(Публікація на «Українській правді»
у середу, 26 грудня.)

***
Зазначимо, що в обох цих заявах йдеться про попередні підсумки виборів, бо на той момент
Центрвиборчком ще не опублікував офіційних результатів.
Між тим, деякі засоби інформації на тому тижні оприлюднили явно замовну публікацію від
партії «Батьківщина», де милостиво віддали друге місце партії
БПП і дійшли висновку, що саме
лідери цих партій вийдуть у другий тур президентських виборів.
Але як поставляться виборці до
цих партій та їхніх лідерів після
таких синхронних заяв про свої
«перемоги»?

Нескінченні подорожчання
«Укрпошта» підвищила
тарифи більш як на 14%

Державне підприємство «Укрпошта» від 1
січня підвищило вартість універсальних послуг
за пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 г до 3 кг включно на 14,3% —
для непріоритетних, на 11,1% — для пріоритетних відправлень.
Також підвищено вартість лінійок тарифів
з пересилання відправлень «Стандарт», «Експрес» та «SmartBox».
Це другий етап підвищення, затвердженого торік Національною комісією, що здійснює
держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

«Укрзалізниця» планує 2019 року
двічі підвищити ціни на квитки
Компанія «Укрзалізниця» планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно
збільшивши їх на 25,4%.
Від 1 квітня планується підвищення на 12%,
від 1 жовтня — на 12% до вже підвищеного.
Отже, сумарно тариф має зрости на 25,4%.
Очікується також підвищення цін від квітня в міжнародному сполученні в середньому
на 13 – 21% залежно від категорії поїзда і типу
вагона.
Водночас залізниця зазначає неможливість підвищення тарифів на приміські перевезення, бо облдержадміністрації «неохоче йдуть
назустріч» і процедура узгодження з ними вимагає багато часу. Річ у тім, що приміські потяги перевозять безкоштовно чимало пільгових
категорій пасажирів. Компенсацію за це залізниці має виділяти місцева влада, де не завжди
передбачено на неї стільки коштів, як хоче залізниця.

Загалом же «Укрзалізниця» сподівається
збільшити доходи від перевезення пасажирів
порівняно з 2018 роком на 18,5% — до 10,28
млрд грн. Це становитиме 11,6% усіх доходів залізниці, бо переважну більшість їх вона отримує
від вантажних перевезень.

У керівників «Укрзалізниці»
зарплати — по півмільйона
Виконувач обов’язків голови правління
державного підприємства «Укрзалізниця» Євген Кравцов отримав у листопаді 592 тисячі 170
гривень заробітної плати.
Про це йдеться в повідомленні про суттєві
зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Від дружини Євген Кравцов торік отримав
подарунок вартістю 118 тисяч 125 гривень.
Власного авто Кравцов не має, а у дружини є
Mercedes-benz C 180 вартістю 918 тисяч гривень та мотоцикл Suzuki Intruder 400, який коштує 104 тисячі гривень.
За 8 з лишком місяців 2017 року Євген
Кравцов, працюючи в Міністерстві інфраструктури України, отримав 156 тисяч 646 гривень
заробітної плати. Готівкою головний залізничник країни зберігає 30 тисяч доларів та 25 тисяч гривень.
Від 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017
року Євген Кравцов працював першим заступником міністра інфраструктури України. А від
10 серпня 2017 року виконує обов’язки голови
правління «Укрзалізниці».
Член правління «Укрзалізниці» Марчек
Желько отримав у листопаді 414 тисяч 999 гривень заробітної плати.
Про це йдеться в повідомленні згаданого
вище реєстру.

Желько володіє квартирою в Києві, квартирою, будинком і двома гаражами в Сербії.
За квартиру площею 93,20 квадратних метрів
у Києві він заплатив 6 мільйонів гривень. Його
квартира в Сербії коштує 300 тисяч гривень, а
будинок — 2 мільйони 250 тисяч гривень.
2017 року М.Желько отримав 848 тисяч
685 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю, 450 тисяч гривень — від відчуження рухомого майна та 6 мільйонів 942 тисячі 933 гривні заробітної плати, тобто понад півмільйона на місяць. Готівкою зберігає 143 тисячі 450 євро. Власне авто не числиться.

Подорожчання — за днями
На так звані комфортні, точніше — швидкісні, електрички залізниця придумала подорожчання за днями. Коли у вихідні чи перед ними
кількість пасажирів зростає, то, замість того,
щоб знизити тариф, залізниця його збільшує,
адже є змога нажитися. Причому різко, до 100
%. Наприклад, якщо проїзд від Києва до певної станції коштує 40 гривень, у п’ятницю ціна
може зрости до 80-ти. Це при тому, що сотні
мешканців Носівки, Бобровиці, Ніжина їздять
на роботу в Київ (звичайно, і назад) та в інших
справах. Подорожчав проїзд і в такій електричці, що зв’язує Київ з Черніговом.

Маршрутки в Чернігові вже
по 6 гривень, у Ніжині — по 6,50
Від 20 грудня проїзд в автобусах та маршрутках Чернігова коштує вже 6 гривень. Таке
підвищення ціни санкціонувала міська рада.
Перед цим тариф був 5 гривень, тобто він зріс
на 20%. Але це не перше подорожчання 2018
року. Так що загалом за рік проїзд подорожчав
більш як на 50%. У Ніжині останніми днями грудня тариф підвищено до 6 гривень 50 копійок.

5
Про підтримку Анатолія
Гриценка заявили
Микола Томенко
й Микола Катеринчук
Усе більше відомих українських політиків оголошують про свою підтримку на президентських виборах Анатолія Гриценка.
Наприкінці грудня до його команди приєдналися Микола Томенко й Микола Катеринчук.
Томенко є лідером партії «Громадянський рух «Рідна країна». Він депутат Верховної Ради кількох скликань, був заступником глави парламенту, віце-прем’єрміністром.
Катеринчук — голова Європейської
партії України, також депутат парламенту
кількох скликань. Рада партії ухвалила рішення про підтримку на виборах Анатолія
Гриценка.
Обидва відомі політики вже увійшли до
центрального виборчого штабу Гриценка,
стали заступниками керівника штабу Віктора Чумака. Томенко — заступник з питань
стратегії виборчої кампанії і медійних комунікацій, Катеринчук — заступник з юридичного супроводу виборчої кампанії.

Пряма мова
Ольга БОГОМОЛЕЦЬ,
народний депутат,
голова комітету
Верховної Ради з питань
охорони здоров’я,
заслужений лікар
України, доктор медичних
наук, профессор

Чи вийшла би я знову
на Майдан?

Чи вийшла би я знову на Майдан 5 років тому, якби знала, які будуть результати? Сьогодні це запитання журналісти часто ставлять активним учасникам
Революції Гідності. І моя відповідь однозначна: так, вийшла би.
Усі знають, що сьогодні я є одним з головних опонентів влади, яка прийшла на
хвилі Майдану. Я переконана, що до високих кабінетів проникли негідники, які використовують виснажену війною країну з
метою власного збагачення.
Усі їхні реформи — непрофесійні й ведуть до погіршення життя людей, руйнації
медицини, деградації економіки та деіндустріалізації країни. Ми втратили частину територій, стали найбіднішою країною Європи, державою з найгіршими показниками захворюваності на інфекційні
хвороби...
Цей перелік можна продовжувати
до безкінечності, й у тому, що змінювати
владу крадіїв та невігласів необхідно, —
сумнівів жодних немає.
Разом з тим я чітко усвідомлюю, що
будь-який процес народження — це біль,
кров та страждання, пологи можуть тривати довго й болісно. Але в результаті народжується нове життя.
…Ще 5 років тому нації як вищої форми організації народу в нас не було. Як
не було і справжньої незалежності. Усі
державні атрибути були фіктивними, а
права та свободи людей існували лише
на папері.
У такій ситуації ми були законсервовані та приречені назавжди бути вторинними й гіршими за Росію, під тотальним
впливом якої тоді знаходилися. І ми б ніколи не змогли зробити стрибок та вийти
на новий рівень розвитку.
Революція Гідності нам такий шанс
дала. Чи змогли ми цим шансом сповна
скористатися? На перший погляд, ми провалили все, що могли: при владі знову
олігархи, українці масово тікають з країни, навколо — суцільна депресія та песимізм.
Але історію ще не завершено, пологи тривають. І не можемо не помічати, як
змінилося за ці роки суспільство і всі ми.
Ми ніколи вже не будемо такими, якими
були до 2013 року, і не зможемо повернутися назад.

6
Бліц-інформ
Понад 100 редакцій
вимагають втручання
Президента щодо
поштової доставки преси

Національна спілка журналістів України, профільні медіа-об’єднання — Українська асоціація медіа бізнесу та Асоціація
«Незалежні регіональні видавці України»,
колективи друкованих ЗМІ України вимагають звільнення Ігоря Смілянського з посади генерального директора ПАТ «Укрпошта». Відповідний лист Президенту підтримали понад 100 національних та регіональних газет.
На переконання видавців, наслідком
незадовільної роботи «Укрпошти» під керівництвом Ігоря Смілянського є масове
закриття поштових відділень і скорочення листонош, зростання в населених пунктах по всій країні соціальної напруги через позбавлення громадян права на поштові послуги, критичне скорочення обсягів української періодики (на третину за
3 роки). Тарифоутворення є непрозорим,
системного характеру набули випадки доставки передплаченої преси раз на тиждень та із запізненням до тижня.

За кордоном постійно
працює 3,2 мільйона

громадян України, тимчасово
— від 7 до 9 мільйонів
Про це повідомив глава Міністерства соціальної політики Андрій Рева з
посиланням на дані Державної міграційної служби та Державної прикордонної
служби.
Найбільше українців працює в Польщі — близько 2 млн осіб. З них близько
1 мільйона осіб працює офіційно і лише
400 тисяч з них сплачує соціальні внески
в Польщі.

Можна повертати
ліки до аптек

Від 1 січня 2019 року до аптечних закладів України можна буде повертати лікарські засоби. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
«Коли аптека отримуватиме повернені
ліки, вона має перевірити, чи не були вони
відкриті, що вони не були використані, що
не була пошкоджена упаковка. Тоді це не
несе жодної загрози, ліки можуть бути повернуто», — зазначила Супрун. Контролюватиме процес повернення Держлікслужба — центральний орган виконавчої
влади.

Майже 133 тисячі
неплатників аліментів
обмежені у правах

Міністерство юстиції України повідомило, що торік з боржників-аліментників
було стягнуто 4,5 млрд грн аліментів на
користь 600 тисяч дітей.
Майже 133 тисячам боржників з виплати аліментів обмежено право виїзду
за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання.
Також складено 26,7 тисячі протоколів
про притягнення боржників до адміністративної відповідальності, судами винесено
2151 постанову про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
29 серпня набула чинності друга черга
пакета законів щодо посилення покарання за несплату аліментів.
Кабінет Міністрів заборонив перереєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу в разі наявності відомостей про
його власника в Єдиному реєстрі боржників аліментів.

Україна і світ

Світ- інфо
№142 3 січня 2019 року

Роздержавлення преси провалено
31 грудня 2018 року завершувалася
одна масштабна медіареформа в Україні —
роздержавлення друкованих державних і
комунальних ЗМІ. Парламентська Асамблея
Ради Європи ще 2005 року закликала органи влади України розпочати роздержавлення друкованих ЗМІ.
Закон про роздержавлення, тобто вихід
органів влади з числа засновників (співгосподарів) видань, наш парламент ухвалив у
грудні 2015 року. Здійснення реформи мало
відбутися за три роки. Протягом першого
року не встигли провести першого етапу реформування ЗМІ. Сталося це передусім через
саботаж місцевих органів самоврядування.
Наприкінці другого року реформи стало зрозуміло, що низка редакторів (і редакційних
колективів) газет не поспішають з реформою,
бо бояться через зміни втратити роботу.
Відтак, за три роки, і про це свідчить статистика Держкомтелерадіо, вдалося рефор-

муватися трохи більше ніж половині видань.
Станом на 11 грудня 2018 року реформовано 336 друкованих ЗМІ та редакцій, а
саме: 316 комунальних (що становить близько 52% видань, які реально виходять), 20
державних (що становить близько 25% видань, які реально виходять).
До Зведеного переліку було внесено 760
видань (663 комунальних, 97 державних), з
яких ще до закінчення реформування припинили виходити 67. І лише частина ще не реформованих видань встигла до кінця 2018
року завершити реформування.
З вини співзасновників, тобто органів
влади, не роздержавилося лише приблизно
6,7% від загальної кількості працюючих редакцій. У більшості випадків процес реформування загальмували самі редакційні колективи, сподіваючись, зокрема, на продовження роздержавлення, на фінансову підтримку з боку місцевої влади.

Росія має намір виправдати
війну СРСР в Афганістані
Державна Дума Росії планує переглянути оцінку введення радянських військ в Афганістан 1979 року й виправдати дії
тодішнього керівництва СРСР.
21 листопада російські депутати ухвалили проект постанови, в якому йдеться про те, що рішення З’їзду народних депутатів СРСР від 1989 року, який засудив введення радянських військ в Афганістан, не відповідає «принципам історичної справедливості».
Характерно, що проект постанови представив депутат від
Компартії Росії Микола Харитонов. Він зазначив: «Ми як правонаступники Радянського Союзу повинні поставити крапку
в цьому, що це історично було виправдано, що надали допомогу на прохання керівництва Афганістану того часу».
Планується, що Держдума РФ ухвалить таку постанову 15
лютого 2019 року, напередодні 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.
Ганебна війна — агресія Радянського Союзу в Афганістан — була частиною агресивної політики Кремля. Прикривали цю інтервенцію так званим «проханням» про допомогу
афганського уряду — маріонетки СРСР. Ця війна Кремля почалася 1979 року й була завершена виведенням радянських
військ з Афганістану 1989 року, коли СРСР очолював Михайло Горбачов.
Лише за офіційними даними через Афганістан пройшли
620 тисяч радянських солдатів, з них загинуло 14 тисяч осіб, у
тому числі майже 3 тисячі українців. Хоча справжня кількість
жертв тої війни досі невідома.

***
Міністерство культури повідомило, що 6 із 7
його власних ЗМІ не реформувалися через «бездіяльність трудових колективів». У сфері управління Мінкультури перебуває ДП «Національне
газетно-журнальне видавництво», до складу якого входило 7 періодичних видань, співзасновником яких є Мінкульт: газети «Культура і життя», «Кримська світлиця» та журнали «Українська
культура», «Музика», «Український театр», «Театрально-концертний Київ», «Пам’ятки України».
Станом на кінець грудня було завершено реформування лише журналу «Пам’ятки України». Шість
інших друкованих ЗМІ від січня 2019 року можуть
втратити реєстрацію, тобто закритися.
Міністерство заявило, що в цьому винні самі
редакційні колективи, які нічого не зробили для
реформування в незалежні фінансово-господарські структури, щоб стати повністю роздержавленими, незалежними виданнями.

За 2018 рік у світі
загинуло
80 журналістів
Така кількість — станом на 1
грудня, бо за грудень офіційна статистика ще не підрахована. І це на
15 загиблих більше, ніж за 11 місяців
2017 року. Про це повідомила міжнародна організація «Репортери без
кордонів».
Найбільш небезпечними країнами для працівників ЗМІ стали Афганістан (15 загиблих), Сирія (11) і
Мексика (9). До рейтингу потрапили
і США, але це пов’язано з нападом
на редакцію газети «Capital Gazette»
в Аннаполісі, де загинули п’ять журналістів.
Мексика — єдина країна з великою кількістю убитих журналістів, де
не відбувається збройних конфліктів.
Усього в зонах воєнних конфліктів за
11 місяців загинули 44 журналісти.
Крім того, у світі 348 журналістів
перебувають під вартою. Понад половина з них ув’язнені в п’яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та
Саудівській Аравії.

Кредитова спілка
«Самопоміч»
із Чикаго провела
різдвяну зустріч
Традиційна різдвяна зустріч із
духовними провідниками української громади Чикаго та його передмість відбулася в головному бюро
Українсько-американської
федеральної кредитової спілки (УАФКС).
За святковою вечерею зібралося
разом духовенство УГКЦ, УПЦ КП,
УПЦ у США, Української баптистської та п’ятидесятницької церков.
Богдан Ватраль, президент кредитівки та її виконавчий директор,
зазначив, що УФКС «Самопоміч» від
1951 року, від самого початку свого існування й дотепер, допомагає
українцям Америки зберегти рідну українську мову, культуру, всіляко підтримуючи українські церковні,
культурні та молодіжні організації.
Лариса Герасько, генеральний
консул України в Чикаго, подякувала кредитівці за співпрацю та фінансову підтримку української громади.

Діяльність «Просвіти» в Україні

8 грудня відзначено 150
років від заснування «Просвіти». Головні урочистості відбулися у Львові, де й була заснована «Просвіта». Вона відіграла надзвичайно важливу роль
у самовизначенні українців і
продовжує нині віддану працю з утвердження рідної мови
та культури, збереження національних цінностей.
На урочисте відзначення
ювілею до Львова прибув Президент України Петро Порошенко та делегації просвітян з областей України.
Протягом ювілейного року
обласні «Просвіти» активно працювали на просвітницькій ниві
— особливо у видавничій галузі
та з молоддю.
Львівська обласна «Просвіта» проголосила 2018-ий роком
«Просвіти» і започаткувала мистецькі проекти в різних частинах області. У місті Радехові відбувся відкритий фестиваль духовної і патріотичної пісні «Бог
та Україна, Церква і «Просвіта».
Узяли участь понад 300 осіб.
Такі фестивалі організовуватимуть щороку в різних містах
та районах області. Просвітяни
Самбора відправили панахиду
на могилах Січових Стрільців, а
16 грудня відзначили 150-річчя
«Просвіти» Самбора.
У Рівному завдяки підтримці Товариства української мови
(США) було повернено для українців десятки унікальних книг,

Голова Всеукраїнської «Просвіти» Павло Мовчан
і голова Львівської «Просвіти» Ярослав Пітко очолюють
акцію покладання квітів до пам’ятника Шевченку.

заборонених у минулому, серед них видання Тараса Шевченка в діаспорі. Члени управи «Просвіти» Рівного Євгенія
Гладунова та Михайло Борейко
працюють над перевиданням

«Кобзаря», що був виданий у
Празі у 1943 р., упорядкований
Д.Дорошенком і С. Сірополком.
Недавно відбулася презентація книжки «Писання Івана Мазепи».

Самбір: панахида на могилі Січових Стрільців.

У Полтаві голова обласної
«Просвіти» Микола Кульчинський невтомно працює у виданні й перевиданні унікальних
книжок. Нещодавно відбулася
презентація нової книжки —
«Вибране» Людмили Старицької-Черняхівської. У планах —
видання книжки про Оксану
Мешко.
Просвітяни
Херсонщини
від травня до липня проводили обласний творчий конкурс
«Лірика туристських стежок»,
присвячений Року української
мови. У вересні проведено величаве свято рідної мови —
фестиваль «Відлуння душі», в
якому взяло участь 300 представників з Херсонської, Миколаївської, Івано-Франківської,
Львівської та Київської областей. У жовтні проведено міський конкурс читців творів поетів-просвітян «Запалені серця».
У грудні розпочався новий культурно-просвітницький проект
«Українська хата талантами багата». Тут знайомлять з особистостями краю, які своє життя
присвятили відродженню української духовності.
ТУМ (США) планує і надалі
допомагати обласним «Просвітам» у їхній видавничій та виховній праці з молоддю, як це робило останні 28 років.
Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ (США)
Фото Богдана Боднарука

Україна і світ

Світ- інфо
№142 3 січня 2019 року

Мандрівник Олександр Волощук—
про українців у Південній Америці
У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» відбулася зустріч
з відомим чернігівським мандрівником, журналістом і письменником Олександром Волощуком.
Він відвідав 55 різних країн
світу, 1067 міст та подолав 355
тисяч кілометрів. Переважно пересувається автостопом. Олександр є автором 8 книг — про
мандрівки країнами світу, а серед
них — про виїзди як фанат з улюбленими футбольними командами. Одна з важливих тем — дослідження життя українців за межами України.
Нещодавно Олександр повернувся з подорожі Південною Америкою, яка тривала 2018 року
майже 9 місяців, переважно автостопом.
Про свої враження від подорожі, про життя українських діаспор
від 3-го до 6-го поколінь у цих країнах (Аргентина, Парагвай, Болівія, Чилі, Бразилія, Перу) він захоплено розповів на зустрічі.
Свою розповідь про життя українців у Південній Америці
Олександр почав з того, що вони
взагалі живуть там непогано. Важко було тим, хто найпершими приїхав до цих країн наприкінці XIX – в
першій половині XX століття.
Тоді люди приїхали на неосвоєні землі, їм доводилося важко
працювати, щоб почати займатися сільським господарством і за
це жити.
Найбільше — близько 500 тисяч українців — живе в Бразилії.
Приблизно 200 тисяч — в Аргентині, майже 8 тисяч — у Парагваї. Найменша кількість українців,
лише 400 осіб, — у Чилі.
До аргентинської столиці Буенос-Айреса Олександр прилетів 28 лютого і пробув там 2 місяці. Затим ще 2 місяці — в Парагваї, потім мандрував невеликою
частиною Бразилії, побув у Болівії,
Перу, після чого 3 місяці перебував у Чилі. Потім через аргентинську Патагонію повернувся до Буенос-Айреса й літаком — додому.
Наша газета вже друкувала
деякі дорожні нотатки Олександра
Волощука з цієї подорожі. Ось ще
дещо з його розповіді.

Парагвай

Саме парагвайські співвітчизники, які займаються з покоління
в покоління сільським господарством, живуть краще за всіх. Нашим корінним українцям-селянам
таке життя й не снилося.
Тут мені довелося зустрітися з почесним консулом України
в Парагваї від 2002 року Андрієм Троцюком. Він успішний промисловець і найвпливовіший серед парагвайських українців. Завдяки А.Троцюку було скасовано візовий режим між Україною
та Парагваєм. Народився в Парагваї, а його діди й батьки прибули на цю червону землю з Волині 1938 року. Дитинство Андрія
не було легким. Він згадував, як
ходив босоніж, бережучи взуття
для свят. Але батьки виховали в
Андрієві та в інших дітях (у нього
є молодші брат і сестра) працьовитість і чесність. Після навчання в Буенос-Айресі та Асунсьоні
Троцюк повернувся до рідного департаменту Ітапуа і з часом створив велику агропромислову фірму та кілька торговельних компаній. Будучи мільярдером, він виховував свого сина так, що той у 15

років працював вантажником, бо
мав знати, як заробляють гроші.
Знаходячись за 12 тисяч кілометрів від землі своїх предків, Андрій Троцюк не забуває про те, що
він — українець, і підтримує розвиток української культури в Парагваї.
Я вкотре переконався, що
українці, куди б їх не закинула
доля, завжди стануть вправними
господарями.

Бразилія

У Бразилії я був тільки в одному департаменті, у штаті Парана.
Саме там живе найбільша кількість українців — близько півмільйона нащадків тих, хто переселився туди наприкінці ХІХ – на початку
ХХ століття. Переселення відбулося переважно з Галичини, з території нинішніх Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей.
Я помітив, що людей об’єднує
римсько-католицька
церква.
Служба йде українською мовою,
лише частково — португальською.
У місті Прудентополісі, заснованому українцями, 70% складають етнічні українці. Тут три українські церкви, є українська газета
«Праця», яка виходить двічі на тиждень. Я побував на недільній службі в головному храмі. Прийшло
майже 300 осіб.
У цій країні серед українців теж
є чимало людей, які змогли стати
досить заможними й живуть дуже
добре. Дорослі нових поколінь
поза межами церкви мало спілкуються українською мовою, тому
діти практично не говорять мовою
предків.

Болівія

Болівію спочатку я планував
як транзитну країну, просто проїхати нею. Але, коли в’їхав до Болівії та провів там кілька днів, зрозумів, що це дуже красива і незвична країна, й залишився на цілий
місяць. Дуже вразила саме природа — болівійські гори, найбільший у світі солончак Уюні площею
10 588 кв. км. Також особливістю
Болівії є місцеве населення — індіанці, які носять тільки свій національний кольоровий одяг. Мені довелося побувати в надзвичайному
місті — столиці Ла-Пас, збудованій
на березі однойменної річки в кратері згаслого кілька мільйонів років тому вулкана на висоті 3600 м
над рівнем моря.

Перу

Перу я теж запланував як транзитну країну. Хоча чудово розумів, що Перу — надзвичайно цікава держава. Для багатьох людей
Південна Америка в плані якихось

пам’яток архітектури й культури
асоціюється саме з Перу, особливо з містом цивілізації інків — Мачу-Пікчу. Але мені бракувало часу, і
я перебував там тільки 7 днів. Відвідав острів Сонця й озеро Тітікаку.

Чилі

Наприкінці серпня я в’їхав до
Чилі й провів там 3 місяці. Це унікальна країна за своєю географією, яка має протяжність від півночі
до півдня 5000 кілометрів. У Чилі я
пройшов ділянку 37-ї паралелі від
Тихого океану до кордону з Аргентиною (270 км) — саме цим маршрутом йшли герої роману Жуля
Верна «Діти капітана Гранта».
Через те, що територія належить до Тихоокеанського вогняного кола, тут багато вулканів і часті
землетруси.
Туристів найбільше приваблюють столиця Сантьяго, оточена горами й гірськолижними курортами, найпосушливіша пустеля світу Атакама, регіон Патагонія, пересічений фіордами й каналами.
Також у Чилі — сотні островів, серед них відомий на весь світ острів
Пасхи, місце стародавніх кам’яних
статуй моаї.
Наприкінці вересня найголовнішою подією для мене стала
зустріч з українською громадою,
яка відбулася в місті Сантьяго, в
дипломатичній місії України. На
зустріч завітали українці, щоб послухати мою розповідь про подорожі й різні цікаві місця планети
Земля.
Дуже радісно було бачити на
цій зустрічі Валентина Зозулю, з
яким колись грали у футбол у Чернігові. 25 років минуло відтоді, ми
й гадки не мали, що колись зустрінемося на протилежному кінці
Земної кулі.
Також у Сантьяго я відвідав меморіальний музей, присвячений
важким рокам військово-політичної диктатури. А ще відвідав величний кафедральний собор Сантьяго.
У Чилі живе онук відомого чернігівського письменника Олекси
Десняка — Олексій Руденко-Десняк. На жаль, мені не вдалося з
ним зустрітися особисто, але ми
спілкуємося по телефону й Інтернету. Він дуже цікава й розумна
людина, можна сказати — «ходяча
енциклопедія».
Чилійські чоловіки дуже люблять українських жінок, вважають їх найгарнішими у світі, просили це передати, коли дізналися,
що я з України. Близько половини
українок, з якими я спілкувався і
які заміжні за чилійцями, мають
дітей і живуть там багато років,
розповіли, що познайомилися з
майбутніми чоловіками в Інтернеті.
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Відкрили онлайн-доступ

до картотеки агентів КДБ Латвійської РСР
20 грудня Національний архів
Латвії відкрив доступ до частини картотеки агентів КДБ. Архів у вигляді
файлів у форматі PDF доступний за
адресою kgb.arhivi.lv. Документи виконані переважно рукописно російською мовою.
В алфавітному порядку оприлюднили 10621 картку агентів КДБ Латвійської РСР. Тут імена активних на
той момент (серпень 1991-го) агентів і виключених. Також 1-ий відділ
КДБ (розвідка) вносив до цього архіву загальні дані про осіб, які планували виїхати із СРСР за кордон, та імена потенційних кандидатів для вербування в разі війни або непередбаченої ситуації.
На сайт викладено також картотеку статистичного обліку агентури
КДБ (4141 картка). У ній — ті самі імена, що і в алфавітній картотеці, але
згруповані за належністю до структурних одиниць Комітету держбезпеки. Цей архів за радянських часів використовували для підготовки звітності.

Оприлюднено й картотеку «позаштатних оперативних працівників
КДБ» — осіб, які на громадських засадах надавали чекістам «допомогу
в контррозвідувальній діяльності на
транспортних, промислових об’єктах,
а також окремих закладах Міноборони». У цьому архіві перебуває 75 карток. Позаштатним оперативникам не
давали псевдо, а створювали абревіатуру з перших літер імені, прізвища
та по батькові.
Списки й картки агентів можна
завантажувати після реєстрації. Загальні документи (накази й телефонні книги) — у вільному доступі.
3 грудня 2018 року Бюро захисту Сатверсме (спецслужба Латвії) передало картотеку агентури КДБ («чекістські мішки») до Національного архіву Латвії для опрацювання й публікації.
4 жовтня 2018 року Сейм Латвії
в остаточному читанні ухвалив законопроект про публікацію документів
КДБ в Інтернеті до 31 грудня 2018
року.

Ієрархи Російської церкви — агенти КДБ.
Перші відкриття опублікованої чекістської
картотеки Латвії

У картотеці агентів КДБ Латвійської РСР, яку Національний архів
Латвії виклав у відкритий доступ, виявили картки з іменами двох нині високопоставлених священиків Російської православної церкви.
Відповідну знахідку зробив та
опублікував у своєму «Твіттері» блогер Рустем Адагамов. Він відшукав
картку агента на псевдо «Читатель»,
завербованого 1982 року. Справжнє
прізвище особи — Кудряшов Олександр Іванович, який нині є митрополитом Ризьким і всієї Латвії Олександром.
Також блогер виклав документ
про агента КДБ «Анатолія» — нині
працівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, доктора теології, протоієрея Миролюбова. Агента «Анатолія» спецслужби СРСР завербували 1981 року.
Як повідомляє Kompromat.lv,

саме своєму куратору митрополит
Олександр доручив керувати реституційною власністю. Колишній уповноважений у справах релігій при
Раді Міністрів, екс-підполковник КДБ
Олександр Іщенко для цієї мети створив дві комерційні організації.
«1996 року Олександр Кудряшов від імені Синоду видав організації Олександра Іщенка довіреність
№ 98, в якій уповноважив керувати й
отримувати дохід з житлових будинків з господарськими будівлями, розташованими за адресою: Рига, вул.
Пілс, 14 і Маза Пілс, 11, що належать
Латвійській Православній церкві», —
йдеться в повідомленні.
Зі свого боку Російська православна церква відмовилася коментувати дані про службу митрополита
Ризького в КДБ.
«Українська правда» —
«Історична правда», 21.12.2018

Пряма мова
Олег ТЯГНИБОК,
голова ВО «Свобода»

У майбутнє —
без п’ятої колони КДБ!
До
кінця
2018 року в Латвії опублікують так звані чекістські
мішки — максимально повну базу даних республіканського КДБ. До неї
входять імена і активних на той момент агентів, і виключених, а також
дані про потенційних кандидатів для
вербування в разі війни або непередбаченої ситуації. Водночас будуть
оприлюднені дані «позаштатних оперативних працівників КДБ» — осіб, які
на громадських засадах надавали чекістам «допомогу в контррозвідувальній діяльності на транспортних, промислових об’єктах, а також в окремих
закладах Міноборони».
Латвійці називають це рішення історичним моментом й обіцяють показати архів усім охочим у мережі Інтернет.
Оце, власне, і є частина реальної
люстрації, втілити яку в Україні «Свобода» вимагає вже понад 13 років!
Ще 2005 року як народний депутат України я направив запит тодішньому президентові з вимогою опублікувати список колишніх агентів
КДБ СРСР, які перебували або перебувають на державних посадах в
Україні. Тоді мій запит проголосували в парламенті, розглянули та відповіли: мовляв, не можуть оприлюднити цього списку, адже всі документи,

пов’язані з діяльністю КДБ після розвалу СРСР, перейшли до РФ.
Після того з аналогічним запитом
звернувся до Служби безпеки України. Відповідь також отримав: 1,5 млн
одиниць зберігання архівних документів колишнього КДБ УРСР передали до
Центрального державного архіву громадських об’єднань України та державних архівів областей України. Решта матеріалів КДБ УРСР... зберігається в Галузевому державному архіві СБУ та архівах регіональних органів
СБ України. Тобто ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ АРХІВИ КДБ УРСР НЕ ВИВОЗИЛИ.
Отже, як бачимо, влада не навчилася навіть синхронно брехати. Між
тим, якби тоді ці списки оприлюднили,
то не було б у нас ні злочинного режиму Януковича, ні окупованого Криму,
ні війни на Сході.
Утім, краще пізно, ніж ніколи. В
українців ще є можливість обрати ту
владу, яка проведе реальну, а не пародійну люстрацію. Для цього достатньо лише реалізувати кілька перших
пунктів з розділу про «Докорінне очищення та відповідальне народовладдя» свободівської «Програми захисту
українців». В іншому випадку нас навряд чи очікуватиме гідне майбутнє.
20.12.2018
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Калейдоскоп
Ліга чемпіонів

Завершився груповий турнір Ліги
чемпіонів Європи з футболу. У восьми
групах по чотири команди визначали
двох кращих для виходу до наступного
етапу — однієї восьмої фіналу турніру.
Чемпіон України — донецький «Шахтар» — посів лише третє місце в групі
(перші два — «Манчестер Сіті» й «Ліон»).
Отже, донеччани перейшли у другий за
рангом євротурнір — Лігу Європи.
Проведено жеребкування однієї
восьмої Ліги чемпіонів. Воно визначило
на цьому етапі такі пари:
«Шальке» – «Манчестер Сіті»,
«Атлетіко Мадрид» – «Ювентус»,
«Манчестер Юнайтед» – ПСЖ,
«Тоттенхем» – «Боруссія» (Дортмунд),
«Ліон» – «Барселона»,
«Рома» – «Порту»,
«Аякс» – «Реал»,
«Ліверпуль» – «Баварія».
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться
12, 13 і 19, 20 лютого, матчі-відповіді –
5, 6 і 12, 13 березня. Команди, вказані
в парах першими, перші матчі проведуть
удома.
До однієї восьмої фіналу вийшли 4 команди з Англії, по 3 — з Іспанії та Німеччини, по 2 — з Італії і Франції, по 1 — з
Португалії та Голландії. Тут самі гранди
європейського футболу, в тому числі переможець трьох останніх турнірів — мадридський «Реал», багаторазові переможці — «Барселона», «Баварія», інші сильні
клуби.

Ліга Європи

Визначилися 32 команди, які весною
продовжать змагання в одній шістнадцятій фіналу. Разом із «Шахтарем» тут гратиме і київське «Динамо». Матчі відбудуться
14 і 21 лютого. Жеребкування визначило
нашим клубам таких суперників:
«Шахтар» – «Айнтрахт» (Франкфурт,
Німеччина);
«Олімпіакос» (Афіни, Греція) – «Динамо».
Донеччани перший матч грають удома, кияни — в гостях.
У цьому турнірі продовжать грати також чимало сильних команд. Серед них
— «Інтер», «Наполі», «Челсі», «Лаціо», «Севілья», «Арсенал».

2019 року почнуть
продавати квитки
до затонулого «Титаніка»

Американська компанія OceanGate
планує нову експедицію з вивчення уламків «Титаніка» на дні Атлантики, знаменитого океанського лайнера, який затонув
у квітні 1912 року під час свого першого
рейсу з Англії до США. Учасниками експедиції зможуть стати і звичайні люди.
Правда, квиток на участь в експедиції обійдеться в $ 100 000. Планується, що мандрівники будуть жити разом з командою
дослідників і здійснять семигодинне занурення до «Титаніка» на підводному човні.
Потенційним учасникам команди потрібно буде пройти відбір за фізичними
даними і станом здоров’я, а також закінчити одноденний курс навчання.
Ті, хто поки не готовий до глибоководного занурення, можуть почекати 2022
року, коли на воду спустять точну копію
«Титаніка», який курсуватиме між Англією
та США.
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День української мови встановили в Румунії.
Журналові українців Словаччини
«Дуклі» — 65 років.
Відбувся VIІ чемпіонат світу з футболу серед української діаспори.

Планета

Борцями з комунізмом офіційно визнано
1560 чехів.
Більш ніж півмільйона венесуельців утекли до Колумбії.
У Стокгольмі курсують безпілотні автобуси.
Міжнародний олімпійський комітет не
пустив 111 російських спортсменів на Зимову Олімпіаду в Пхенчхані через допінг.
Перший безпосадковий переліт з Австралії до Британії. Лайнер авіакомпанії Qantas
Airlines здолав 14 498 кілометрів приблизно
за 17 годин.
Екс-президента Південної Кореї засудили
до 24 років в’язниці.
На планеті голодує кожна дев’ята людина. На початок 2018 року кількість людей, які
страждають від голоду, досягла 821 мільйона.
Під час пожежі в музеї Бразилії загинув
архів мов, деякі з них більше ніхто не знає.
Греція хоче повернути на батьківщину понад 15 тисяч своїх учених.
Франція вводить дошкільну освіту від
трьох років.
У Казахстані старшокласникам 4 предмети викладатимуть англійською мовою.
Найпоширеніша мова світу — англійська,
нею розмовляють 1,5 мільярда жителів планети. Але тільки для 375 мільйонів вона є рідною. У першій п’ятірці також — китайська, хінді, іспанська та французька.

Створена картопля, якої не ушкоджує колорадський жук.
Кавуни на дереві: нові технології в Ізраїлі.
У Канаді з бур’янами боротимуться за допомогою кіз.
Найстаріший чоловік планети живе в Японії. Ним був визнаний 112-річний японець
Масадзо Нонака.
Семирічна дівчинка підкорила Кіліманджаро, вшановуючи батька. Монтана Кенні зі
США стала найбільш юною альпіністкою, що
піднялася на гору Кіліманджаро — найвищу
точку Африки, заввишки 6895 метрів.
У США у віці 86 років помер дворазовий
володар премії «Оскар», кінорежисер Мілош
Форман, творець знаменитого фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі». Дитинство Формана минуло в Україні.
Фінляндія — країна з найчистішим у
світі повітрям. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Серед інших країн з найкращою якістю повітря — Естонія,
Швеція, Канада, Норвегія та Ісландія. Значно гірша ситуація з чистотою повітря в
країнах Близького та Далекого Сходу й Африки. А найбільш забруднене повітря — в
таких країнах, як Уганда, Монголія, Катар
і Камерун.
Країни Балтії позбавляються від російської енергетичної залежності.
Найкоротша авіалінія світу: політ — 8
хвилин. Лінія пов’язує Арубу, карибське острівне володіння Нідерландів, і місто ПунтоФіхо на півночі Венесуели. Відстань між двома аеродромами становить усього 80 кілометрів.
«Реал» — переможець Ліги чемпіонів з

футболу сезону 2017 – 2018 років. І це третя поспіль перемога команди в турнірі. Фінал
турніру вперше відбувся в Україні, у столичному Національному спорткомплексі «Олімпійський». У ньому зустрілися «Реал» зі столиці
Іспанії Мадрида й «Ліверпуль» з цього англійського міста.
У Саудівській Аравії жінки отримали право керувати авто.
800 мільйонів людей живуть за грошові
перекази від родичів, які працюють в інших
країнах.
У шведському місті Еськильстун заборонили жебракувати без ліцензії, її можна отримати в поліції.
Малюнок Антуана де Сент-Екзюпері продали на аукціоні за 240 тисяч євро.
Японська принцеса відмовилася від титулу заради шлюбу з простим хлопцем.
Щодня на планеті зникає ділянка лісу площею з Нью-Йорк.
У Червоному списку світу опинилося
26000 вимираючих видів.
У Канаді чоловіка засудили за 24 шлюби.
Із Туркменістану не випускають громадян
молодше сорока років.
Тепер у Китаї не обмежуватимуть, а стимулюватимуть народжуваність.
У японському місті Йокагама померла
найстаріша людина планети — 117-річна Тіс
Міяко.
Білорусь збільшила термін безвізового
перебування в країні іноземців.
Дівчинці, народженій у кафе США, подаровано довічні безкоштовні обіди.
Мінус 98 градусів: холод на планеті побив
новий рекорд. Температуру зафіксували вчені у східній частині Антарктиди.

У Єгипті знайдено найдавнішу гробницю віком майже 4,5 тисячі років
Головне — сюди не дісталися мародери, тож усі артефакти збереглися.
Знайдена гробниця знаходиться в
пірамідному комплексі Саккара на околиці Каїра. Намальовані сцени оповідають про покійного — наближеного до
фараона жерця Ватайє, його матір, дружину, інших членів сім’ї.
Сама гробниця — завдовжки десять метрів і завширшки три. Усереди-

Для збереження бджіл

у Німеччині масово відмовляються від пестицидів
У Німеччині кількість населених пунктів, де не застосовують пестицидів, зросла за рік у п’ять разів. Уже понад 460 німецьких міст і муніципалітетів утримуються від обробки рослин хімічними препаратами, тим самим сприяють збереженню
популяції бджіл.
На заміну традиційним отрутохімікатам пропонують екологічно чисті альтернативи. Окрім цього, впроваджують практику культивування трав і квітів, сприятливих для комах-запилювачів.
У договорах оренди сільгоспземель муніципалітети все
частіше вказують положення, які забороняють або скорочують використання пестицидів.

ні — величезна кількість статуй найрізноманітніших розмірів і кольорів. Майже вся вона
декорована ієрогліфами й малюнками, на
яких зображено процес виготовлення вина,
гончарство, полювання й навіть вітрильний
спорт.
Завдяки розписам на стінах поховального комплексу науковці сподіваються розкрити чимало таємниць про життя давніх
єгиптян.

У Німеччині закрили останню вугільну шахту
У Рурській області Німеччини офіційно припинила роботу остання вугільна шахта «Проспер Ганіель».
На церемонії закриття шахти були
присутні президент Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
Група гірників, яка піднялася з шахти,
передала Штайнмаєру останній шматок вугілля.
Під час промови президент країни
віддав належне ролі, яку вугільна промисловість зіграла в розбудові Німеччини. «Частина німецької історії добі-

гає кінця тут. Без неї всю нашу країну
та її розвиток протягом останніх 200
років неможиво уявити», — сказав він.
Рурська область від ХІХ століття
стала домівкою для кількох хвиль іммігрантів з Польщі, Італії, Туреччини,
які приїздили сюди, щоб працювати на
шахтах.
Німеччина досі виробляє майже
дві п’ятих електроенергії, спалюючи
вугілля. Науковці вважають, що далі
так тривати не може, якщо країна хоче
зменшити обсяги викидів парникових
газів.

Цік
кавий фотоарх
хів

«Нерозлучні»
мобільники вже вбивають

Чемпіонка Росії 2018 року з панкратіону, 15-річна Ірина Рибникова, загинула в місті Братську Іркутської області від
удару струмом. Ірина пішла у ванну, навіщось взяла із собою смартфон і підключила заряджатися. Він упав у воду, і дівчину вбило струмом.

Сімейний велосипед зі швейною машинкою.

Купальники 1954 року. Зараз це називається сукнею.

Cвіт історії
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Цікаві й маловідомі факти
Загадки стародавньої Ірландії Канотьє, атури, шаперони:
Відокремлена від Європи водами Атлантики, Ірландія іноді здається замороженою в часі.
В Ірландії можна знайти багато знань про доримське минуле Європи, цей острів став свідком хвилі імміграції з усього стародавнього світу, мало хто знає
про культурні зв’язки ірландців
з багатьма цивілізаціями, навіть
настільки віддаленими, як індійська.

Індійська музика

2016 року дослідник, який вивчає ірландську музику залізного віку, був шокований, коли виявив, що ці традиції досі живі в
південній Індії (вони раніше вважалися давно вимерлими). Так
стародавня ірландська музика та її сучасні індійські аналоги
наочно довели зв’язок між цими
культурами.

Підношення
Мананнану

У лютому 1896 року Томас
Ніколл і Джеймс Морроу під час
оранки поля в Лімаваді (Північна Ірландія) розкопали справжній скарб. Вони принесли
скарб додому, гадки не маючи,

Ірландський
алфавіт-древо

Огам — давній ірландський
алфавіт. Від центрального «стебла» в боки відходять штрихи, які
позначають різні літери. Усього в
цьому алфавіті — 20 літер, більшість з яких названа на честь дерев. На сьогодні було знайдено
400 написів, зроблених за допомогою огам, і 360 з них знаходяться в Ірландії. Найбільш ранні
подібні написи датуються IV століттям.
Проте лінгвісти вважають, що
огам використовували і в І столітті, просто його вирізали на недовговічному матеріалі — дереві.
Більшість написів огам, ймовірно, використовували на стовпах,
якими позначали кордони власності.

Язичництво та
християнство

2014 року в графстві Клер археологи розкопали могилу, в якій
були поховані жінка та двоє дітей.
Перша дитина — від одного до
двох років, а друга дитина померла незабаром після народження.
Жінка — віком близько 45 років,
вона страждала через захворювання суглобів. Радіовуглецевий
аналіз визначив, що поховання
зробили в період між 535 і 645
роками — в так званий ранньохристиянський період. Однак могила містить багато язичницьких
елементів.

Приховані гробниці
«Клубу пекельного
полум’я»

що тримають у руках золото І
століття до нашої ери. Половину
скарбу продали місцевому антиквару, половину — ювеліру.
Найвідоміша частина скарбу
— золотий човен розміром 19 х
7,5 см, в якому були зроблені навіть два ряди по дев’ять весел,
кочети, кермо й лавки. Спочатку човен не викликав жвавого
інтересу, але сьогодні археологи вважають, що насправді це
ключ до розуміння скарбу. Дехто вважає, що золото було підношенням Мананнану — богу
моря.

У жовтні 2016 року археологи виявили стародавній прохід,
що веде до гробниці, під «Клубом пекельного полум’я» в Дублі-

ні. Джонатан Свіфт якось писав
про «Клуб пекельного полум’я» як
про «розсадник монстрів, богохульників і розпусників». Призна-

чений для розпусти мисливський
будиночок, в якому відкрили цей
клуб, збудували 1725 року для
політичного діяча Вільяма Конноллі.
Команда археологів припускає, що насправді більш низькі
рівні гробниці досі не знайдені.
Поки що були виявлені 5000-літні інструменти й безліч спалених
останків.

Таємничі мілезіанці

Таємниця мілезіанців, мабуть, ніколи не буде розкрита.
Згідно із середньовічним християнським текстом «Книга захоплення Ірландії», ці іспанські
кельти з Галісії, які завоювали
Ірландію, отримали свою назву
від легендарного Міля Іспанського. «Історія бриттів», датована IX
століттям, також згадує мілезіанців, стверджуючи, що Міль Іспанський став батьком ірландських галлів. Незважаючи на відсутність археологічних свідоцтв
уторгнення Іспанії до Ірландії, легенда збереглася донині.

Найстаріше
поховання людини
в Ірландії

Археологи, які вивчають
найстаріше людське поховання
в Ірландії, здійснили відкриття
про життя ранніх мезолітичних
мисливців острова. Поховання, що датується 7530 – 7320
роками до н.е., було розташоване на березі річки Шеннон у
графстві Лімерик. Гробниця є
унікальною, оскільки покійного
кремували перед похованням.
Дослідники також виявили відполіровану кам’яну сокиру поруч зі спаленими останками.
Мікроскопічний аналіз показав, що цей інструмент практично не використовували, навмисно затупили, що, можливо, символізувало смерть
власника. Ця знахідка шокувала дослідників, які раніше вважали, що подібні інструменти
з’явилися в Європі тільки з появою сільського господарства,
через 3000 років після знайденого поховання.

як виникли капелюхи жінок і чоловіків

Головні убори виникли тисячі
років тому. Капелюхи захищали
від холоду й сонячних променів.
А французька мода надала цьому корисному аксесуару вишуканості.
Виникненню головних уборів
сприяли хустки, якими покривали голову ще стародавні єгиптяни:
«немес» із синіми смугами призначався для фараонів, жерці та інші
піддані носили клафти.
Давні греки використовували
в походах капелюхи петасос. Саме
цей головний убір став основою
для всіх капелюхів і капелюшків,
які з’явилися пізніше, історія яких
налічує вже десятки століть і сотні,
а то й тисячі найменувань.
У період Середньовіччя моду на
головні убори навряд чи можна назвати різноманітною. Часто роль
капелюхів виконували капюшони,
які з часом перетворилися на подобу тюрбана з прикрасами-фестонами — шаперон.
Шаперони носили і чоловіки, і
жінки, однак спосіб виготовлення і
носіння цих головних уборів та колір варіювалися.
Від XIV століття завдяки королеві Ізабеллі Баварській стали
входити в моду атури, або еннени,
— високі жіночі капелюхи у формі
конуса чи циліндра, без крисів; їх
виготовляли за допомогою китового вуса, накрохмаленого льону
та дорогих шовкових тканин.
Жінки прибирали волосся під
еннен, а пасма було прийнято
стригти й виголювати. Такі головні
убори могли сягати метра заввишки, і при вході до приміщення дамам доводилося присідати.
Від XVII століття капелюхи стали займати особливе місце в гардеробі: тулії прикрашали пір’ям,
пряжками з коштовних металів і
навіть діамантами, а привітання
перетворилося на витончений ритуал зі зняттям капелюхів та виконанням за їх допомогою певних
рухів.
Краї крисів капелюха нерідко
піднімали і прикріплювали до тулії.
Жінки носили вдома очіпки, а поза
домівкою — крислаті капелюхи,
прикрашені плюмажем.
У чоловіків увійшов у моду звичай підколювати криси фетрових
капелюхів з двох, а потім з трьох

Пристрасть до їжі згубила Генріха VIII

Англійського короля Генріха VIII
(1491 – 1547) запам’ятали в історії
як деспота й тирана, який був до нестями ненаситним. Ймовірно, ненаситність стосувалася не тільки їжі,
бо король був одружений аж 6 разів.
Головними в розпорядку дня

Генріха були аж ніяк не державні
справи — більшу частину часу король-ненажера наминав їжу.
Оскільки він був «жайворонком», тобто рано лягав і рано прокидався, то вже о 6-ій годині ранку
вгодованому королю приносили на
сніданок шість пирогів, які монарх
поглинав одним махом.
Після ранкового перекусу —
м’ясо з хлібом і келих елю. М’ясо
взагалі було головним у раціоні
Генріха VIII. Овочі та фрукти рідко
з’являлися на королівському столі, бо їх вважали продуктами, шкідливими для здоров’я. А 1569 року
овочі й фрукти потрапили під заборону, їх назвали причиною чуми
й холери.
На обідньому столі перед монархом мусило стояти не менше 20
страв. До слова: кухня короля займала цілих 50 кімнат.
Якщо о 6-ій ранку слуги повинні
були стояти з їжею біля монарха, то
обід він влаштовував за покликом
шлунка. Через це кухарям доводи-

лося працювати цілодобово не покладаючи рук. Кухонний «штат» налічував 200 осіб.
Звичайно, страви готували не
тільки для Генріха VIII, а й для його
численного почту, тому пательні й
рожни для м’яса були величезних
розмірів.
Щоб кухарі не чаділи біля вогню, веретела крутили собаки. Їх поміщали в клітку у вигляді барабана,
і тварини рухалися по колу.
М’ясо часто подавали оригінальним способом. Шкурки з тварин і птахів знімали, а потім «одягали» на вже приготовану тушку і
прикрашали позолотою. Чим екзотичнішим вважався продукт, тим
бажанішим він був на королівському столі.
Коли тривав великий піст, замість свинини та яловичини могли
подати хвіст бобра на грилі або ж
м’ясо морської свинки.
Вишукану їжу подавали на срібному посуді. На столах лежали тільки ножі й ложки. Генріх VIII не ви-

знавав виделок через те, що вони
були італійським винаходом. Англія
тоді мала не найкращі стосунки з
Італією і Ватиканом.
Більше, ніж м’ясо, Генріх VIII любив цукор. У той час цукор у зв’язку
з дефіцитом був дуже цінним. Усі
солодкі страви замикали на замок.
Монарх обожнював цукерки й тістечка, а найбільше любив посипати
цукром м’ясо.
Природно, такий раціон відобразився на здоров’ї короля: в
нього не вистачало зубів, Генріх VIII
страждав на ожиріння, обсяг талії
досягав 137 см, розвинувся цукровий діабет. Пересувався монарх за
допомогою спеціальних пристосувань.
Придворний лікар виніс вердикт: «Серцебиття посилене, нерівне. Нирки відмовили, його величність не може позбавлятися рідини». Але Генріх VIII до останніх днів
був переконаний, що найкраща дієта — це м’ясо та цукор.

Саме цей головний убір став
основою для всіх капелюхів і
капелюшків, які з’явилися пізніше.

сторін — це забезпечувало більший комфорт під час воєнних дій та
на полюванні, і дворяни стали носити трикутні капелюхи.
Поступово конструкції жіночих
і чоловічих капелюхів ускладнювали. Разом із об’ємними перуками, введеними у французьку моду
королевою Марією-Антуанеттою,
з’явилися й хитромудрі способи
прикрашати капелюхи — в тому
числі спеціальними механізмами,
що призводять до руху фігурки метеликів і птахів.
Початок XIX століття подарував
світові високі капелюхи з плоским
верхом — циліндри. Французи відзначилися й тут: капелюшник Антуан Жібюс разом із братом Габріелем розробив шапокляк — складаний циліндр, з яким зручно було
заходити до приміщення й дивитися вистави, адже цей головний
убір після складання ставав плоским, не займав місця і його можна було носити під рукою. Капелюх-шапокляк мав популярність
від тридцятих років XIX століття до
Першої світової війни.
Велику популярність мали і канотьє — чоловічі солом’яні капелюхи жорсткої форми з вузькими
крисами. Серед жінок, які обожнювали цей вид капелюхів, виявилася французька законодавиця моди
Коко Шанель.

Какао: солодка валюта,
що підкорила світ
Учені з Канади, Франції і США, які
провели аналіз залишків речовин на
керамічних і кам’яних посудинах, знайдених на найдавнішій стоянці індіанців
майо-чинчипе, з’ясували, що жителі Південної Америки вживали какао в їжу ще
5300 років тому.
Виявилося, що рослину какао освоїли більш ніж на тисячу років раніше, ніж
вважалося, і не в Центральній Америці,
а південніше, на території сучасного Еквадору.
Плоди какао, вічнозеленого дерева із сімейства мальви, використовували для приготування напою, який пили
під час свят і ритуалів у Центральній
Америці.
Також какао використовували як валюту. У період останнього ацтекського
правителя вартість раба становила приблизно сто стручків какао.
За тисячі років какао поширилося по
всьому світу й залишається дуже популярним продуктом, у якого навіть є свято
— День шоколаду.
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Як дружба між нацистами й більшовиками привела весь світ до війни
«Руйнуючи польську армію, ми
руйнуємо той Версальський мир,
на якому тримається вся система
теперішніх міжнародних стосунків.
Якби Польща стала радянською,
Версальський мир був би зруйнований і вся міжнародна система,
яка завойована перемогами над
Німеччиною, руйнувалася б», — Володимир Ленін.
1920 року в Берліні уповноважений НКЗС РРФСР Віктор Копп за
дорученням Троцького довів до відома німецького уряду, що Москва
готова визнати кордони 1914 року.
І якщо у Варшаві буде утворено
польський більшовицький уряд, то
він «добровільно передасть Німеччині колишні німецькі території, які
етнографічно є німецькими».
На VI Всеросійському з’їзді Рад
у грудні 1920-го Ленін, оцінюючи
зовнішньополітичне становище Німеччини після Версаля, сказав, що
Німеччина була поставлена в умови, неможливі для існування: «І за
такого становища Німеччину, природно, штовхають на союз із Росією. Єдиний для неї засіб урятувати себе — тільки в союзі з Радянською Росією, куди вона і направляє свій погляд».
Німецькі військові були тієї самої думки: «Існування Польщі нестерпне й несумісне з умовами існування Німеччини. Польща повинна зникнути — і зникне з нашою допомогою — через свою внутрішню
слабкість і дії Росії. Це буде досягнуто силами Росії і з допомогою Росії», — сказав генерал рейхсверу
Ханс фон Сект 1922 року.
За Версальським договором
німцям забороняли мати військову авіацію, танки, хімічну зброю,
армію скоротили до 100 000 осіб
— ґрунт для зближення був готовий. 1922 року, раптово для країн
Антанти, Німеччина і Радянська Росія уклали договір у Рапалло, але
співпраця між Червоною армією та
рейхсвером почалася на два роки
раніше, коли була створена секретна «Зондергрупа Р» (Р — Росія), в
Союзі вона називалася Вогру. Те,
що німці не могли робити в себе, їм
допомогли робити в СРСР.
До 1925 року під Липецьком
організували спільну льотну школу (об’єкт «Липецьк»), де за 8 років
підготували близько 120 льотчиків
для Німеччини й спільномірну кількість військових фахівців для Радянського Союзу. 3 жовтня 1926
року був підписаний документ про
створення спільної танкової школи під Казанню (танковий центр
«Кама»), де для Німеччини підготували до 30 офіцерів рейхсверу. Випускниками школи були майбутній
комбриг Семен Кривошеїн, генерал вермахту фон Тома, начальник
штабу Гудеріана Вольфганг Томале, побував там з інспекцією і сам
Гейнц Гудеріан.
Того самого року в Саратовській області створили об’єкт «Томка», де сторони випробовували методи застосування отруйних речовин в артилерії, авіації, а також
засоби і способи дегазації забрудненої місцевості. У Філях разом з
«Юнкерс» був відкритий спільний
авіазавод, крім того, виготовляли
зброю та боєприпаси. Також німці й росіяни обмінювалися розвідувальною інформацією (при тому,
що більшовики читали мало не все
дипломатичне листування країн
Заходу на Сході). Здавалося, бра-

терська співдружність двох упосліджених Версальської системи міцніє і розвивається.
Але в середині 1920-х відомості про співпрацю рейхсверу і РСЧА
потрапили спочатку до британської, а потім і німецької соціал-демократичної преси. З урахуванням
того, що Німеччина пережила серйозні проблеми з виплатою репарацій країнам Антанти, соціал-демократи успішно потопталися і на

з комуністами. У відповідь на це
більшовики оголосили їх «соціалфашистами».
Йозеф Геббельс ще 1926 року
точно зазначив у своєму щоденнику: «Жахливо, що ми (нацисти) й комуністи скубемо один одного... Де й
коли ми зійдемося з керівниками
комуністів?»
Після того, як нацисти 1933
року прийшли до влади, військове
співробітництво за бажанням Гіт-

був болгарський комуніст Георгій
Димитров. Успішно відбившись на
процесі від Герінга, товариш Димитров прибув до Москви, як і цілий ряд німецьких комуністів — до
них ми ще повернемося. Болгарин
став главою Виконавчого комітету
Комінтерну (що не надто важливо)
й колегою Сталіна на досить тривалий термін (що вкрай важливо, бо
за підсумками він залишив щоденник).

Братерство по зброї: радянські й нацистські військові.
КПН, і на РКП (б), і на обох арміях,
що вчасно завадило подальшому
розвитку їхніх дружніх відносин.
З бесіди наркома оборони
Клима Ворошилова з німецьким
генералом Куртом фон Хаммерштейном 5 вересня 1929 року:
«Хаммерштейн: Я отримав враження, що тут має бути ще багато
роботи. Але ця робота розпочата
з великим ідеалізмом, планомірність її справляє велике враження, і я переконаний, що Ваше будівництво йде по висхідній лінії. Розумію, що питання стосується установ у Липецьку, Казані й Томську.
Загальне враження від них у мене
залишилося задовільне. У Казані я
був разом з паном Куликом і в Томську — з паном Фішманом.
Ворошилов: Торік я мав з генералом Бломбергом бесіду з усіх
конкретних питань, і, здається, ця
бесіда вирішилася в бік обопільної вигоди. Не приховую, що в наших взаєминах були деякі проблеми, але в основному ми мали позитивні результати. Я розглядаю
пана генерала Хаммерштейна як
представника дружньої нам держави й людину, добре налаштовану до Червоної армії, про що я неодноразово чув від товаришів, котрі вчилися в Німеччині. Тому мова
може йти не про довіру й недовіру, а про те, чи зможемо ми знайти
нові додаткові шляхи, які поліпшили б і конкретизували наші взаємини на загальну користь Німеччини
та СРСР».
Варто зауважити, що більшовики найбільше ненавиділи в Німеччині аж ніяк не НСДАП, а соціалдемократів, які (приклади — Бернштейн, Каутський) не хотіли мати
нічого спільного ні з нацистами, ні

лера згорнули, хоча не відразу. У
першій половині травня 1933 року
група високопоставлених німецьких офіцерів на чолі з генералом
фон Бокельбергом відвідала Москву на запрошення радянського
генерального штабу. Ворошилов у
своїй промові на прийомі на честь
німецької військової делегації спеціально підкреслив бажання Червоної армії зберегти колишні дружні стосунки з рейхсвером. А в серпні 1934 року Карл Радек, сидячи
в гостях на дачі німецького пресаташе разом з Бухаріним, говорив перекладачеві Гітлера Густаву
Хільгеру: «На обличчях німецьких
студентів, одягнених у коричневі
сорочки, ми помічаємо ту саму відданість і таке саме натхнення, що
освітлювали колись обличчя молодих командирів Червоної армії... Є
чудові хлопці серед штурмовиків».
Радек був не самотній — секретар ЦВК Єнукідзе говорив німецькому послу в Москві фон Дірксену про можливість відновлення
колишньої гармонії. Єнукідзе підкреслював, що Німеччина та СРСР
мають великі спільні інтереси, які
полягають у ревізії Версальського
договору у Східній Європі. Він зазначив, що як у Німеччині, так і в
СРСР «є багато людей, які ставлять
на перший план партійно-політичну мету. Їх треба тримати у страху й
покорі за допомогою державно-політичного мислення». «Націонал-соціалістична перебудова, — стверджував він, — може мати позитивні наслідки для німецько-радянських стосунків».
Зазначимо також, що після
приходу до влади нацистів у Німеччині відбувся суд у справі про підпал рейхстагу, де обвинуваченим

Радек пояснював керівникові
військової розвідки в Європі Кривицькому: «Тільки дурні можуть
уявити, що ми коли-небудь порвемо з Німеччиною. Те, що я пишу, —
це не може дати нам того, що дає
нам Німеччина. Для нас порвати з
Німеччиною просто неможливо».
Товариш Калінін сказав новому німецькому послу Вернеру фон
Шуленбургу: «Не слід надавати занадто великого значення вигукам
преси. Народи Німеччини й Радянського Союзу пов’язані між собою
багатьма різними лініями й багато
в чому залежать один від одного».
У березні 1935 року Німеччина розірвала військові статті Версальського договору і ввела загальну військову повинність. Розірвання договору Сталін сприйняв
не тільки з розумінням, а й зі схваленням. Англійському послу Ідену 29 березня 1935 року в Кремлі Сталін сказав: «Рано чи пізно
німецький народ мусив звільнитися від Версальських ланцюгів.
Повторюю, такий великий народ,
як німці, мусив вирватися з ланцюгів Версаля. Німці — великий і
хоробрий народ. Ми цього ніколи
не забуваємо». Сталін зауважив,
що переговори з Німеччиною про
кредити охоплюють «такі продукти,
про які навіть незручно говорити»:
озброєння, хімію і т.д.
«Іден (з хвилюванням): Як? Невже німецький уряд погодився постачати зброю для вашої Червоної
армії?
Сталін: Так, погодився, і ми,
ймовірно, найближчими днями підпишемо договір про позику».
Однак вождь народів забігав
уперед, хоча й наказав торгпреду
в Берліні Давиду Канделакі про-

зондувати можливість поліпшення
радянсько-німецьких політичних
стосунків. За свідченням Хільгера, наприкінці 1935 року Яльмар
Шахт сказав Канделакі, що Берлін готовий надати десятирічний
фінансовий кредит на 500 мільйонів рейхсмарок — для використання при радянських закупівлях у
Німеччині.
Той ряд умов, що додавали до
цієї пропозиції, був Радянським
Союзом прийнятий, і в грудні 1935
року Канделакі вручив німецькому міністру економіки вражаючий
список товарів, які його уряд бажав би закупити. Серед об’єктів
цього переліку були військові кораблі й особливо підводні човни.
Крім того, росіяни забажали створення умов для найтіснішого наукового й економічного обміну з
концернами Фарбен і Карл Цейс.
Але угода зірвалася через витік інформації, допущений Молотовим
18 січня 1936 року в публічному
виступі перед Центральним виконкомом.
Тим часом за зразком «Ночі довгих ножів» Йосип Віссаріонович
почав чистки своїх колег у СРСР.
1936 року був заарештований, а
19 травня 1939 року у Верхньоуральському політізоляторі точними ударами оперуповноваженого
НКВС товариша Кубаткіна забитий на смерть товариш Радек. Товариш Бела Кун 29 серпня 1938го був розстріляний на полігоні
«Комунарка» групою товаришів із
НКВС. Також на той світ вирушили
згадані раніше товариші Макс Левін, Товія Аксельрод і Вольдемар
Розі, а німецькі комуністи, які втекли від Гітлера, були скопом відправлені до ГУЛАГу — більшовизм
виявився нічим не кращим за нацизм. Незабаром на них чекав великий сюрприз.
17 квітня 1939 року повпред
СРСР у Берліні Олексій Мерекалов
сказав статс-секретарю німецького МЗС Вейцзекеру, що Радянський Союз хотів би встановити з
Німеччиною нормальні стосунки,
які «могли б стати кращими й кращими». Новим наркомом закордонних справ став В’ячеслав Молотов, і вже 20 травня він говорив
послу Шуленбургу: «Обидва уряди
повинні подумати про те, як створити кращу політичну основу для
їх стосунків». Як раніше зазначав
Муссоліні, «у своїй ідеологічній боротьбі проти плутократії і капіталізму держави осі в деякому сенсі
мають спільні з російським режимом цілі» — його прогноз збувався прямо на очах.
У серпні 1939 року Гітлер і Сталін уклали договір про ненапад і до
нього секретний протокол, де сторони, не більше й не менше, поділили Польщу та Прибалтику на
частини, а вже у вересні Німеччина та СРСР уторгненням до Польщі
почали Другу світову війну. Колеги
досить швидко розгромили поляків і навіть провели парад у БрестЛитовську (можливо, й не один: за
відомостями Олександра Некрича, паради відбулися і в інших містах). Польські війська відкотилися
на Схід, де й потрапили в полон до
Червоної армії.
Тарас Стілер (Орлятко)
Сайт «Аргумент», 09.07.2016.
Поч. у № 141. Закінчення буде
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Іван Багряний. Біг над прірвою
від Охтирки до Нового Ульма

Ворог радянського імперіалізму, якого не подужали
енкаведисти. Письменник,
якому на диво не заважала, а тільки допомагала політична
заангажованість.
Іван Багряний — герой з
яскравою,
карколомною
біографією: і творчою, і особистою, і політичною.

Охтирка – МАРС

Івана Багряного сьогодні
сміливо можна назвати одним
з найвідоміших українських
письменників ХХ століття і, мабуть, найбільш прочитаним і визнаним в Україні письменником
діаспори. Адже, хоч він народився та провів більшість життя в Україні, його основні твори
публікувались і прославилися
вже за кордоном. А на Батьківщину вони повернулися тільки
після проголошення незалежності.
В еміграції Багряний також
став політиком, який примудрився посваритись і з комуністами, і з націоналістами, а також передбачити сценарій постання вільної України.
Насправді цю людину звали Іван Павлович Лозов’ягін.
Він народився 1906 року в місті Охтирка, що тоді належало до
Харківської губернії, а тепер
входить до складу Сумщини.
Батько
Івана,
Павло
Лозов’ягін, був мулярем. Дослідники кажуть, що історично прізвище було інше —
Лозов’яга, але його спотворили, зрусифікували під час
оформлення документів у XIX
столітті, що взагалі було вельми розповсюдженим явищем.
Мати походила із селянського
роду.
Ще в юності, в 1920-ті роки,
Іван Лозов’ягін часто й надовго
залишав Охтирку — для навчання в Краснопіллі та в Києві, для
праці в Кам’янці-Подільському
та на Донбасі, для поїздок до
тодішньої столиці Радянської
України Харкова, зрештою просто для мандрів Україною.
Але, на відміну від багатьох інших письменників, які
діставали нову ідентичність,
пов’язану з більшими та значущішими населеними пунктами,
назавжди зберіг відданість малій батьківщині.
Охтирка і сумсько-полтавсько-харківське пограниччя постійно з’являлись у його творчості. І як політик, публіцист він
часто нагадував великою мірою галицько-орієнтованій активній частині повоєнної укра-

їнської еміграції про реалії та
інтереси саме центральних і
східних регіонів (в еміграційній публіцистиці тоді панувало
дуже наївне районування — поділ на Західну Україну і «решту»,
що його відгомін можна зустріти й сьогодні).
Іван Лозов’ягін мав безліч
псевдонімів — від «Сорок Сорок» до «Дон Кочерга». Але посправжньому прижився та навіть замінив собою справжнє
ім’я тільки один — Іван Багряний. Син Багряного Нестор,
який народився вже в еміграції, в одному з інтерв’ю розповів, що дізнався про справжнє
прізвище батька аж у дорослому віці.
Перші серйозні літературні
спроби Іван Багряний робив у
двадцяті роки. Відтоді почав займатися образотворчим мистецтвом. Портрети, оформлення
вистав, ілюстрації, карикатури
— він активно працював у різних жанрах, але «візуалка» завжди залишалася трохи другорядною сферою порівняно з літературою. Проте ця «другорядна сфера» нерідко годувала й
рятувала у скрутні моменти.
Важливою подією для Багряного стало навчання в Києві та приєднання до літературного об’єднання «МАРС» («Майстерня революційного слова»;
попередня назва — «Ланка»).
Про значення цієї групи досить сказати, що до неї входили
такі письменники, як Валер’ян
Підмогильний, Євген Плужник,
Тодось Осьмачка, Григорій Косинка, Борис Антоненко-Давидович та інші. Письменник, науковець (і таємний співробітник
НКВС, до слова) Віктор Петров
порівнював роль організації
для Києва з роллю «ВАПЛІТЕ»
для Харкова.
Утім, судячи з усього, група «МАРС» була значно менш
декларативна й більш «заточена» суто на творчість, ніж
ВАПЛІТЕ, але при цьому ще відвертіше опозиційна. Не дивно,
що наприкінці двадцятих років
«МАРС» спіткав організаційний
розгром, а наступного десятиліття на його учасників очікували репресії.

Цензура, троцькізм,
боротьбисти

Отже, молодий Багряний
мав старших колег, у яких мав
чого повчитися. І це було дуже
доречно, оскільки його ранні
твори не справляють враження
сильних і блискучих.
Починав він переважно як
поет. Публіцистика й риторика
в поезії Багряного, схоже, переважують образні моменти, а патетика видається вельми очікуваною й нерідко навіть банальною. Проте ранні поетичні спроби Івана Багряного викликали
суспільний резонанс. Його поему «Ave Maria» цензура заборонила й вилучила з продажу. А роман у віршах «Скелька», побудований навколо повстання українських селян проти російських
ченців у вісімнадцятому столітті
(як бачимо, сюжет актуальний і
досі), спричинив звинувачення в
«куркульській ідеології».

Ярлик «куркульського письменника» був тоді дуже небезпечною річчю, в чому невдовзі
належало переконатись Івану Багряному. На нього чекали роки поневіряння лабіринтами радянського репресивного апарату. Роки, що зламали
здоров’я, відбирали час і фізичну силу. Роки, що дали матеріал
для найяскравіших творів і загартували силу моральну.
1932 рік. Момент, коли поворот біографії Івана Багряного символічно повторив, «заримував» поворот історії країни.
Після бурхливих, експериментальних, у чомусь жаских, а
в чомусь обнадійливих і плідних
двадцятих років в Україні розгорнулася справжня хуртовина
масових репресій, а невдовзі
почалася трагедія Голодомору.
Щось віддалено подібне
відбулось і в житті письменника. Бурхлива молодість двадцятих, подорожі, участь у публічному літературному житті та
інші яскраві моменти — все це
скінчилося, поступилося значно драматичнішій, страшнішій
і монументальнішій реальності.
У тридцять другому Івана
Багряного заарештували в Харкові за звинуваченням у «контрреволюційній агітації». Далеко
пізніше, в сорокових роках, Багряний написав (можливо, на
вимогу американських окупаційних органів) автобіографію
під назвою «Біографічні дані»
(її докладно цитує у своєму дослідженні про Багряного Олександр Шугай). У ній письменник
розповів, що його близькі родичі загинули від рук більшовиків.
Сам він на початку двадцятих,
мовляв, входив до молодіжної
політичної організації, близької до боротьбистів (можна припустити, що йдеться про «Українську юнацьку спілку», хоча є
сумніви, чи могли проіснувати
її навіть окремі структури так
довго, можливо, це все-таки
був просто націонал-комуністичний гурток).
А у 1923 – 1925 роках, працюючи на Донбасі, долучився
до «робітничої опозиції». Щоправда, «робітнича опозиція»
на той час уже кілька років
як припинила своє існування,
тому, вочевидь, це була якась
троцькістська група (або лівоопозиційна «збірна солянка»),
надто що далі Багряний згадує
про зв’язки із троцькістами.
Принагідно кажучи, відносини між російськими, загальносоюзними опозиційними комуністичними рухами та українськими націонал-комуністами
залишаються не надто висвітленою сторінкою історії двадцятих років. Іван Багряний на момент арешту справді мав за собою «антирадянський шлейф».

«Надлюдина»
в тайзі
Зеленого Клину

Мабуть, якби цей арешт відбувся року так тридцять сьомого, Багряний уже б не вийшов
живим з ГУЛАГу. Але станом на
1932 рік репресії, хоч і були масовими та жорстокими, ще не
сягнули такого рівня, як у 1934

– 1937 роках. Тому Багряному «пощастило»: йому «впаяли»
«всього лише» заслання на Далекому Сході. Із заслання він
намагався втекти й отримав за
це ще три роки вже повноцінної
відсидки в таборі.
Про життя на засланні й у
таборі відомо досить мало —
переважно короткі згадки самого Івана Багряного.
Він побував на «Зеленому
Клині» (території, де жили українські переселенці), познайомився з екзотичною природою
Далекого Сходу, пережив чимало пригод і прикрощів. Там він
зустрів і свою першу дружину
Антоніну Зосимову (в них народилося двоє дітей, одна дитина
померла маленькою).
Зрештою, ці роки дали письменнику натхнення й матеріал, щоб написати пізніше, 1944
року, один з найвідоміших його
творів — роман «Тигролови».
Головний герой «Тигроловів», Григорій Многогрішний, тікає з ешелону, яким перевозять гулагівських в’язнів. Він
потрапляє в гущу тайги, де на
нього чекають пригоди, а також
нові зустрічі з людьми — дружба з місцевою українською родиною Сірків, кохання і, звичайно, смертельна боротьба з
енкаведистом-«тигроловом»,
який заповзявся схопити зухвалого втікача.
«Тигролови» — яскравий і
соковитий пригодницький роман. Важко згадати настільки переконливі книжки цього жанру в українській прозі,
що з’явилися б раніше за текст
Івана Багряного. «Тигроловами» зачитуються навіть великі скептики стосовно вітчизняної літератури. Роман настільки сповнений життя і його пристрастей, що його пружності та
динамізму не здатні перешкодити ані соціально-політичні
мотиви, ані піднесена патетика.
Навпаки, все це перетворюється на ще один струмінь одвічної,
органічної боротьби людини за
свободу.
У «Тигроловах» виявилися
ті риси, якими відзначатиметься вся зріла проза Івана Багряного. Загальна реалістичність
письма тут поєднується з пристрасним настроєм «вітаїзму»
(саме час згадати, що одним із
кумирів письменника був Микола Хвильовий), а пригоди
сильного й морально витривалого героя — зі стабільним почуттям гумору.
Роман належить до тих нечисленних творів української
літератури, які дістали певного
резонансу на Заході. Він витримав чимало перекладів і перевидань, мав непогану критику.
І сьогодні «Тигролови» є серед
явних лідерів українських навчальних програм з літератури
в плані читабельності не надто мотивованими студентами й
учнями.
Олег КОЦАРЕВ,
письменник, есеїст (Харків)
«Українська правда» –
«Історична правда»,
14.12.2018
Pravda.com.ua
Далі буде

Шістдесятниця
Лідія Гук

28
жовтня
1938 року в с.
Сенча Лохвицького району на
Полтавщині народилася Лідія Гук
— лікар, еколог,
громадська діячка з когорти репресованих шістдесятників.
Після закінчення середньої
школи у 1960 р.
вступила на санітарно-гігієнічний
факультет
Київського медичного інституту. Входила до неформального гуртка студентської молоді, який виступав за українське національне відродження.
Послідовно відстоювала право викладання предметів у вищих навчальних закладах українською
мовою. Підписалася під вимогою відкритого суду
над заарештованим у серпні 1965 р. студентом
Ярославом Гевричем. Брала участь у зборі коштів
на пам’ятник Василеві Симоненку. Щороку 22 травня брала участь у вшануванні пам’яті Т. Шевченка.
На літературних вечорах у Клубі творчої молоді познайомилася з Надією Світличною, Аллою Горською, Оксаною Мешко, Галиною Севрук,
Людмилою Семикіною, Олесем Шевченком, увійшла до кола шістдесятників. Читала й розповсюджувала серед студентів книжки, які будили національну свідомість, а також літературу самвидаву: «З приводу процесу над Погружальським»
Є. Сверстюка, «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
І. Дзюби, «Щоденник» В. Симоненка з віршами,
«Лихо з розуму» В. Чорновола.
У 1962 р. Лідія Півень (дівоче прізвище) вийшла заміж за Василя Гука, сина репресованого.
Проте сімейне щастя було коротким, чоловік помер у 1971 р.
Від 1967 р. Лідія працювала санітарним лікарем санепідемстанції у м. Скадовську Херсонської області. І тут відстоювала національні права. Документи писала тільки українською мовою,
що було причиною постійних конфліктів з головним лікарем.
9 грудня 1972 р. Лідію заарештували, і 9 лютого 1973 р. Херсонський обласний суд за «зведення наклепів на радянський державний і суспільний лад» присудив один рік таборів загального
режиму. Ув’язнення Лідія Гук відбувала в Дніпродзержинську (нині — Кам’янське). Зона розташована неподалік доменних печей. Жінки дихали
металевим пилом, потерпали від тісноти, голоду,
холоду, бруду та брутального ставлення персоналу. Працювала Лідія на швейному підприємстві,
де прасувала білизну. А її п’ятирічного сина доглядала мама.
Звільнили Лідію Гук достроково, у вересні
1973 р. На роботу ніде не приймали. Скаржилася
прокуророві, їздила в облздороввідділ. Зрештою
влаштувалася лікарем-методистом районної лікарні. У 1974 р. після клопотання профспілкових
зборів Л. Гук узяли на роботу лікарем з комунальної гігієни в санепідемстанцію, де працювала й
після виходу на пенсію.
Від 1989 р. брала участь у створенні Народного Руху України, була делегатом Установчого
з’їзду НРУ. Тривалий час очолювала районну організацію.
«У нас, на Херсонщині та й на Полтавщині, звідки
я родом, всюди по Україні українців понад 300 років
убивали, голодом морили, священиків винищували,
забороняли навіть пісню. Тому довго ще доведеться
«вичавлювати раба», — сказала Лідія Гук в інтерв’ю
Василеві Овсієнку 18 лютого 2001 року.
Вона створила й очолювала районний осередок Суспільної Служби України, який допомагав
пенсіонерам, притулкові для дітей-сиріт при районній лікарні, здійснила проект «Добрий самарянин»,
відправляла дітей до західних областей України на
різдвяні канікули. Також організовувала допомогу
дітям Чорнобиля, проводила екологічну роботу, добивалася будівництва храму УАПЦ у Скадовську.
Померла 14 липня 2011 р. у м. Скадовську, де
й похована.
Леся БОНДАРУК,
Український інститут національної пам’яті
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Світ- інфо
№142 3 січня 2019 року

Прилуки крізь століття
ці розташований ще один собор — Стрітенський. Цю споруду звели 1889 року
на згадку про загиблого царя Олександра ІІ. Фінансувалося будівництво переважно за рахунок міського голови Івана
Дедіна. Небідна була людина, якщо змогла викласти 60 тисяч карбованців золотом (на той час величезна сума) на будівництво храму.

За квартал від Іванівської церкви
починається міський центр. Тут збереглося немало житлових та адміністративних будинків ХІХ століття. Наприклад,
міська рада розміщена у великому будинку, який у другій половині ХІХ століття звів багатий купець Золотарьов. У інших старовинних будинках розташовані
школи, банки, адміністративні установи,
краєзнавчий музей (один з найстаріших
в Україні, йому вже 115 років).
Як і в будь-якому місті, що поважає

Собор Різдва Богородиці.

Будинок купця Золотарьова.

Краєзнавчий музей.

себе, центр Прилук позначений великою площею.
У центрі Прилук розташована історична зона, де сконцентровані головні
пам’ятки міста. На Соборній площі стоїть собор Різдва Богородиці. Це зразок
зрілого класицизму. Його заклали 1806
року на місці великого дерев’яного собору, який згорів 1781 року. Будівництво тривало 11 років. Керував будівельними роботами чернігівський майстер Федір Заболоцький.
Поряд із собором було зведено двоярусну дзвіницю. На жаль, ця споруда не
збереглася, її у 30-ті роки минулого століття розібрали на цеглу.
У радянські часи у приміщенні собору Різдва Богородиці розміщувався
міський архів. 2005 року храм передали
релігійній громаді.
Неподалік собору Різдва Богороди-

Стрітенський собор.

Миколаївська церква-дзвіниця.

Стрітенський собор будували в нехарактерному для православної культової
архітектури стилі. Це велика тринавна
цегляна базиліка з трьома банями над
входом. Храм має двоскатний дах. Головна баня відсутня. Тривалий час у соборі
розміщувався краєзнавчий музей. Нині
храм переданий Густинському жіночому
монастирю, будівлю активно реставрують.
Далі вглиб історичної зони розта-

шована унікальна Миколаївська церква-дзвіниця. Звели її 1720 року на кошти Гната Галагана у формах українського бароко. Церква мала виконувати, крім культових, ще й оборонні
функції. Таких споруд в Україні майже
не збереглося.
Текст і фото Романа Маленкова
Україна Інкогніта
Поч. у № 141. Закінчення буде.

Нотатки про Голодомор

Адміністративно-територіальні реформи часів Голодомору
Останніми роками стало доброю
традицією святкувати дні міст, селищ,
сіл. З великою помпезністю проводять День Чернігова, і це свято перетворюється на справжній фестиваль,
розтягуючись на кілька днів.
Між тим, наш регіон — Чернігівщина (Чернігівська область, або Чернігово-Сіверщина) — досі не має власного
свята. Час від часу здійснюють спроби
привернути увагу до нашого краю в
цілому, зокрема відзначали 75-, 80-,
85-річчя утворення області, 200-річчя утворення губернії. Однак ці спроби важко назвати вдалими, вони викликають серйозну незгоду серед науковців. Бо, наприклад, новостворена
Чернігівська губернія (1802 рік) постала на руїнах козацької держави —
Гетьманщини і, окрім остаточної втрати решток української автономії, спричинила масове поширення кріпацтва
й занепад культурного життя (наприклад, повсюдне закриття дячківських
шкіл, що у ХVІІІ ст. існували ледь не при
кожній церкві й не мали аналогів у Російській імперії).
А створення області 15 жовтня
1932 р. узагалі чітко прив’язується до
однієї з найтрагічніших сторінок нашої
історії — Голодомору 1932 – 1933 років. Отже, для дослідників ювілеї губернії та області пов’язуються насамперед з часами іноземного панування
та окупації.
На зорі радянської влади одна за
одною відбувалися реформи адміністративно-територіального устрою. У
1923-му на зміну повітам (які існували щонайменше протягом п’яти століть) прийшли райони. Водночас утворені округи, а в 1925-му ліквідовані
губернії.
Ювілеї утворення районів у нас
також відзначають досить пишно й
масштабно. Але ж і там немає чого
радіти — їх створювали більше з міліцейських міркувань, для зручнішо-

го контролювання ситуації. Тобто ніякої турботи про людей, все робили
для вдосконалення механізмів примусу, стеження, придушення. Бо занадто багато було людей, не задоволених політикою радянської влади, а
різні форми повстанського руху спалахували то тут, то там. От і утворили
райони, кордони яких не збігалися з
повітами, зате добре накладалися на
міліцейські райони, що сформували
перед тим.
Так само і з Чернігівською областю. Її появі передувала політика насильницької колективізації та безжального розкуркулення, яка набула
таких масштабів, що зачепила інтереси кожного українського селянина.
Залишатися осторонь свавілля урядовців, відсидітися, відмовчатися ставало просто неможливим. Тож українське село, яке завжди було центром
опору більшовицькій політиці, не могло не повстати. Навесні 1930 р. селянські протести й виступи набули
масового характеру, а всього за рік в
Україні відбулися майже 4,1 тис. масових виступів проти режиму, в яких, за
оцінками фахівців, узяли участь понад
1,2 млн осіб.
Нерідкими були збройні виступи, а
в багатьох селах радянську владу взагалі ліквідували. Однак виступи були
стихійними та розрізненими, тож їх порівняно швидко придушували добре
озброєні й підготовлені війська.
Не випадково на розпал суцільної
колективізації припала чергова адміністративно-територіальна реформа.
1930 року ліквідували округи, а райони підпорядкували безпосередньо
центру. Така структура мала запобігти
об’єднанню селянського антирадянського руху.
За підрахунками фахівців, геноциду українців, відомому як Голодомор
1932 – 1933 рр., передували понад
5000 повстань.

Неспокійним регіоном для влади залишалася Чернігівщина. Одне з
найбільш відомих збройних виступів
проти влади на Лівобережній Україні
— повстання Якима Рябченка навесні
1931 року, що охопило Городнянський
та сусідні Ріпкинський, Сновський,
Менський і Сосницький райони. Навіть у розпал голодування, у серпні –
листопаді 1932 року, на Чернігівщині факти виступів «проти лінії партії»
мали місце у 42 селах і 20 районах.
Тож створення області відбулося
не лише в період, коли штучний голод
набирав обертів, а було пов’язано —
традиційно для радянської влади — не
з благом народу, а з придушенням його
боротьби за власні честь і гідність.
У той час райони не раз укрупнювалися й розкрупнювалися — влада
все шукала управлінську модель, відповідну новим політичним і соціальноекономічним обставинам. А наприкінці
1932 р. столичний Чернігівський район
узагалі був ліквідований і приєднаний
до міста. Утворилася так звана Чернігівська приміська смуга, яка підпорядковувалася Чернігівській міській раді й
міському партійному комітету.
То як же бути з ювілеями області?
Історія Чернігово-Сіверщини аж ніяк
не обмежується двома століттями,
наш регіон відомий уже понад тисячу
років. Крім області та губернії, існувало також Чернігівське воєводство,
а найбільш славну і яскраву пам’ять
залишили по собі Чернігівське князівство та козацький Чернігівський полк.
Приміром, Чернігівське князівство відоме щонайменше від 1024
року і було найбільшим князівством
Київської Русі, займаючи величезну
територію — від Дніпра на заході до
Дону на сході й від Азовського моря
на півдні до сучасного Підмосков’я на
півночі (територія сучасних України,
Білорусі та Росії). До його складу входили такі міста, як Любеч, Новгород-

Сіверський, Глухів, Стародуб, Гомель,
Брянськ, Путивль, Курськ та багато інших. Давньоруські літописи згадують
на території князівства до 70 міст.
Серед найбільш відомих чернігівських князів — Святослав Ярославич,
Володимир Мономах, Олег Гореславич, Давид Святославич, Всеволод
Ольгович, Святослав Всеволодович,
Всеволод Чермний, Михайло Всеволодович. У ХІ – ХІІІ ст. князі чернігівської династії відігравали важливу
роль у політичному житті Русі та неодноразово займали великокнязівський престол у Києві.
Невмирущою славою осяяв своє
існування Чернігівський полк часів
Гетьманщини. Широку славу здобули полковники Мартин Небаба, Степан Подобайло, Василь Дунін-Борковський, Яків і Юхим Лизогуби, Павло
Полуботок.
Тому видається несправедливим,
коли останнім часом найбільше уваги приділяють саме ювілеям області
та губернії, тоді як Чернігівський полк
і Чернігівське князівство залишаються ніби на узбіччі історії.
Вочевидь, найкращим способом
поєднати всі епохи, певним чином примирити їх і не провокувати суперечок
серед фахівців було б запровадження
в календарі Дня Чернігівщини (на зразок Дня Чернігова). Це б дозволило
щороку святкувати день нашого регіону і не прив’язувати його до сумнівних
подій (Голодомор, ліквідація козацького устрою). Водночас у рамках такого
святкування з’являється можливість
згадувати всі основні адміністративні утворення регіону: князівство, воєводство, полк, губернію, область.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Сергій БУТКО,
Український інститут
національної пам’яті,
м. Чернігів

Календар

1 січня 1879 р. на хуторі біля Батурина народився Василь Кирій,
генеральний хорунжий
Армії Української Держави.
1 січня 1888 р. у с.
Кіпті народився Василь
Божко, хорунжий Армії
УНР.
7 січня 1870 р. у м.
Остер народився Аркадій
Заболотний, генеральний
хорунжий Армії Української Держави.
7 січня 1891 р. у м.
Ічні народився Юрій Добриловський, полковник
Армії УНР, лікар, громадський діяч.
12 січня 1894 р. у с.
Козел Чернігівського повіту народився Василь
Еллан-Блакитний, український революційний діяч,
письменник.
14 січня 1894 р. у містечку Синявка на Чернігівщині народився Павло
Дубрівний, хорунжий Армії УНР, Лицар Залізного
Хреста.
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Батурин — гетьманська столиця

Полум’я Смоленської війни

Після Деулінського перемир’я між
Росією і Польщею (1618 р.) територія
Чернігово-Сіверщини, а в її складі і
Батурин, відійшла під владу Речі Посполитої. У квітні 1625 р. Щасний Вишель, польсько-королівський ротмістр, отримав від короля Владислава Вази доручення зайнятися заселенням Сіверського краю. Осадчим
Батуринського городища він поставив свого слугу Матея Стахурського.
Поселенцям на цих територіях надавали пільги та привілеї на 14 років.
Відтоді почалося будівництво Батуринської фортеці.
На початок 1630-х років місто
вже належало Стародубському старості Павлу Тризні, який за королівською згодою від 11 лютого 1631 р.
отримав Батуринську волость. Саме
в той час відбулося активне заселення й господарське освоєння земель,
з огляду на вигідне географічне становище Батурина.
У 1632 р. спалахнула Смоленська
війна між Московською державою та
Річчю Посполитою за володіння Смоленськом і прилеглими територіями.
Козаки брали участь у війні на боці
поляків.
У листопаді – грудні 1632 р. бо-

ярин Михайло Борисович Шеїн, командувач московських військ, виконуючи царську волю, розпочав воєнні дії проти поляків, рухаючись з
Дорогобужа до Смоленська. В історичному документі зазначено: «Польскому и литовскому королю отомстить, и города, которые отданы
Польше и Литве за саблею, поворотить по-прежнему Московскому государству».
Саме під час Смоленської війни в перші її місяці московські війська підкорили ряд українських міст,
які пролягали на їхньому шляху: Почеп, Новгород-Сіверський, Стародуб,
Мену, Борзну та інші.
Не оминула Смоленська війна й
теренів Батуринської землі, яку захопили та спалили в листопаді 1632
р. московські війська на чолі з Никифором Яцином, боярином з Путивля.
У місті на той час перебували
польсько-литовські й козацькі військові сили. За даними московської розвідки вони були тут зосереджені начебто з метою здійснення збройного нападу на Рильськ
і Путивль. Батуринська залога на
1632 р. налічувала всього 200 осіб.
З них реєстрових найманих козаків

з Ніжина було близько 80-ти.
Московсько-путивльські воєводи Андрій Москальський та Ігнат Уваров, дізнавшись, що в Батуринській
фортеці перебувають польсько-козацькі війська, в листопаді 1632 р.
послали до Батурина загін на чолі з
Никифором Яцином, щоб заволодіти
містом. В «Актах Московского государства» йдеться: «… И государевы
люди Батурин острог взяли и выжгли,
и многих литовских людей побили, и
знамена и барабаны поимели, в плен
взяли литовских людей 48 человек, а
иных литовских люди в остроге пожгли…».
На той час Батурин — місто Речі
Посполитої — було захоплене московськими військами, спалено, вилучено багато збіжжя та боєприпасів,
які там знаходилися. Більшість героїчних захисників полягла під час оборони фортеці, частина потрапила в
полон до московського війська.
Можна припустити, що залога міста складалася не з професійних військових, а більше із дворових
службовців. До того ж первинні оборонні споруди виявилися не досить
міцними, це й дало можливість легко
взяти його в листопаді 1632 р.

350-та річниця

Московські війська не стали тут
залишатися, а рушили далі, зруйнувавши Батурин. Польсько-литовські
та козацькі збройні загони почали
зосереджуватися в Борзні.
Після вчинення такого злочину
Никифор Яцин за вірну службу московському царю був щедро нагороджений: «И за тую службу дано государева жалованья Никифору Яцыну:
камка куфтырь, тафта добрая, денегь
10 рублей, чарка в 4 рубля…». Саме
про це зазначено в одному з державних актів Московії.
На початку війни поляки зазнавали поразок, тому одразу почали
докладати чимало зусиль, аби належним чином укріпити міста, які їм
належали, щоб не допустити більше «московитів» на свою територію. У Батуринській фортеці поновили вали, частоколи, поглибили рови.
Невдовзі фортеця мала розгалужену
сітку підземних комунікацій: порохові погреби, схови, вилазки, колодязі.
Таким чином, Батурин у вирі Смоленської війни як опорний пункт поляків зазнав руйнувань та спустошення
московськими військами в листопаді
1632 р.
Наталія ЦАПКО

«Виноград Христов»

У період гетьманування І. Мазепи Батурин був осередком культурного життя Лівобережної України.
Тут жили й працювали культурні діячі, будували величні храми, звучали визначні твори.
Проповідь Стефана Яворського «Виноград Христов», написана
1698 року, вважається найпопулярнішим панегіриком XVII – XVIII ст.
Цю урочисту промову замовив гетьман Іван Мазепа з нагоди одруження свого племінника Івана Обідовського з Ганною Кочубей. Вінчання
відбулося в Троїцькому соборі міста Батурина, на якому ігумен Свято-Микільського Пустинного монастиря Стефан Яворський проголосив свою блискучу промову. Весілля
бучно відзначили в гетьманському
Батурині 1698 року.
У проповіді «Виноград Христов»
переказано євангельську притчу
про виноробів, де виноград зображено як символ крові Ісуса Христа.
Тему та ідею своєї проповіді Стефан
Яворський успадкував з проповіді Петра Могили «Духовна мова при
службі пана Януша Радзивіла з Марією, донькою молдавського князя»
(1654 р.).

«Виноград Христов» розпочинається із присвяти гетьману І. Мазепі,
який був присутній на церемонії. У
ній Стефан Яворський називає гетьмана «защітителем» та «благодетелем» і бажає йому здоров’я, довголіття, щасливого панування. У фрагменті твору «Глянь, як в Русії міцно
святу віру знають» автор використовує ту саму символіку човна, бурхливої води та «кітви» — якоря, до якого
подібний герб І. Мазепи, таким чином висловлює почуття глибокої поваги до гетьмана:
«Глянь, як в Русії міцно святу віру
знають
Що пекельні ворота її не здолають.
Хрест на кітві ствердився при обох
світилах —
Виявляється віри пресвятая сила.
Марно тож витікають злочестивих
ріки,
Хрест незрушний на кітві буде
навік-віки,
Сама тьма князя ночі нічого
не вдіє —
При хресті світил Зірка небесна
ясніє».
Багато гарних слів було сказано і для нареченого, полковника
ніжинського Івана Обідовського,

автор згадав і про його меценатську діяльність стосовно Києво-Могилянської колегії. На завершення Стефан Яворський побажав молодому подружжю: «Тихомирнаго
многолетствіїя; веселїя безпечалного непрестающого, и творенїя
воле Г(оспо)дней, еже есть брашно
нее гиблющее, но пребывающее в
векъ века… Да бл(а)г(осло)вит васъ
Г(оспо)дь Б(о)гъ…».
Гетьман Іван Мазепа був вражений проповіддю талановитого оратора й особисто висловив Стефану
Яворському побажання побачити
цю промову в друкованому вигляді. У
присвяті своєї книги «Виноград Христов» С. Яворський написав: «Христос
Спаситель не наказував приховувати таланти. Але мої проповіді, які
мені заради святого послуху приходилось говорити в різних місцях, навряд чи можна назвати талантом.
Отже, не згрішив би я, якби зарив
цей незначний розуму мого плід в
глибокому забутті і вічному непам’яті
вертепі, як річ, що недостойна оприлюднення. Не зважився б я видати і
цю мою проповідь, якби не примусило мене трикратне Вельможності Вашої на цю справу повеління».

Титульна сторінка книги
«Виноград Христов».

Книга «Виноград Христов», що
налічує 23 аркуші, була надрукована 1698 року в друкарні Києво-Печерської лаври. На сьогодні вона
відома у двох варіантах. Примірник
книги першого варіанту знаходиться у Львівській науковій бібліотеці
ім. В. Стефаника. Другий варіант —
у Харківській науковій бібліотеці.
Руслана ОГІЄВСЬКА,
Національний заповідник
«Гетьманська столиця»

Краща фотографія області в конкурсі «Вікі любить пам’ятки»
Це міжнародний фотоконкурс історичних пам’яток, який проводить Вікіпедія —
українська Інтернет-енциклопедія. У конкурсі 2018 року підбито проміжні підсумки
— визначено переможців у кожній з областей. Тепер вони позмагаються за перемогу
на всеукраїнському рівні.
Кращою фотографією по Чернігівській

області стала робота Романа Наумова
«П’ятницька церква в Чернігові, що відображається в новому фонтані».
П’ятницька церква — унікальний витвір давньоруської архітектури. Її було споруджено наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ
століть на чернігівському посаді біля торгу й названо на честь святої ПараскевиП’ятниці — покровительки торгівлі, сільського господарства, сім’ї. Сучасний вигляд храму — реконструкція його в первісних формах.
Пам’ятка розташована у сквері Богдана
Хмельницького, поблизу центральної площі міста. При реконструкції скверу торік тут
було побудовано ряд фонтанів. В одному з
них (на фото) — відбиток храму у воді.
П’ятницька церква входить до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

Церква в Жуклі.

***
Трохи поступилися переможцю за балами фото із зображенням Покровської церкви в Жуклі Корюківського району (автор
Олександр Мальон) та гармат на Чернігівському Валу (автор Сергій Криниця).

обрання гетьманом
Дем’яна Ігнатовича
Делегація Національного заповідника «Гетьманська столиця» (Батурин) на чолі з генеральним директором Наталією Ребровою 14 грудня
взяла участь у заходах
у Новгороді-Сіверському, присвячених 350-ій
річниці обрання гетьманом Дем’яна Ігнатовича. Саме в цьому місті 17
грудня 1668 року його
обрали гетьманом Лівобережної України.
Під час заходу на території Спасо-Преображенського
монастиря
було відкрито пам’ятний
знак, присвячений цій
важливій події. Ініціатор
встановлення знака —
заповідник «Гетьманська
столиця». Втілив ідею колектив Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника
«Слово о полку Ігоревім»
за сприяння місцевих меценатів та громадських
діячів — Віталія Рожка,
Ігоря Подоляки, Анатолія
М’ячина.
У Петропавловській
церкві відбулася заупокійна літія за гетьманом
Ігнатовичем — чи не перша за три століття від
його смерті.
Був проведений круглий
стіл,
присвячений обранню гетьмана. Участь у ньому взяли представники Національного університету
«Чернігівський колегіум»
ім. Т. Шевченка, Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя,
Центру пам’яткознавства
НАН України, Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури, музею-заповідника
«Слово о полку Ігоревім»,
Національних заповідників «Глухів» та «Гетьманська столиця».

Перший Всеукраїнський
археологічний
з’їзд відбувся в Ніжині
Він був організований на базі Ніжинського державного університету ім.
М. Гоголя. У з’їзді взяли участь 166 науковців (що становить майже половину археологічних фахівців країни), які заслухали близько 150 доповідей на засіданнях
8-ми секцій. А саме: археологічна інформація; історія науки; археологія кам’яної
доби; археологія енеоліту — бронзового
віку; племена раннього залізного віку та
античний світ Північного Причорномор’я;
археологія ранніх слов’ян; археологія
Давньої Русі, пізнього середньовіччя та
нового часу; Київ і східний світ.
У з’їзді, зокрема, взяли участь науковці Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», викладачі Національного університету «Чернігівський колегіум» ім.
Т. Шевченка.
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Ісак Мойсейович Клейнер: дорога життя

Завершуємо публікацію спогадів про
І. М. Клейнера (1927 – 1995), засновника і керівника туристичного клубу «Вогнище» з Куликівки. Це глава з книги про нього «Дорога життя», яку щойно видав турклуб. Автор глави —
старша сестра І. М. Клейнера Тамара Мойсеївна Клейнер (на фото). Їй нині 94 роки, вона
мешкає в Ізраїлі.
Моє призначення в Куликівку. Голодні повоєнні роки. Наприкінці серпня 1948 року я приїхала
до Чернігова. Місто було зруйноване. Між будинками — величезні пустирі. Ноги грузли в піску. Завідувач обласного відділу охорони
здоров’я Георгій Пилипович Брага,
молодий, енергійний та розумний,
дав мені призначення — районним педіатром у Куликівку.
Мені йшов 24-ий рік. За словами Браги, Куликівка — райцентр на
залізниці. Головним лікарем на той
час працював Пилип Васильович
Магаровський, старий земський лікар, у якого було чого повчитися.
Спочатку я оселилася в будинку, де знаходилася лікарняна кухня. Також дали мені стіл, стільці,
ліжко.
Приїзд брата до Куликівки.
1949 року я запросила до себе в
гості Ісака. Коли побачила брата, стала просити взяти академічну відпустку й оселитися на рік
у мене, щоб хоч трохи відпочив і
зміцнів. Самопочуття було в нього погане, й він погодився. Я робила все, щоб Ісаку було добре. Тут, у
Куликівці, він захопився малюванням. Потрібні були фарби, полотно.
Брат потоваришував з головним
лікарем Пилипом Васильовичем.
Той допоміг йому влаштуватися
в школу викладати літературу, на
час декретної відпустки вчительки.
Хоча брат був студентом технічного вишу, але загальний розвиток
мав прекрасний.
Якось Ісак підготував доповідь для конференції вчителів району. На цю конференцію прибув
завідувач освіти області Твердохлєбов. Він звернув увагу на моло-

дого і грамотного вчителя. Поговорив з директором школи й порадив не упускати цього вчителя.
Урешті брат залишився в Куликівці. Він любив дітей, розумів їх. Діти
відповідали щирою прихильністю.
Ісак не нав’язував дітям своєї думки, а ніби радився з ними. Ця повага до особистості дитини залишилася у брата на все життя. Він вступив до Ніжинського педагогічного
інституту, закінчив виш заочно.
1951 року я вийшла заміж і виїхала з Куликівки. Ісак залишився
один.
Шість років роботи брата на
Вінниччині. Через два роки після заміжжя мій чоловік захворів на виразку шлунка. Жили ми з
матір’ю. Я працювала завідувачкою дитячого відділення. Захво-

рювання в чоловіка було тяжким.
Брат часто приїжджав до нас, допомагав, чим міг. Ми дуже хотіли,
щоб Ісак переїхав до нас. І він переїхав. Влаштувався вчителем у
Слободі-Шлишковецькій МогилівПодільського району. Авторитет
мав величезний. І все ж його тягло
назад, до Куликівки. Він сумував
за селищем, за дітьми, друзями.
Повернення до Куликівки.
Ісак прожив поруч з нами шість років. І все-таки любов до Куликівки
перемогла. Він повернувся туди.
Я залишалася в Могилеві-Подільському. На той час уже мала двох
дітей. Зустрічалися ми, як правило, в Києві, в Михайла Борисовича. Я дуже просила брата подумати про створення власної сім’ї, але
він відмахувався від розмов на цю
тему. Надто сильно любив Клару,
і вона підходила йому за інтелектом. Але іншої Клари не зустрів.
І згодом, перед відходом з життя,
він писав: «Самотньому всюди пустеля».
У травні 1985 року брат писав
моєму меншому синові: «Одружуйся скоріше, без сім’ї на світі жити
важко».
Якось узимку я приїхала до
нього на один день. У кімнаті в Ісака було затишно: акваріум, кактуси, багато книг. Ми душевно поговорили. Тоді він уперше мені сказав, що даремно не одружився і не
створив сім’ї. «У будь-якому випадку це краще, ніж самотність». Коли
я написала про Клару, Ісак відповів, що вже пізно цим займатися,
пояснив, що він уже не той, як у молодості, що в кожного з них склався свій стереотип, і невідомо, що б
вийшло з цього одруження. «Ні, я
не можу ризикувати!»
І помер самотнім, не
було в нього домашнього тепла і своїх дітей.
Племінники. Старший мій син народився 4 квітня 1957
року. Школу закінчив
із золотою медаллю.
У школі отримав 1-ий
розряд із шахів. Закінчив Воронезький
університет за спеціальністю «топологія та
алгебраїчний аналіз».
Три роки працював у науково-дослідному інституті автоматики, а
1983 року за конкурсом потрапив
у Тартуський університет математиком у фізичну лабораторію, де
працював до виїзду в Ізраїль.
Мій брат дуже любив музику,
розпізнав у сина здібності до музики, подарував йому чеський акордеон. Учитися музики син став з
8-го класу середньої школи. Навчався легко й нині чудово грає як
по нотах, так і на слух.
Менший син народився 1 січня 1962 року. Навчався в школі
прекрасно. Закінчив школу 1978
року, вступив до Тартуського університету на медичний факультет.
Ісак обожнював племінника і просив віддати йому в Куликівку. Але
я цього не зробила. 1986 року син
закінчив університет, 1992 року
захистив кандидатську дисерта-

цію. Нині він у Беер-Шеївському
університеті працює в лабораторії
мозку, вивчає інсульти та ін. Обидва мої сини вільно володіють англійською, в Ізраїлі швидко опанували іврит.
Дядька вони дуже любили, і їм
дуже боляче, що його вже немає в
живих.
1986 року помер мій чоловік.

Розпад СРСР. Наш переїзд з
мамою до синів в Естонію. У вересні 1990 року я переїхала з мамою
до синів в естонське місто Тарту за
обміном житла. У грудні 1990 року
Естонія відокремилася від СРСР. І
життя відразу різко ускладнилося:
двох пенсій — моєї та маминої —
насилу вистачало на оплату квартири. Була введена карткова система на продукти харчування. 1992
року відбулася грошова реформа:
все, що ми зібрали по крихтах за
42 роки життя, віддали за місяць за
квартиру. Ми були в розпачі й вирішили поїхати в Ізраїль. Разом з дітьми і братом обговорювали питання про від’їзд до Ізраїлю. Ісак категорично відмовлявся тоді їхати.

У лютому 1993 року ми вирушили в дорогу через Таллінн –
Гельсінкі. «Сохнут» безкоштовно
перевіз нас до Ізраїлю через весь
континент. Ми приїхали 22 лютого
1998 року.
Переїзд з Естонії до Ізраїлю.
Так склалося, що в Ізраїль ми приїхали без грошей і без речей. Перші півроку існує допомога, яка називається кошиком абсорбції, йде
переважно на оплату житла. З цієї
мізерної суми я послала кошти
братові, щоб він зміг приїхати. Ісак
приїхав до нас на зимові канікули
з 23 грудня 1994 року до 12 січня
1995 року.
Враження про країну. Листи
від брата йшли довго, по півтора –
два місяці. Мама плакала, тужила
за сином. Я часто писала йому. Ми
сподівалися, що Ісаку сподобається в нас і він залишиться. Під час
приїзду на зимові канікули брат
був веселим, бадьорим. Він з ранку до вечора цікавився абсолютно
всім. Багато спілкувався з російськомовними людьми. Його вразили достаток, а також те, що можна жити «по кишені». Дні були теплі,
красиві. Ісак поїхав, у захваті від
побаченого, і в січні 1995 року написав під враженням від цієї поїздки вірш про Беер-Шеві, який був
надрукований у «Єврейській газеті» в Києві, нам його вислав Михайло Борисович.
Прохання брата про виклик,
бажання переїхати до нас. Про
перенесений навесні 1995 року
грип брат мені не писав. Я про це
дізналася після його смерті. Звичайно, зима була важкою. Ісаку 7
січня 1995 року минуло 68 років.

Самотній людині в такому віці нелегко. У травневому листі просив
замовити йому виклик. Я зробила це 12.06.1995 р. Але папери ці
оформляють тепер дуже довго.
І тільки в липневому листі прослизнули скарги на погане самопочуття. На моє запитання Михайлу Борисовичу «Що з братом?» той
відповів: «Усе в порядку».
А 2 серпня 1995 року вночі я

дізналася, що брата немає в живих. Міркувати про причини смерті можна багато й довго, але ніхто
толком так і не знає до сьогодні
про його захворювання. Брат до
лікаря не звертався. Чому? Я так
ніколи вже і не дізнаюся... Чому не
поборовся за себе? Якби він був зі
мною, я б боролася до кінця. Але...
Смерть мами. Мої переживання. Про смерть сина мама нічого не знала, і я їй не говорила.
Їй було 99 років. Навіщо зайві потрясіння? Що вона могла виправити? Але мама хвилювалася через
нього, часто плакала. 10 вересня
1995 року вона впала біля крісла
й отримала перелом стегна. 20 вересня 1995 року додалося запалення легенів. Її відвезли в лікарню, де зробили все можливе, але
24 вересня 1995 року не стало й
мами.
Втрата цих двох найдорожчих
мені людей відразу зістарила мене
і змінила погляди на життя. Я оплакую неповернуте минуле.
Заключне слово. Думка про
те, що ніколи вже не побачу брата, наводить жах. Щодня оплакую
його відхід з життя і прощаюся не
тільки з улюбленим братом, а й із
життям, прожитим поруч з ним.
Усе нагадує про нього, все дихає
ним. Ще недавно Ісак працював,
радів життю. Пригадую його серйозні й жартівливі слова, усмішку.
Брат завжди буде в моєму серці й
думках.
Я вдячна всім, хто знав і любив
його та зберігає про нього пам’ять.
Закінчення.
Поч. у №№ 139 – 141
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Експозиція
музею — про 1920 –
1930-ті роки
В обласному історичному музеї
ім. Василя Тарновського відкрилася
експозиція «Чернігівщина 1920-х –
1930-х рр.», присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії Чернігово-Сіверського краю та України загалом.
Над її створенням працювали
співробітники відділу науково-експедиційної роботи Тетяна Журавльова, Світлана Сергєєва та Олександр Бондар під керівництвом заступника директора музею Людмили Линюк.
Експозиція розповідає про жорстокі методи встановлення радянської влади, репресії проти інтелігенції, церковнослужителів наприкінці 1920-х років, трагедію колективізації, Голодомор 1932 – 1933
років, репресії 1937 – 1938 років.
Усі артефакти, світлини, предмети представлені у фондах музею.
Два дзвони, які наприкінці 1920-х
років були зняті з церков, направлені на переплавлення, але потім
вилучені та збережені в запасниках
музейними працівниками. А від третього дзвону в експозиції — лише
уламок: вірогідно, «старанні активісти» радянської влади скинули
його із дзвіниці, й він розбився. Поруч — матеріали про громади Української автокефальної православної церкви, що 1921 року виникли в
Чернігові, а наступними роками —
в інших регіонах Чернігівщини. Привертає увагу світлина Євгена Тичини — священика УАПЦ, брата поета
Павла Тичини.
Деякі нові рідкісні експонати
музейники отримали з архіву СБУ
та Державного архіву Чернігівської
області.
В експозиції представлений повстанський рух 1919 – середини
1920-х років: фото учасників підпілля і повстанських загонів, Івана Васильчикова (отамана Галаки), його
вбивці Гончарова, окремих представників ЧК і чекістських загонів,
що полювали на Галаку, протоколи
допитів, зразки зброї. І тут же — матеріали про комбіди та розділ про
голод 1921 – 1923 років.
Тему колективізації (створення
колгоспів і «наступ на куркуля») суміщено з матеріалами селянських
повстань того часу: протокол допиту керівника одного з найбільших
повстань на Чернігівщині Якима
Рябченка, зразок селянської зброї
(французька гвинтівка «Лебель»),
вирок «трійки» одному з учасників
загону Леонтію Жолдаку та його
фото, яке він надіслав рідним із заслання.
Поруч з експозицією, що присвячена Голодомору 1932 – 1933
років (зокрема, фото Миколи Боканя з Батурина), знаходимо унікальні матеріали розділу про «Торгсин»:
фото крамниць, їхніх співробітників
і приймальників цінностей, зразки
товарних ордерів і розрахункових
книжок.
Період репресій і терору 1937 –
1938 років представлений у вигляді інтер’єру кімнати слідчого й матеріалів однієї з кримінальних справ.
Окремий стенд займають матеріали масових поховань жертв репресій того часу, виявлені 1989 року на
околиці Чернігова в урочищі Халявинське.
Завершує експозицію мапа адміністративно-територіальних змін,
що відбувалися на Чернігівщині
протягом 1919 – 1939 років.
Сергій ГОРОБЕЦЬ
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Світ літератури і мистецтва

Капела бандуристів
привітала діток
центру «Відродження»

Артисти капели бандуристів імені Остапа Вересая обласного філармонійного центру — завжди бажані гості в Чернігівському центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження», вже
кілька років поспіль вони дарують дітям святкові
концерти.
20 грудня колектив завітав до Центру, аби привітати дітей зі святом Святого Миколая. Маленькі
та дорослі глядачі насолоджувалися красою української пісні.
Прийшов до діток на свято і Святий Миколай з подарунками.

Допоможемо
військовим
створити
бібліотеку
Бажання
військовослужбовців читати спонукало Чернігівський полк
зв’язку облаштувати бібліотеку. Обласна бібліотека ім. В. Короленка з радістю підтримала ініціативу та згодилася допомагати створенню книгозбірні.
Бібліотекарі
нададуть
кваліфіковану
методичну допомогу, передадуть
певну кількість книг. Вони
планують передавати книги ще й у госпіталі та на
передову.
Бібліотека звертається до всіх небайдужих допомогти зібрати літературу до новоствореної книгозбірні. Приносьте книги
(бажано видані у 2015 –
2018 роках) до бібліотеки
(проспект Миру, 41, тел.
77-45-63).

Загинув народний артист України Петро Ластівка,
свого часу — актор Чернігівського театру
Під час пожежі в житловому будинку Тернополя загинув народний артист УРСР Петро Ластівка, якому виповнилося 96 років.
Актор, режисер, літератор, заслужений артист УРСР
(1972), народний артист УРСР (1980). Учасник Другої
світової війни, гвардії лейтенант, розвідник.
Закінчив школу кіноактора при Київській кіностудії
художніх фільмів (нині студія ім. О.Довженка). Працював у Закарпатському та Чернігівському музично-драматичних театрах. У 1960 – 1988 — актор Тернопільського музично-драматичного театру. Зіграв понад 100
ролей.

Бернард Шоу: добра й мудра іронія
У попередньому номері газети
ми розповідали
про видатного англійського драматурга Бернарда
Шоу. Також друкували афоризми
з його висловлювань і творів. Ось
ще деякі з них.

Злодій — не той, хто краде, а той, кого
зловили.
Люди ніколи не дорослішають. Вони
просто вчаться поводитися на людях.
Революції ніколи не полегшували тягаря тиранії, вони лише перекладали цей
тягар з одного плеча на інше.
Секрет успіху в тому, щоб викликати
обурення в якомога більшої кількості людей.
Якщо ви починаєте із самопожертви заради тих, кого любите, то закінчите
ненавистю до тих, кому принесли себе в
жертву.
Непристойність можна відшукати в
будь-якій книзі, за винятком телефонної.
Читаючи біографію, пам’ятайте, що
правда ніколи не годиться для опублікування.
Якщо коли-небудь, ганяючись за щастям, ви знайдете його, то, подібно до старої, яка шукала свої окуляри, виявите, що
щастя було весь час у вас на носі.

Моя слава зростала з кожною моєю
невдачею.
Навчився говорити — значить, виріс,
навчився мовчати — значить, порозумнішав.
Людина без адреси підозріла, людина
з двома адресами — тим більше.
Демократія не може стати вищою від
рівня того людського матеріалу, з якого
складені її виборці.
Сигарета — це бікфордів шнур, на одному кінці якого — вогонь, а на іншому —
дурень.
Життя — це не пошук себе. Життя —
це створення себе.
Що скаже історія? Історія збреше, як
завжди.
Усі великі істини починалися як блюзнірства.
Мій спосіб жартувати — це говорити
правду. На світі немає нічого смішніше.
Самотність — велика річ, але не тоді,
коли ти один.
2 відсотки людей — думають, 3 відсотки — думають, що вони думають, а 95
відсотків людей краще помруть, ніж будуть думати.
Життя, в якому припустилися багатьох помилок, не тільки більш благородне, а й більш корисне, ніж життя, в якому
не зробили нічого.
Адже я лише хочу, щоб усе завжди
було по-моєму.
Завжди краще зберігається в таємниці те, про що всі здогадуються.
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Українські сатира й гумор
Микола БОСАК

Полювання на… обранця

У нас, я ні на секунду не сумніваюся,
і у вас вибори до парламенту проходили
бурхливо. Плюньте мені в ліве око, якщо у
вас, як і в нас, висувався лише один претендент. Заліпіть мені з розмаху у праве
вухо, якщо ті кандидати не обіцяли всім
підряд в обмін на голоси за них показати
кіз у золоті. А як отримали мандати й почали ними під скляним куполом мандатити,
то згадують про народ лише тоді, коли беруть штурмом трибуну або стоять у круговій обороні довкола спікера.
Ми весь вік без цих депутатів жили, й
нічого. Ну, як вони вже розвелися, що твої
колорадські жуки, як обіцяють із кризи
вивести й допровадити до Європи, то ми
й повірили. А вибрали, то де не було води
— тепер і не капне; де котельні не працювали — то й нині виборці зубами цілі увертюри виклацують; де електрику вимикали
раз на день — тепер раз на тиждень вмикають.
Зібралося наше село на сходку, вирувало, мітингувало, а тоді давай у мій бік
пальцями тикати:
— Ви, Кириловичу, агітували нас за
цього кандидата?
— Агітував, — кажу, — бо він же в телевізорі частіше від реклами мелькав.
— Так де він тепер?
— Так відомо ж де — в Києві.
— А де ж газифікація села, макуха
для ферм, комп’ютер для школи, дороги з
твердим покриттям, вставна щелепа для
діда Андрія і шиті валянки для баби Пріськи?
— Так відомо ж де...
— Ви в нас, Кириловичу, чоловік грамотний, відповідальний, поганяйте до Києва, і нехай депутат свої обіцянки повиконує, або заберіть наші голоси за нього назад.
Напекли мені в дорогу розсипчастих
коржиків на салі, насипали торбу насіння, і я вирушив до столиці. Якби наперед
знав, що то за подвиг — свого депутата
стріти — краще б політичного притулку аж
у Китаї попросив.
Верховну Раду я знайшов швидко, бо
її в столиці кожен собака знає. А ось там
мене й чекала стіна. Подивитися збоку —
то наш законодавчий орган обставлений
зусібіч тоненьким невисоким металевим
парканчиком. Я б його переліз і штанів у
делікатному місці не порвав, але ж кругом у формі дебелі хлопці походжають, які
тільки й знають, що: «Ніззя!» та «Нє положено!»
— Та зрозумійте ж! Я ж не депутат, я не
можу наказу земляків не виконати! — пояснюю їм у розпачі, а вони тільки головами крутять, ніби від президентських мух
відмахуються.
Довелося на ходу стратегію і тактику
розробляти, бо там таких, котрі на лови
своїх обранців приїхали з усієї України, десятків три набереться. Деякі вже по тижню ждуть, щоб бодай через дорогу ненаглядного уздріти.
Мені ж з першого дня пощастило. Уже
наче всі на сесію зібралися, гляну, аж машина зупиняється, й наш вилазить. Я ж від
радості як закричу на весь Київ:
— Авер’яне Віссаріоновичу, я з вашого
округу! Вам від виборців вітання привіз!
Він оглянувся, розцвів на виду, ще й рукою помахав, як ото Брежнєв було на стіні над мавзолеєм, — і гульк за товстелезні двері, що ними не тільки від виборців, а
й від татаро-монголів можна уберегтися.
До вечора я його по цей бік вулиці Грушевського чекав, людські вже всі вийшли,
а мій як крізь землю провалився. Чого я
його тим привітом злякав, думаю, треба було сказати, що гостинця привіз, мо’
клюнув би?

Наступного дня я раненько — під парламент. І знову пощастило. Він, мабуть, також раніше хотів проскочити, доки мене
немає. Бачу, що не спіймаю. Доки він з машини висідав, а охоронці нічого екстремального не сподівалися, я з невластивою моєму віку швидкістю пронісся через
вулицю, перемахнув через парканчик — і:
— Добридень, Авер’яне Віссаріоновичу! Я з вашого округу!
— Добрий день! — щиро потис він мою
руку. — Я дуже поспішаю, — і фіть за ті
самі важкі двері.
А мене охоронці під руки, та на цей бік
вулиці, де зона недепутатів.
Гляну, йде колона пікетувальників Верховної Ради з прапорами дрібних партій і
транспарантами такого змісту, неначе
тим, хто їх несе, вже півроку зарплати не
дають і всі пільги прибрали. Я до них. Стали ми в парку перед вікнами законодавців і колядуємо: «Ганьба!» «Депутатам —
наше життя!»
Ніхто нас не слухає, тільки вряди-годи
який червонощокий народний депутат з
вікна визирне і заховається в залі для нашого блага нові закони приймати.
Сесія собі йде. Ми собі стоїмо. Нікуди
ніхто не поспішає, а чого ж — століття тільки почалося. Розпитали мене пікетувальники про мої поневіряння, і уклали ми такий бартер: я з ними кричатиму і транспарантом махатиму, коли телевізійники
їх зніматимуть, а вони допоможуть мого
зловити.
Зняли нас на всі телеканали, які в
Україні є. Тоді хлопці обірвали полотнища
транспарантів від держаків, скрутили з
полотнищ аркан, ждемо. Аж ось виходять
обранці на свій двогодинний обід. Тільки
я у свого пальцем ткнув, як одна група пікетувальників від Маріїнського палацу, а
друга з вулиці Грушевського прямо з-під
коліс машин як кинуться його заганяти, як
заулюлюкають. А давно не оплачуваний
пролетар зозла як пошпурить аркан...
...Ех, так шкода! Сантиметрів десять
усього не вистачило. Міліціонера спіймали, а наш Авер’ян — стриб в авто — і пишіть листи дрібненьким почерком.
Невдача дуже вплинула на мій менталітет. Без ніякої надії приплівся наступного ранку до склянокупольного будинку.
Дурнісінько простовбичив півдня, із сумними думками не знати чого побрів у парк
навпроти Кабміну, що ото позаду парламенту. Ноги самі чомусь туди понесли. Гляну — а з «чорного ходу» мій обранець на
всі боки сторожко виглядає, щоб до машини непомітно добігти.
Мене ніби хто шилом у м’яке місце.
Я з-за кущів — стриб до нього! Хвать за
полу! Він би, звичайно, за такої вгодованості втік, залишивши полу в моїх руках
на сувенір, але пожалів дуже дорогого
піджака.
— Змилуйтеся! Дві лекції у вишах, три
зустрічі з бізнесменами, чотири презентації з фуршетами! — запхикав він.
— А ви, золотий мій, змилуйтеся: обіцяли дорогу, газ, комп’ютер, валянки, —
почав я перераховувати накази виборців.
— Та хіба ж ви дошкільнята? Це ж такий передвиборний піар був!
Як почув я те слово — випустив полу.
І оком не змигнув, а він уже тільки закурів машиною. От тобі й гуманіст, захисник
народу, політична еліта... А я повірив. Якби
знав, що воно таке «ге», хіба б радив землякам за нього голосувати?
Уже п’ятий захід пікетувальників змінився. Уже депутати на канікули
роз’їхалися, а я все стою під парламентом
і думаю: чи мені назад у село піарити, чи
таки просити політичного притулку в Китаї?

Світ домашнього читання
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придумали «кравчучку»
й «кучмовоз»,
такі винахідливі щодо транспорту. Інколи
люди
демонструють просто
«чудеса техніки».

Переходячи вулицю
на зелене світло, вір у торжество справедливості.
Мистецтво має сенс,
якщо воно правдивіше від
дійсності.
Класика — зразок
того, як треба писати і як не
треба.
Слабка сатира — це
наклеп на дійсність.
Якщо дійсність смішить, значить, гумористи
стають літописцями.

Було колись...

Митридат VI Євпатор,
грецький цар, був видатною постаттю свого часу:
любитель грецької культури і знавець 22 іноземних мов, тонкий дипломат і
красномовний оратор.
Після загибелі батька йому довелося покинути батьківщину, бо мати
не бажала бачити сина новим правителем. Митридат
VI намагався отруїти сам
себе — так він виробляв
імунітет проти отрути.

Ознаки того, що ви закохані
Але під час закоханості до адреналіну додаються дрібка дофаміну та інших гормонів задоволення, й народжуються відчуття вже зовсім не такі, як при переляку.

Втрачаєте апетит
Це знову вплив окситоцину. Дослідження показали, що підвищення рівня цього
гормона притлумлює відчуття голоду й призводить до зниження кількості необхідних
калорій. Так що через кохання дійсно можна
схуднути.

Дарій III, перський цар,
правив у 336 – 330 рр. до
н.е. Він запропонував Олександру Македонському величезну суму — еквівалент
$ 1 млрд, щоб той здався.
Але Олександр розбив його
війська й захопив Персію.

— Шановний, підкажіть, як дійти до психлікарні?
— Подивіться кілька телесеріалів.

☺

☺

☺

Суддя — підсудному:
— Ви повинні говорити
правду, тільки правду й нічого, окрім правди. То що
ви скажете суду?
— А що тут скажеш за
таких обмежень?!

☺

☺

☺

— Хто у вас у домі хазяїн: ти чи дружина?
— Звісно, я!
— А чого ж ти, коли
вип’єш, спиш під дверима?
— Бо хазяїн: де хочу,
там і сплю!

☺

☺

☺

— Подруго, в тебе такий красивий картатий
шарф! Днями я такий бачила на клоуні в цирку.

☺

☺

☺

☺

Розширюються зіниці
Любов — це, звичайно, не хвороба,
але в неї є явні ознаки, які вказують на
те, що між вами — не просто дружба.

Відчуваєте себе трохи п’яним
«П’яний від кохання» — не такий уже
фігуральний вираз. Легке запаморочення,
відчуття ейфорії і того, що немає нічого неможливого, — знайомі відчуття після першого побачення? Учені з’ясували, що алкоголь і окситоцин, який називають «гормоном кохання», діють на мозок приблизно
однаково. При підвищенні рівня цього гормона збільшуються симпатії до ближнього, схильність до самопожертви, щедрість
і довіра, водночас страх, тривожність і рівень стресу сильно знижуються. Тому людина відчуває після першого поцілунку те
саме, що після випитого келиха шампанського.

Стаєте менш чутливими до болю
Дослідження медичної школи Стенфордського університету показало, що почуття
закоханості дає дію, порівнянну з ефектом
знеболювальних препаратів.

Почуваєтеся так, ніби пробігли
стометрівку

☺

— Хочу — слухаю дружину, не хочу — лежу в
травматології.

☺

— Риммочко, уявляєш,
ми з чоловіком почали сваритися одразу в день весілля! Він попрасував свої
штани через мою фату.

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Гірше нікуди

Гірше не можна

Говорити невпопад

Говорити невлад

Гостра необхідність

Крайня потреба

Громадянський шлюб

Цивільний шлюб

Губити час

Гаяти (марнувати) час

Давайте привітаємо

Привітаймо

У світі цікавого
Купчаста хмара за масою дорівнює
є 80 слонам.
Для нагрівання води потрібно енергії в 10 разів
більше, ніж для такого самого нагрівання заліза.
Гренландська трав’яниста верба — найменше дерево на планеті, його максимальна висота — 60 см.
Деякі види скорпіонів можуть обходитися одним
прийомом їжі на рік.
Альпійська саламандра може залишатися вагітною
більше 3-х років.
Строкатий точильник (жук) привертає увагу самок
ударами головою об землю.
Зустрічаючись, мурахи кивають одна одній.
Вага найбільшої перлини дорівнює 6 кг.

Корисні поради

Людовик XIV, король
Франції, познайомився з
одним хіміком. Той запропонував королю секрет
біологічної зброї. Король
відмовився й заплатив винахіднику чималі гроші,
щоб він ніколи й нікому не
продавав свого винаходу.

Куточок
гумору
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Вас кидає в жар, серце шалено б’ється,
дихання часте й уривчасте — ніби ви не в
очі іншої людини дивитеся, а тільки що встановили світовий рекорд у спринті. Це все
сплеск гормонів. Закоханість підвищує рівень адреналіну й норадреналіну, що змушує серце частіше битися. Дихання мимоволі частішає, і вам стає жарко. Це все нагадує
реакцію організму на дуже сильний переляк.
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Коли людина бачить об’єкт свого кохання, зіниці розширюються, щоб охопити образ цілком. Це саме трапляється, коли ми
вперше бачимо людину, яку вважаємо привабливою. Тоді весь світ навколо наче зникає, і вся наша увага зосереджується на цій
людині. Романтики пояснюють це коханням
з першого погляду, вчені — розширенням
зіниць.

Ваше обличчя світиться
Кохання прикрашає, це факт. З’являється
вогник в очах, шкіра ніби світиться ізсередини, а на обличчі — постійна усмішка. Річ
у тому, що гормони розганяють кров, а значить, до шкіри надходить більше кисню. Тому
маєте такий вигляд, ніби щойно відпочили в
альпійському селі.

Не можете зв’язати двох слів
Коли чоловік закоханий, він трохи схожий на персонажів книг Джейн Остін: червоніє, блідне, мимрить щось незрозуміле. Долоні стають мокрими, а в роті сухо. Це вплив
гримучої суміші гормонів ноепінефрину й
окситоцину. Їх рівень різко підвищується,
коли той, з ким дуже хочеться зав’язати стосунки, опиняється поруч. З часом це минає.

Спортивні результати
покращуються
Закоханість дарує друге дихання, і ви
можете виконати більше повторів вправ у
спортзалі, ніж зазвичай. Емоції дають енергію, якої в буденності не вистачає на виконання вправ, і людина розуміє, що здатна
на більше. До того ж з’являється прагнення
бути більш привабливим для коханої людини, а значить, працювати старанніше.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.

Подрібнений грифель кольорових олівців допоможе замаскувати пошкодження
дерев’яної підлоги та меблів.
Кетчуп очистить срібні прикраси, якщо опустити їх
у миску з ним на кілька хвилин, а потім почистити старою
зубною щіткою.
Оливкова олія, в яку додали лимонний сік або білий
винний оцет у співвідношенні 1/2 від загального обсягу
олії, додасть блиску полірованим меблям.

Архів нашої газети — на її сайті
Ось уже майже 3 роки, як створено в Інтернеті сайт нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com
За цей час кількість відвідувачів сайту досягла 22 тисяч.
Насамперед з України, інші — з десятків країн усіх континентів, переважно це українці діаспори.
Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного.
Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» за всі
роки виходу газети. Так що на сайті ви можете прочитати будьякі публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати там є що.

Найкращі книги — в культурномистецькому центрі «Інтермеццо»
Художня література — світова і українська класика,
сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча
книга, довідкова література.
Чернігів, вул. Шевченка, 9.

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, канцтовари, а також туризм, екскурсії, проведення презентацій, пресконференцій, творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація
Суспільної служби України
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.
Вул. Шевченка, 9. Тел. (063) 236-18-03.

Вас зацікавила наша газета, її публікації?
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши
будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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