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Триває передплата 
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 10 гривень на місяць.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

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

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 
Дякуємо всім, хто продовжив чи оформив нову пе-

редплату на «Світ-інфо» на 2019 рік. Хто не встиг — 
можна оформити передплату з доставкою газети на  
лютий  і  наступні місяці.

Кампанія по виборах 
Президента України, при-
значених на 31 березня, 
розгортається. По 3 лютого 
йшло висування кандидатів, 
по 8 лютого — їх реєстра-
ція. Так що остаточний спи-
сок кандидатів матимемо 
днями. Але вже очевидно, 
що ці 7-мі президентські ви-
бори є рекордними за кіль-
кістю кандидатів. Досі таки-
ми були вибори 2004 року 
— 24 кандидати. На попе-
редніх виборах 2014 року їх 
було 21. А нині станом на 4 
лютого Центральна виборча 
комісія вже зареєструвала 
30 кандидатів! Документи 
ще більш як 10-ти чекали на 
реєстрацію. Крім того, ЦВК 
відмовила з різних причин 
в реєстрації 22 кандидатам, 
які подали документи. 

Серед кандидатів — і лі-
дери виборчих перегонів, 
електоральних симпатій Пе-

тро Порошенко, Анатолій 
Гриценко, Юлія Тимошенко, 
і такі відомі політики, гро-
мадські діячі, як Роман Без-
смертний, Андрій Садовий, 
Валентин Наливайченко, 
Олег Ляшко, Олександр Мо-
роз — той самий двічі голо-
ва парламенту і учасник вже 
не перших таких виборів. 

А як же інші? Адже су-
марно балотуватися на по-
саду глави держави вияви-
ли бажання близько 70 пре-
тендентів! Унікально багата 
політичними діячами краї-
на… Втім, не поспішаймо з 
висновками. Бо переважна 
більшість претендентів на-
справді не балотуються, а 
їх «балотують». Ті, хто сми-
кає за ниточки, хто виклав 
за реєстрацію кожного кан-
дидата по 2,5 мільйона гри-
вень, які, звичайно ж, про-
падуть для тих, хто виклав, 
бо підуть у бюджет. Плюс 

вкладаються шалені кошти 
у саму виборчу кампанію та-
ких претендентів. Хто це все 
може викласти, оплатити 
— відомо: великий бізнес. 
Так нащо ж все це і нащо їх 
стільки балотується? При-
чин кілька. 

Частина претендентів — 
це технічні кандидати, мета 
яких — відірвати хоч якусь 
долю голосів у потужних 
кандидатів і тим самим при-
служитися тим, хто найняв 
цих балотантів. 

Є й другий вид технічних 
кандидатів. Тут мета — отри-
мати місця для своїх пред-
ставників у виборчих комісі-
ях. Бо давно вже було сказа-
но: «Головне — не як голосу-
ють, а хто і як рахує голоси». 
І, на жаль, ця теза певною 
мірою існує досі.

Треті відверто, не при-
ховуючи цього, балотують-
ся, щоб «засвітити» свої по-

літичні сили з прицілом на 
осінні парламентські ви-
бори. Заодно «засвітити» 
і себе, з метою виклянчи-
ти місце у прохідній частині 
кандидатського списку у по-
тенційно прохідних до пар-
ламенту партій. 

Нарешті, є й таке «бало-
тування», яке перетворює 
таку дуже важливу і серйоз-
ну справу, як вибори глави 
держави, у якийсь балаган 
і цирк. 

Отже, виборча кампанія 
вступила у вирішальну ста-
дію. Відтепер кандидатам 
можна агітувати офіційно, 
хоч і до цього, вже не один 
місяць, агітація йшла неофі-
ційно, але фактично. Зараз 
же — почнеться, вже поча-
лося: злива агітації, антиагі-
тації, брехні, демагогії, пус-
топорожніх обіцянок. Так 
що, шановний виборцю, три-
майся! 

Вибори набирають обертів
Рекордна виборіада з рекордом кандидатів

Аналізуючи публі-
кації на тему законот-
ворчості, можна зу-
стріти досить цікаві 
матеріали щодо зако-
нотворчого спаму, у 
якому потопає україн-
ський парламент.

Але на старті ви-
борчих перегонів до-
сить цікаво може ви-
глядати міні-рейтинг 
надактуальних, проте 
майже фантастичних з 
точки зору шансів ста-
ти законами ініціатив.

Для початку, аби 
усвідомити масштаби 
законотворчої колотнечі, яка постій-
но відбувається в стінах українського 
парламенту, варто звернутися до ста-
тистики.

Як свідчить офіційний сайт Верхо-
вної Ради, за останні 5 років роботи 
парламенту було зареєстровано про-
сто нереальну кількість законопро-
ектів — 7184, з яких законами стали 
лише 894.

А лише в період з 1 січня 2018 
року по 1 січня 2019 року під куполом 
народилося 1102 законодавчі ініціа-
тиви! І з усієї цієї депутатської твор-
чості законами стали всього 76.

Тобто, результативність роботи на-
родних обранців на законотворчому 
поприщі за останні 5 років не переви-
щує 12,5%, за 2018 рік — 7%.

З усього масиву зареєстрованих 
законопроектів, які, так би мовити, 
досі чекають свого зоряного часу, до 
категорії найбільш фантастичних за 
критеріями важливості та імовірнос-
ті прийняття можна віднести наступні:

1. Проект Закону «Про внесення 
змін до статті 80 Конституції України 
(щодо недоторканності народних де-
путатів України)» № 7203 від 17 жов-
тня 2017 року.

Варто зазначити, що паралельно 
з цим законопроектом до Конститу-
ційного суду був спрямований й інший 
— №6773, яким передбачалося вилу-
чення з Конституції України частин 1 
та 3 статті 80, де і закріплюється ін-
ститут депутатської недоторканності. 
Втім, частину 2 зазначеної статті, яка 

забезпечує народному 
обранцю свободу полі-
тичної діяльності, вирі-
шили не чіпати.

Та попри схвальний 
висновок Конституцій-
ного суду щодо обох 
законопроектів, пра-
цювати парламентарі 
вирішили саме з пре-
зидентським. Причи-
на банальна: останній 
визволяє депутатів від 
ярма недоторканності 
тільки з 2020 року. Тоб-
то, якщо чинний пар-
ламент і проголосує за 
цю ініціативу, то оголю-

вати свою діяльність перед правоохо-
ронцями нарівні зі звичайними гро-
мадянами його членам не доведеть-
ся, адже після 2020 року Україна ма-
тиме вже новий парламент.

Втім, навіть така відстрочка не дає 
100%-вих гарантій при голосуванні, 
адже до нового парламенту уже за-
раз хоче левова частина чинного. Ну, 
а з введенням у нашій країні системи 
е-декларування, запуском антикоруп-
ційних органів та створенням антико-
рупційного суду, який ось-ось почне 
свою роботу, ясна річ, що для багатьох 
депутатів з сумнівною репутацією ска-
сування недоторканності означатиме 
не тільки ризик завершення полі-
тичної кар'єри, але й запрото-
рення за ґрати.

Затяжне «оновлення» в парламенті
У цьому парламенті, який імітує «бурхливу діяльність», 

надовго застряли важливі законопроекти 

Яка доля фантастичних законопроектів у Раді

Нашій газеті — 7 роківНашій газеті — 7 років
Дякуємо всім, хто ці роки був і є з газетою. 

Це наші читачі, передплатники, люди, які допо-
магають у виданні і поширенні газети. 

Тільки факти
Януковича засуджено на 13 років 

тюрми за державну зраду
Завершився тривалий процес (слідство і розгляд у суді) по 

звинуваченню колишнього Президента України Віктора Яну-
ковича у державні й зраді.

24 січня Оболонський суд столиці виніс вирок: 13 років 
ув’язнення. Янукович визнаний винним у державній зраді, по-
собництві у веденні агресивної війни проти України, посяган-
ні на територіальну недоторканність держави. 

Термін відбування покарання Януковичу буде рахувати-
ся з моменту його затримання відповідними органами Украї-
ни. Янукович втік з України в Росію у лютому 2014 року, одра-
зу після перемоги Майдану. Він і зараз переховується в Росії, 
яка відмовилася видати його українському правосуддю. 

Парафії Московського патріархату 
переходять до 

Православної Церкви України
Після утворення в грудні ПЦУ, станом на 4 лютого до 

неї перейшли вже 204 парафії Московського патріархату. І 
процес цей набуває поширення по всій країні. 

Державний борг і нові кредити
Державний і гарантований державою борг України в 

2018 році скоротився по відношенню до валового внутріш-
нього продукту з 71,8% до 62,7%. Однак. він все ще стано-
вить величезну суму. Міністерство фінансів оцінює загаль-
ний обсяг платежів за державним боргом у 2019 році в 417 
мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Між тим, Україна продовжує набрати в борг все нові 
кредити. 18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародно-
го валютного фонду схвалила програму допомоги для Украї-
ни на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.
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Сппортивнні ввісстті

Перші чотири парафії 
Московського патріархату 
перейшли до Православної 
Церкви України
До ПЦУ першими приєдналися такі пара-

фії області: Михайлівська (с. Воловиця Борз-
нянського району), Вознесенська (с. Оленівка 
Борзнянського району), Покровська (с. Ковпи-
та Чернігівського району), Гаврилівська (сели-
ще Десна). 

Про процедуру переходу розповідає насто-
ятель Катерининського храму Чернігова о. Ро-
ман: «Це питання має бути винесене на збори 
громади, більшістю проголосоване. Після цьо-
го треба звернутися з проханням щодо при-
йняття цієї громади до ПЦУ до керуючого Чер-
нігівської єпархії ПЦУ».

Поки ПЦУ, в тому числі Чернігівська єпар-
хія, живе за старим статутом, новий — на реє-
страції в державних органах. Парафії, які вже 
задокументували перехід, автоматично пере-
реєструють після ухвалення статуту.

161808 гектарів державної 
землі передано громадам
Усі 37 об’єднаних територіальних громад 

області, яким було заплановано передачу дер-
жавної землі у 2018 році, до кінця року її одер-
жали.

Протягом року зробили інвентаризацію 
10379 ділянок. По них виготовили кадастрові 
номери. 37-ми громадам (із 42 існуючих) пере-
дали 161808 гектарів.

На черзі у 2019 році Новгород-Сіверська 
та Ніжинська ОТГ. 

У нашій області — 
найнижчі зарплати
Державна служба статистики України 

оприлюднила дані по зарплатах за грудень 
2018 року. Середня зарплата в Україні склала 
10 тисяч 573 гривні. Йдеться тільки про ком-
панії, підприємства та установи, в яких працює 
не менше 10 найманих працівників.

Крім того — це нарахована сума. На руки 
видається на 19,5% менше (прибутковий пода-
ток і військовий збір). Таким чином, «чистими» 
середня зарплата становить трохи більше 8,5 
тисячі грівень.

Найвищі середні зарплати у таких сферах:
фінансова і страхова діяльність — 18088;
державне управління і оборона 17192;
інформація і телекомунікації — 15518.
А найнижчі — в сільському, лісовому, риб-

ному господарстві — 8204; охороні здоров'я 
та наданні соціальної допомоги — 7340; го-
тельному та ресторанному бізнесі — 6810.

Найвищі зарплати традиційно в Києві — 
16546 гривень «брудними» або 13,3 тисячі 
«чистими» на місяць.

Також за позначку в 10 тисяч гривень пе-
ревалили в Донецькій, Київській, Запорізькій, 
Миколаївській, Дніпропетровській та Полтав-
ській областей.

А ось трійка областей з найменшими се-
редніми зарплатами:

Тернопільська — 8307;
Кіровоградська — 8190;
Чернігівська — 8005 (6444 грн на місяць 

на руки). 
Хоч за останній місяць середня зарплата 

на Чернігівщині збільшилася на 11%, а якщо 
порівнювати з груднем 2017 року — на 20%.

Проїзд у тролейбусі 
подорожав на 66 %
Від 20 січня за рішенням Чернігівської 

міської ради проїзд у тролейбусі становить 5 
гривень. До того було 3 гривні. І подорожчан-
ня склало 66 % до старої ціни. Правда, ввели і 
оплату електронною картою, яку можна купи-
ти в кіосках. На відміну від місячного проїзно-
го квитка, який діє певний термін, незалежно 
від того, скільки пасажир проїздить, електро-
нна картка безстрокова. Її можна поповню-
вати коштами. По картці поїздка коштує 3,95 
гривні. Втім, це теж подорожчання, «всього» на 
  33 %. 

Пам’ять загиблих патріотів вшанували 
29 січня на території Меморіального комп-
лексу «Пам’яті героїв Крут». Це місце біля 
станції Крути, де 29 січня 1918 року молоді 
українські воїни і студенти з Києва дали бій 
військам більшовицької Росії, що напали на 
Україну і йшли на Київ. 

На місці бою Архієпископ Чернігівський 
і Ніжинський Православної Церкви України 
Євстратій відправив заупокійну літію. Потім 
відбувся мітинг за участю представників гро-
мадськості області і Києва.

З виступу Володимира В’ятровча, голови 
Українського інституту національної пам’яті, 
на цьому мітингу:

 «Протягом тривалого часу цей бій зга-
дували як трагедію чи навіть поразку. Для 
більшої драматизації суттєво завищувалася 
кількість українських втрат, понижувався вік 
бійців, їхня бойова підготовка.

Такий підхід далекий не лише від 
об‘єктивної історичної оцінки того що стало-
ся під станцією Крути, але й від справжнього 
вшанування пам‘яті учасників цих подій.

Це була успішна бойова операція, оскіль-
ки співвідношення сил учасників бою майже 
1 до 10 не на користь українців, а втрати во-
рогів були утричі більші.

Стратегічна мета була досягнута — УНР 
отримала визнання як незалежна держава.

І в нинішній війні ми знову перемагає-
мо, бо нині Росії протистоїть не кілька со-
тень добровольців, а багатотисячна і високо-
професійна українська армія. На боці Украї-
ни не кілька держав, що визнали її у 1918, а 
практично весь цивілізований світ. Ми пере-
магаємо, бо не забули про Крути і шануємо 
пам’ять героїв».

Звичайно ж, урочистості використали 
деякі політичні сили для виборчої агітації за 

свої партії і їхніх кандидатів на главу держа-
ви. Тому майоріли їхні прапори. 

Але влучно сказав автор Меморіально-
го комплексу, також і меморіалу в Батурині, 
відомий український скульптор, наш земляк 
з Чернігівщини Анатолій Гайдамака: «Усі пра-
пори треба з’єднати в один — синьо-жовтий, 
і з ним будувати Україну.»

* * * 
В читальному залі обласної бібліоте-

ки ім. В. Короленка до Дня пам'яті Геро-
їв Крут відбулася патріотична година «За 
долю і волю України». На зустріч завіта-
ли студенти Чернігівського національного 
технологічного університету, яких ознайо-
мили з книжковою виставкою про Героїв 
Крут. Особливу увагу приділили виданням 
і публікаціям чернігівських авторів, се-
ред яких В. Бойко, С. Бутко, В. Моренець, 
О. Ясенчук.

Олена Костевич виграє 
нові золоті медалі

Чернігівка, чемпіонка світу і Олімпій-
ських ігор з кульової стрільби Олена Косте-
вич успішно виступила на міжнародних зма-
ганнях у Мюнхені. Вона двічі перемогла в 
стрільбі з пневматичного пістолета з 10-ме-
трової дистанції. 

Успіх у Мюнхені для Олени Костевич не 
перший після народження дитини і декрет-
ної відпустки. Торік вона також виграла зма-
гання.

Зміни в команді «Десна»
Команда готується до весняної, заключ-

ної частини першого етапу чемпіонату Украї-
ни з футболу.Тут залишилося зіграти 4 тури. В 
першому з них «Десна» 22 лютого грає в гос-
тях з командою «Арсенал-Київ». 

На зимову перерву наша команда пішла 
на 6 місці. Саме перша шістка визначаєть-
ся в першому етапі чемпіонату. І ці команди у 
два кола поведуть боротьбу за медалі і путів-
ки у єврокубки. Сподіватимемося, наша ко-
манда потрапить у цю першу шістку. 

Кістяк команд залишився той же. Але в 
зимову перерву відбулися деякі зміни. Пішли 
з клубу захисник Антон Братков, півзахисник 
Лука Коберідзе і форвард Олександр Ков-
пак. Захисник Віталій Єрмаков, залишаю-
чись гравцем команди, перейшов на правах 
оренди у клуб першої ліги «Авангард» (Крама-
торськ). 

Є й поповнення. Вже підписали контрак-
ти з командою захисник Дмитро Німчанінов, 
півзахисник Андрій Богданов, форвард Ми-
хайло Сергійчук. Ці гравці вже відомі висту-
пами в елітному дивізіоні.

Найблжчим часом очікується і нове попо-
внення. Головний тренер Олександлр Рябо-
конь з тренерським штабом переглянули чи-
мало нових гравців на тренувальному зборі 
команди в Туреччині. 

На стадіоні ім. Гагаріна 
встановили нове 

електронне табло
Воно передбачає підтримку сучасних ві-

део- та фото форматів. Розмір 5,76 на 3,84 
метра, удвічі більше за попереднє табло. 

Секція боксу — 
у Прилуках

Тут почали набір до новоствореної сек-
ції боксу при місцевій дитячо-юнацькій спор-
тивній школі. Гроші на роботу секції виділи-
ла міська рада — на зарплату тренеру, участь 
вихованців у змаганнях. Для дітей відвіду-
вання секції безкоштовне.

Досі діти займалися боксом в гуртках у 
школах або у приватних клубах. 

Охочих займатися боксом у новостворе-
ній секції уже з півсотні, не лише хлопці, а й 
дівчата.

Секція стає 5-им відділенням міської ди-
тячо-юнацької спортшколи. Зараз там за-
ймаються легкоатлети, футболісти, волейбо-
лісти та шахісти. 

Днями Чернігівська міська рада 
ухвалила звернення до Кабінету Міні-
стрів України, Міністерства інфраструк-
тури України, ПАТ «Укрзалізниця» щодо 
відновлення залізничного сполучення 
Чернігова з деякими іншими туристич-
ними містами України. Міська рада про-
понує:

1. Ввести двогрупний потяг Чернігів — 
Ужгород та Чернігів — Чернівці (через Ні-
жин, Київ, Хмельницький, Вінницю, Львів) 
шляхом приєднання до потягу Київ — 
Ужгород та перечеплення вагонів на Чер-
нівці (через Івано-Франківськ) у Львові.

2. Ввести по парних числах двогруп-
ний потяг Чернігі — Харків та Чернігів — 
Одеса (через Прилуки та Гребінку), шля-
хом приєднання вагонів у Гребінці до 
потягів у напрямку Харкова (через Луб-
ни, Миргород, Полтаву) та Одеси (через 

Черкаси, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, 
Миколаїв).

3. Змінити графік руху потяга Київ — 
Санкт-Петербург таким чином, щоб час 
прибуття з Харкова та Дніпра до Черні-
гова (кілька вагонів з пасажирами із цих 
міст доєднуються до вказаного потяга у 
Києві) припадав на першу половину дня 
(орієнтовно 7.00 — 12.00).

4. Додати зупинку на станції Черні-
гів для потяга Київ — Мінськ/Мінськ — 
Київ, який курсує щодня. Це дало б мож-
ливість збільшити туристичний потік з 
Республіки Білорусь та створило б у умо-
ви для розвитку міжнародного співро-
бітництва.

Перераховані нововведення спри-
ятимуть розвитку внутрішнього туриз-
му та зміцненню національної єдності 
України.

Психологічна, соціально-юридична 
допомога та фізична реабілітація. Так ве-
теранам війни допомагають в Обласно-
му центрі реабілітації учасників бойових 
дій, членів їх родин та сімей загиблих. Він 
розташований на території колишньої за-
лізничної лікарні у Чернігові. 

Офіційного відкриття центру ще не 
було. Та з середини грудня сюди по допо-
могу вже почали звертатися військові. 
На сьогодні в штаті є 14 посад, всі інші – 

волонтери.
Реконструкцію заплановано провес-

ти за рік, коштом обласного і державного 
бюджету. На все потрібно до 2,5 мільйо-
на гривень. Обласна рада наприкінці ми-
нулого року дала на ремонт близько 350 
тисяч. Почали з даху та електропроводки, 
взялися за опалення.

У відремонтованих корпусах будуть 
поселяти військових разом із родинами, 
які приїжджатимуть на реабілітацію. 

Він може працювати при температу-
рі нижче 35 та вище 50 градусів, літати в 
туман, дощ, під час хмарності. Французь-
кий АШ 225 Супер Пума може працюва-
ти під час гасіння пожеж, для транспорту-
вання людей, які потребуватимуть невід-
кладної медичної допомоги, пошукових 
операцій. 

Це один з 55 нових гелікоптерів, які 
Україна закупила у Франції. Два напри-
кінці минулого року отримали Держслуж-
ба з надзвичайних ситуацій та Нацгвар-
дія. Цей, третій прилетів у спеціальний 
авіаційний підрозділ у Ніжині.

Гвинтокрил вміщує одночасно до 24 па-
сажирів та має злітну вагу більше 11-ти тонн. 
Розвиває швидкість до 320 км на годину. 

Для зберігання гвинтокрилів на тери-

торії ніжинського авіазагону збудували 
нові ангари.

Торік українське авіаційно-тран-
спортне підприємство «Хорів-авіа» МВС 
уклало угоду з французькою компанією 
Airbus на поставку 55-ти гелікоптерів. 
Сума контракту — 555 мільйонів євро, з 
них — 484 мільйони надав у кредит фран-
цузький уряд. Вертольоти постачатимуть 
поступово, до 2022 року.

У Ніжині буде розташований сервіс-
ний центр системи авіаційної безпеки 
МВС. Це будуть гвинтокрили для служби 
із надзвичайних ситуацій, прикордонни-
ків, Нацгвардії та поліції. Вони оснаще-
ні усіма видами спецтехніки, системами 
відеоспостереження, можливостями для 
десантування та інше.

Вшанували Героїв Крут

Чернігів хоче відновити залізничне 
сполучення з іншими містами

У колишній залізничній лікарні — 
реабілітаційний центр для воїнів з Донбасу та їх родин

Ніжинські рятувальники отримали 
французький гвинтокрил 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

І взимку «Зеленбуду» 
роботи вистачає
Прибирання доріжок від снігу у парках 

і скверах Чернігова, розчищення сходів і 
східців, лавочок і пам’ятників, посипання 
доріжок спеціальною сумішшю, щоб убез-
печити людей від ожеледиці, вивезення 
снігу, прибирання сміття — все це викону-
ють працівники комунального підприєм-
ства «Зеленбуд» взимку, відповідно до уго-
ди з управлінням ЖКГ міської ради.

«Зеленбуд» відповідає за благоустрій 
7 парків, 9 скверів, 4 бульварів і 3 лісо-
парків. Загалом — близько 800 га. Для 
механізованого розчищення від снігу ви-
користовується 9 одиниць техніки, для ви-
везення снігу залучаються ще кілька на-
вантажувачів та тракторів з причепами. 
Буває, за день вони вивозять на полігон 
до 100 тонн снігу!

До прибирання залучені ще й люд-
ські руки. Працівники протирають лави, 
зчищають сніг з гранітних поверхонь, 
пам’ятників, очищають урни від сміття.

Взимку підприємство не припиняє ро-
боти з видалення аварійних дерев, вирі-
зує сухе гілля.

Технікою забезпечені, але вона дещо 
застаріла. Цього року запланували купити 
2 трактори.

Що показують 
лічильники газу?
Впродовж 2018 року «Чернігівгаз» 

спільно з представниками держпідпри-
ємства «Чернігівстандартметрологія» про-
вів безкоштовну повірку майже 30 тис по-
бутових лічильників газу. 32 відсотки їх, 
9555 приладів, виявилися непридатними. 
В переважній більшості це лічильники ро-
торного типу. З перевірених 7261 шт. не-
придатними визнано більше 5,5 тис. А з 
22,5 тис. мембранних лічильників забра-
кували 4 тис. Це пов’язано зі зношеністю 
роторного механізму, який, на відміну від 
мембранного, має менший термін експлу-
атації.

Причиною некоректного обліку газу 
стає і зовнішнє втручання. Торік було ви-
явлено 108 випадків втручання. 36-ти 
зловмисникам нараховані штрафи на 
майже півмільйона гривень. 

Останнім часом поширилася практи-
ка придбання в торговельній мережі чи 
інтернет–магазинах сумнівних облікових 
пристроїв, які дозволяють несумлінним 
споживачам втручатися в роботу приладу 
і змінювати показники. В компанії напо-
легливо рекомендують утриматися від не-
законних дій, адже приховати їх неможли-
во. Натомість штрафи, нараховані від та-
ких зловживань, дуже високі.

Компанія володіє спеціальними тех-
нічними засобами, що допомагають вияв-
ляти будь-які втручання в роботу приладу 
обліку.

Періодична повірка побутових лічиль-
ників та технічне обслуговування при їх 
повірці проводиться безкоштовно кожні 
5-8 років, в залежності від класу точнос-
ті приладу. 

Понад 25 тисяч книг 
714-ти назв закупили 
для бібліотек області
Всі книги виключно українською мо-

вою. Закупівлі проведені у 90 видавни-
цтвах. 

Говорить Інна Аліфіренко, директор-
ка обласної бібліотеки ім. В. Короленка: 
«Було оголошено конкурс придбання книг 
наших видавництв. Експертна комісія ви-
значала, наскільки читається та чи інша 
книжка. І потім був сформований список, 
який затверджений постановою Кабіне-
ту міністрів. Це найбільше надходжен-
ня нової літератури для бібліотек області 
за останні роки. Літератури ми отримали 
  десь на 2 мільйони 800 тисяч».

Літературно-мистецька панорама

Виставка «Львівська палітра» 
1 лютого в Музеї сучасного мистецтва 

«Пласт-Арт», що на Валу, відкрилася вистав-
ка сучасних художників львівської школи 
«Львівська палітра». До Чернігова приїхали 
львівські художники на чолі з головою облас-
ної організації Національної спілки художни-
ків України Олегом Микитою. На виставці 50 
творів. Серед авторів — Ігор Гавришкевич, 
доцент Львівської національної академії 
мистецтв, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни. Він не вперше в нашому місті, і чернігівці мали змогу ознайомитися з його творчістю.

— Тут дуже добрі, привітні люди. Затишне старовинне місто. Всі знають, що 
Чернігів — одне з найдавніших міст України, але не всі його бачили. Я вважаю, що 
кожен українець повинен побувати в Чернігові, — каже Ігор Гавришкевич.

— Чернігів — це серце Сіверської землі. Його огортає дихання історії. Дуже 
приємно показати свої твори в цьому місті, — каже Віктор Москалюк, народний ху-
дожник України, викладач Львівської національної академії мистецтв

— Я вперше в Чернігові. Дуже вражає історична частина міста, — каже Михай-
ло Демцю, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України.

Фундатор Чернігівського музею сучасного мистецтва «Пласт-Арт» Борис Дєдов 
люб’язно запропонував митцям приїхати до Чернігова і попрацювати тут. Адже для 
цього в музеї є все: майстерня, кімнати для відпочинку. А краєвиди Чернігова та 
його історичні пам’ятки завжди надихали митців на творчість.

Виставка експонується до 24 лютого.

Маски аборигенів у Чернігові 
«Еволюція маски Торресової протоки» — таку назву має пересувна виставка, що відо-

бражає культуру корінних народів Австралії. Унікальну експозицію в Музеї Пласт-Арт осо-
бисто презентувала Посол Австралії в Україні. Мелісса О’Рурк під час її недавнього і першо-
го візиту до нашого міста. Вона зазначила: «Корінні австралійці — це аборигени та мешкан-
ці островів Торресової протоки, які живуть у нашій країні десять тисяч років. У них свої уні-
кальні мова, культура і спосіб життя. Виготовлення та носіння оздоблених масок із панцирів 
черепах є однією з найцікавіших та найяскравіших традицій островів Торресової протоки.»

Маски представлені в експозиції, австралійські аборигени використовують під 
час обрядів та ритуальних танців. Виготовляють їх із природніх матеріалів, прикра-
шають пір’ям, мушлями та візерунками.

Виставка в музеї на Валу працюватиме до 22 лютого

На Чернігівщині за збут 
психотропів засуджено 

двох військовослужбовців
На Чернігівщині за матеріалами СБ України 

засуджено двох колишніх військовослужбовців-
контрактників, які займалися збутом психотропних 
речовин.

Оперативники спецслужби встановили, що 
зловмисники діяли за однаковою схемою: закупо-
вували наркотики через зв’язки у кримінальних ко-
лах та збували своїм знайомим.

Одного із ділків правоохоронці затримали у ве-
ресні 2018 року під час чергової спроби пронести на 
територію військового містечка партії амфетаміну.

Іншого дилера було затримано у листопаді ми-
нулого року в обласному центрі під час реалізації 
психотропів своєму знайомому.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями 
проживання військовослужбовців вилучено підго-
товлені до збуту психотропні речовини та облад-
нання для зважування та фасування наркотиків.

Чернігівський та Деснянський районні суди ви-
знали зловмисників винними у скоєнні злочину, пе-
редбаченого ст. 307 Кримінального кодексу Укра-
їни, та призначили покарання у вигляді двох років 
позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироки 
набули законної сили.

Прес-центр СБ України

Делегація митців області в 
чергове взяла участь у загально-
національному проекті «Україн-
ський Донбас» у Донецькій та Лу-
ганській областях. До складу деле-
гації увійшли митці театру ляльок 
ім. О. Довженка та філармонійно-
го центру, зокрема капела банду-
ристів імені Остапа Вересая. Цьо-
го разу поїздка співпала з від-
значенням 100-річчя Соборності. 
Наших артистів жителі прифрон-
тової зони зустрічали з радістю та 
любов’ю. Там сумують за україн-
ським.

З 14 по 18 січня більше трьох 
тисяч дітей прифронтової зони 
переглянули виставу «Ангелик, 
що загубив зірку» театру ля-
льок. Артисти побували в Авді-
ївці, Мар’їнці, Попасній, Торець-
ку, Бахмуті, Лисичанську, Соле-
дарі та Рубіжному на Донеччині. 
Постійне сприяння у проведен-

ні акції надають Міністерство ін-
формаційної політики, Чернігів-
ська облдержадміністрація, ГО 
«Українська ініціатива» та Голо-
вне управління Нацполіції в До-
нецькій області.

Капела бандуристів на День 
Соборності виступила у Маріуполі. 
Для жителів майже півмільйонно-
го припортового міста Маріуполь, 
що на Донеччині, відзначення Дня 

Соборності України набуло зовсім 
іншого сенсу, ніж до початку росій-
ської агресії.

22 січня в приміщенні Марі-
упольської камерної філармонії 
відбулися урочистості «Вставай, 
Україно!», під час яких згадували 
і недавню історію, і події 100-річ-
ної давнини — проголошення Акту 
Злуки УНР і ЗУНР.

Особливістю ювілейних за-

ходів стала участь у них Капели 
бандуристів ім. О. Вересая об-
ласного філармонійного центру. 
Під час концерту пролунали піс-
ні часів Визвольних змагань та 
літературно-музична компози-
ція.

Також присутні переглянули 
документальні відеоролики, при-
свячені підписанню Акту Злуки. 
Було поширено велику кількість 
виданих на замовлення Мінін-
формполітики книжок — «Літопис 
українського Донбасу. Донбас в 
часи Визвольних Змагань 1917 — 
1921 років», «Отаман Крук», «Не-
бесна сотня», «Русифікація Украї-
ни» та інших. 

Цього ж дня в Маріуполі було 
відкрито меморіальну дошку на 
будинку, де колись мешкав Іван 
Коваленко (1887–1949) — визна-
чний учасник Визвольних змагань 
1917–1921 рр. 

Тетянин день 
у філармонійному центрі

Вже понад десятиріччя натхненником Тетяниного дня у фі-
лармонійному центрі є лауреат всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів співачка Тетяна Олійник. Тон на сцені іменинниця за-
давала разом зі своїми друзями, а це були артисти Академічного 
народного хору, заслужені артисти України Володимир Гришин і 
Сергій Сулімовський, заслужена артистка естрадного мистецтва 
Ніна Коцур, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів 
Марина Коваленко, В’ячеслав Мацвійко, Марина Маккей, Світ-
лана Примак, Ольга Печко, театр танцю «Екватор», Максим Пу-
зан, Яна Корольова, Богдан Лазаренко, Катерина Іващенко, а 
також гості свята — син іменинниці Олександр Лузан і лауреат 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів Вадим Шестаков. 

У концерті прозвучали естрадні твори, народні пісні, арії з опер. 

«Муська» Ганни Арсенич-Баран
У Літературно-меморіальному музеї-

заповіднику Михайла Коцюбинського від-
булася презентація роману Ганни Арсенич-
Баран «Муська». В новому романі життя од-
нієї жінки показане крізь призму спілку-
вання з іншими людьми, їхні почуття.

У творчому доробку письменниці 12 книг 
— проза і поезія. У 2006 році літераторка 
отримала премію імені Михайла Коцюбин-
ського за роман «Тиха вулиця вечірнього міс-
та». Нині очолює обласну організацію Націо-
нальної спілки письменників України.

Ганна Василівна Арсенич-Баран народилася 1970 року в 
селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської об-
ласті. У 1992 році закінчила філологічний факультет Івано-Фран-
ківського педінституту. З 1998 року живе в Чернігові. Вона є 
старшим викладачем обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти ім.. К. Ушинського. З чоловіком — настоятелем 
П’ятницької церкви о. Мироном виховують сина Івана, також уже 
відомого літератора, автора багатьох книжок. 

Творчий десант Чернігівщини на Донбасі

СБУ викрила на хабарі 
майора поліції

Співробітники Служби безпеки України 
викрили на систематичному вимаганні ха-
барів старшого оперуповноваженого відді-
лу карного розшуку одного з міськвідділів 
поліції у Чернігівській області.

Оперативники спецслужби встанови-
ли, що майор поліції налагодив схему отри-
мання неправомірної вигоди від громадян 
за закриття кримінальних проваджень та 
уникнення передбаченої законом відпові-
дальності за вчинені правопорушення.

Правоохоронці затримали зловмис-
ника в одному із райцентрів області після 
отримання хабара у розмірі трьох тисяч до-
ларів США від місцевого мешканця за за-
криття кримінальної справи за фактом кра-
діжки.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кри-
мінального кодексу України кримінального 
провадження тривають слідчі дії для вста-
новлення всіх обставин протиправної діяль-
ності поліцейського.

Операція з викриття зловмисника про-
водилася спільно з територіальним управ-
лінням Державного бюро розслідувань під 
процесуальним керівництвом прокуратури 
Київської області.

Засуджено торговця 
військовими засобами 

ураження
За матеріалами Служби безпеки України до 

п̀ яти років позбавлення волі засуджено мешкан-
ця Чернігова, який займався незаконним збутом 
боєприпасів на території регіону.

Співробітники спецслужби встановили, що 
раніше судимий за скоєння тяжких злочинів чер-
нігівець налагодив нелегальний канал постачан-
ня військових засобів ураження із району прове-
дення АТО. «Товар» зловмисник постачав також 
на замовлення місцевих кримінальних кіл. Пра-
воохоронці затримали зловмисника, який на той 
час перебував у розшуку за шахрайство та відми-
вання доходів від злочинної діяльності в одному 
із дачних масивів обласного центру. Під час про-
ведення санкціонованих слідчих дій зі схрону, об-
лаштованого неподалік лісосмуги, було вилучено 
велику кількість боєприпасів та набоїв різного 
калібру.

Деснянський районний суд Чернігова за 
принципової позиції прокуратури визнав зло-
вмисника винним у скоєнні злочину передбаче-
ного 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 
Вирок набув законної сили.

Прес-група Управління Служби безпеки 
України в Чернігівській області
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Події і коментаріБліц-інформ
Нові задуми 
реконструкції 
в Чернігові
Пропозиції з реконструкції Централь-

ного парку культури й відпочинку, частини 
лісопарку «Кордівка» й ряду інших терито-
рій міста розглянули днями члени архітек-
турно-містобудівної ради Чернігова. 

Говорилося про реконструкцію по-
криття центральної Красної площі міста. 
Вона покрита старовинною клінкерною 
цеглою, виробленою в Чернігові, що вже 
саме є історичною пам’яткою. Тому давно 
відхилено пропозицію зняти клінкер і пло-
щу заасфальтувати. 

Однак, з часом частина цієї цегли все 
ж зіпсувалася. Тому при запланованій на 
цей рік реконструкції площі її клінкер буде 
перебраний, кращим за станом викладуть 
тут же, в центрі площі, її пішохідну зону. А 
коло для проїзду транспорту теж не буде 
асфальтоване, але його вкриють гранітом. 
Яким саме — про це теж йшлося на місто-
будівній раді. Крім того, члени ради обго-
ворили питання спорудження Меморіалу 
Захисникам України та місце його можли-
вого розміщення. 

Вісті з районів

У Мені буде сонячна 
електростанція 
22 січня Менська міська рада на сесії 

дала дозвіл на розробку проектної доку-
ментації Вінницькому ТОВ «Санвін 28» для 
будівництва станції сонячних батарей.

— Потужність станції — 9 МВт. Під неї 
виділяється 18 гектарів землі у межах міс-
та, за сміттєзвалищем. Побудувати стан-
цію фірма обіцяє до кінця року, — роз-
повідає Геннадій Примаков, голова Мен-
ської об’єднаної громади. — Обіцяють до 
двадцяти робочих місць із зарплатою сім 
тисяч гривень. На будівництві буде заді-
яно до 200 осіб, проте поки що невідомо, 
чи залучатимуть місцевих. А ще громада 
матиме гроші за оренду земельної ділян-
ки та, можливо, податок від продажу елек-
троенергії.

Поряд з цими 18 гектарами є ще 80 
вільних. На них теж у майбутньому можна 
буде щось спорудити.

Рекордні канікули 
плюс карантин у 
Новгороді-Сіверському 
Карантин у школах та дитсадках Нов-

города-Сіверського подовжили ще на 
тиждень — до 8 лютого. Причина все та ж 
— значна кількість респіраторних інфек-
ційних хвороб у місті, в тому числі серед 
дітей. Таким чином загалом вимушена пе-
рерва в навчанні склала близько півтора 
місяці.

У різних районах, містах області скла-
лося по-різному. В Чернігові діти під Ново-
річчя відпочили планові 2 тижні, а потім 
почергово у місті продовжували каран-
тин, який загалом склав ще 3 тижні. В дея-
ких районах вимушена перерва була мен-
шою, карантин вводили лише у школах, а 
дитсадки працювали. 

Майже на 6 гривень 
подорожчала холодна 
вода у Прилуках 
Таке рішення ухвалив виконком місь-

кради. Тепер постачання та відведення 
одного кубометра холодної води по ба-
гатоповерхівках коштуватиме 28 гри-
вень 44 копійки. Раніше було 22 гривні 
50 копійок. Причини комунальник нази-
вають все ті ж— збільшення їхніх витрат, 
зокрема, через чергове подорожчання 
електроенергії,зростання прожиткового 
мінімуму та заробітних плат. 

Вода у місті дорожчала і трохи біль-
ше, як півроку до цього, з 12-го липня. Тоді 
вартість зросла з 19, 94 гривні до 22, 50.

 Для порівняння: вартість цієї послу-
ги у Ніжині — 29, 41 гривні, у Чернігові — 
18, 62. 

Незвичайне рішення ухвалила  Чернігівська 
міська рада на сесії 31 січня. Вона звернулася 
до Президента  та Прем’єр-міністра з проханням 
виділити кошти з  державного бюджету для до-
помоги мешканцям міста в оплаті житлово-ко-
мунальних послуг під час опалювального сезо-
ну. Бо, в основному, кошти, які просять, мають 
піти на оплату опалення. 

Яка мотивація цього доволі незвичного кро-
ку — взяти і отак от просити, старцювати  гро-
ші? Причина у величезних боргах, що набралися 
у мешканців за минулий рік. Найбільші, звичай-
но, за опалення. Насамперед, там, де мешканці 
живуть у багатоквартирних багатоповерхових 
будинках, які опалюють або підприємства «Об-
лтеплокомуненерго» (більша частина) або Чер-
нігівська ТЕЦ.  Не кращі справи і в так званому 
приватному секторі, точніше б його назвати ін-
дивідуальним, адже і в багатоповерхівках май-
же все житло давно приватизовано. У цьому ін-
дивідуальному секторі мешкає величезна час-
тина жителів міста, це цілі його  райони — Ліс-
ковиця,  Подусівка, Коти, Бобровиця,  інші. Тут 
люди опалюють житло самі і майже всі  —  газо-
вими котлами. Лише останнім часом, через по-
стійне  подорожчання газу,  все більше перехо-
дять на тверде паливо — вугілля, брикет, дрова. 
Хоч з  цим  мороки більше, та й це теж не так 
дешево. 

В обох секторах, і колективному, й індивіду-
альному, по простих людях серйозно вдарило 
вже не перше подорожчання газу, у листопаді, 
коли від подорожчав майже на чверть. 

Водночас вдарила по людях і друга непри-
ємна новація — зміна порядку нарахування 
субсидій, насамперед на опалення та загалом 
на газ.  Зміна в гірший бік,  відтак, кількість їх 
одержувачів різко скоротилася: по області на 
40 %, а по місту ще більше, майже удвічі.  Напри-
клад, якщо  у грудні 2017-го  за рахунок субси-
дій чернігівцям за послуги «Облтеплокомуне-
нерго» держава компенсувала 42 мільйона гри-
вень,  то у грудні 2018-го —  лише 21 мільйон. 
Це ще раз засвідчило, що бадьора заява вищої 
влади країни при осінньому  подорожчанні газу, 
що, мовляв, не турбуйтеся, все буде компенсо-
ване субсидіями, виявилася черговою, вибачте 
за різкість, брехнею, притому, свідомою.   

Постійно дорожчають також електрика, 
вода, інші  послуги.  І  ось сумний результат: 
станом на 1 січня цього року сукупна заборго-
ваність мешканців Чернігова за житлово-ко-
мунальні послуги склала 241 мільйон гривень. 
Майже чверть мільярда! І от тепер таку величез-
ну суму (чи вже скільки там «кинуть») просто і на-
ївно просять з державного бюджету.

Наївно, бо, власне, на якій підставі дава-
ти? Юридичних — жодної. І чим Чернігів такий 
особливий серед інших обласних міст країни, а 
до них можна додати й тисячі інших населених 
пунктів? Невже тільки тим, що під час недавньо-
го візиту до міста Президент Петро  Порошен-
ко назвав міського голову Владислава  Атро-
шенка своїм другом? І невдовзі фото їх  у парі 
з̀ явилося на розісланих містом вітальних лис-
тівках і навіть на сіті-лайтах і величезних біл-

бордах вулицями. Але можливо, і в інших містах 
є мери-друзі президента і там теж висять поді-
бні білборди? 

Ну, а якщо ми дійсно особливі, тоді можна 
просити чверть мільярда. Але навряд чи з цим 
погодяться мільйони українців у інших містах, 
селищах і селах.

Отже, юридичних підстав просити таку по-
дачку  — жодних. Але можуть сказати, що є мо-
ральні підстави. Вони в тому, що як це можна 
було довести мільйони громадян до такого ста-
ну, що вони змушені просити, через свої місцеві 
органи влади, не що інше, як пожертви на еле-
ментарне виживання? За суттю, милостиню, як 
жебракам, чи й дійсно жебракам. Чому  люди, 
населення, а тепер уже в чергове — виборці ма-
ють такі зарплати і пенсії, яких не вистачає на-
віть на  виживання? Невже люди в цьому винні? 
Чи, може, й винні…   

Петро АНТОНЕНКО

Жодна обласна газета (окрім, 
звичайно, нашої  «Світ-інфо») не 
надрукувала перед святом  жод-
ного слова про День Соборнос-
ті України, притому 100-річчя Со-
борності! ЖОДНА! Жодного слова, 
не те що дати якусь солідну публі-
кацію. 

Йдеться про номери газет за 
17 січня. Як відомо,  обласні газе-
ти виходять один раз на тиждень. 
Останній перед святом,  перед цією 
датою  22 січня, номер цих газет 
вийшов  17 січня. У пресі  прийнято  
друкувати щось до тих чи інших дат 
ПЕРЕД ними. Наступний номер цих 
газет виходив 24 січня. Ну, не  бу-
деш же тут вітати зі святом, закли-
кати його відзначити (?) на третій 

день по святу, як кажуть в народі, «у 
свинячі голоси». 

І от таке повне ігнорування. В 
тому числі і в найтиражніших газе-
тах області. В  тому числі і в тих, де  
у  співзасновниках і досі є структу-
ри влади! Причому, навіть всупе-
реч ухваленому 3 роки тому зако-
ну про роздержавлення преси, яке 
фінішувало 31 грудня 2018 року. 

Можна додати ще й великий за 
сумарним тиражем масив район-
них і міських  газет, які найближчі 
до читача. Я проглянув  добру поло-
вину таких газет і лише в одній «ра-
йонці»  знайшов нормальну публі-
кацію, і ще в одній — бодай нагаду-
вання, анонс про цю дату. 

Що тут сказати? Так, газети 

роздержавлено. Після десь півтора 
десятиліть тяганини в парламен-
ті, він нарешті у грудні 2015 року 
ухвалив цей закон  про роздер-
жавлення преси.  Тобто, всі місце-
ві  органи  влади, і державні адмі-
ністрації, і ради, обласні і районні, 
вийшли з числа  співзасновників, 
цебто, за законом, зі співвласни-
ків, співгосподарів газет. Нарешті, 
через 100 років після Жовтневого 
перевороту, у тому числі  27-ми ро-
ків незалежної України, після деко-
мунізації, у нас покінчено з першим 
декретом ленінського уряду  біль-
шовиків про «тимчасовий контр-
оль над пресою», декретом, ухвале-
ним буквально в першу ж ніч після 
перевороту. Покінчено з ганебною 

ситуацією, дивовижною для демо-
кратичних країн, коли органи влади 
мали в руках органи  медіа. Про яку 
тоді «четверту владу» в особі медіа, 
про який їх контроль за владою від 
імені народу можна було говорити. 

Так, газети тепер стали видан-
ням самих редакцій, журналіст-
ських колективів, Так, їм ніхто те-
пер не має права давати вказівки, 
що саме друкувати. І слава Богу!  
Але ж є держава, в якій виходять ці 
газети, є такі поняття, як держав-
ність, патріотизм. Та, схоже, цього 
і бракує незалежним від патріо-
тизму газетам. Бо це не просто «за-
були». Давно відомо: забувають те, 
що вважають другорядним. 

Нещасна держава…

Шахраї дурять 
легковірних

Незважаючи на численні застереження правоохорон-
ців, люди, особливо похилого віку, продовжують потра-
пляти у тенета шахраїв.

В Прилуках у квартиру бабусі постукала невідома жін-
ка і представилася працівницею пошти. Шахрайка вико-
ристала відомий трюк — «обмін грошей».

Попросила переписати номери всіх купюр, які були у 
старенької, після цього покласти їх у конверт. Слухняна 
бабуся принесла гроші та стала їх перераховувати.

Зловмисниця тим часом взяла мобільний телефон 
старенької, замінила номер телефону доньки на номер 
спільниці, яка зателефонувала пенсіонерці й переконала 
ту, що в країні дійсно міняють гроші. Після розмови з шах-
райкою старенька віддала їй понад б8 тисяч гривень та 
450 доларів США.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за 
статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), 
максимальне покарання за яке передбачає до трьох років 
обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці наголошують: будьте пильні, в разі 
найменших сумнівів звертайтеся до поліції.

За перші дві декади січня 
вогонь забрав 15 життів 

В області зафіксована значна кількість пожеж через 
необережне поводження з вогнем. Лише за перші дві де-
кади року виникло 70 пожеж, на яких загинуло 15 людей.

Головні причини — порушення правил пожежної безпе-
ки при облаштуванні та експлуатації печей і димарів, елек-
тричних мереж, а також електронагрівальних приладів, які 
часто використовуються несертифіковані або ж саморобні.

Співробітниками податкової 
поліції в ході проведення опера-
ції «Акциз-2019» припинено діяль-
ність цеху з незаконного виробни-
цтва тютюнової продукції.

В ході досудового розслідуван-
ня було встановлено одного з меш-
канців області, який організував 
та здійснював протиправну діяль-
ність з масового виготовлення тю-
тюну для паління та реалізації да-
ної продукції через мережу «Інтер-
нет». Діяльність здійснювалася в 
антисанітарних умовах, без дер-

жавної реєстрації, без отримання 
необхідної ліцензії, без сплати ак-
цизного податку. Для транспорту-
вання продукції до покупців вико-
ристовувалися поштові служби до-
ставки.

Під час проведення обшуків ви-
лучено більше тонни незаконно ви-
готовленого тютюну на суму 3 млн 
300 тис гривень.

Слідство триває, проводяться 
заходи, спрямовані на встановлен-
ня повного кола осіб, причетних до 
незаконної діяльності.

Ігнорована Соборність

Подайте жебракам…

Припинено діяльність підпільного 
цеху тютюнової продукції
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Анатолій Гриценко назвав, 
кого призначить головою 
Служби безпеки України

К а н д и д а т 
у Президен-
ти України Ана-
толій Гриценко 
виступив з ці-
кавою ініціати-
вою. Він звер-
нувся до інших 
кандидатів з 
п р о п о з и ц і є ю 
вже зараз, у виборчу кампанію, назвати 
імена тих, кого в разі перемоги на виборах 
вони призначать на 5 важливих державних 
посад, на які призначають за квотою Пре-
зидента або за його поданням. Це для того, 
щоб виборці знали, з якою командою той чи 
інший кандидат йде на вибори.

Йдеться про такі посади: Генеральний 
прокурор, голова Служби безпеки, голо-
ва Національного банку, міністри оборони 
і закордонних справ.

Виступивши з такою ініціативою, Гри-
ценко подав у цьому приклад. 1 люто-
го він назвав кандидатуру на голову 
СБУ, найближчим часом озвучить й інші 
кандидатури.

В разі обрання Президентом Гриценко 
призначить на посаду голови СБУ генера-
ла Віктора Трепака. Гриценко охарактери-
зував його як кваліфікованого офіцера, па-
тріота, який уже працював у цій українській 
спецслужбі. Недавно Гриценко призначив 
Віктора Трепака заступником голови свого 
виборчого штабу з питань безпеки та вза-
ємодії з правоохоронними органами

Віктор Трепак — генерал-майор, право-
знавець, кандидат юридичних наук, працю-
вав у Службі безпеки України, був першим 
заступником голови СБУ з 19 липня 2015 
року до 14 квітня 2016 року. У службі він ку-
рував робочі групи, які займалися розслі-
дуванням злочинів проти Майдану і фінан-
совими махінаціями колишньої влади. 

Звільнився з СБУ, як він зазначив, че-
рез неможливість боротьби з корупцією в 
умовах, коли Генпрокурором був В. Шокін. 
Саме Віктор Трепак, уже після звільнення 
з СБУ, передав до Національного антико-
рупційного бюро (НАБУ) документи — «чор-
ну бухгалтерію» до цього провладної «Партії 
регіонів». 

Столичний суд зняв 
з Гриценка всі звинувачення у 
так званому «розпродажу армії»

Деснянський суд Києва завершив роз-
гляд позову голови партії «Громадянська 
позиція», кандидата в Президенти Анатолія 
Гриценка до депутата парламенту з фракції 
«Блок Петра Порошенка» Олександра Бри-
гинця — щодо спростування наклепниць-
ких тверджень і захисту честі й гідності. 
Йдеться про поширення Бригинцем у засо-
бах інформації тверджень, нібито Грицен-
ко, будучи міністром оборони, розпродував 
військове майно, причому на такі-то суми.

Суд постановив, що всі ці твердження 
Бригинця не відповідають дійсності, при-
нижують честь, гідність і ділову репутацію 
позивача. Суд зобов’язав Бригинця протя-
гом 10-ти днів спростувати висловлені ним 
твердження. 

Сам Анатолій Гриценко прокоментував 
ухвалу суду так: «Рішення при цій владі, яка 
думає, що контролює геть усе, — справед-
ливе, а тому безпрецедентне!»

Коментуючи подібні твердження, які 
поширює не один лише Бригинець, а також 
інший бруд на нього у засобах інформації, 
Гриценко назвав такі причини цього. Вла-
да, яка, як заявив Гриценко, поширює все 
це, розуміє, що він є основним її конкурен-
том на цих виборах. Друга причина — Гри-
ценко прямо звинуватив вищих представ-
ників нинішньої влади, в тому числі і деко-
го, що балотується на Президента, у сер-
йозних злочинах проти держави — йдеться 
про їхню вину у здачі Криму і частини Дон-
басу. Ці звинувачення Гриценко назвав 
свого часу, даючи покази у розслідуванні 
про втрату Криму, війну на Донбасі, також 
повторив їх днями на допиті в СБУ. 

За весь 2018 рік 
у корупціонерів конфіскували…

аж 5 тисяч доларів
За рішенням суду у корупціонерів до бюджету кон-

фіскували торік 140, 6 тисячі гривень, що за курсом 
Нацбанку на кінець року складає 5010 доларів США.

Дані кошти отримані за бюджетною статтею, яка 
включає як конфісковані напряму кошти, так і отримані 
від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду 
за вчинення корупції.

Хоч загалом до кінця року уряд планував повернути 
до бюджету 4,7 мільярда гривень, конфіскованих суда-
ми саме у корупціонерів.

«Дана стаття конфіскації статків у корупціонерів з 
2015 року окремо вносилася в бюджет, щоб суспіль-
ство могло проконтролювати ефективність повернення 
коштів Януковича,— пояснює голова експертної органі-
зації StateWatch Гліб Канєвський. — В бюджеті на 2019 
рік така стаття зникла.»

Разом із тим, за інші злочини, які не пов’язані з ко-
рупцією, за рік конфіскували більше 78 мільйонів гри-
вень. Зокрема, від реалізації конфіскованого майна 
за матеріалами митних органів надійшло 13 мільйо-
нів гривень, від конфіскованого майна за матеріала-
ми усіх інших правоохоронних органів – 3,8 мільйона 
гривень.

Національної та іноземної валюти за матеріалами 
митних органів конфіскували майже на 37,6 мільйонів 
гривень, а за матеріалами правоохоронних органів – 
23,6 мільйона гривень.

26 січня 2019 р. офіційне видан-
ня «Урядовий кур’єр» опублікува-
ло рішення про перелік релігійних 
центрів, що підпадають під дію За-
кону України щодо перейменуван-
ня релігійних організацій, центри 
який знаходяться у країні-агресорі. 
Як відомо, країною-агресором наш 
парламент визнав Російську Фе-
дерацію — після загарбання нею 
Криму і розв’язання війни на Дон-
басі. 

Названо 5 таких релігійних ор-
ганізацій у нашій країні:

Українська православна церк-
ва (УПЦ);

Російська Істинно-Православ-
на Церква (РІПЦ);

Древлеправославна помор-
ська церква (ДПЦ);

Руська древлєправославна 
церква (РДЦ Новозибківська зго-
да);

Руська православна староо-
брядницька церква (РПСЦ).

Відповідно до Закону, релі-
гійним об’єднанням (єпархіальні 

управління, монастирі, синодальні 
установи, братства тощо) дається 4 
місяці на перереєстрацію назви, а 
громадам 9 місяців. У разі відмови 
у реєстрації статут такої релігійної 
організації втрачає свою чинність у 
частині офіційного найменування.

Відповідний закон було ухва-
лено Верховною Радою України 
20 грудня 2018 року. У ньому міс-
титься три ознаки підпорядкування 
центру у країні-агресорі:

у статуті української релігій-
ної організації є згадка про те, що 
вона підпорядкована закордонно-
му центру;

у статуті закордонного центру 
є згадка, що йому підпорядкова-
на релігійна організація в Україні, 
а також право цього закордонно-
го центру ухвалювати рішення, які 
будуть обов’язковими для україн-
ської релігійної організації;

у статуті закордонного центру є 
згадка про те, що до його керівного 
органу входить представник укра-
їнської релігійної організації.

Тому цілком ло-
гічно, що при вине-

сенні відповідного зако-
нопроекту на голосування по-
стане майже шекспірівське 
питання: «Голосувати чи не го-
лосувати?».

2.Законопроект № 8270 
«Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Укра-
їни щодо посилення відпові-
дальності за порушення ви-
борчого законодавства» від 
13.04.2018.

Дана ініціатива належить 
Кабінету міністрів України, а 
точніше — Міністерству вну-
трішніх справ, де переконані, 
що за підкуп виборців потріб-
но карати суворіше, аніж це пе-
редбачено чинним законодав-
ством.

Так, серед іншого законо-
проектом пропонується:

підвищити розмір штрафів 
за порушення правил перед-
виборної агітації до 100 — 300 
неоподаткованих мінімумів, а 
за розголошення результатів 
волевиявлення в приміщенні 
для голосування або знищення 
власного виборчого бюлетеня 
— до 200 неоподаткованих мі-
німумів;

до 10 років за ґратами ка-
рати за перешкоджання здій-
сненню виборчого права, ро-
боті виборчої комісії чи діяль-
ності офіційного спостерігача, 
а до 7 років ув'язнення — за 

незаконне використання ви-
борчих бюлетенів;

порушення правил фінансу-
вання політичних партій чи пе-
редвиборчої агітації карати по-
збавленням волі на строк до 3 
років;

до 2 років тюрми прису-
джувати виборцю, який про-
дає свій голос, а ще більш суво-
ре покарання передбачити для 
тих, хто намагатиметься підку-
пити виборців або кандидатів 
— до 6 років позбавлення волі 
тощо.

З одного боку, зараз такі 
законодавчі зміни зіграли б 
тільки у плюс прозорості й чес-
ності майбутніх президент-
ських та парламентських вибо-
рів. Проте чи захочуть їх вво-
дити чинні політики, які вже 
наробили заготовки не зовсім 
чесних прийомів виборчих пе-
регонів, що їх планують ось-
ось застосувати? Питання, 
звісно ж, риторичне.

3. Законопроект № 2651 
«Про внесення доповнення до 
Кримінального кодексу щодо 
підкупу учасника масового 
заходу» від 16. 04. 2015.

Обламати крила політичним 
спекулянтам, які не гребують 
можливостями задля досяг-
нення власних цілей виводити 
народ на вулиці за дорого і за 
недорого, у Верховній Раді взя-
лися ще у 2015 році.

Відповідним законопроек-

том його автори запропонува-
ли доповнити Кримінальний 
кодекс статтею 295-1 «Підкуп 
учасника масового заходу». 
Таким чином пропозиція, обі-
цянка або надання особі не-
правомірної вигоди за участь 
у масовому заході громадсько-
політичного характеру (мітин-
ги, походи, демонстрації, піке-
тування, збори тощо) повинна 
каратися штрафом до 500 не-
оподатковуваних мінімумів, чи 
арештом на термін до 6 міся-
ців, чи обмеженням волі до 3 
років.

Зробив те ж саме повторно, 
або якщо ти службова особа, 
або злочин вчинено за попере-
дньою змовою групою осіб — 
світить покарання у вигляді об-
меження волі до 7 років.

А якщо такі дії призвели до 
порушення роботи органів дер-
жавної влади та місцевого са-
моврядування, можуть позба-
вити волі на термін до 8 років.

Здавалося б, ініціатива дій-
сно дуже доречна у часи, коли 
не тільки Україна, але й уся Єв-
ропа потопає в популізмі. Вона 
направду могла б відділити 
зерня від лушпиння, забезпе-
чивши чистоту використання 
права на вільні мітинги, збори 
та протести, гарантоване Кон-
ституцією.

Проте законопроект «при-
падає пилюкою» у стінах за-
конодавчої обителі ще з 2015 

року! То чи наважаться депу-
тати позбавити тебе не зовсім 
чесного, але досить ефектив-
ного інструменту ведення пе-
редвиборчої боротьби на стар-
ті цих перегонів?

Але, як то кажуть: «З чим 
чорт не жартує?». Багато в чому 
українська політика алогічна, 
а тому досить непередбачува-
на. Приклад — голосування за 
впровадження е-декларування 
статків, яке оголило сутність 
українського депутатства, чим 
дійсно шокувало українське 
суспільство.

Не менш несподіваною ста-
ла й депутатська згода на ство-
рення Вищого антикорупцій-
ного суду, із запуском якого 
багато народних обранців ри-
зикують перетворитися на тю-
ремних в'язнів.

Тому з якої ноги завтра про-
кинеться депутат, чим керува-
тиметься у своєму виборі, і яки-
ми будуть результати — важ-
ко прогнозувати навіть тоді, 
коли мова йде про, здавалося 
б, просто фантастичні законо-
проекти, чиє прийняття — на 
користь державі, але не на ко-
ристь декому з тих, хто називає 
себе державниками.

Олег ПЕТРОВЕЦЬ, 
політичний експерт

«Українська правда», 
24. 01. 2019

www/Pravda.com.ua

Міжобласне свято Єдності над Збру-
чем відбулося 22-ого січня на межі Хмель-
ницької та Тернопільської областей у День 
Соборності України. В  урочистому відзна-
ченні 100-річчя проголошення Акту Злуки 
УНР і ЗУНР взяли участь голови обласних 
адміністрацій Хмельниччини, Тернопіль-
щини і Львівщини, народні депутати Укра-
їни, духовенство та понад 3.5 тисячі пред-
ставників української громади.

Дві урочисті ходи з Тернопільської і 
Хмельницької областей зустрілися на мосту 
через ріку Збруч. Це символізувало єднання 
українських земель в одну державу, що було 

проголошено в Києві Актом Злуки. На мосту 
молодь утворила прапор України з двох час-
тин: від Хмельниччини  —  50 метрів  жов-
тої частини прапора, від Тернопільщини  —  
50 метрів  синьої. Разом дві частини склали 
100  — на знак ювілею історичної дати. 

Далі всі вирушили до Пам’ятного Хрес-
та легендарному генерал-хорунжому УПА 
Роману Шухевичу, де відбувся молебень, а 
потім  відкриття пам’ятного знаку «100 ро-
ків Соборності України».

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова Товариства 

Української Мови (США)

Свято Соборності над Збручем 

Російська церква в Україні тепер не 
зможе маскуватися під «українську»

Яка доля фантастичних законопроектів у Раді
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Бліц-інформ Пряма мова

Поїзд «Чотири столиці» 
курсуватиме частіше
Від 30 січня поїзд №31/32 

Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига 
курсує один раз на чотири дні за-
мість одного разу на тиждень. Про 
це домовилися залізничні відом-
ства чотирьох країн. Адже нині це 
сполучення користується попи-
том. З України найбільше пасажи-
рів поїздом прямує до Латвії (45%) 
та Литви (38%), до Білорусі — 17%.

Поїзд курсує з 28 вересня 
2018 року. У його складі 10 ваго-
нів — 9 купейних та вагон класу 
люкс. У 6-му вагоні купе розділе-
ні на чоловічі та жіночі.

Помер знаменитий 
композитор Мішель Легран 

26 січня помер володар трьох 
премій Оскар за музику до філь-
мів, п'яти премій Греммі та Зо-
лотого глобуса Мішель Легран. 
Французький композитор напи-
сав музику до більш ніж 200 кіно-
картин. Музика до фільмів «Шер-
бурзькі парасольки» (головну 
роль зіграла юна Катрін Деньов) 
і «Дівчата з Рошфора» зробила 
композитора відомим на весь 
світ. Легран видав також близько 
100 авторських альбомів,

Л е -
гран на-
родивс я 
24 люто-
го 1932 
року в 
Парижі в 
сім'ї му-
зикантів. 

Закінчив Паризьку консервато-
рію.

Співпрацював з такими ре-
жисерами, як Жак Демі і Жан-
Люк Годар, знаменитими співа-
ками Едіт Піаф, Шарлем Азнаву-
ром, Френком Сінатрою, Лайзой 
Міннелі.

Білорусь дозволила 
трансляцію українського 

і двох казахських 
телеканалів

Іноземні телепрограми «UA», 
«KazakhTV» і «Хабар 24» отримали 
дозвіл на поширення в Білорусі, 
повідомило міністерство інфор-
мації республіки. 

UA — український канал іно-
мовлення. «Kazakh TV» — пер-
ший національний супутниковий 
канал Казахстану, «Хабар 24» — 
перший в Казахстані цілодобовий 
цифровий інформаційний канал.

У Танзанії десятки дітей 
гинуть від ритуального 

«чаклунства»
У Танзанії (Африка) знайшли 

понівечені тіла 10 дітей, які були 
викрадені зі своїх будинків у груд-
ні 2018 року на південному захо-
ді країни. Їх тіла були виявлені 
після того, як поліція почала по-
шуки в цьому районі. Тіла дітей 
були порізані, спотворені. Дея-
ким з дітей було тільки сім років.

Ці вбивства пов'язані з ча-
клунськими практиками, оскіль-
ки знахарі все частіше просять 
доставити їм частини людських 
тіл для ритуалів, пояснили в мі-
ністерстві охорони здоров'я. 

Скандал навколо вислов-
лювань міністра закордонних 
справ Німеччини Х. Мааса в Ки-
єві, коли він закликав Росію і 
Україну до «деескалації», наби-
рає обертів. Блогосфера як в 
Україні, так і на Заході перепо-
внена їдкими зауваженнями та 
коментарями.

А от я хочу стати на «захист» 
пана Мааса. А що він, власне, 
сказав такого, що відрізняється 
від позиції, наприклад, ЄС? Чо-
мусь всі забули, про що йшлося 
у заяві речниці Євросоюзу  з пи-
тань зовнішньої та безпекової 
політики Майї Косьянчич (а піз-
ніше повтореної її очільницею 
Ф. Могеріні) 25 листопада 2018 
р., тобто у той самий день, коли 
Росія вчинила акт збройної 
агресії проти України. Цитую:

«Напруженість в Азовському 
морі і Керченській протоці сьо-
годні небезпечно зросла після 
інциденту цього ранку між ро-
сійськими і українськими вій-
ськово-морськими кораблями, 
коли останні намагалися про-

йти через Керченську протоку, 
а також через подальші події, 
включаючи закриття протоки 
російськими властями, повідо-
мленнями про захоплення укра-
їнських суден і постріли по них.

Ми сподіваємося, що Росія 
відновить свободу проходу че-
рез Керченську протоку і закли-
каємо усіх діяти з максималь-
ною стриманістю, щоб негайно 
деескалювати ситуацію».

Просив би звернути увагу на 
кілька слів із цієї заяви. Я їх ви-
ділив жирним шрифтом.

Як бачимо, за оцінками ЄС 
йдеться про «інцидент». Кожен, 
хто хоч елементарно знається 
на міжнародному праві, легко 
побачив би, що Росія вчинила 
акт збройної агресії у нейтраль-
них водах. Але схоже на те, що в 
ЄС на той момент не знайшлося 
обізнаних з міжнародним пра-
вом. Ну, що ж, і таке буває.

ЄС закликає «усіх» бути мак-
симально стриманими. «Усіх» —  
це кого? Можливо, це НАТОв-
ські чорноморські країни: Ту-
реччину, Болгарію чи Румунію? 
Чи, може, жертву російської 
агресії  —  Грузію, яка вже 10 
років безуспішно бореться за 
відновлення справедливості?  

Гадаю, що такі припущення є по-
милковими. Йдеться про Украї-
ну, хоча її скромно не названо. 
Але ж добре, що в ЄС працюють 
інтелігентні люди.

Ну, і останнє. Уся ця стрима-
ність потрібна лише для того... 
правильно!  —  щоб «негайно 
деескалювати ситуацію». Тобто, 
головне  — щоб було тихо, а там 
розберемося. От, наприклад, 
з Придністров'ям, Абхазією чи 
Нагірним Карабахом вже скоро 
тридцять років розбираємося. І 
нічого. Потерплять. Головне не 
результат, а процес.

То що ж такого нового ска-
зав пан Х.Маас? І чого це про-
ти нього усі так наїжачились? 
Хіба що за те, що назвав Росію і 
Україну, тобто розшифрував по-
слання пані М. Косьянчич?

Хоча, ні. Німецький міністр 
ще заявив, що вірить у російські 
гарантії. Він вірить у чесне сло-
во Лаврова і Путіна. Ну, кожен 
має право на власну думку, це 
ж демократія. Але от місце для 
її оприлюднення пан Маас ви-
брав невдале. Бо українці дуже 
добре знають ціну російським 
«гарантіям» ще з 1654 року. А 
особливо відчувають їх зараз, 
коли щодня московські «гаран-

тии» вбивають українських гро-
мадян.

Цікаво, чи погодилась би Ні-
меччина на такі гарантії? І як би 
довго їх терпіла?

Дорогі друзі, усе було б дуже 
смішно, якби не так сумно.

На жаль, європейська зо-
внішня політика деградує. Вона 
не бачить чи не хоче бачити 
очевидних речей. Вона впер-
то закриває очі на дії агресора 
і замість того, щоб приборкати 
його, грається в слова. Мабуть, 
для того, щоб приховати свою 
імпотентність чи безпринцип-
ність. Або і те, і інше.

У лютому 2014 року я звер-
нувся до західних лідерів із за-
кликом проявити мужність і дія-
ти, а також застеріг, що ми напе-
редодні жахливих подій в Украї-
ні. Не почули.

Сьогоднішня політика уми-
ротворення агресора є загро-
зою вже для самого Заходу і 
може закінчитися трагічно. При-
чому,  тепер уже для всіх: і Росії, 
і України, і Заходу.

Дуже не хотілося б, щоб і це 
передбачення збулося.

Та чи почують?

21.01.2019 р.

Кілька тисяч євро 
за вуличні акції: в Білорусі їх 
проведення стало платним

Від З січня недержавні вуличні за-
ходи — акції протесту, демонстрації, пі-
кети, присвячені важливим датам, кон-
церти тощо в Білорусі стали платними.

Їхні організатори мають платити гро-
ші за послуги з охорони громадського 
порядку і нести витрати, пов'язані з ме-
добслуговуванням, прибиранням тери-
торії після проведення на ній масового 
заходу.

Представники опозиції побоюються, 
що такі витрати їм будуть не по кишені. 
Разом з цим, влада відкинула пропози-
цію демократичних організацій само-
тужки забезпечувати громадський по-
рядок і прибирати територію після про-
ведення акцій. 

Високі розцінки, вважають експер-
ти, спрямовані на зниження вуличної 
активності демократичних організацій, 
що зазнають нині великих фінансових 
труднощів. 

Насамперед організатор вуличної 
акції оплачує послуги міліції з охорони 
громадського порядку в таких розмі-
рах: близько 31 євро для заходу з кіль-
кістю учасників до 10 чоловік; близько 
260 євро – від 11 до 100 осіб; близько 
1 555 євро – від 101 до 1000 чоловік; 
понад 2590 євро – для заходу з кількіс-
тю учасників понад 1000 осіб. Це лише 
плата міліції. Плюс інші оплати. 

Як відзначають білоруські екс-
перти, організатори і учасники вулич-
них заходів є платниками податків, а 
співробітники правоохоронних орга-
нів, як і медики, комунальники, фінан-
суються з бюджету, тобто за рахунок 
цих же платників податків. Тому ви-
никає питання, на якій підставі орга-
нізатори акцій повинні ще раз опла-
чувати роботу державних структур, 
які вже отримують за неї бюджетні 
кошти?

Володимир 
ОГРИЗКО,
міністр 
закордонних 
справ України 
у 2007  — 
2009 рр.

Деескалація чи деградація?

«Темний бік Кремля»: 
оприлюднено таємні російські 
документи про Донбас, РПЦ і 

аварію малайзійського «Боїнга»
Група інтернет-розслідувачів 

Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) 
оприлюднила величезну кількість (175 
гігабайт) таємних російських докумен-
тів. Значна частина цих документів була 
отримана завдяки інформаційним ви-
токам і хакерським зламам і стосується 
російської присутності на Донбасі. Крім 
того, матеріали розкривають зв'язок 
Кремля і Російської православної 
церкви.

База отримала назву «Темний бік 
Кремля» і включає сотні тисяч повідо-
млень і файлів російських політиків, 
журналістів, олігархів, релігійних ді-
ячів і терористів. Зокрема, оприлюд-
нено «пошту Суркова», відповідаль-
ність за злам якої в 2016 році взя-
ла на себе група «Український кібе-
ральянс». Це листування помічника 
президента РФ Владислава Суркова, 
який курирує Донбас. Частина з них 
стосується ситуації на окупованих те-
риторіях.

У базі також є листування лідера 
Асоціації православних експертів Кири-
ла Фролова з адміністрацією президен-
та РФ, також зламане «Українським кі-
беральянсом». У цих листах описуються 
проекти протидії євроінтеграції України.

Також опубліковано матеріали 
спроб фальсифікації катастрофи малай-
зійського пасажирського літака рей-
су МН17, збитого над Донбасом у 2014 
році.

Новий сайт працює за моделлю 
WikiLeaks — запрошує хакерів та інфор-
маторів надсилати конфіденційні доку-
менти.

Одна із засновників DDoS – амери-
канська журналістка Емма Бест. Вона 
повідомила ВВС, що сайтом займається 
близько 20 осіб, які живуть у різних кра-
їнах, однак більшість з них вважають за 
краще не називати себе

Ультраправій австрійці, 
яка закликала Путіна ввести 
війська, дали 14 років тюрми 
Лідерка підпільної радикальної організа-

ції «Staatenbund Оsterreich» Моніка Унгер, яка 
заперечувала легітимність існування Австрій-
ської держави і закликала сюди війська Путі-
на, засуджена до 14 років ув’язнення.

Таке рішення ухвалив кримінальний суд 
Граца, визнавши підсудну винною у державній 
зраді. Всього у справі проходили 14 осіб. По-
плічникам Унгер дали від 9 місяців до 10 років 
тюрми. 

Прихильники «Staatenbund Osterreich» на-
лежать до кола осіб, які не визнають законів 
Австрійської держави, створюють паралельне 
суспільство, підпільно виготовляють свої по-
свідчення особи, водійські права та інші «доку-
менти» й «довідки».

Обвинувачені виступали за повалення дер-
жавної влади. Унгер навіть зверталася до пре-
зидента РФ Володимира Путіна з проханням 
ввести війська та передати їй владу. Загалом 
у країні налічується близько 2700 прихильни-
ків «Конфедерації Австрія», яка була заснова-
на 2015 року.

 Україна — знову у невтішній 
трійці лідерів за кількістю вироків 

Європейського суду з прав людини
2018 року ЄСПЛ ухвалив 880 рішень у 

справах щодо порушення Європейської кон-
венції з прав людини. 

Трійка лідерів серед країн за кількістю та-
ких справ залишилася незмінною, як і у  2017-
му році. Найбільше вироків було ухвалено у 
справах проти Російської Федерації — 238, 
на другому місці Туреччина — 140 справ, на 
третьому — Україна, 86 справ. П'ятірку зами-
кають Румунія (71) та Угорщина (35).

Загалом протягом 2018 року до ЄСПЛ на-
дійшло майже на третину менше позовів, ніж у 
попередньому році, — 43,1 тисячі. Станом на 
кінець 2018 року на розгляді суду перебувало 
56,4 тисячі позовів. Серед цих позовів понад 
7,2 тисячі стосуються України.



№144   7 лютого 2019 року№144   7 лютого 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Cвіт закордонного українства

Пам'ятаймо

З’їзд Організації державного 
відродження України

Нещодавно в оселі Організації державного відро-
дження України ім. О. Ольжича в Ліґайтоні (штат Пенсіль-
ванія, США) відбувся 54-й з’їзд організації. 

ОДВУ 1929 року заснував Євген Коновалець, пер-
ший з’їзд відбувся в червні 1931-го, на ньому обрали 
Центральну управу. Відтак керуючий орган організації 
проводить з’їзд щодва роки. З 1957-го, коли Централь-
на управа купила оселю ім. О. Ольжича в Ліґайтоні, з’їзди 
відбуваються саме тут. 

Мирослав Кий, голова ЦУ ОДВУ, відкрив 54-й з’їзд 
привітанням делеґатів. Хвилиною мовчання присутні 
вшанували членів ОДВУ, котрі відійшли у вічність упро-
довж двох років: Наталії Пазуняк, Ярослава Жмуркеви-
ча, Володимира Процика, Юрка Цегельського. У вступно-
му слові д-р Кий назвав цей з’їзд історичним, бо вперше 
за десятки літ середній вік присутніх був 45 років, адже 
за останніх три-чотири роки ОДВУ збагатилась молоддю. 

ОДВУ як громадсько-політична організація діє на те-
ренах Філадельфії, Нью-Йорку, Мак-Аду та Ліґайтону. Відді-
лення ОДВУ, самі або разом із іншими українськими орга-
нізаціями, влаштовують імпрези, історичні роковини тощо. 

На терені оселі постійно відбуваються українські 
фестивалі, танцювальні табори ансамблю «Казка», май-
стер-класи писання писанок, плетення ґерданів тощо. 
Під час Різдвяних свят проводять коляду, а навесні — ве-
ликодній базар. Це зберігає знання української народ-
ної культури та дає змогу американській публіці пізнати 
нашу багату українську культуру. 

Подарунки від діаспори — 
дітям українських воїнів
Більше 100 дітей учасників антитерористичної опе-

рації й Операції Об’єднаних сил отримали на Львівщині 
подарунки від ровесників-діаспорян у рамках акції «Те-
плом зігріємо серця», яку вже п’ять років поспіль органі-
зовує Спілка української молоді.

20 січня у приміщенні храму Софії Премудрості Божої 
представники СУМ передали різнокольорові наплічники 
з персональними подарунками для 110 дітей. У пакунках 
— канцелярське приладдя, шапки, шалики, рукавички, 
іграшки тощо.

До акції «Теплом зігріємо серця» долучаються діа-
споряни зі США, Канади, Австралії, Німеччини, Франції 
та Португалії. Пакунки готують адресно, відповідно до 
віку дитини. Загалом отримують подарунки діти від наро-
дження і до 14 років.

Паралельно акція «Зігріємо теплом серця» відбулася 
у Києві, Чернігові, Сквирі, Бобринці, Тернополі, Калуші, 
Стрию, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Миколаєві. 
Спілка української молоді для дітей військових також що-
року організовує в Україні літні табори.

Бандуристи заколядували 
у міністра, 

українки Христі Фріланд
Ансамбль українських бандуристів навідався додому 

до Христі Фріланд, міністра закордонних справ Канади, з 
різдвяними колядками. 

Колектив Ukrainian Bandurist Chorus Північної Аме-
рики має давню традицію ходити з колядками від будинку 
до будинку. «Дякуємо усім, хто тепло привітав нас у своїх 
домівках! Прекрасний спосіб розпочати 2019 рік!», напи-
сали бандуристи в соціальній мережі. 

Ukrainian Bandurist Chorus відзначив торік 100-ліття 
існування ансамблю.

Концерти Українського 
музичного інституту Америки 

Щороку відділи УМІА готують святкові Різдвяні кон-
церти у різних штатах США. У Нью-Йорку такий кон-
церт організували вчителі й учні Бруклінського та Нью-
Йоркського відділів УМІА.

Впродовж довгих років завдяки меценатам та управі 
діти мають можливість зануритися в різдвяну атмосферу 
та показати свої музичні таланти у чудовому приміщен-
ні УІА. Концерт вразив різнобарв’ям американських, ні-
мецьких, французьких і польських колядок.

У фортепіанному, вокальному та скрипковому вико-
нанні прозвучала палітра українських колядок в обробці Р. 
Савицького, В. Барвінського, В. Безкоровайного, В. Ярос-
лавенка, М. Леонтовича. У скрипковому виконанні викли-
кала зацікавлення кримськотатарська народна музика. 

Українська громада в пів-
денно-західній Флориді (США) 
урочисто відзначила 100-ті ро-
ковини Дня Соборності Укра-
їни в Українському релігійно-
му та культурному Осередку ім. 
св. Андрія в Норт Порті. Зала 
була прибрана червоною ка-
линою та українськими пра-
порцями. 

Урочисту програму розпо-
чали Українські Американські 
ветерани під проводом коман-
дира Ігора Гроня, американ-
ський гімн співали всі присутні.

Голова Громадського Комі-
тету проф. Віра Боднарук від-
крила свято, підкреслюючи 
величезне історичне значен-
ня 100-річчя Дня Злуки земель 
України 22-го січня 1919 року. 

Програму було розпочато 
віршем «22 січня» Уляни Крав-
ченко, який виконала Оля Баб-
чук. Святкове слово виголосив 
Нестор Олесницький, в яко-
му подав історичний перебіг 
боротьби українського наро-
ду за свободу і незалежність. 
Було показано фільм про події 
22-ого січня 1918 — 1919 рр. 
Вірш «Дзвони в Україні» Воло-

димира Переяславця викона-
ла Леся Попель, вірш «Від си-
нього Дону до сивих Карпат» 
Олекси Кобця — Оля Гронь.

Жіночий ансамбль під про-
водом Анни Маріяні та Влоді 
Шпічки виконав три пісні про 
славних Січових Стрільців — 
«Їхав Стрілець на війноньку», 
«Ой, видно село» та «Ой, у лузі 
червона калина». Останню піс-
ню співали всі стоячи. Закінчи-
ли програму свята українським 
гімном.

Великим успіхом свято за-
вдячує Нелі Лехман, Нусі Ма-
цілинській, Вікторові Лісничо-
му, Богданові Боднарукові, Іго-
реві Гроневі, Ліді Яхницькій, 
Несторові Олесницькому, Олі 
Бабчук, Лесі Попель, Олі Гронь, 
Жіночому ансамблю, членам 
Громадського Комітету — Галі 
Лісничій, Кларі Шпічці, Дарії 
та Євгенові Томашоским, Ромі 
Гуран, Іванці Олесницькій та 
Оксані Лев.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова 

Громадського Комітету
Фото Віктора Лісничого

Надія Дюк
У Сполучених Штатах Америки 23 січ-

ня на 65-му році життя померла активний 
представник української громади, науко-
вець. 

Пані На-
дія востаннє 
була в Украї-
ні у листопа-
ді 2016 року, 
під час відзна-
чення 40-літ-
тя Української 
г е л ь с і н с ь к о ї 
групи. «Симво-
лічно, бо ще з 

1980-х років, коли Надія Дюк завер-
шувала свою дисертацію в Оксфорд-
ському університеті (перша етнічна 
українка!) і приступила до викладаць-
кої праці, вона присвятила себе спри-
янню боротьбі українських дисидентів і 
політв’язнів», прокоментував   відомий 
український дисидент Мирослав Мари-
нович.

Переїхавши згодом з Великобри-
танії до Сполучених Штатів, Надія Дюк 
стала визнаним експертом з питань 
України та колишнього Радянського Со-
юзу, автором кількох книг і численних 
статей.

Надія Дюк народилася 16 жовтня 
1954 року в Лондоні.

Вона — донька хорунжого Україн-
ської Повстанської Армії Петра Дюка, 
який перебрався до Великої Британії, 
де був членом Спілки офіцерів Украї-
ни, Союзу українців у Великій Брита-
нії. Навчалася в університеті Сассекса, 
здобула ступінь бакалавра мистецтв з 
відзнакою. Закінчила коледж Святого 
Антонія Оксфордського університету, 
захистивши дисертацію на тему дослі-
джень публіцистики Михайла Драгома-
нова в XIX сторіччі, ставши першим док-
тором з проблем україністики.

З 1987 року працювала в Націо-
нальному фонді на підтримку демокра-
тії у США. До 1989 року керувала про-
грамами на підтримку демократич-
них рухів в Югославії та Радянському 
Союзі.

З початку 2000-х років була голо-
вним директором відділу Центральної 
Європи та Євразії. Активно досліджу-
вала процеси під час Помаранчевої ре-
волюції в Україні 2004 року. Згодом її 
призначено на посаду віце-президен-
та, відповідала за діяльність фонду в 
Європі, Азії, Африці та Латинській Аме-
риці.

Відзначення Дня Соборності в Норт Порті 

Віра Боднарук із ветеранами.

Жіночий ансамбль.

На 99-му році 
життя, 19 січня, у 
Львові помер Оме-
лян Коваль — про-
відний член ОУН(б), 
політв’язень на-
цистських концта-
борів, активний гро-
мадський і політич-
ний діяч закордон-
ного українства.

Коваль Омелян Васильович народив-
ся 24 лютого 1920 року в с. Рахиня, нині До-
линського району Івано-Франківської облас-
ті. Закінчив кооперативні курси у Долині і у 
Львові. Восени 1938 року вступив в ОУН, за-
ймався вишколами юнацтва.

1 липня 1941 року Омелян Коваль, що 
був уже референтом пропаганди повітового 
проводу ОУН, організував проголошення Акта 
відновлення Української держави в Долині. 

15 вересня під час масових арештів на-
ціоналістів нацистська спецслужба СД заа-
рештувала його та інших оунівців і кинула до 
в’язниць на вул. Лонцького у Львові та Мон-
телюпіх у Кракові.

20 липня 1942 року Коваля етапували 
до концтабору Аушвіц. Разом із ним були 
відомі діячі ОУН, яких адміністрація табору 
називала «групою Бандери», — Степан Лен-
кавський, Юліан Савицький, Петро Мірчук, 
брати Степана Бандери — Василь і Олек-
са та ін. Він вийшов на волю 6 травня 1945 
року.

З 1948 року Омелян Коваль мешкав 
у Брюсселі (Бельгія). У Лювенському като-
лицькому університеті  здобув ступінь ма-
гістра торговельно-консульських наук, на-
вчався на економічному факультеті Україн-
ського господарсько-технічного інституту 
(Західна Німеччина).

Омелян Коваль був активним громад-
ським діячем української еміграції в Бель-

гії та світі. Заснував і в 1951 — 1963 роках 
очолював Спілку української молоді в Бель-
гії. Очолював Центральну управу і Централь-
ну виховну раду СУМ (1958 — 1978). Був ге-
неральним секретарем Українського допо-
могового комітету в Бельгії (1951 — 1987), 
його головою (1987—2005).

Коваль також був секретарем (1970—
1991) і головою (1991 — 2006) Головної 
ради українських громадських організацій 
Бельгії, одним із президентів Європейського 
конгресу українців (1992 — 1995), а згодом 
і його почесним головою. 1967 року Омелян 
Коваль був серед співзасновників Світового 
конгресу українців, довголітнім членом його 
Ради директорів. 

Тереновий провідник ОУН(б) в Бель-
гії, член Проводу Закордонних частин ОУН 
(з 1957 року), секретар Головного проводу. 
Член Антибільшовицького блоку народів. 
Ярослав Стецько кооптував Коваля в Укра-
їнське державне правління (уряд в екзилі) в 
1986 році на посаду керівника департамен-
ту внутрішньої політики.

Омелян Коваль успішно займався бізне-
сом. Протягом 1950 — 1962 років працював 
директором кооперативу «Дніпро». У 1962 
році заснував видавництва і друкарні, де ви-
ходили журнали СУМ «Крилаті», «Авангард», 
«Вісті» та інша література. До 1985 року Ко-
валь був директором видавництва.

Ніколи не мав громадянства Бельгії, а 
користувався статусом біженця ООН. 

У 1997 році отримав громадянство не-
залежної України разом із дружиною Іван-
ною-Катериною Куропась. Влітку 2013-го 
подружжя оселилося у Львові.

Омелян Коваль велику увагу приділяв 
вихованню дітей і молоді. Протягом 1992 — 
1995 років  відвідувавав школи й виші у 23-х 
областях України й поширював ідеї педагога 
Григорія Ващенка.  Лауреат численних дер-
жавних, церковних і громадських нагород

Подружжя Ковалів: Омелян та Іванна-Катерина (померла 2016 року).

Омелян Коваль
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У Бориса Нємцова 
народився онук
Син вбитого в центрі Москви російського 

політика Бориса Нємцова вперше став бать-
ком. У Антона Нємцова і його дружини Анни 
Ігнатьєвої народився син. Хлопчика назвали 
на честь дідуся — Борисом.

Антон і Анна одружилися влітку 2018-го. 
Антон закінчив фізико-технічний інститут, 
Анна вивчала промислово-цивільне будівни-
цтво. Пара познайомилася в Фейсбуці, коли 
Анна працювала в МНС Нижегородської об-
ласті.

Помер найстаріший 
чоловік світу
Японець Масазо Нонака відійшов у ві-

чність на 114-му році життя. У 2018 році його 
вік занесли у Книгу рекордів Гіннеса після 
того, як у січні 2018 року помер 114-річний 
іспанець Франсіско Нуньєс Олівера.

Японський довгожитель проживав з ро-
диною у містечку Асьоро у префектурі Хок-
кайдо. Чоловік пересувався на інвалідному 
візку, але обслуговував себе самостійно. Но-
нака полюбляв їсти солодке після обіду, ди-
вився телевізор, читав газети та навіть зану-
рювався у гаряче джерело, що розташоване 
неподалік будинку.

Японія — одна з країн, де чимало дов-
гожителів. Нині найстаршою людиною світу 
вважається 116-річна японка Кане Танака.

Американця посадили 
у в'язницю за вбивство 
ведмедів
Інцидент стався на Алясці. 41-річний Ен-

дрю Реннер разом зі своїм 18-річним сином 
каталися на лижах і побачили, що у барлозі 
сплять ведмеді. І вбили дорослого ведмедя й 
маленьких ведмежат. Але злочин зафіксува-
ла камера відеоспостереження, встановле-
на Лісовою службою США.

За вбивство ведмедів Реннер старший 
був засуджений до трьох місяців в'язниці, 
Реннера молодшого засудили до позбавлен-
ня волі умовно. Також, Реннер старший пла-
тить штраф в розмірі 9 тис. дол., позбуваєть-
ся свого човна, вантажівки, вогнепальної 
зброї і браконьєрського приладдя. Він по-
збавляється права на полювання протягом 
наступних 10 років. Син Реннера позбавле-
ний права полювати на 2 роки.

З Третьяковської галереї 
вкрали картину Куїнджі 
«Ай-Петрі. Крим»
З московської галереї ввечері 27 січня 

викрали цю картину. Вона зникла на очах у 
численних відвідувачів. Чоловік, якого сприй-
няли за працівника музею, спокійно підійшов 
до полотна Куїнджі, дістав його і вийшов.

Другого дня правоохоронці затримали 
зловмисника, який поцупив картину. Полот-
но теж знайшли — у Підмосков'ї. 

Ретроспектива Архипа Куїнджі (1842 
— 1910) відкрилася 6 жовтня. На виставці 
представлено близько 170 найкращих тво-
рів художника. 

Куїнджі — російський і український худож-
ник, родом з України, грек за національністю. 

У Туреччині відкриють 
доступ туристам 
до унікального каньйону
У провінції Артвін, що в північно-захід-

ний частині країни, на кордоні з Грузією, ту-
ристам відкриють доступ до каньйону, який 
є другим за висотою в світі після Гранд-
Каньйону в США.

Каньйон Джехеннем має висоту 200 ме-
трів, довжину — 2,5 км, ширину — 70 метрів. 
Для зручності та приваблення туристів над 
каньйоном планується звести скляний міст, 
що з’єднає два його краї, а також оглядові 
майданчики та пішохідні доріжки. З часом 
каньйон може набути популярності й серед 
любителів екстремального спорту.

Бліц-інформ

В арабській мові існує понад 
тисячу слів, за допомогою яких 
можна описати зовнішній вигляд 
і характер верблюда. Не дивно: 
для жителів Аравійського півост-
рова це справжні «кораблі пусте-
лі». В арабських країнах їх розве-
дення і раніше вважається при-
бутковим заняттям, а конкурси 
краси верблюдів привертають 
увагу безлічі гостей.

На територію комплексу, де 
журі буде оцінювати верблюдів, 
запускають сотні тварин в яскра-
вих ошатних попонах. У конкурсі 
краси, який проходить в містеч-
ку Шаханов в пустелі на півночі 
Катару, беруть участь понад ти-
сячу верблюдів: світлого, май-
же білого забарвлення, черво-
но-коричневі і чорні. Більшість 
з них місцеві — катарські, світлі 
ж верблюди привезені з Кувей-
ту. Не побоялися приїхати в Ка-
тар зі своїми верблюдами, не-
зважаючи на відсутність офіцій-
них стосунків між двома краї-
нами, і близько 20 саудівських 
заводчиків. Беруть участь в кон-
курсі і власники верблюдів з 
Об`єднаних Арабських Еміратів, 
але вони реєструються під чужи-
ми іменами, побоюючись репре-
сій своїх властей, які не бажають 
мати з сусіднім Катаром нічого 
спільного.

«Зазвичай власники верб-
людів з Катару їздили на верб-
люжі конкурси краси в Саудів-
ську Аравію або ОАЕ, тому що 
Катар — країна маленька, і тут 
існують лише два різновиди 

верблюді, на відміну від Саудів-
ської Аравії і Еміратів, де зустрі-
чаються по дев'ять порід. Але 
після того, як Саудівська Ара-
вія закрила свої кордони для 
громадян Катару в червні 2017 
року і вигнала зі своєї території 
всіх катарських верблюдів, вла-

да емірату вирішили влаштову-
вати власні конкурси краси для 
«кораблів пустелі», розповів ди-
ректор конкурсу Абдалла аль-
Куварі.

Він пояснив, які верблюди 
вважаються найпривабливіши-
ми: «З великою головою, велики-
ми губами і широким носом, дов-
гою шиєю і великим тілом. Важ-
ливим вважається і те, наскільки 
великі і круглі у нього копита».

Але якщо природа верблюда 
красою не наділила, вдаються й 
до маленьких хитрощів. «В рам-

ках закону верблюдів миють, го-
лять і підрізають шерсть, адже 
оброслих верблюдів ніхто не лю-
бить, хоча існують породи з дуже 
короткою шерстю. Для них го-
тують красиві покривала. А не-
законна підготовка зовнішності 
тварин — використання ботоксу 

для збільшення губ, носа», пояс-
нив глава журі конкурсу.

Якщо журі вдасться розпіз-
нати застосування ботоксу в кон-
курсанта, його усувають від учас-
ті в змаганні, а його власнику 
шлях на конкурси краси заборо-
нений на два-три роки.

Однак, інколи ризикують, 
адже грошовий приз за перше 
місце становить 500 тисяч ка-
тарських ріалів (понад 150 ти-
сяч доларів США). Але цим мож-
ливий прибуток не обмежуєть-
ся: таких верблюдів-перемож-

ців можна продати в кілька разів 
дорожче. Вони стають найбажа-
нішими особинами для селекції 
в усіх аравійських країнах. «Мій 
верблюд посів друге місце, те-
пер прошу за нього мільйон (300 
тисяч доларів)», хвалиться гос-
подар одногорбого коричневого 
велетня.

«Максимальна ціна, яку влас-
ник може виручити за верблю-
дицю, — мільйонів чотири ріалів 
(понад мільйон доларів), а ось за 
«мужика» можна отримати і до 20 
мільйонів (близько п'яти мільйо-
нів доларів), тому що верблюди-
ця приносить потомство лише 
раз на два роки, а верблюд за 
цей час здатний запліднити де-
сятки», пояснює директор кон-
курсу краси.

Власник 150 верблюдів Са-
лех бен Нгейт вважає їх розве-
дення не тільки даниною давній 
традиції, а й прибутковим біз-
несом. «Зрозуміло, розводити 
верблюдів зовсім не дешево, ви-
трати на утримання одного верб-
люда в Катарі не менш 20 тисяч 
ріалів на місяць, але й заробити 
на них можна пристойно. У мене 
70 верблюдів беруть участь в пе-
регонах, займають призові міс-
ця, я їх і по чотири мільйони про-
даю, і по шість (один-два мільйо-
ни доларів), нормальний бізнес», 
поділився він.

«Ви говорите, 150 верблю-
дів — це багато, а у нашого еміра 
(правителя Катару - ред.), напри-
клад, їх дві тисячі, є до чого праг-
нути», додає бен Нгейт.

У Єгипті готуються 
до перенесення столиці

Влада Єгипту вирішила перенести сто-
лицю з Каїра — за 49 кілометрів від нього. 
Поки нова столиця без назви та мешканців, 
а вхід і вихід звідти жорстко контролюється.

Не вперше в історії країни столицю пе-
реносять в інше місце. Каїр став столицею 
в 969 році. Нову столицю почали будувати у 
2016 році, офіційна причина — розвантажи-
ти місто, яке стало перенаселене. Влада пла-
нує, що люди будуть поступово переїжджати 
туди вже в 2019 році.

Ще одна причина — можливість перене-
сти з дуже перенаселеного Каїру всі адмі-
ністративні установи та ізолювати їх від ве-
ликого скупчення населення, щоб уникнути 
протестів і демонстрацій, як це було в столи-
ці у 2011 році.

Один з основних мінусів — деякі держ-
службовці не зможуть дозволити собі там 
жити через високу вартість проживання.

Поліція затримала «для 
профілактики» чоловіка 

королеви Великобританії
Поліція 19 січня 

провела профілак-
тичну розмову з чо-
ловіком королеви 
Єлизавети II Прин-
цом Единбурзьким 
Філіпом після того, 
як помітила, що він 
керував авто з неза-
стібнутим ременем 

безпеки. «Водію було надано належні пора-
ди», заявили в поліції.

За британським законодавством, водій 
і пасажири мусять бути пристебнутими. По-
рушення карається штрафом у розмірі 100 
фунтів, а якщо справа доходить до суду, сума 
може зрости до 500 фунтів.

97-річний принц Філіп відомий як палкий 
автолюбитель, охоче водить машину. Але 17 
січня він, керуючи машиною, потрапив у ава-
рію. Принц не отримав ушкоджень, але неве-
ликі поранення дістали дві жінки, які були в 
іншому автомобілі.

Після інциденту місцева влада вирішила 
знизити дозволену швидкість на цій ділянці 
дороги зі 100 до 80 км/год.

У Катарі  —  конкурс краси серед верблюдів

В Японії мільйони будинків 
роздадуть безкоштовно

З незвичайною проблемою зіткнулася влада Японії — 
на периферії зростає кількість покинутих будинків. В цілому 
за 5 років їх кількість досягла 8 млн. Основними причина-
ми цього стали старіння населення, стихійні лиха і забобо-
ни — не всі хочуть заселятися в будинок, де померли люди 
(від старості, суїциду або були вбиті). У зв'язку з цим багато 
японців кидають своє житло і переїздять в мегаполіси.

З іншого боку, це призводить до недобору податків дер-
жаві.

Для вирішення цієї проблеми в країні створили держав-
ну програму, в рамках якої ці будинки частково продадуть 
за символічні гроші або взагалі віддадуть безкоштовно. Та-
ким чином уряд розраховує залучити жителів мегаполісів у 
більш тихе і спокійне місце.

Придбати будинки можуть як місцеві, так і іноземці. Але 
експерти попереджають, що занедбане житло часто потре-
бує дорогого ремонту або повного знесення.

Подружжя прожило разом 
70 років і померло в один день
Сімейна пара з Австралії 

— 90-річна Норма Джон Пла-
телл і 92-річний Френсіс Ер-
нест Плателл, які прожили в 
шлюбі 70 років, померли од-
ночасно, в ніч на 6 січня, в бу-
динку для літніх людей. Вони 
знаходилися на сусідніх ліж-
ках, розташованих так близь-
ко, щоб мати можливість три-
матися за руки. 

Три роки тому жінці діа-
гностували хворобу Альцгей-
мера, яка сильно прогресувала. В останній рік вона втра-
тила всі життєві сили і практично перестала говорити. Її 
останніми словами стали «мій чоловік». Френсіс робив все 
можливе, щоб його дружина залишалася жити з ним вдо-
ма якомога довше. Однак, таки довелося дружині перейти в 
будинок для людей похилого віку. Після того чоловік щодня 
приїжджав і проводив з нею весь можливий час. Подружжя 
разом обідали, дивилися телевізор на маленькому дивані в 
кімнаті відпочинку і весь час трималися за руки. Норма час-
то засинала на плечі у чоловіка. 

Коли стан здоров'я Френсіса значно погіршився, його 
помістили в той же будинок престарілих. Відтоді і до остан-
нього дня життя він був щасливий знову доглядати за дру-
жиною і просто знаходитися поруч.

У Бразилії 
розпорядилися 

землями 
корінних народів

Новий президент Брази-
лії Жаїр Болсонару наказав 
Міністерству сільського гос-
подарства використати в ін-
тересах агробізнесу землі, 
на які претендують корінні 
народи. 

Цей крок може зане-
покоїти природоохоронні 
та правозахисні організа-
ції, що стежать за спробами 
промислового використан-
ня дощових лісів Амазонки 
й інших екологічно чутливих 
регіонів Бразилії. 

900 тисяч представни-
ків корінних народів Брази-
лії становлять лише 0,5 % від 
загального населення, про-
те займають землі площею в 
16,7 млн га, тобто 12,5 % від 
території країни.

«Нові правила будуть ці-
каві як фермерам, так і інді-
анцям, дехто з яких уже ви-
рощує соєві боби. Індіанці 
також хочуть бути продук-
тивнішими», — заявив пре-
зидент агрокультурної асо-
ціації Бартоломео Браз.

Однак критики вважа-
ють, що план Болсонару від-
крити резервації корінних 
народів для комерційного 
використання знищить їхню 
культуру через інтеграцію 
племен у бразильське сус-
пільство.

Природоохоронці впев-
нені, що корінні народи — 
останні охоронці Амазонки, 
найбільшого дощового лісу 
у світі, що відіграє значну 
роль у кліматичній стабіль-
ності планети.
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Цікаві й маловідомі факти

Коханка Юлія Цезаря і дружина 
Марка Антонія, азартний гравець, 
авантюристка, нарешті, богиня. В іс-
торії  царицю Єгипту Клеопатру опи-
сували як жінку неймовірної краси 
і чарівності. А трагічне самогубство 
цариці тільки підігріло інтерес до її 
особистості.

Археологи так і не знайшли гроб-
ницю з її останками.

Однак, недавно єгипетський ар-
хеолог і колишній міністр у справах 
старожитностей доктор Захі Хавасс 
повідомив, що могила Антонія і Кле-
опатри знаходилася в храмі Осіріса, 
збудованому в часи правління Пто-
лемея II і розташованому на заході 
Олександрії.

Його припущення, що місце по-
ховання легендарної єгиптянки зна-
йдено, ґрунтується на тому, що в цьо-
му місці знайшли пошкоджений бюст 
Клеопатри, 22 монети з її зображен-
ням, маску, ймовірно Антонія. В цьо-
му ж місці знайшли 27 могил і 10 
мумій.

Захі Хавасс впевнений, що Кле-
опатра ділить одну могилу з Марком 
Антонієм. Муміфіковані тіла заховані 
в похоронній камері на глибині 2 — 3 
метри.  Проте, вчений говорить, що 
гробницю могли зруйнувати римля-
ни під час захоплення Єгипту.

Скоро буде організована архео-
логічна експедиція, яка  і внесе яс-
ність щодо поховання. 

Римський полководець Марк Ан-
тоній і Клеопатра  —  одна з найвідо-
міших в історії пар закоханих. Після 

поразки в битві при Акціумі в 31 році 
до н. е. вони жили в Єгипті. Але коли 
в 30 році до н. е. на Єгипет напав 
римський полководець, наступник 
Цезаря і мабутній  імператор Окта-
віан Август, пара загинула. Питання, 
що це було —  вбивство чи самогуб-
ство  —  досі не з'ясоване. 

Октавіану Клеопатра була по-
трібна живою, він хотів привезти її 
як бранку. Клеопатра після звістки 
про загибель Антонія воліла помер-
ти в Єгипті, вона не хотіла, щоб її до-
ставили в Рим живою. Зрозумівши, 
що її тримають в живих, щоб тріум-
фально провести в парадній ході пе-
реможця в якості трофея, вона вби-
ла себе.

Виявляється, геніальність зо-
всім не є запорукою успішності. 
Іноді творцям не вдається завою-
вати любов світу за життя. Зараз 
до них ставляться з повагою і за-
хопленням, але свій вік вони до-
живали нікому не потрібні, в бор-
гах.

Франц Шуберт
Австрійський 

композитор  (1797 
— 1828), музи-
ка якого досі вхо-
дять в число най-
більш виконуваних 
класичних творів, 
на початку сво-
го творчого шляху 
був простим вчите-
лем. А спроби про-

фесійно утвердитися давалися важко. 
Влаштуватися на посаду капельмей-
стера або опублікувати свої роботи та-
кож не вдалося, і у віці 31 року Шуберт 
помер від черевного тифу.

Свій єдиний у житті публічний 
концерт він дав за кілька місяців до 
смерті. Після митця залишилася маса 
невиданих рукописів, і подальший 
розшук творчої спадщини великого 
композитора можна було порівня-
ти з пошуками скарбів. Тільки через 
70 років після його смерті було вида-
но науково вивірене зібрання творів 
Франца Шуберта. 

Вольфганг Амадей 
Моцарт
Геніальний  австрійський компо-

зитор (1756 — 1791) став відомим, 

ще будучи дити-
ною. До 25 ро-
ків досяг піку 
своєї творчості 
і купався в успі-
ху  —  його кон-
церти і гонора-
ри за видання 
творів приноси-
ли чималі гроші, 
він навчав без-
ліч учнів і отри-
мував доходи 

від опер.
Проте популярність і любов 

глядачів виявилися для Моцарта 
непостійними  супутницями. Про-
валився у Відні «Дон Жуан», компо-
зитор втратив успіх у публіки. Хво-
роба дружини остаточно підірвала 
фінансове благополуччя. У резуль-
таті вже до 30 років Моцарт впав 
у депресію, і в 35 помер, не зали-
шивши після себе нічого, крім гені-
альних творів. 

Вінсент Ван Гог

Голландський художник (1853 — 
1890), роботи якого справили вели-
чезний вплив на живопис XX століт-
тя, зовсім трохи не дожив до успіху. 
Все життя художник, який випередив 

свій час, страждав від нерозуміння 
публіки. Це викликало у нього депре-
сію і розчарування, а в кінці творчо-
го шляху його чекало психічне захво-
рювання.

Незадовго до смерті Ван Гога 
його картини, виставлені в Брюсселі, 
викликали величезний інтерес у ко-
лег, з'явилася перша захоплена стат-
тя про його творчість, але все це вже 
не викликав радості у важко хворо-
го генія. Відразу після смерті його ме-
моріальні виставки пройшли по всій 
Європі і заклали основу популярнос-
ті. 

Едгар Аллан По
В молодос-

ті класик де-
тективу, амери-
канський пись-
менник (1809 
— 1849) не ко-
ристувався по-
пулярністю, і 
редакції від-
мовлялися пу-
блікувати його 
роботи. У 31 

рік він все ж зумів продати свій пер-
ший збірник, але гроші до нього не ді-
йшли. Письменник працював у жур-
налах, жив з дружиною і неповноліт-
ньою дитиною, кілька років не голо-
дував. Його життя змінилося після 
того, як журнали закрилися, кохана 
померла,  і він не знайшов іншого ви-
ходу, як зануритися в пияцтво.

Восени 1849-го  Едгар По загинув 
при загадкових обставинах, а його  де-
тективні оповідання  стали популярни-
ми у всій Європі після того, як Бодлер 
перевів їх на французьку.

Модниці всіх віків і народів 
намагалися знайти спосіб  ви-
глядати красивішими та при-
вабливішими. Миш'як, бела-
дона, стрічкові черв'яки, ра-
діоактивна косметика  —  ось 
далеко не повний список за-
собів, чия шкода здоров'ю не 
порівняна з отриманим ре-
зультатом.

У  XVIII столітті в моді були 
білила, накладені товстим 
шаром, густі рум'яна і штучні 
«мушки». Красуні повільно вби-
вали себе за допомогою свин-
цевої пудри, це був недоро-
гий засіб, який добре лягав на 
шкіру і робив її гладкою і шов-
ковистою. А появу побічних 
ефектів ніяк не пов'язували з 
убивчою косметикою: пухлина 
мозку, параліч, поступова від-
мова внутрішніх органів. Вміст 
свинцю в останках знатних жі-
нок перевищує норму в 30 — 
100 разів.

Ідеалом краси в другій по-
ловині XIX ст. була болюча 
блідість, зніженість і витон-
ченість. Тому ще один  «ефек-
тивний» засіб для додання 
квітучого вигляду обличчю —  
миш'як. Причому під «квіту-
чим виглядом» малася на ува-
зі аристократична блідість. 

Вживати миш'як потрібно 
було відповідно до певних пра-
вил і протягом усього життя. 
Отрута, звичайно ж, наносила 
непоправної шкоди здоров'ю  
—  вона накопичувалася в щи-

товидній залозі і викликала 
зоб. Крім того, це призводило 
до хвороб серцево-судинної 
системи і шлунково-кишково-
го тракту, оніміння тіла, част-
кового паралічу.

Для додання обличчю ма-
тової блідості дами вживали  
тричі на  день товчену крей-
ду, пили оцет і лимонний сік, а 
кола  під очима досягалися за 
рахунок спеціального недоси-
пання.

Напившись оцту і затяг-
нувшись корсетами, панянки 
втрачали свідомість  —  але 
непритомність теж була в моді, 
це вважалося ознакою тонкої 
душевної організації.

Також одною з найпопу-
лярніших отрут була беладона, 
яку закапували в очі для до-
дання їм блиску. Завдяки ал-
калоїду атропіну розширюва-
лися зіниці, і очі ставали ви-
разнішими.

Однак, використання бела-
дони призводило до порушень 
зору, потім сліпота, галюцина-
ції, головні болі. Жінки з ся-
ючим поглядом ходили доти, 
поки не сліпнули від таких про-
цедур.

Довгий час найпоширені-
шим засобом корекції фігури, 
а заодно і деформації внутріш-
ніх органів,  були корсети. Але 
вони призводили до сумних 
наслідків для жіночого орга-
нізму, особливо під час вагіт-
ності.

Ольга Хохлова залишила у 
житті художника Пабло Пікас-
со багато: 44 портрети і звич-
ку сидіти «на доріжку». Карти-
на «Жінка у рожевому», на якій 
забражено українку з Ніжина, 
пішла з молотка за 4,2 мільйо-
на  доларів.

Ольга провела дитинство 
в Ніжині, а потім батько пере-
віз її до Петербурга. Там вона 
вступила до «Російського ба-
лету» і на постановці вистави 
«Парад» познайомилася з Пі-

кассо, який оформляв деко-
рації. Пікассо — 36 років і він 
відомий художник з купою ро-
манів за плечима. Ользі — 26 
і вона сором'язлива дівчина, 
кар'єра якої добігає кінця.

Православне весілля. Піс-

ля прем'єри трупа «Параду» 
разом з Пікассо їде на гастро-
лі до Іспанії. Там художник ба-
гато малює Ольгу, підкоряю-
чись її вимозі використовува-
ти реалістичну манеру.

У Барселоні Пікассо знайо-
мить Ольгу з мамою,  і дівчина  
залишається в Іспанії. Весілля 
відбулося 12 липня 1918 року 
в мерії VII паризького округу. У 
пари було вінчання за право-
славним обрядом.

Хохловій подобалося бути 
дружиною Пікассо, але вони 
сильно не зійшлися характе-
рами. Художник розводив без-
лад, а вона намагалася дотри-
муватися порядку. Він пропа-
дав у студії, а вона хотіла ви-
ходити у світ. Він любив прості 
сосиски, вона  —  шампанське 
та ікру. 

4 лютого 1921 році наро-
дився Поль Пікассо. 40-річ-
ний художник малює без кінця 
дружину і сина у неокласично-
му стилі.

Розжалувана з красунь. У 
1927 році Пікассо закохався 
у 17-річну француженку Марі-
Терез Вальтер. Після цього він 
перестав малювати баллерин, 
а портрети дружини переста-
ли бути такими романтичними.

Ольга страждає від ревно-
щів, але Пікассо більше не лю-
бить дружину. Розлучатися він 
не хоче, бо за шлюбним контр-
актом повинен віддати їй по-
ловину майна.

Хохлова і Пікассо продо-
вжують жити в одному домі, 
але Пабло постійно пропадає 
у коханки. У 1935 році фран-
цуженка народжує художнику 
доньку, після чого Хохлова йде 
з дому  разом з сином.

У 1943 році Марі-Терез 
змінює інша жінка, а Ольга 
все продовжує переслідувати 
Пікассо і не перестає відправ-
ляти йому гнівні листи. 

Хохлова померла на само-
ті, на похороні були  присутні 
тільки син і кілька друзів. Пі-
кассо не  приїхав —  він писав 
серію картин «Алжирські жін-
ки». Художник пережив україн-
ську дружину на 28 років.

Ціна геніальності: видатні митці, 
яким судилося померти у бідності

Миш'як, беладона: 
на що йшли модниці Європи 

заради «краси»

Таємниця могили 
Клеопатри

Пабло Пікассо і українка 
Ольга Хохлова

Балерина  родом з Ніжина була найвідомішою музою 
геніального художника, але померла  у злиднях
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8 лютого 
1904 — початок російсько-японської ві-

йни. 
1828  — народився   Жуль Верн, фран-

цузький письменник,  класик пригодниць-
кої літератури і наукової фантастики.

10 лютого
1837  —  після  поранення на дуелі по-

мер Олександр Пушкін, видатний росій-
ський поет. 

1890  — народився Борис Пастернак, 
російський поет, лауреат Нобелівської пре-
мії з літератури 1958 р.

11 лютого
1809 — американський інженер Роберт 

Фултон запатентував пароплав.
1989  — відбулась установча конферен-

ція Товариства української мови ім. Тараса 
Шевченка (тепер — Всеукраїнське товари-
ство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка).

Народилися: 1847  —  Томас  Едісон, 
американський винахідник, який отримав 
1093 патенти; 1873 — Микола Міхнов-
ський, український  публіцист, ідеолог і лі-
дер самостійницької течії українського руху.

12 лютого
1809  —  народився Авраам Лінкольн, 

16-ий президент США, який звільнив аме-
риканських рабів.

13 лютого 
1895 — французькі винахідники Огюст 

і Луї Люм’єри запатентували сінематограф  
—  комбінацію кінокамери й кінопроектора.

14 лютого 
1876  — американський винахідник 

Александр Белл подав патентну заяву на 
перший телефон.

1897  —  помер Пантелеймон Куліш, 
український письменник, фольклорист, ет-
нограф, перекладач.

1956  — у Москві відкрився XX з’їзд 
КПРС, відомий засудженням культу особи 
Сталіна. 

15 лютого 
1564 — народився Галілео Галілей, ви-

значний італійський учений.
1947  —  в СРСР було  заборонено шлю-

би між радянськими громадянами й інозем-
цями.

1989  — завершено виведення  радян-
ських військ із території Афганістану (поча-
то 15 травня 1988 р.). Кінець афганської ві-
йни СРСР. 

16 лютого 
1813 — народився Семен Гулак-Арте-

мовський, автор першої української опери 
«Запорожець за Дунаєм».

17 лютого 
1892 — народився Йосип Сліпий,  гла-

ва Української греко-католицької церкви в 
1944 – 1984 рр., кардинал.

18 лютого 
Народилися: 1856  — Софія Русова 

(уроджена Ліндфорс), українська громад-
ська діячка і педагог; 1900  —  Оксана Пе-
трусенко, українська оперна співачка.

19 лютого 
1473 — народився Миколай Коперник, 

польський астроном.
1954 — ухвалено указ Президії Верхо-

вної Ради СРСР про передачу Кримської об-
ласті зі складу РРФСР до складу Радянської 
України.

20 лютого 
1054 — помер великий київський князь 

Ярослав Мудрий.
1889 — народився Лев Ревуцький, 

український композитор.
1905 — народився Улас Самчук, україн-

ський письменник.

21 лютого 
1850 — народився Вікентій Хвойка, 

український археолог  чеського походжен-
ня, першовідкривач трипільської та черня-
хівської археологічних культур.

У радянські часи не можна було вільно 
святкувати Різдво. Формальної заборони не 
існувало. Але насправді радянська влада пе-
реслідувала будь-які вияви релігійності.

З 1922 року влаштовували увечері 6 січня 
«комсомольське Різдво» — масову молодіжну 
демонстрацію зі смолоскипами, антирелігій-
ними транспарантами, червоними прапорами 
і оркестрами. Кульмінація заходу — спалюван-
ня на площі опудал Христа, Аллаха, Ієгови, Буд-
ди й Озириса. Інколи до них додавали Богоро-
дицю або російських імператорів.

Перед спалюванням комсомольський три-
бун виголошував «поховальну промову», за-
кликаючи присутніх боротися з релігійним фа-
натизмом. А фіналом був концерт антирелі-
гійного спрямування в клубі молоді. За таким 
сценарієм «комсомольське Різдво» відбувало-
ся зокрема в містах Донецької губернії. 

1925 року влада заснувала всесоюзне 
антирелігійне товариство «Спілка войовни-
чих безбожників», первинні осередки якого в 
обов’язковому порядку виникли на підприєм-
ствах, в учбових закладах тощо.

За планами цієї організації, до 1937 року 
мало відбутися повне викорінення релігії та не 
залишитися жодного священнослужителя.

Спілка войовничих безбожників припини-
ла діяльність 1947-го — вважали, очевидно, 
що мети досягнуто.

Три ватаги
В 1960-ті роки радянська влада з поди-

вом виявила, що в Україні все ще живі народ-
ні традиції святкування Різдва. Із сіл та місте-
чок надходили сигнали про тамтешні коляди, 
щедрування. Сатиричний журнал «Перець» від-
гукнувся серією карикатур на священиків — 
вони, мовляв, пиячать, бавляться з молодиця-
ми тощо.

На початку 1970-х спецслужби зафіксува-
ли, що різдвяні «збіговиська націоналістичних 
елементів» спостерігаються у столиці УРСР — 
Києві. 31 грудня 1971 року голова КДБ УРСР 
Віталій Федорчук надіслав до ЦК КПУ повідо-
млення № 813-1 під грифом «Совершенно се-
кретно».

«Оперативним шляхом, — сигналізував го-
ловний кадебіст республіки, — отримані дані 
про те, що націоналістично налаштовані осо-
би мають намір організувати з числа студентів 
Київського державного університету, політех-
нічного інституту та творчої інтелігенції групи 
для проведення колядок на Русанівці, Дарни-
ці, Святошині, Академмістечку, а також у цен-
трі міста Києва». (Тут і далі — цитати з докумен-
тів подаємо в перекладі з російської. — Ред.)

Колядники провели репетиції та розділи-
лися на три ватаги. Першою керуватиме ху-
дожниця Людмила Семикіна («виключена зі 
Спілки художників за підписання колективно-
го листа на захист осіб, засуджених за антира-
дянську діяльність»). Ця ватага відвідає житло-
ві будинки письменників (Б. Хмельницького, 
68), журналістів (Л. Толстого, 25), науковців 
(Володимирська, 61) тощо.

Другу ватагу очолить колишній керівник 
хору «Гомін» Леопольд Ященко («виключений 
зі Спілки композиторів України, ніде не пра-
цює»). Вони колядуватимуть теж у центрі Киє-
ва — в житлових будинках науковців (Проріз-
на, 10), композиторів (Софійська, 16), худож-
ників (Володимирська, 14) та інших.

Третю ватагу поведе фізик Адам Рудчик 
(«старший научный сотрудник института ядер-
ной физики, кандидат физико-математичес-
ких наук, член КПСС») по хатах науковців у Свя-
тошині й Академмістечку.

«Колядки зазначеними особами можуть 
бути проведені в новорічну ніч, а також в ніч 
з 6 на 7 січня 1972 року, — продовжував В. 
Федорчук. — Крім того, учасники колядок пла-
нують зібратися 1 січня 1972 року о 18 годи-

ні біля ялинки, встановленої на площі близько 
філармонії, а потім попрямувати колядувати 
за заздалегідь обраними адресами».

Заздалегідь визначені адреси — це по-
мешкання знаних людей: класика української 
літератури Михайла Стельмаха, відомої спі-
вачки Діани Петриненко, видатних художників 
Миколи Глущенка і Михайла Дерегуса, компо-
зиторів-класиків Платона і Георгія Майбород, 
Аркадія Штогаренка, академіків Митрофана 
Пасічника, Дмитра Зерова, Остапа Парасюка, 
колишнього в’язня ГУЛАГу письменника Бори-
са Антоненка-Давидовича, відомих літерату-
рознавців Євгена Шабліовського та Микити 
Шумила, історикині й письменниці Олени Апа-
нович та інших.

На той час КДБ ще не мав на меті перешко-
джати колядникам. Зрештою, окремі колядки 
й щедрівки виконував на своїх концертах Дер-
жавний заслужений український хор ім. Г. Ве-
рьовки. Завданням КДБ було виявити коло ко-
лядників і з’ясувати, «чи не спробують націона-
лістичні елементи використати колядки у воро-
жих цілях».

Подяка героям
Минув рік. «У ніч на 1 січня 1973 р., — 

повідомив шеф КДБ комуністичним вождям 
УРСР, — група з 9 людей... організувала т. зв. 
новорічне колядування і з цією метою відві-
дала квартири письменників Антоненка-Да-
видовича, Леоніда Серпиліна і Сергія Пла-
чинди, історика Брайчевського і художників 
Михайла Вронського та Юрія Логвина».

КДБ скрізь мав своїх людей — серед ко-
лядників теж. Від них кадебісти дізналися, 
що «про свій прихід колядники попередньо 
повідомляли телефоном господарів квар-
тир».

Які саме колядки співали — у звіті ані-
чичирк. Але є відомості про те, як реагува-
ли пожильці на візит щедрувальників: «Згід-
но з отриманими оперативними даними, де-
які з названих письменників на знак подяки 
звернулися до учасників колядування з зая-
вами політично шкідливого характеру».

Тобто небезпека для радянської влади 
полягає не в колядках як таких, а в тому, що 
їх виконання провокує людей на антирадян-
ські заяви?

«Антоненко-Давидович сказав колядни-
кам, що його відвідали: «Велике щире спа-
сибі, що завітали в мою хату. Я оце сидів і 
думав: чи прийдуть щедрувальники в цьому 
році. Побоювався, що ні. І тим більше вдяч-
ний вам, мої любі друзі, патріоти, герої. Так, 
герої, бо щоб насмілитися зробити це тепер 
— треба бути справді героєм, мати неабияку 
сміливість і мужність».

Героями назвав колядників також і пись-
менник Сергій Плачинда — він «у своєму ви-
ступі перед виконавцями колядок говорив 
про їх «істинний патріотизм і безстрашність», 
бажав їм «кращих часів».

Фінал новорічної коляди 1973 року:
«1 січня ц.р. о 20 годині за допомогою 

міліцейського наряду були затримані і до-
ставлені до Печерського райвідділку м. 
Києва 8 людей, які організували коляду-
вання біля новорічної ялинки, встановле-
ної на площі Ленінського Комсомолу, які в 
громадському місці поводилися зухвало. 
У числі затриманих учасники колишнього 
хору «Гомін» та інших збіговиськ націоналіс-
тичних елементів [...]. Всі вони за порушен-
ня громадського порядку залучаються Пе-
черським РВВС до адміністративної відпо-
відальності».

Від колядок 
не відмовились
Грудень 1973-го. З минулого січня бага-

то чого змінилося. Ув’язнили кінорежисера 
Сергія Параджанова, набрала обертів «ма-
ланчуківщина». КДБ змінив тактику — тепер 
він рішуче налаштований перешкоджати ко-
лядуванню.

Віталій Федорчук у секретному звіті по-
відомив: «З метою своєчасного отримання 
даних про можливі ворожі наміри з боку ко-
лядників за ініціаторами зборищ було вста-
новлено оперативне спостереження і орга-
нізований контроль їх телефонних розмов. З 
Ященком Леопольдом Івановичем і Рудчиком 
Адамом Тихоновичем проведені профілак-
тичні бесіди, в результаті чого вони від орга-
нізації колядок відмовилися».

Цього здалося замало. У місцях можли-
вих зібрань колядників виставлені патрулі — 
у міліцейських одностроях та цивільному: «У 
місцях можливих зборів колядників і біля но-
ворічної ялинки на площі Ленінського комсо-
молу виставлялися посилені наряди міліції і 
дружинників».

Методи боротьби виявилися дієвими: «В 
результаті вжитих заходів активні колядни-
ки відмовилися від організації великих збо-
рищ і виходу на вулиці м. Києва в маскарад-
них костюмах». Проте своїх намірів активісти 
не зреклися. Вони «провели колядки неве-
ликими групами за заздалегідь підібраними 
адресами».

Ось що відбулося: «31 грудня 1973 року 
з 19.30 до 23.00 години дві групи колядни-
ків, до 10 чоловік кожна, відвідали кварти-
ри письменника Антоненка-Давидовича Б. 
Д., доктора мистецтвознавства Логвина Г. 
Н., художниці Приймаченко М. Г., вдів Оста-
па Вишні і Бориса Гмирі, старшого консуль-
танта товариства охорони пам’яток історії та 
культури Довгоп’ятого Н. І., члена КПРС, й ін-
ших осіб. Після колядування групи розійшли-
ся по приватних квартирах для зустрічі ново-
го року».

«Реакція людей була 
дуже симпатичною»
Відтоді ідеологічні гайки закручувалися 

все сильніше. «В тодішніх київських умовах 
колядувати на Різдво було майже немисли-
мо, — згадує про грудень 1975-го Мирослав 
Маринович. — Провести коляду було дуже 
важко, бо КДБ робив усе, щоб її не допусти-
ти».

Держбезпека замірялася зірвати плани 
колядників через «усунення» керівника вата-
ги Миколи Матусевича. 31 грудня вранці він 
пішов на зустріч з Мариновичем, щоб обгово-
рити деталі новорічної коляди.

Як виявилося, за Матусевичем слідкува-
ли. На вулиці якийсь чолов’яга попросив за-
курити. Матусевич поліз у кишеню за цигар-
ками, але незнайомець раптом заволав: «Ти 
чого на мене кидаєшся?» І розпочав бійку. 
Невідомо звідки виринула міліція. Миттєво 
знайшлися свідки, які «бачили», ніби Матусе-
вич першим ударив того чоловіка. Чоловіка 
ув’язнили на 15 діб за «хуліганство».

Попри все, колядники вирішили не змі-
нювати плани. Кожен взяв з собою паспорт, 
щоб не дати міліції підстав забрати у відділок 
«для з’ясування особи». Постановили ходити 
тільки гуртом і відмовлятися від запропоно-
ваної чарки (щоб «менти» не чіплялися щодо 
«ступеню оп’яніння»).

«Група «колядників» з 5 людей, — повідо-
мили агенти, — відвідала квартири письмен-
ників Антоненка-Давидовича, Петровського 
В., вдів О. Вишні та Б. Гмирі». Але: «Тексти їх-
ніх «колядок» націоналістичної спрямованос-
ті не мали».

«Реакція людей на нашу коляду була дуже 
симпатичною, — згадує Маринович. — Та й 
нам, наскільки це було можливо, піднявся 
настрій, хоч ми бачили, що за нами приціль-
но стежать».

Багатьох колядників пізніше ув’язнили як 
правозахисників.

Станіслав ЦАЛИК, 
письменник, краєзнавець

 Бі-Бі-Сі. Сайт «Аргумент», 08.01.2019 р.

Колядники Києва за часів СРСР: 
під ковпаком КДБ

Спілка войовничих безбожників України 
видавала суботній тижневик «Безбожник» 

українською мовою. Навряд чи Павло Тичи-
на, випускник духовної семінарії, був у за-
хваті, побачивши себе на першій сторінці 

такого видання 25 січня 1941 року.
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Загребельний ловив 
його, та не впіймав
У Німеччині, спершу в Ауґсбур-

зі, а потім у Новому Ульмі, Багряний 
увійшов до групи діячів, що заснува-
ли МУР — «Мистецький Український 
Рух». Це була амбітна організація. 
Своєю метою вони задекларували 
створення на еміграції «великої літе-
ратури», розвиток національної літе-
ратурної традиції в поєднанні з досяг-
неннями інших європейських літера-
тур (концепція «органічно-національ-
ного стилю» Юрія Шевельова).

Звісно, в таких претензіях важко 
не впізнати ідеї «Розстріляного відро-
дження», а надто ВАПЛІТЕ. В якомусь 
сенсі МУР став спробою продовжен-
ня ВАПЛІТЕ та інших довоєнних орга-
нізацій.

Склад МУРу виявився зоряним. 
Окрім нашого героя, Івана Багряно-
го, до групи увійшли такі письменни-
ки, критики та інші діячі, як, напри-
клад, Віктор Петров, Юрій Косач, Ігор 
Костецький, Юрій Шевельов, Василь 
Барка, Микола Шлемкевич, Тодось 
Осьмачка, Євген Маланюк, Святос-
лав Гординський.

Такий — і то неповний — список, 
звісно, з лихвою забезпечив і цікаві 
видання, і цікаві твори, і цікаві диску-
сії. Сприяло суто мистецьким успіхам 
дистанціювання від політичних пар-
тій. Але з часом далися взнаки різні 
погляди на культуру, різне світосприй-
няття, зрештою, й різні політичні асо-
ціації, а, можливо, передусім — при-
родні амбіції відмінних, але дуже са-
модостатніх творчих особистостей.

1948 року МУР після низки супер-
ечок і криз розпався.

А двома роками раніше Іван Ба-
гряний написав головний свій публі-
цистичний твір — лист-памфлет «Чому 
я не хочу вертатись до СССР?».

Нагадаю, що в середині 1940-
х років тривало масове примусове 
повернення громадян СРСР, які піс-
ля війни опинилися на Заході, до Ра-
дянського Союзу. Військовополоне-
ні, колаборанти, в’язні концтаборів, 
остарбайтери, біженці, борці за не-
залежність — усіх їх силоміць повер-
тали додому. Хтось повертався з охо-
тою, для інших це була екзистенційна 
трагедія. Останні уникали такого по-
вернення за будь-яку ціну. Звісно, се-
ред них був і Багряний, який так само 
переховувався від «мисливців на ді-
пі» (назва «ді-пі» походить від форму-
лювання «переміщені особи» англій-
ською мовою — displased persons).

Про репатріацію Сталін домовив-
ся з союзниками на Ялтинській кон-
ференції, і демократичні країни За-
ходу преспокійно заплющували очі на 
те, що на деяких репатріантів (і дале-
ко не тільки тих, хто співпрацювали 
з нацистами) на батьківщині чекало 
ув’язнення чи смерть.

Атмосферу роботи репатріацій-
них радянських місій колоритно зо-
бразив у своєму романі «Тисячолітній 
Миколай» Павло Загребельний. Відо-
мо, що сам він працював у військовій 
місії в Німеччині, а отже, цілком міг 
брати участь в організації «побачень 
із Батьківщиною». Якщо це справді 
так, то не буде великим перебільшен-
ням пожартувати про Багряного, що 
«Загребельний ловив його, та не впій-
мав».

Є дані, що Іван Багряний брав 
участь у виготовленні документів для 
українців з УРСР про те, що вони на-
родилися на Західній Україні, тобто 
під польською юрисдикцією, а отже, 
не підпадали під дію домовленостей 
союзників (угода поширювалася тіль-
ки на СРСР у кордонах 1939 року).

А сорок шостого року він висту-

пив на захист «переміщених осіб» 
(«ді-пі») та від їхнього імені. Памфлет 
«Чому я не хочу вертатися до СССР» 
був своєрідним поясненням для за-
хідних читачів, що відбувалося під ра-
дянською владою в міжвоєнні роки та 
чому багато громадян СРСР прагнули 
за будь-яку ціну лишитися на Заході.

Багряний писав не в тональності 
виправдання, але з відчуттям власної 
правоти. За словами Олександра Шу-
гая, «якби сталося так, що І. Багряний, 
крім памфлету «Чому я не хочу верта-
тись до СССР?», не створив більше ні-
чого, він би все одно увійшов до істо-
рії українського народу як його надій-
ний оборонець, видатний полеміст і 
політичний діяч».

Між протилежних 
політичних вогнів

Після розриву з ОУН Багряний до-
лучився до створення нової партії, 
а невдовзі очолив її. Спершу партія 
мала зватися «Українська демокра-
тично-республіканська партія», але 
в підсумку утвердилася назва «Укра-
їнська революційно-демократична 
партія».

Політологи називають УРДП ліво-
центристською партією.

Програмні документи, попри дея-
ку внутрішню суперечливість, утвер-
джували відданість спадщині УНР, 
«ренессансу» двадцятих років, ідеї 
сильної соціальної держави, співісну-
вання різних форм власності й госпо-
дарювання, свободі слова і переко-
нань.

Революційні демократи не були 
прихильниками ані комуністичних чи 
фашистських тоталітарних систем, ані 
ліберального капіталізму в чистому 
вигляді.

Ставлячи за мету незалежність 
України, УРДП орієнтувалася не на 
зовнішнє втручання, але на «визрі-
вання» незалежності зсередини, че-
рез поступову політичну активізацію 
населення УРСР.

Багряний казав, що українські ко-
муністи і комсомольці повинні стати 
прихильниками ідеї незалежності та 
реалізувати її. А політично активна ді-
аспора може лише прискорювати та 
коригувати цей рух.

Як показав хід історії, в загальних 
рисах Іван Багряний був правий. Здо-
буття незалежності виявилося супер-
ечливим і складним процесом — але 
надважливу роль у ньому радянсько-
го політичного істеблішменту запе-

речити просто немож-
ливо.

Як самостійний по-
літик, лідер помітної 
партії (дослідники Пав-
ло Гай-Нижник і Олег 
Ярошинський назива-
ють її однією з трьох 
найчисельніших емі-
граційних партій, по-
ряд із бандерівською 
та мельниківською) та 
головний редактор її 
газети («Українські ві-
сті»), Іван Багряний 
опинився між двох вог-
нів. Адже став проти-
вником як радянських 
комуністів і прорадян-
ських лівих, так і наці-
оналістів.

Із «совєтами» було 
все більш-менш ясно. 
Їх дратувало і те, що 
Багряний вирвався з 
їхніх лабет, і те, що він 
вів проти них активну 
пропагандистську бо-
ротьбу. Ефект від цієї 

боротьби поширював-
ся не лише на українських емігрантів, 
оскільки низка його творів мали пев-
ний міжнародний розголос.

Як розповідає Олександр Шугай, 
радянські органи полювали на Ба-
гряного, намагалися виманити його. 
Через це він носив у лацкані піджака 
ампулу з ціаністим калієм — щоб не 
датися живим у руки ворога.

Вдавалися більшовики й до боліс-
них психологічних прийомів. Так, вони 
змусили виступити по радіо проти Ба-
гряного його сина від першого шлюбу, 
який лишився в Радянському Союзі. 
За словами Шугая, це важко відбило-
ся на здоров’ї письменника.

Принагідно кажучи, вже за часів 
незалежності син продовжив роз-
почате — підтримував прорадянські 
позиції, виступав проти вшанування 
пам’яті батька. Хтозна, чи то справа 
була в його переконаннях, чи в цьому 
була образа через зруйновану роди-
ну. А може, так психологічно «відпла-
чувались» утиски й обмеження, яких 
мусив у Радянському Союзі зазнава-
ти син «буржуазного націоналіста».

Зі справжніми націоналістами 
було все складніше. Адже критику-
ючи їх чи обороняючись від них, Іван 
Багряний сварився з тими, з ким іще 
вчора-позавчора ділив хліб у похо-
дах, у підпіллі та на вишколах. Утім, 
політична боротьба загострювалася 
за власними законами.

Полеміка була все темперамент-
ніша, а часом виходила й на рівень ху-
ліганських витівок, включно з биттям 
шибок, бійками та погрозами. Хоч ін-
коли бешкети закінчувалися зовсім 
несподівано.

Про один такий випадок розпо-
відав знаменитий громадський діяч і 
видавець Осип Зінкевич. Іще юнаком 
у таборах «ді-пі» він якось побачив, 
що кілька хлопців зривають афішу з 
прізвищем «Багряний». На запитан-
ня, в чому справа, вони пояснили, що 
в Мюнхені виступатиме письменник, 
«більшовик», і вони збираються зірва-
ти його виступ. Зінкевич долучився, 
але вже на самому вечорі харизма-
тичний промовець його заворожив — 
і це стало початком співпраці.

У юності Осип Зінкевич нелегаль-
но переправляв для Багряного дру-
ковану продукцію через кордон, а в 
літньому віці, вже керуючи видавни-
цтвом «Смолоскип», друкував книж-
ки Багряного і книжки про Багряного. 

Яскравим іносказальним, худож-
нім виявом полеміки Івана Багряного 
з націоналістами була повість «Огнен-

не коло». У ній створення знаменитої 
дивізії «Галичина» зображено не як 
продовження визвольної боротьби, 
але як невиправдана та безперспек-
тивна співпраця з загарбником і тра-
гічна помилка. Її логічним наслідком 
стало те, що в бою під Бродами укра-
їнці з різних боків фронту вбивали 
одне одного.

«Огненне коло» мало стати части-
ною тетралогії, присвяченої

 українській молоді перед і під час 
Другої світової війни, проте з чоти-
рьох запланованих книжок побачили 
світ тільки ця повість і роман «Маруся 
Богуславка».

Так чи сяк, створення УРДП і вза-
галі повоєнна громадська діяльність 
Багряного стала досить успішною 
спробою врізноманітнити безальтер-
нативну розвилку політичних ради-
калізмів «комунізм — націоналізм» в 
українському двадцятому столітті.

При цьому гострі публіцистич-
ні виступи Багряного стосувалися 
не тільки комуністів чи націоналіс-
тів. Варто відзначити його послідов-
ність, наприклад, у випадку з актив-
ним виступом проти редакційної по-
літики радіостанції «Голос Америки» 
в 1950 році в газеті «Українські вісті». 
У «Відкритому листі до дирекції «Голо-
су Америки» письменник і політик за-
явив, що українські програми цієї ра-
діостанції були підконтрольними ро-
сійським еміграційним діячам і, відпо-
відно, просували російське імперське 
розуміння «українського питання», ро-
сійський погляд на Україну, її історію 
та культуру.

Зрозуміло, що в тодішніх умовах 
далеко не кожен український емігра-
ційний політик міг собі дозволити по-
лемізувати з американськими дер-
жавними структурами.

У пізній період емігрантського 
життя письменник продовжував ак-
тивно творити. Писав і прозу, і поезію, 
був активний і в царині дитячої літе-
ратури (його книжка «Телефон», яка 
«виростає» з однойменного жартів-
ливого вірша російського поета Кор-
нєя Чуковського, й досі успішно про-
дається в українських книгарнях і на 
ярмарках).

1963 року Івана Багряного спро-
бували висунути на здобуття Нобелів-
ської премії. Але результати цієї спро-
би не стали відомими — оскільки 25 
серпня того року письменник помер у 
санаторії. Він мав хворобу серця, су-
хоти, діабет, інші хвороби. 

Іван Багряний прожив життя, для 
якого важко знайти епітети. Нескін-
ченні мандрівки, карколомні пригоди, 
непохитна відданість ідеалам, неаби-
який інтелект та інтуїція, нездоланна 
воля до перемоги, яскрава творчість у 
багатьох жанрах і насичена політична 
активність — усе це зробили з Багря-
ного одного з головних наших героїв 
двадцятого століття.

І особливо приємно, що всупе-
реч загальним традиціям українсько-
го самозабуття, пам’ять про Багряно-
го жива. Його книжки відносно регу-
лярно перевидаються, його долю і 
творчість досліджують, в Україні є ву-
лиці Багряного, меморіальні дошки і 
пам’ятник, працює благодійна Фунда-
ція імені Івана Багряного.

А отже, й читачам, яких заціка-
вила ця дуже пунктирна і схематична 
стаття, відносно нескладно буде зна-
йти детальніші студії про Багряного та 
його твори.

Олег КОЦАРЕВ,
письменник, есеїст (Харків)

«Українська правда» – 
«Історична правда», 14.12.2018 
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Каральна 
психіатрія проти 
вільнодумства 

У Музеї шістдесятництва 
в столиці пройшла виставка 
«Каральна психіатрія: погляд з 
України» — про історію засто-
сування каральної психіатрії 
в Україні. В радянські часи ка-
ральна психіатрія використову-
валась для знешкодження осіб, 
яких влада вважала суспільно 
небезпечними.

Експонати виставки охо-
плювали значний період, від 
XVIII століття до нашого часу. У 
1920 — 1930-ті роки божевілля 
використовувалися для уник-
нення пильної уваги ЧК та «роз-
стрільних» статей. Таким чином 
вдалося уникнути репресій і пе-
ребратися за кордон поетові 
Тодосю Осьмачці, пацієнтами 
«жовтих будинків» були Володи-
мир Сосюра та Андрій Головко.

Зовсім іншими стали функції 
«спецзакладів» у 1960 — 1980-
х роках, коли психіатрію почали 
використовувати для боротьби 
з інакодумцями, застосовуючи 
нейролептики та інші препара-
ти для зміни свідомості.

У спогадах дисидентів зу-
стрічаємо, що найбільше вони 
боялися не ув’язнення у табо-
рі, в’язниці чи заслання, а ви-
знання неосудним і закриття у 
спецпсихлікарні МВС СРСР.

Якщо з місця позбавлен-
ня волі можна було поверну-
тись після відбуття терміну 
ув’язнення, то час перебуван-
ня у психіатричній клініці фак-
тично не було визначено. Через 
спецпсихікарні МВС СРСР про-
йшли генерал Петро Григорен-
ко, Леонід Плющ, Зеновій Кра-
сівський, Йосип Тереля, Микола 
Плахотнюк, Анатолій Лупиніс, 
Василь Рубан, Ганна Михайлен-
ко та низка інших дисидентів.

Крім реального запрото-
рення до «психушок» КГБ ши-
роко використовував як засіб 
тиску на інакодумців шантаж і 
погрози застосувати каральну 
психіатрію, короткотермінове 
утримання в «спецзакладах». 
Через таке пройшли Василь 
Стус, Василь Овсієнко, Іван Со-
кульський. Юрій Вівдаш та інші.

На виставці було представ-
лено багато документів. Зокре-
ма, «Акт № 52/с судово-психіа-
тричної експертизи на випро-
бовуваного Плахотнюка Ми-
колу Григоровича», де читаємо: 

«Психическое состояние: 
испытуемый во время беседы 
держится подчеркнуто свобод-
но, с чувством собственного 
достоинства. В категорической 
форме отказывается вести бе-
седу на русском языке, заяв-
ляя при этом, что передать свои 
мысли и переживания он может 
только на украинском языке, 
поэтому настаивает на присут-
ствии на беседе переводчика. 
(…)

При беседе по пово-
ду предъявленного обвине-
ния становится злобным и 
раздражительным, говорил, 
что боролся и будет бороть-
ся с несправедливостью и 
неправильным отношением го-
сударства к Украине, неодно-
кратно повторял, что Украина 
должна быть свободна, что ру-
сификация ее не допустима».

Микола Плахотнюк від-
був у психіатричних лі-
карнях 12 років.

Іван Багряний. Біг над прірвою 
від Охтирки до Нового Ульма

Іван Багряний, його друга дружина Галина Тригуб, 
їхні діти Роксолана і Нестор
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11 Примусове лікування завда-
вало серйозної шкоди здоров’ю 

людини. У 1976 р. після дозволу емі-
грувати з СРСР до Франції дисидент Леонід 
Плющ написав автобіографічну книгу «На 
карнавалі історії», де детально описав своє 
«лікування» у Дніпропетровську:

«Нейролептики та щоденні сцени приту-
плювали мене інтелектуально, морально й 
емоційно. Лікування і режим в психушці, як 
я побачив на власному прикладі, призначе-
ні відразу зламати людину і знищити її волю 
до опору. (…)

Хоч я намагався випльовувати таблет-

ки, вони вбивали моє бажання читати, або 
думати, і я швидко тратив зацікавлення по-
літичними справами, потім науковими, а то-
дій дружиною та дітьми. Пам’ять моя різко 
послабла, і моя мова стала коротка й урив-
часта. (..)

У голові лишилися тільки думки про ку-
ріння і хабарі санітарам за додатковий ви-
хід до вбиральні. Я навіть не хотів побачень, 
яких раніше так нетерпляче чекав… Поба-
чення з дітьми були особливо болючі: до-
водилося штучно всміхатися і намагатися 
жартувати.

Я все більше боявся, що моя деґрада-

ція невигойна і що я допоможу своїм катам 
тим, що збожеволію. Почуття безвихідності, 
необмежености перебування в цьому пеклі 
спонукало багатьох здорових в’язнів дума-
ти про самогубство. Я теж тратив волю до 
життя. Тримався я тільки самозаклинанням: 
не розлютитися, не забути, не піддатися!».

Окремий стенд виставки був присвя-
чений долі одного із засновників україн-
ської Гельсінької Групи, генерала Петра 
Григоренка, який так само став жертвою 
каральної психіатрії. Лише незалежна 
психіатрична експертиза, яку провів Се-
мен Глузман, не дозволила подальше його 

утримання в психіатричній установі, хоча 
сам Глузман після цього потрапив «на олі-
вець» КГБ і невдовзі теж був заарештова-
ний і засуджений за правозахисну діяль-
ність.

Також на виставці були представлені 
свідчення про те, як каральна психіатрія за-
стосовується в наш час, зокрема в окупова-
ному Криму до українських політв’язнів.

На виставці були представлені й інста-
ляції, які передають дух каральної психіа-
трії, демонструвалися шприци та ліки, якими 
намагалися «перевиховувати» незгодних.

www.pravda.com.ua

6 січня 2019 року видатному 
українському тренеру Валерію 
Васильовичу Лобановському ви-
повнилося б 80 років. Золотими 
сторінками історії київського «Ди-
намо» називають вболівальники 
часи, коли біля керма славетно-
го клубу стояв цей геніальний на-
ставник.

Народився Лобановський у 
Києві в сім’ї робітника. Вищу осві-
ту отримав в Одеському політех-
нічному інституті. 

У 1957 році 18-річного фор-
варда запросили до «Динамо». У 
сезоні 1961 року «Динамо» стало 
першою немосковською коман-
дою — чемпіоном СРСР, а Лоба-
новський забив у чемпіонаті 10 
голів.

Завершував він ігрову кар'єру 
в одеському «Чорноморці» (1965 
— 1966 рр.) та донецькому «Шах-
тарі» (1967 — 1968 рр.)

Валерій Лобановський до-
сить швидко перейшов на тре-
нерську роботу. Першою коман-
дою для 29-річного наставника 
став дніпропетровський «Дніпро», 
який він виводить до вищої ліги в 
1971 році. Після вдалої роботи у 
Дніпропетровську в жовтні 1973 
року його запросили очолити ки-
ївське «Динамо».

У січні 1974 року до Лоба-
новського приєднався колишній 
партнер по «Динамо» Олег Бази-
левич. Цей тандем працював до 
кінця 1976 року. Базилевич був 
насамперед видатним теорети-
ком, а Лобановський організову-
вав тренувальний процес. У 1974 
році кияни виграли чемпіонат і 
здобули Кубок СРСР.

В цьому ж році відбулася фут-
больна революція — збірні Гол-
ландії та ФРН на чемпіонаті сві-
ту продемонстрували «тотальний» 
(колективний) футбол. Лобанов-
ський і Базилевич розуміли, що 
у сучасному футболі неможли-
во обійтися без точного розра-
хунку навантажень на футболіс-
тів. «Динамо» почало співпрацю-
вати з Анатолієм Зеленцовим — 
науковцем Київського інституту 
фізкультури. Зеленцов розробив 
точну систему розрахунку трену-
вального процесу, згодом очолив 
наукову лабораторію київського 
«Динамо».

1975 року до «Динамо» прий-
шов великий міжнародний успіх. 
Футболісти подолали всі етапи 
Кубка володарів кубків Європи і 
у фіналі 14 травня у Базелі пере-
могли угорський «Ференцварош» 
— 3:0.

Динамівці отримали право на 
зустріч з володарем Кубка євро-
пейських чемпіонів — німецькою 
«Баварією» за Суперкубок УЄФА. 

Склад мюнхенської «Баварії» був 
усіяний зірками першої величи-
ни, новими чемпіонами світу. Але 
кияни упевнено перемогли супер-
ника: 1:0 у Мюнхені та 2:0 у Києві. 

Зважаючи на успіх «Динамо», 
Валерія Васильовича призначи-
ли тренером збірної СРСР. Турнір 
у відбірковій групі до чемпіонату 
Європи-76 радянські футболісти 
виграли, але у плей-офф поступи-
лися якраз майбутнім чемпіонам 
— збірній Чехословаччини.

Великі сподівання покладали-
ся на тогорічну Олімпіаду в Мон-
реалі (Канада). У півфіналі фут-
больного турніру з рахунком 2:1 
збірна СРСР програла майбутнім 
олімпійським чемпіонам — збір-
ній НДР. В матчі за «бронзу» ра-
дянська збірна перемогла бра-
зильських олімпійців з рахунком 
2:0.

Після цього Лобановський 

покинув збірну, оскільки трену-
вання двох команд водночас не-
гативно впливало на результати 
«Динамо».

У сезоні 1978 динамівці були 
другими, у 1979 — третіми. Але у 
1980 та 1981 роках київське «Ди-
намо» знову стає чемпіоном Ра-
дянського Союзу. 

Керівництво радянського фут-
болу в 1982 році повертає Ло-
бановського на пост наставника 
збірної СРСР. Та у відбірному тур-
нірі до чемпіонату Європи 1984 
року збірна всього на очко посту-
пилася Португалії і не потрапи-
ла на турнір. Лобановського од-
разу відсторонили від роботи зі 
збірною.

Він повертається до «Дина-
мо». Команда переживала явний 
спад. Валерій Васильович бачив 
помилки і знав як можна їх випра-
вити. Колектив почав готуватися 

до нових змагань.
І в 1986 році «Динамо» зроби-

ло «дубль» — виграло і чемпіонат, 
і Кубок СРСР. Тріумфальним вия-
вився виступ команди Лобанов-
ського в Кубку володарів кубків 
Європи. Кияни у фіналі, що прохо-
див у Ліоні (Франція), розгромили 
іспанський «Атлетіко» з Мадрида 
— 3:0.

Перед чемпіонатом світу 1986 
року в Мексиці тренером збірної 
СРСР втретє призначили Валерія 
Васильовича Лобановського. Із 
одинадцяти гравців стартового 
складу на чемпіонаті світу вісім 
були представниками «Динамо». 
Серед вболівальників був попу-
лярний жарт: «Збірна СРСР — це 
київське «Динамо», ослаблене 
гравцями інших клубів».

Збірну назвали одним з від-
криттів чемпіонату — гостра ком-
бінаційна гра і лише один пропу-

щений гол за три матчі. Гра 1/8 
фіналу проти збірної Бельгії уві-
йшла в історію суддівськими по-
милками та видовищним додат-
ковим часом. Остаточний рахунок 
— 3:4 і виліт з турніру.

 «Срібло» на чемпіонаті Євро-
пи 1988 стало найвищим досяг-
ненням радянського футболу на 
рівні збірних з 1972 року. Як і за 
два роки до того, Валерій Васи-
льович зробив ставку на переві-
рених гравців «Динамо». І збірна 
дійшла до фіналу! Лише тут про-
грала збірній Голландії. То був зір-
ковий колектив, найсильніший з 
часів «тотального футболу», пока-
заного голландцями на Кубку сві-
ту-1974. 

Після здобуття Кубка і черго-
вої перемоги у чемпіонаті Сою-
зу 1990 року Лобановський став 
найбільш титулованим тренером 
в історії футболу СРСР.

Він працював у збірній по 
1990 рік. Ще напередодні італій-
ського чемпіонату світу тренер 
заявив, що збирається працюва-
ти за кордоном, незалежно від 
виступу на чемпіонаті. А він вия-
вився невдалим для збірної, яка 
вибула після групового етапу. 

Натомість Лобановський 
отримав запрошення від найкра-
щих клубів Європи, зокрема, ма-
дридського «Реалу», а також збір-
ної Англії. Однак, відправився на 
Близький Схід.

Там вивів збірну Об'єднаних 
арабських еміратів на Кубок Азії 
1992 року, де команда зайняла 
непогане 4 місце. Потім очолив 
збірну Кувейту. На Азійських іграх 
1994 року очолювана ним збірна 
вперше в історії здобула бронзо-
ві медалі. 

Потім Лобановський дав зго-
ду на повернення до «Динамо». 
У 1997 році команда перема-
гає уже в чемпіонаті незалежної 
України. У 1998 році кияни ро-
блять «дубль» — виграють чемпі-
онат і Кубок.

У Європі «Динамо» особливо 
запам'ятали завдяки розгром-
ним перемогам у груповому тур-
нірі Ліги чемпіонів над легендар-
ною «Барселоною» (3:0 удома і 4:0 
на виїзді) у 1997 році. Київський 
клуб уперше дійшов аж до 1/4 
Ліги чемпіонів, де поступився іта-
лійському «Ювентусу» — 1:1 в Іта-
лії та 1:4 в Києві.

Сезон 1998/1999 став ще 
успішнішим, бо кияни не тільки 
повторили перемоги у першості 
та Кубку України, а й були за крок 
до фіналу найпрестижнішого єв-
ротурніру. Чвертьфінальним су-
перником став іспанський «Реал» 
(Мадрид), чинний володар тро-
фею. В нелегкому матчі у Мадри-
ді кияни добилися нічиєї 1:1, гру 
вдома виграли — 2:0.

У півфіналі динамівці зустріча-
лися з мюнхенською «Баварією». 

Перша гра — у Києві. 80 тисяч 
глядачів на НСК «Олімпійський» 
вже почали сподіватися на фінал 
(рахунок 3:1 після п’ятдесяти хви-
лині зустрічі), кияни грали впев-
нено, але німецькі футболісти зу-
міли таки зрівняти рахунок. У мат-
чі-відповіді «Динамо» поступило-
ся з рахунком 1:0.

Валерій Васильович згаду-
вав: «За всю мою кар'єру було дві 
невдачі, які невідомо чому трапи-
лись, два абсолютно неймовірних 
матчі — 3:4 зі збірною Бельгії в 
Мексиці і 3:3 з «Баварією».

В 2000 році керівництво укра-
їнського футболу вирішило спро-
бувати Лобановського у ранзі на-
ставника збірної України. Роботу 
в збірній він суміщав з роботою 
в «Динамо». У 2001 році в матчах 
плей-офф за вихід до фінальної 
стадії чемпіонату світу 2002 року, 
жереб звів нашу команду з най-
важчим суперником — збірною 
Німеччини. В Києві збірна зіграла 
1:1, але за сумою двох матчів по-
ступилася 1:4. Лобановський пі-
шов зі збірної та зосередився на 
роботі в «Динамо».

Стан здоров'я тренера по-
гіршувався. 7 травня 2002 року 
Лобановському стало погано під 
час гри чемпіонату з «Металур-
гом» у Запоріжжі. Тренера госпі-
талізували з діагнозом «інсульт». 
Його серце зупинилося 13 трав-
ня 2002 року. Фінал європейської 
Ліги чемпіонів, який відбувся че-
рез два дні, розпочали з хвилини 
мовчання пам`яті видатного тре-
нера сучасного футболу.

Зараз столичний стадіон «Ди-
намо» носить ім’я тренера. Біля 
стадіону встановлено пам’ятник 
Валерію Васильовичу, дивлячись 
на який відчуваєш ностальгію за 
«футболом Лобановського», якого 
нам, вболівальникам, так бракує 
сьогодні. 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів Чернігівського району

Каральна психіатрія проти вільнодумства 

6 січня 2019 року видатному Склад мюнхенської «Баварії» був до нових змагань

Лобановський — назавжди

Зірковий склад «Динамо» 1986 року  практично був і збірною СРСР. 
Віктор Чанов, Олег Кузнєцов, Сергій Балтача,  Анатолій Дем'яненко, 

Володимир Безсонов, Василь Рац, Іван Яремчук, 
Олександр Заваров, Геннадій Литовченко, Павло Яковенко, Олег 

Протасов,  Олексій Михайличенко, Олег Блохін, Ігор Бєланов, 
Андрій Баль, Вадим Євтушенко. 
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Нотатки про Голодомор

 По всій території Чернігівщини лютував 
голод. Люди рятувалися, як могли, вживаючи 
в їжу будь-що. А чи всі голодували? Чи були у 
нас «обрані», яким голодувати не належало? Та 
були, звісно. Навіть у наявних спогадах трапля-
ються вельми промовисті факти.

«Голод терпіло все село, крім активістів».
«Не всі зазнали голоду, були й такі, що не 

голодували  —  це члени бригад. Вони нажива-
лися на людському горі».

«Бригада, яка «викачувала» хліб під час 
голоду, складалася з дванадцяти чоловік… 
Вдень п’ють-гуляють, а вночі йдуть забирати».

 «Наша сім’я не голодувала. бо батько пра-
цював у заготзерно, так міг виписати і собі, і 
родичам зерна».

«Ми не голодували, бо батько працював у 
колгоспі, був активістом».

«У всьому селі лише в сусіда  —  начальни-
ка міліції Макаревського пекли пиріжки, іноді 
й мені за яку-небудь роботу по хазяйству да-
вав одного, може, трохи сумління мучило. Міс-
цеві активісти теж справні ходили, але у них не 
попросиш».

«Наш батько не пішов у колгосп, то ми бід-
ствували. Але коли до нас прислали голову 
колгоспу з Києва, то я здружився з його сином 
і ходив до них гуляти. У них була служниця, то 
коли я приходив, вона давала мені їсти».

«Мати віддала мене в найми до багатих лю-
дей. Пасла корову, порося, курей, допомагала по 
господарству. За це давали кружку молока…».

«У роки голодомору мене мати віддала у 
служниці до багатої пані, я доглядала її дітей. 
Пані мене не ображала, добре ставилася».

Певно, не потрібно нагадувати, що в 1933-
му колишніх дворян уже майже не залишилося. 
А ті, що доживали віку в окремих садибах, дав-
но вже забули, що таке багатство. Тож «пані» 
могла представляти тільки нову владу.  

Доволі показові спогади Катько Марії Фе-
дорівни (1921 р.н.) з Бондаріва Бахмацького 
району: «Бувало, коли до хати приходило 70 
— 75 чоловік просити милостиню. Я навмисне 
рахувала, даючи по картоплині кожному і роз-
даючи за день десь 3 відра картоплі. Люди па-
дали на коліна і цілували ноги й руки в знак по-
дяки». 

Честь і хвала Марії Федорівні та її бать-
кам (вона не повідомляє, які посади вони обі-
ймали, лише зазначає, що «в нашій сім’ї вижи-
ли всі, ніхто пухлим не був»), які не відмовляли 
тим, хто страждав від голоду. От тільки чи бага-
то людей могли собі тоді дозволити роздавати 
по три відра картоплі на день?

Тоді люди раділи навіть гнилій картоплині: 
«На полях, де були бурти картоплі, назбираєш 
гнилої, облупиш верхню шкурку, яка пригнила, 
принесеш додому, помиєш, положиш, щоб ви-
сохла. Так і переживали зиму. Наварить мати 
киселю з гнилої картоплі та вересу, яка то була 
смакота». А у відрі Марії Федорівни картопля 
була, вочевидь, зовсім не гнила.

Зрештою Володимир Шкварчук у книзі «Го-

лодомор 1932 — 1933 років на Чернігівщині» 
детально розкриває механізм постачання ак-
тиву: «Райуповноважені по хлібозаготівлях, 
введені в номенклатуру обкому і виведені з 
підпорядкування секретарям РПК, забезпечу-
валися квартирами, отримували через ГПУ не-
обхідні товари і харчування за нормами поста-
чання директорів радгоспів і МТС, а їх поміч-
ники через закриті розподільники райактиву  
—  за нормами «двадцятки». Забезпечувалися 
пайками члени їхніх сімей. Райактив отриму-
вав консерви, цукор, оселедці, мило, цигарки, 
кондитерські вироби, макарони, борошно, кру-
пи, соняшникову олію і промтовари по міських 
цінах у кращому (тобто міському) асортименті 
з розрахунку 200 рублів на квартал на кожно-
го працівника. Крім того, постановою від 1-го 
листопада ЦК КП(б)У зобов'язав місцеву владу 
організувати для райактиву підсобні примісь-
кі господарства  —  невеликі молочні ферми, 
крільчатники, свинарники і т.д., виходячи з міс-
цевих умов. Це було не благе побажання,  пе-
редбачалося і фінансування: «Вважати за не-
обхідне на розширення господарств райак-
тиву асигнувати додатково 1.500.000 рублів, 
з них 500.000 за рахунок «ВУКООПСПІЛКИ», 
а 1.000.000  —  з місцевого бюджету»  —  це 
по Україні. Райактиву Чернігівщини дісталося 
100.000 рублів».

Так що в 1933-му справді голодували да-
леко не всі.

21 квітня 1933 р. Чернігівський міськпарт-

ком КП (б) У розглядав питання «Про поліпшен-
ня постачання райпартактиву». Доповідач кон-
статує, що постачання «керівного складу робіт-
ників» незадовільне. Тож необхідно «протягом 
3 днів накреслити ряд заходів щодо покращен-
ня постачання керівного складу». Згадали і про 
масовий десант міських комуністів у примісь-
кі села, направлений туди місяцем раніше. Для 
них пропонується відкрити другий (тобто окре-
мий) «відповідний закритий розподільник». І 
останній пункт: «зобов’язати комісію вжити не-
гайних заходів до поліпшення якості випікан-
ня хлібу».

Проходить трохи більше місяця, голод по-
силюється. Люди в селах починають масово 
помирати, а 1 червня 1933 р. міськпартком 
знову розглядає «Питання постачання місь-
кпартактиву». Вирішено доручити «покращи-
ти постачання міськпартактиву … через дру-
гий розподільник з тим, щоб цей розподільник 
було призначено виключно для постачання 
міськпартактиву, що поза 20-ткою».

Мабуть, до партактиву належали і батьки 
Улька Івана Павловича із Шняківки Ніжинсько-
го району: «Ми не голодували… Тримали коро-
ву, коня, порося і 20 штук курей… Я голодомо-
ру не признаю». 

Голодомор і справді був не для всіх.
 

Сергій ГОРОБЕЦЬ, Сергій БУТКО
Український інститут національної пам’яті

Чернігів 

Батурин — гетьманська столиця

350-та річниця 
гетьманської 

столиці 
2019 рік знамен-

ний для Батурина. У 
березні виповнюєть-
ся 350 років, як геть-
манською  столицею 
України став  Бату-
рин. 

Особливий ста-
тус Батурина було 
визначено Глухів-
ськими статтями 6 
(16) березня 1669 
р., а вже від квіт-
ня того року в місті 
постійно проживає 
гетьман Дем’ян Ігна-
тович, якого за три 

роки змінив Іван Самойлович, а ще через 15 років  —  Іван Мазе-
па. Саме Мазепа підніс на найвищий щабель політичну роль Бату-
рина. Тому Батурин першим потрапив на жертовний вівтар виступу 
Мазепи проти Москви восени 1708 року. Місто було знищене мос-
ковським військом. Ця акція,  окрім військово-стратегічної,  мала, в 
першу чергу, політичну мету: ліквідацію ядра суверенної влади, чим 
в очах кожного народу і міжнародної спільноти є столиця. 

Хоча резиденція призначеного Петром І гетьмана Івана Ско-
ропадського постала у Глухові, вже  гетьман Данило Апостол, 
пам’ятаючи про те, яке значення мав Батурин для українського на-
роду, неодноразово клопотався  про повернення до нього гетьман-
ського осідку, але щоразу отримував від царів категоричну відмову.

У 1750 р. гетьман України Кирило Розумовський зміг повернути  
резиденцію до Батурина. Він мав грандіозні плани щодо відроджен-
ня міста і повернення йому столичних функцій та втілював ці плани 
упродовж 14 років свого гетьманування. Скасування інституту геть-
манства (1764) й полково-сотенного устрою (1782) юридично  по-
клали край столичному статусу Батурина. 

Проте упродовж останніх 350 років вітчизняної історії Батурин є 
символом нашої сили, боротьби, прагнення до волі української нації.

У 2019 році Україна відзначає на державному рівні 350 років 
з дня започаткування гетьманської резиденції у місті Батурині (16. 
03.1669)  — відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 
грудня 2018 року.  Щиро дякуємо кожному, хто допоміг нам втілити 
це рішення,— В’ячеславу Кириленку, Миколі Княжицькому, Валерію 
Давиденку, Ростиславу Мартинюку.  

Ціла низка заходів, про які вас будемо інформувати, впродовж 
року буде реалізована заповідником спільно з Батуринською місь-
кою  радою та друзями Батурина. 

Сьогодні ж горді представити  лого  цієї важливої події, яке роз-
роблене науковцями Гетьманської столиці у співпраці із заслуже-
ним художником України Володимиром Тараном (Київ) і в основу 
якого покладено символіку герба нашого міста.

Національний заповідник «Гетьманська столиця»

2018 рік  став для Національно-
го історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»  роком нових 
здобутків у царині екскурсійного об-
слуговування, науково-просвітниць-
ких та культурних заходів. Екскур-
сійна діяльність є верхівкою велико-
го айсберга пошукової, науково-до-
слідницької  роботи заповідника. 

«Гетьманська столиця» пропонує 
14 екскурсійних тем з різних періо-
дів історії міста, для різних вікових 
категорій. Найбільшою популярністю 
користувалися екскурсії «Цитадель 
Батуринської фортеці», «Ясновель-
можні гетьмани. Життя для України», 
«Палац К. Розумовського», «Будинок 
Генерального судді В. Кочубея». До-
повнювали цю палітру «Батурин ар-
хеологічний», «Батуринський Мико-
ло-Крупицький монастир» та аудіогід 
«Цитадель Батуринської фортеці» ан-
глійської та російською мовами. На-
скрізною темою екскурсій є україн-
ська державність через призму біо-
графій  гетьманів Б. Хмельницького, 
Д. Ігнатовича, І. Самойловича, І. Ма-
зепи, П. Орлика, І. Виговського, П. 
Дорошенка та інших. Імпульсу екс-
курсіям додали виготовлені воскові 
фігури гетьманів. Це спільний про-
ект, реалізований  з меценатом, уро-
дженцем Конотопа Євгенієм Суром.  

Торік загальна кількість від-
відувачів  заповідника становила 
112666 осіб, кількість екскурсій — 
6791.  Рекордною 2018 року була 
кількість відвідувачів науково-про-
світницьких заходів  — 12600, по-
більшало  відвідувачів позамузей-
них виставок  —  31733 особи. За-
повідник залишається доступним 
для соціально незахищених верств 
населення. Правом безкоштовного 
відвідування музеїв скористались  
за рік 12344 особи.

 Для дитячої аудиторії розробле-
ні екскурсії-квести або інтерактивні 
екскурсії-ігри «Таємниці Цитаделі», 
«Лицарі українських степів», «Леген-
ди Кочубеїв»,  «В діяннях гетьманів 
краса і велич України». 

Записи Книг відгуків екскурсій-

них відділів заповідника свідчать 
про враження відвідувачів від екс-
курсій, прийому, території закладу. 

«Козаки і козачата Козацько-
го гвардійського корпусу Полтав-
щини Міжнародної Академії  коза-
цтва щиро вдячні за цікаву екскур-
сію в гетьманській столиці Батурині. 
23.04.18 р. Гаража М.Ф.»

«Віє козацтвом і копіткою працею 
працівників. Дуже вдячні і щасливі, 
що тут побували. 29.07.18 р. Гості з 
Дніпра». 

«Були неймовірно здивовані і за-
доволені дуже цікавою екскурсією. 
Подивилися експозицію археологіч-
ного музею, Цитадель, прилеглі те-
риторії. З повагою, Батвіна Оксана, 
21.06.18 р. San Paulo, Brasil.» 

«Відкрили для себе ще один скарб 
України. 24.04.18 р. Гімназія Києво-
Могилянський колегіум.» 

«Выражаем огромную благо-
дарность за прекрасную, интерес-
ную, познавательную, экскурсию Ба-
тюк Андрею Александровичу. Твор-
ческих успехов и карьерного роста. 
Туристы. Москва — Конотоп». 

За географією відвідуваності 
традиційною лідирують Київ і Київ-
ська область (37%), Чернігів і Черні-
гівська область (35%), Сумська об-
ласть займає третє місце. Збільшу-
ється потік відвідувачів з Дніпра, 
Харкова, Житомира, Полтави, Льво-
ва, Хмельницького, Запоріжжя, Кри-
му, Тернополя, Івано-Франківська, 
Одеси. Серед іноземних відвідува-
чів заповідника  —  громадяни Лат-
вії, Франції, Росії, Білорусі, Німеччи-

ни, Бразилії, Канади, США, Польщі, 
Австрії, Молдови, Ізраїлю.

Неабияк сприяли популяриза-
ції закладу проведені спільно з ГО 
«Вогонь Відродження» та Батурин-
ською міською радою загально-
міські заходи, в яких НІКЗ «Геть-
манська столиця» брав найактив-
нішу участь. Зокрема, триденний 
фестиваль «Шабля» до Дня Консти-
туції України, історичні ігор-квести 
«Стежками Мазепиного кохання», 
«Же през ШАБЛЮ маєм ПРАВО!» та 
«Батурин – це МИ!»  Основні локації 
заходів були на території заповід-
ника, наші співробітники брали ак-
тивну участь в організації та прове-
денні заходів.

В активній співпраці зі згада-
ним меценатом Євгенієм Суром за-
початкована добра традиція органі-
зовувати благодійні патріотичні  кон-
церти відомих артистів. Хвиля емо-
цій накрила Батурин  23 серпня, у 
День українського державного пра-
пора,  коли проходив великий кон-
церт «Батурин. Ренесанс Незалеж-
ності»,  за участі Народної артистки 
України  Руслани  та інших виконав-
ців. Суспільний резонанс від заходу і 
кількість глядачів вражають   —  біля 
10 тисяч осіб! Соціальні мережі ви-
бухнули масою позитиву і креативу з 
приводу цього мега-концерту. 

Колектив заповідника перебу-
ває в стані постійного пошуку і нала-
штований на нові  здобутки.

Наталія СЕРДЮК,  
організатор екскурсій заповідника  

«Гетьманська столиця»  

Чи голодувала еліта?

Батурин запрошує

Учасники квесту
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Повідомляє Національний архітектурно-
історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Нове  видання 
«Мазепина брама» 

У грудні 2018 року надруковано брошуру «Мазепина брама», 
підготовлену науковцями заповідника «Чернігів стародавній». Чу-
дово оформлене, ілюстроване науково-популярне видання заці-
кавить чернігівців і гостей міста.

У ньому розповідається про унікальну пам’ятку ювелірного 
мистецтва козацької доби — царські врата іконостасу Борисо-
глібського собору Чернігова (на фото), створені завдяки меценат-
ській діяльності гетьмана Івана Мазепи.

Автор — Ольга 
Травкіна, кандидат іс-
торичних наук, завіду-
вач відділу музейної та 
науково-фондової ді-
яльності. 

Таким чином, про-
довжено серію видань 
про пам’ятки архітекту-
ри Чернігова, його істо-
рію та фондові колекції 
заповідника.

Зокрема, у 2015 — 
2018 роках надрукова-
ні брошури:

«Антонієві печери та Троїцько-Іллінський монастир»: про 
заснування Болдиногірського Богородичного монастиря у Чер-
нігові та про архієпископа Лазаря Барановича, завдячуючи яко-
му монастир з невеличкої чернечої обителі перетворився на ар-
хітектурний комплекс, духовний і культурний центр Лівобережної 
України; 

«Чернігівський «Вал»: присвячене Дитинцю — історичному 
центру Чернігова та пам’яткам на його території; 

«Легенди Болдиних гір»: про одну з мальовничих історичних 
частин міста, оповиту низкою легенд та переказів; 

«Чернігівський колегіум»: про перший навчальний заклад ви-
щого рівня в Лівобережній Україні ХVІІІ ст.;

«Таємниці підземель Чернігівщини»: про відомі підземні спо-
руди Троїцько-Іллінського монастиря — Антонієві печери, підзем-
ні споруди Єлецького монастиря, «Сіверянські» та «Онуфрієвські» 
печери, підземелля чернігівського Дитинця, печери Любеча, Сед-
нева, Пустинно-Рихлівського монастиря Коропського району та 
інші маловідомі печери, розміщені у смт. Срібне та Сосниці, Кули-
ківському, Прилуцькому, Ічнянському і Бахмацькому районах.

Брошури та інші науково-популярні видання, наукові збірники 
можна придбати у музеях заповідника «Чернігів стародавній» (у Ко-
легіумі, Борисоглібському соборі (на Валу) та Антонієвих печерах).

Туристи з Філіппін, Індії, Норвегії, 
Куби відвідали виставку «Чернігів 

та чернігівці 100 років тому»
Ця експозиція, яка розміщена у Колегіумі, одна з найпопуляр-

ніших у заповіднику. За час її діяльності виставку відвідали поці-
новувачі старовини з понад 60 країн, з усіх континентів світу. Зо-
крема, у 2018 році нею цікавилися гості з Філіппін, Китаю, Нор-
вегії, Куби, Ізраїлю, Індії, інших держав. Відвідувачі з інтересом 
оглядають експозицію, а також залишають у книзі відгуків подя-
ки, пропозиції, діляться враженнями від побаченого.

Виставка «Чернігів та чернігівці 100 років тому» працює понад 
десять років, одним із її ініціаторів був відомий архітектор Андрій 
Антонович Карнабід, який був активним захисником старовини, 
засновником багатьох фондових колекцій заповідника.

Тут можна ознайомитися з історією, архітектурою, промисло-
вістю, освітою, культурою та діяльністю відомих чернігівців, побу-
том мешканців міста кінця ХІХ — початку ХХ ст.

В експозиції представлена і дерев’яна архітектура Чернігова 
— на численних фотографіях, де зображені будинки, прикрашені 
дерев’яним різьбленням. На виставці також презентовані надві-
конні сандрики, фронтони, фрагменти карнизів та капітелів тощо.

Забудову старого Чернігова ілюструють фотографії і листів-
ки, на яких — площі та вулиці міста. Тут подається інформація про 
діяльність архітекторів, зокрема, Д. Савицького, Д. Афанасьєва. 
Про бурхливу забудову міста в цей час свідчать також численні це-
гляні заводи, діяльність яких ілюструють зразки цегли з таврами 
державних та приватних цегелень.

Запрошуємо гостей та мешканців міста відвідати цю виставку.

«Чернігів стародавній» 
розпочинає лекційну програму 

на історичну тематику
13 лютого заповідник відновлює лекційну програму для по-

ціновувачів старовини та мистецтва, започатковану у 2014 році.
Наукові співробітники підготували цікаву оновлену тематику 

публічних лекцій, які будуть проводитися щосереди о 15.00 у при-
міщенні Колегіуму (на Валу).

Лекційна програма триватиме до кінця квітня.
Вартість вхідного квитка на лекцію: 5 гривень.
Телефон для довідок: 645-964.

8 лютого Україна відзначатиме 
125-ти річчя з дня народження Арка-
дія Валійського — уродженця Черні-
гова, генерала армії Української На-
родної Республіки, історика. 

У рамках проекту Громадської іні-
ціативи «Почесна варта» реалізуємо 
проект — встановлення пам’ятної та-
блички Герою та популяризація його 
імені. Для цього об’єдналися громади 
Ніжина (Владислав Попович) та Чер-
нігова (Олександр Ясенчук). 

Пам’ятна табличка вже виготов-
лена. На ній — два прізвища старшин 
Армії УНР, чернігівців: командира ди-
візії Петра Ганжі та генерала Аркадія 
Валійського.

Валійській Аркадій Івано-
вич (08. 02.1894 р., Чернігів — 16. 
09. 1976, Нью-Йорк, США). Закінчив 
Чернігівську гімназію. Учасник Пер-
шої світової війни, останнє звання в 
російській армії — поручник. В армії 
УНР від 1917 р., командир сотні, пізні-
ше —  куреня. У 1918 р. —  інструктор 
юнацької школи підготовки старшин 
Армії УНР, командир курсантсько-
го батальйону у Волинській групі. У 
1920 — 1923 рр. — командир1-ї сотні 
Кам’янецької юнацької школи. 

1920 р. інтернований у польський 
табір в Калуші. Пізніше призначений 
начальником оперативного управлін-
ня Військового міністерства УНР. Від 
1928 р. служив контрактовим офіце-
ром польської армії. Останнє звання 
в ній — майор. 

Від 01. 05.1939 р. офіційно був 
референтом польського Військово-

історичного бюро, неофіційно у 1936 
— 1939 рр. обіймав посаду началь-
ника штабу Військового міністерства 
уряду УНР в екзилі. Після німецько-
польської війни 1939 р. був зааре-
штований гестапо та відправлений 
до табору військовополонених. У січні 
1940 р. звільнений завдяки наполя-
ганню Військового міністерства УНР. 
У роки Другої світової війни інтерно-
ваний у Німеччині.

Від березня 1945 р. — начшта-
бу Української Національної Армії П. 
Шандрука. Разом з 1-ю дивізією УНА 
здався в полон англійцям і був інтер-
нований в Італії. Після війни у Вій-
ськовому міністерстві УНР опікував-
ся ветеранськими організаціями. 

Автор спогадів з історії визволь-
них змагань 1917 — 1921 рр. Від 
1951 р. жив у США. Похований на 
цвинтарі Баунд-Брук (США).

Ганжа Петро Андрійович 
(29. 11.1881 р., Чернігів — після 
1931 р.). Походив з родини надвір-
ного радника Чернігівської губер-
нії. 21. 03.1899 р. вступив на вій-
ськову службу до 167-го піхотного 
Острогозького полку (Чернігів). На-
вчався в Чугуївському піхотному 
юнкерському училищі (закінчив 10. 
06.1902 р.). Вийшов підпрапорщи-
ком до того ж полку. 22. 04.1905 р. 
був відряджений до Харбіна на по-
повнення Маньчжурської армії. Зго-
дом у складі піхотного Переволоч-
ненського полку (Чернігів) у 1914 
р. вирушив на І світову війну. За бій 
26. 08.1914 р. нагороджений Георгі-

ївською зброєю. 10. 05.1915 р. по-
трапив до австро-угорського полону. 
Останнє звання в російській армії — 
підполковник.

Від 14. 02.1918 р. — командир 
1-го козацько-стрілецького (Сірожу-
панного) куреня (згодом — полку). Від 
середини серпня 1918 р. — помічник 
командир 1-го Сірожупанного пол-
ку Армії Української Держави. Від 27. 
02.1919 р. – командир 1-ї бригади 1-ї 
Сірожупанної дивізії Армії УНР, одно-
часно з 12. 03. 1919 р. – командир 
1-го Сірожупанного полку. 17.05.1919 
р. урятував від полону в Луцьку решт-
ки 1-го та 2-го Сірожупанних полків, 
що були 21.05.1919 р. переформова-
ні у 1-ий збірний Сірожупанний полк 
Армії УНР. Командував цією части-
ною. Від 26.07.1919 р. – помічник 
державного інспектора штабу Армії 
УНР. Від початку листопада 1919 р. – 
начальник Рекрутської дивізії Армії 
УНР. На початку грудня 1919 р. повер-
нувся до Чернігова. Тут створив і очо-
лив підпільну Національну Повстан-
ську раду.

Улітку 1920 р. був арештований 
у Чернігові під час облави ЧК. Після 
1922 р. був звільнений за амністі-
єю. Проживав у Чернігові. Арештова-
ний 15.06.1927 р. ОГПУ як соціально 
небезпечний елемент, висланий на 
Урал на 3 роки. У 1931 р. проходив у 
справі Українського національного 
центру. Подальша доля невідома. Ре-
абілітований 03. 06.1989 р. 

Олександр ЯСЕНЧУК

Село Ковчин Куликівського району 
— одне з найстаріших на Чернігівщи-
ні. Його історія сягає княжих часів Ки-
ївської Русі. 

Наприкінці 2018 року в Києві у ви-
давництві «Логос» вийшла солідна за 
змістом і обсягом книга «КОВЧИН. Іс-
торія села від найдавніших часів до 
1917 року».

Але спершу дещо особисте про 
Ковчин. Це село для мене дуже близь-
ке, навіть географічно, бо між ним і Ав-
діївкою, де я народився, всього 2 кіло-
метри поля. І моя мама Спутай Оксана 
Василівна народилася саме в Ковчи-
ні. Потім вийшла заміж за мого бать-
ка Антоненка Якова Гнатовича, корін-
ного авдіївця, але у Ковчині звікува-
ли все життя (там і поховані біля своєї 
матері Єфросинії) три брати і три се-
стри мами. Врешті, я і випускник Ков-
чинської середньої школи, адже по за-
кінченні Авдіївської восьмирічки біль-
шість з нас здобували середню освіту 
саме тут. 

Про авторів нової книги (всі троє 
— уродженці Ковчина).

Сергій Михайлович Спутай,1963 
р. н., у 1987 р. закінчив фізичний фа-
культет Київського університету ім. 
Т. Шевченка, у 2002 р. — столичний 
Міжнародний інститут менеджменту. 
З 2007 р. працює директором інститу-
ту радіаційних технологій (Київ). 

Михайло Михайлович Мороз, 
1956 р. н., у 1981 р. закінчив істо-
ричний факультет Чернігівського пе-
дінституту ім. Т. Шевченка. У 1980 — 
1985 рр.. працював вчителем у рідній 
школі. Потім 21 рік підряд обирався 
земляками і працював головою Ков-
чинської сільради, аж до виходу на 
пенсію. 

Наталія Миколаївна Халімон, 
1972 р. н., у 1994 р. закінчила істо-
ричний факультет Чернігівського пе-
дінституту ім. Т. Шевченка, у 1999 
— 2005 рр.. працювала вчителькою 
у своїй школі, потім 10 років — її ди-
ректором. Восени 2015 р. на місцевих 
виборах обрана депутатом і головою 
Куликівської районної ради. Восени 

2017-го весь район, за винятком од-
ного села, об`єднався в одну територі-
альну громаду, і Н. Халімон на прямих 
загальних виборах була обрана голо-
вою ОТГ, тобто Куликівської селищ-
ної ради. Кандидат педагогічних наук. 
Старший викладач Чернігівського об-
ласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти ім. К. Ушинського. 

Що ще додати? Сергій — мій дво-
юрідний брат, його батько Михайло 
— рідний брат моєї мами. Дуже ба-
гато працює як дослідник у столич-
них і чернігівських архівах. З ним, як 
і з Михайлом, у нас давня дружба. З 
Наталією ми теж давно товаришує-
мо, хоч,звісно, за віком вона годиться 
мені в доньки. До речі, ми з її мамою 
Галиною водночас закінчили Ковчин-
ську школу. 

Всі троє — давні читачі нашої газе-
ти «Світ-інфо».

Сергій і Наталія позаторік стали од-
ними із засновників районної органі-
зації Національної Спілки краєзнавців 
України, Наталія очолила організацію. А 
науковий редактор книги — голова об-
ласної організації Спілки, директор На-
вчально-наукового інституту історії, ет-
нології та правознавства ім. О. Лаза-
ревського Національного університету 
«Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка, 
відомий історик Олександр Борисович 
Коваленко. 

Про Ковчин з його багатющою іс-
торією це не перша книга. Не так дав-
но вийшла «До тебе човником пливу», 
де, в основному, історія села нашого 
часу, ХХ століття. Автор — Людмила 
Богданова, уродженка села, краєз-
навець, нині мешкає в Куликівці. Між 
іншим, вона написала також ще одну 
вагому книгу — про історію сусідньо-
го села Салтикова Дівиця, не менш ба-
гатого історією. 

А про Ковчин ті ж С. Спутай і Н. Ха-
лімон кілька років тому видали книгу 
«Учителем школа стоїть» — до 150-річ-
чя Ковчинської школи, одної з най-
старіших в області. Вона носить ім'я 
видатного українського педагога Лі-
дії Платонівни Деполович, уроджен-

ки Ковчина. 13 листопада цього року 
громадськість України відзначатиме 
150-річчя з дня народження педагога. 
Ці ж автори зараз готують видання — 
цього разу про Л. Деполович, а нещо-
давно видрукували книжку — бібліо-
графічний показник про неї. 

Одне слово, краєзнавство на Чер-
нігівщині, в тому числі в моєму районі, 
зараз переживає своєрідний «бум». І 
це чудово, що люди звертаються до 
своїх витоків, виходять такі книги.

В самій же книзі, про яку оповідь, 
минуле Ковчина подане в контексті іс-
торії України, дано економічний, ста-
тистичний та історико-демографічний 
аналіз історії села майже за 10 сто-
літь, інформацію про його мешканців, 
фрагменти архівних документів.

Видавці вже передали книги до 
сільських і шкільних бібліотек Куликів-
ського району, бібліотек Чернігова, Ні-
жина та Києва. Все це — за рахунок 
спонсорської допомоги. 

Є ще частина тиражу на продаж. То 
ж книгу можна купити за собівартістю, 
собі чи подарувати школі, бібліотеці. 
Звертайтеся до Сергія Спутая на адре-
су sputay@ukr.net. 

У нього ж є ще на продаж трохи 
примірників книжок «Учителем школа 
стоїть...» та «Лідія Деполович. Біобіблі-
ографічний покажчик».

Петро АНТОНЕНКО

Вшануймо Героїв!

Ковчин: з глибини століть
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Українські 
сатира й гумор

«А мені 
допомогло»
Взагалі-то я не вірю трьом ре-

чам: прогнозові погоди, лотереї і ре-
кламі. З прогнозом погоди ясно: по-
слухаєш синоптиків, прихопиш пара-
сольку — нема дощу, підеш без па-
расольки — вимокнеш, наче тебе 
пожежники з брандспойта два дні 
поливали. Та синоптики, врешті, ні-
коли нічого точно й не обіцяють. У 
них термінологія така: «місцями», «в 
окремих районах», «від Сахари до 
тундри»... Або дощик, або сніг, або 
буде, або ні...

І в лотерею раз ще й три гривні 
виграв. Ледве не зомлів. І зомлів би, 
якби сусід чарки не налив. «Не пере-
живай, — каже, — то, мабуть, щось 
там переплутали. Бо якраз магнітні 
бурі лютують. От вони й дали збій».

Ну й реклама на мене діяла, як 
кашкет дільничного міліціонера на 
індика. Тільки у фільмі справа до ін-
тиму дійде, а тьотя Ася з порошком 
або дядя Федя з шифером.

Та оце якось, було, свого знайо-
мого артиста на екрані побачив. На-
віть не впізнав спочатку:  був такий 
засмиканий і замучений тими Гам-
летами і Дон Кіхотами, що у вітряну 
погоду його дружина з дому самого 
не пускала. «Ще занесе цей талант 
вітром у сусідню область»,  бідка-
лася. А тепер — такий кругловидий 
гарбузик! Ліки рекламує...

Диктор розказує, які вони поміч-
ні: шлаки виводять, організм очища-
ють, і те омолоджують, і се відновлю-
ють... Хоч відразу стрибай у штани і 
біжи до аптеки. А під кінець реклами 
крупним планом «гарбузик» із чарів-
ною усмішкою повідомляє: «Як бачи-
те, мені допомогло!» Я й повірив...

Вживаю ті препарати тиждень, 
два... Ні те, ні се не очищається, ні те, 
ні се не омолоджується... Плюнув на 
ті процедури.

А мій знайомий уже зубну пас-
ту рекламує. Показують, як з одного 
боку дерево гризе бобер, а з другого  
—  він. А потім на весь екран — він 
же: «Ця паста мені допомогла!»

Я знову повірив. Чистив нею 
зуби тиждень, два, місяць... Не 
знаю, з чого ту пасту роблять, але 
в мене повипадали всі пломби. І те-
пер я, розмовляючи, висвистую, як 
ансамбль сопілкарів.

А мій знайомий уже якісь шампу-
ні рекламує...

Ну я не такий уже й кучерявий, 
щоб ризикувати! Вирішив побачи-
ти у натурі «колишнього Гамлета». 
«Може, — подумав, — на телебачен-
ні його майстерно гримують. Тепер 
гримери принца і з голоблі виштука-
рять».

Зустрілися. Справді — рум’яний, 
здоровий, кров із молоком і йогур-
том.

— Що ти рекламуєш?! — наки-
нувся на нього. — Що ти голову лю-
дям дуриш? Я все перепробував! Не 
допомагає!..

— А мені допомогло! — нахабно 
сміється знайомий.

— Ти просто — брехун!
— І ніякий не брехун... А перед 

людьми чесний. Усе, про що я розпо-
відав, мені й справді допомогло.

— Як це? — не міг повірити я.
— Ну, за рекламу гроші мені пла-

тять? Платять. І чималі. От я за них і 
купую нормальні ліки, харчі, їжджу 
на курорти... Я ж не піддослідний па-
цюк, аби вживати все, що пропону-
ють рекламодавці. Здоров’я треба 
берегти... для наступних рекламних 
роликів!..

Михайло ПРУДНИК 

Уперше — 
хліб з медом

У ранньому дитинстві не дуже переймались, де я, що 
роблю, що зі мною. Бо дома на ту пору все одно поживи-
тись було нічим. Ото я і мандрував, де завгодно. На мені 
сорочка до колін невизначеного кольору і фасону. Мама 
вручну сшила сама із сірого полотна. Казали, що довго я 
був дуже малим, та ще й ноги криві, у вигляді майже пра-
вильного кола. Люди досвідчені говорили батькам, щоб 
занадто через це не переймались — ноги з часом ви-
правляться. Так і сталося.

Так от, я із самого ранку йшов у невизначеному на-
прямку, і ніхто не знав, куди на цей раз помандрував. Міг 
опинитися в різних непередбачуваних місцях. Іду-іду, від-
почину десь під тином і пішов далі. 

Одного разу забрів далеченько від дому і натрапив на 
таємничий дитячий заклад. Не пам’ятаю, як він називав-
ся, здається ні тоді, ні після у селі офіційно не було ні дитя-
чих ясел, ні інших дошкільних закладів.

А тоді я прибився до будинку, який знаходився осто-
ронь від хат і доріг. Зазвичай, такі будинки мали заможні 
селяни, яких під час колективізації безжально виселяли і 
депортували подалі від домівки. І от я потрапив до тако-
го будинку. 

Пам’ятаю лише, що якась жінка (добра душа) взяла 
мене на руки, умила і посадила серед тамтешніх дітей. Ма-
буть, підготувалися перекусити між сніданком і обідом. 
Всім роздали по шматочку справжнього хліба, зверху по-
мазаного медом. Я теж отримав такий шматочок і швид-
ко з’їв. Але смак того хліба, а особливо меду, залишився 
в пам’яті досі. 

Тоді вперше я скуштував справжнього хліба. А смак 
і запах меду переслідує мене і досі (здається гречаний). 
Тому гречаний мед завжди діє на мене заворожуюче. 

На жаль, мені не вдалося за життя хоч щось дізнатись 
про цей казковий заклад і про тих дивовижних людей. Але 
залишився у моїй пам’яті той уявний райський куточок, як 
солодка, щемна примара. 

Колоски
У віці 5 — 6 років моїм обов’язком було пасти гусей. 

Відразу за селом починалось колгоспне поле. Після зби-
рання хліба на землі залишалась стерня і подекуди коло-
ски. Ці колоски вправно знаходили гуси і вкидали їх ціли-
ми у своє воло. І отак за деякий час вола наповнювались 
до краю, й можна гусей повертати додому. Вони і самі це 
розуміли. 

Поки гуси вживали собі колоски, мені шкода було за-
лишати на землі загублені, вже почорнілі від дощів коло-
ски, тому я їх збирав і клав до кишені штанців. Ці штанці 
мама сама сшила із полотна на одній підтяжці через пле-
че. В них передбачалась одна кишенька. От я наповнив 
цю кишеньку колосками і разом з гусьми увечері повер-
тався додому. Гуси дорогу знали, тому вони «гуськом» один 
за одним чалапають додому, ледь несучи перед собою об-
важнілі вола, а я іду позаду, рукою підтримую колоски, 
щоб не випадали з кишеньки. 

Вулиця порожня, майже нікого назустріч. 
Враз чую вимогливий голос дядька Кіндрата Оскірка 

— партійного активіста, який стояв біля свого двору. «А 
йди-но сюди! — кричить. — Що в кишені? Колоски! Ах ти ж 
злодій! Розкрадаєш колгоспне добро!». 

Підходить до мене, хапає за плече і веде мимо мого 
двору до сільради, а це десь біля 2,5 кілометра.

Не пам’ятаю, які до мене там застосовували торту-
ри, але добре пам’ятаю сльози батька, як він випрошу-
вав, щоб відпустили дитину на ніч додому. Ось цю сцену 
пам’ятаю досі. 

Віталій Терентійович Корж: книга життя «Еківоки»
Віталій Терентійович Корж — 

відомий український політичний 
і громадський діяч, наш земляк з 
Чернігівщини. Народився у селі 
Дроздівка Куликівського району у 
простій селянській родині. І хоч уже 
понад півстоліття мешкає в Києві, 
ніколи не поривав зв̀ язків з рід-
ним селом, допомагає землякам, 
є активним членом Чернігівсько-
го земляцтва в Києві. Заслужений 
економіст України, кандидат еко-
номічних наук. 

За плечима — роки навчання, 
наполеглива праця на залізнично-
му транспорті, в економіці, науко-
вому середовищі, сучасному біз-
несі інтернет-технологій, активна 
політична, громадська діяльність. 
Віталій Терентійович — депутат 
Верховної Ради України трьох скли-
кань, бере активну участь у благо-

чинній роботі. Він автор численних 
публікацій у періодиці, кількох книг 
публіцистики, де розмірковує про 
історію і сьогодення України, підні-
має важливі суспільні теми. 

Наприкінці минулого року Ки-
ївська міська рада присвоїла Ві-
талію Терентійовичу високе зван-
ня — Почесний громадянин Києва. 

Торік він відзначив своє 
80-річчя. Можна б і не згадувати 
про вік стосовно сповненого енер-
гії і творчих задумів ювіляра. Але 
це має безпосередній стосунок до 
його нової книги. Річ у тому, що до-
волі несподівано для всіх Віталій 
Терентійович Корж щойно написав 
книгу прози. І вона справді є кни-
гою життя, в якій на долі конкрет-
ної людини, автора книги, віддзер-
калена доля його рідного краю, 
доля України. Бо ця кига — ціка-

вий синтез, поєднання художньо-
го і документального письма. За 
жанром це книга оповідань, новел, 
етюдів, а сам автор влучно назвав 
їх оповідками ще й дав дотепну на-
зву книзі — «Еківоки». Їх майже со-
рок, цих образків з нашого життя. 
І пов̀ язані вони долею їх головно-
го героя. Саме оповідача, настіль-
ки невимушено ллєтья ця оповідь, 
починаючи з раннього дитинства, 
власне — від народження, й по 
сьогодні. Оповідь, де автор уміє 
підмітити деталі, демонструє по-
чуття гумору, водночас уміючи за-
фіксувати і серйозне, а часом тра-
гічне — все, як воно є в житті. 

Книга готується до друку. А за-
раз автор, давній, з першого номе-
ра, читач і прихильник нашої газе-
ти, запропонував до друку кілька 
фрагментів майбутньої книги.  

Велосипед був дорослий, а я — ще ма-
лий. Їздив, стоячи на педалях. Права нога 
під рамою умудрялась якось вигинатись і 
натискати на педаль. Але все-таки їздив. 
І не тільки я. Це тепер можна вибрати ве-
лосипед на будь-який вік, зріст, смак, ко-
лір. А тоді — єдиний завод у Харкові, який 
виробляв велосипеди лише для дорослих. 
Але дітлахи — народ кмітливий, не бажа-
ли чекати, поки виростуть, їм треба їхати 
сьогодні, негайно. Тим паче, коли вело-
сипед вже є, ось він у сінях стоїть. Якщо 
дуже кортить, то пристосуватись якось 
можна. Отак їздив і я. Не швидко, не дуже 
впевнено, але ж їхав.

Одного разу незчувся, як опинився да-
леченько від села — аж у лісі. На початку 
лісу, на чималій галявині мене зненацька 
атакувала зграйка циганчат. Для них ве-
лосипед на той час був майже тим самим, 
як би в наші дні побачити космічного ко-
рабля на площі міста. Голосно скандують: 
«Покатай!». Та як я буду вас катати, якщо 
сам ледь тримаюсь на велосипеді. Все 
одно наполягають на своєму. Той, хто має 
досвід спілкування з циганчатами, зміг би 
мені поспівчувати. Мої докази не брались 
до уваги. Змушений був піддатися, пого-
дився покатати.

Узгоджено, разом з усіма вибрали 
більш-менш підходящу ділянку дороги (ні-
якої дороги там не було, але дещо менше 
кущів, трави, гілок), і почав я їх по черзі 
катати. Посаджу одного на раму спереду, 
другого — на багажник позаду. Добре, що 
хоч штовхати є кому. Ну якось-такось по-
катав, але не всіх. 

На диво злагоджено прийняли колек-
тивне рішення — припинити ці випробу-
вання і для мене, і для них, і для велоси-
педа. Були занадто очевидними мої щирі 
бажання задовольнити всіх, але ціна не 
зіставна. Зарахували мені мої щирі, добрі 
наміри. Весело спілкуємось, циганчатам, 
бачу, цікаво зі мною, жваво обмацують 
всі детальки велосипеда. А він ще зовсім 
новий, все звабно блищить.

Помітно, що не хочуть мене відпуска-
ти. Мені теж стає приємно бути з ними і 
зовсім не страшно. Агресії жодної немає. 
Навпаки, все дуже по-дружньому. Наре-
шті старші з них пропонують мені піти з 
ними в їхній табір і познайомитися з бабу-
сею. Я мусив погодитися. Все одно відмо-
витись у мене не вийшло б. 

Циганчата радо обліпили і мене, і ве-
лосипед, і такою дивною компанією йде-
мо по території табору, повз шатра, вели-
кі і менші, а то і без шатра — лише спальні 
місця. Уявіть, на землі велика пухова по-
душка, а під нею на землі сплять цигани, 
дорослі і діти. Дещо дивно, як на мене.

Йдемо повз ковалів, які голосно ви-
гукують якісь екзотичні звуки і з завзят-
тям лупцюють різного розміру і форми 
молотками по ковадлу, на якому лежить 
безформний шмат розпеченого заліза. І, 
о диво! — із-під молотків поступово ви-
мальовуються обриси майбутньої сокири, 
сапи або іншого потрібного в господар-
стві предмета. 

В центрі цього веселого гурту кова-
лів, крім ковадла, є два портативні підду-
вала, дбайливо виготовлені із добірної, 
добре виробленої шкіри та інших вишу-
каних матеріалів. Міхи цих піддувал по-
чергово стискаються і розслабляються 
руками могутнього цигана, який сидить 
навшпиньки навпроти невеликої ямки в 
землі, заповненої кам’яним вугіллям. По-
тужний струмінь повітря із сопла кожного 
із піддувал потрапляє під вугілля в ямці і 
роздмухує полум’я, яке піднімається над 
вугіллям, а в ньому розжарюється залізо 
для поковок. Не можна відірвати погляду 
від такого цікавого дійства, та ще і спо-
стерігаючи за народженням так потріб-
них у кожному господарстві речей.

Молоді дівчата і хлопці розважаються 
з гітарою, співають, жартують, сміються. 
Кілька чоловіків пораються біля коней: 
чистять копита, розчісують гриви, хвости, 
підганяють збрую. Дивно, що ніхто із до-
рослих на мене не звертає уваги, кожен 
зайнятий своєю справою. Правильно, ку-
дись ідеш, то й іди собі. Зізнаюсь, мені це 
сподобалось. І я іду разом з веселою ком-
панією дрібноти по справжньому циган-
ському табору.

Нарешті, майже в кінці табору, до 
мене підвели дуже літню циганку. У тра-
диційному для них одязі: довгі, яскраві, 
барвисті спідниці (їх кількість визначити 
неможливо), кілька уквітчаних великих 
хусток… Але більше мою увагу привер-
нуло її обличчя. Воно було в дуже гли-
боких зморшках, темно-сірого кольору. 
Примруженими очима уважно дивить-
ся на мене. Ледь помітно посміхнулась 
мені. Діти навперебій розповідають їй 
щось, мабуть, про мене. Але їхньою мо-
вою. 

Потім взяла мою руку у свою і спита-
ла, чи можна їй мені погадати? «Не треба, 
та у мене і грошей немає» — відповідаю. 
Вона чітко і твердо сказала, що грошей їй 
від мене не треба.

Далі почала говорити, як мені тоді 
здалося, звичні в таких випадках слова: 
ти будеш щасливим, багатим і таке інше. 
Далі все було для мене не цікаво. А от 
наостанок вона мовила, що в армії мені 
служити не доведеться. Такі слова мені 
прозвучали, як вирок. Я ж готуюсь за-
мінити свого брата, який згорів у танку 
під Вітебськом у 1943 році. Це омріяне 
з усіх боків моє тверде рішення, і я від 
нього не відступлюсь. А тут пророцтво 
якоїсь циганки?! Воно мене глибоко і 
неприємно вразило, навіть образило. 
Далі я втратив усякий інтерес і до циган-
ки, і до всього того, що вона говорила, і 
до їхнього всього табору, навіть до цих 
милих циганчат. Негайно за велосипед 
і — додому.

Миттєво дістав щоденника і записав: 
«Сказання циганки». 

Доклав величезних зусиль для того, 
щоб стати військовим, та ще й танкістом. 
Але пророцтво тієї циганки виявилось не-
переборним. Стати військовим у житті 
мені не довелось…

Циганка
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У світі цікавого

Молоду картоплю легше буде чистити, 
якщо покласти її ненадовго у гарячу воду, а по-

тім у холодну.

Картоплю для салату потрібно варити у воді з дода-
ванням невеликої кількості оцту —  тоді вона не потемніє.

Щоб позбутися від комах у цвітній капусті, потрібно 
опустити її на півгодини у підсолену і підкислену воду.

Щоб цвітна капуста не  пожовтіла під час варіння, 
можна покласти в каструлю шматочок лимона або дрібку ли-
монної кислоти.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Письменник стає ве-
ликим, коли на ньому почи-
нають заробляти.

 Розумно критикуй 
ворога, інакше він позба-
виться від своїх недоліків. 

 Є люди настільки до-
свідчені, що вірять лише в 
майбутнє.

 Щоденна брехня 
втрачає свою святковість. 

 Якщо у вас чудове 
сьогодення, то у вас буде і 
чудове минуле. 

Було колись...
У 1792 році на прем’єрі 

опери «Таємний шлюб» ком-
позитора Чімарози гляда-
чі аплодували так голосно, 
що артисти були змуше-
ні виконати на «біс»… всю 
оперу цілком. 

Шаляпін і Горький 
практично в той самий час 
пробувалися в хор. Горько-
го взяли, Шаляпіна ні.

Рекордсменом по най-
більшій зібраній на одному 
концерті аудиторії є не Ел-
віс Преслі, не «Beatles» і не 
Майкл Джексон. Це група 
«A-ha», що навіть занесе-
на в книгу рекордів Гінне-
са: концерт групи  у Брази-
лії, на стадіоні Маракана в 
1991 році зібрав 195 000 
чоловік. Попередній ре-
корд  —  191 000 чоловік  
— належав Полу Маккарт-
ні. До речі, одного разу му-
зикантам «A-ha» дорогою  з 
концерту в готель довелося 
дати близько 10 000 авто-
графів! 

Куточок 
гумору

— Як відрізнити ероти-
ку від порнографії?

— Дуже просто. Якщо 
один і той же  сюжет надру-
кований у дешевій газеті, то 
це порнографія,  якщо в до-
рогому журналі —  це еро-
тика, а якщо написаний олі-
єю у XVI столітті —  це ше-
девр світового мистецтва.

☺ ☺ ☺
— А  я тещі на іменини  

подарував пральну машину 
і сушилку.

— Мабуть, купу грошей 
витратив?

— Ні. Я подарував їй та-
зик і рушник.

☺ ☺ ☺
— Шановний, у  чому 

секрет вашого успіху?
— Я досяг успіху завдя-

ки першій дружині. А дру-
га дружина у мене завдяки 
моєму успіху. 

☺ ☺ ☺
— Учора ти знову прий-

шов додому п’яний. Сам зі-
знався. 

— Мало що можна ляп-
нути  на п’янку голову. 

☺ ☺ ☺
— Доню, як ти можеш 

збиратися заміж за Миколу 
лише тому, що він гарно тан-
цює? А хоч щось іще він уміє?

  — Гарно плаває і грає 
в карти. 

 Тварини у цифрах. 100 кілограмів  різноманіт-
ної  їжі  з'їдає за день африканський слон у дикій природі.

100 кілометрів на годину — таку швидкість можуть роз-
вивати крижі, що летять зграєю. У 120 разів вище свого 
зросту може стрибнути блоха.120 кілометрів можуть пройти 
за один перехід двогорбі верблюди. 120 років може прожи-
тит в неволі папуга.  

 Дотепний фокус. Ви пишете на аркуші довгий ряд 
цифр, наприклад 25—30. Кажете оточуючим, що за кіль-
ка секунд можете запам’ятати весь ряд. Дивитеся на запис 
2—3 секунди, віддаєте листок і раптом, «по пам`яті» відтво-
рюєте всі цифри підряд. Присутні вражені. Але цей фокус вам 
вдасться лише тоді, коли ви самі напишете цифри. Розгадка 
проста : ви написали кілька добре вам відомих номерів теле-
фонів ваших знайомих. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com  ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Художня література — світова і українська класика, 

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

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

Ось уже майже 3 роки, як створено в Інтернеті сайт нашої га-
зети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com

За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 22 ти-
сячі. Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх конти-
нентів, переважно це українці діаспори. 

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

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

зноманіт-т
ій і

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Давати показання Свідчити

Давати справі хід Зрушити справу

Далеко краще Значно краще

Далеко не просто Зовсім не просто

Даний випадок Цей випадок

Дати добро Схвалити, дозволити

Щодня приділяйте вашому здоров'ю 
20 хвилин. Так, мова саме про спорт. Не-
хай це буде ранкова зарядка, вечірня про-
біжка або прогулянка у швидкому темпі — 
все перераховане обов'язково позитивно 
відіб'ється на вашому здоров'ї.

«Спорт — це життя» — і цей вислів має 
право на життя. Адже кому захочеться в 
старості не мати можливості подорожувати 
або навіть активно проводити час з онука-
ми. Тож займіться собою сьогодні!

20 хвилин на день — і будинок чистий. 
Так, саме щоденне прибирання по будинку 
забезпечить чистоту протягом усього часу. 
Але ж можна перетворити цей нудний про-
цес у щось більш цікаве й корисне! Примі-
ром, під час прибирання слухайте аудіокни-
ги, періодично віджимаючись або присіда-
ючи. Пошукайте вправи на розвиток кон-
центрації. В інтернеті та літературі їх багато. 
Приділивши 20 хвилин на добу на поліпшен-
ня концентрації, ви більше не будете турбу-
ватися про труднощі, які очікують людей, не 
здатних займатися монотонною роботою 
протягом довгого часу. А в наш час це вели-
чезний «плюс»!

Як давно ви просто вислуховували 

своїх рідних та близьких? Присвятіть 20 
хвилин щодня на розмови з дружиною, ді-
тьми та батьками. Це тільки позитивно 
відіб'ється на вашому сімейному житті і вза-
єминах в родині. Адже не завжди тільки й 
займатися тим, що дивитися вечорами теле-
візор або просиджувати в соціальних мере-
жах.

Ведіть особистий щоденник. Так, на 
перший час це може зайняти менше, ніж 20 
хвилин. Але надалі ви станете більш спосте-
режливими і без проблем станете згадува-
ти найважливіші та найцікавіші думки, що 
з'являються протягом дня. Самоаналіз — 
це не тільки захопливо, але й дуже корисно.

20 хвилин у день приділяйте читанню 
корисної літератури. Дійсно корисної — це 
важливо. Не потрібно захаращувати свій 
мозок тим, що не подобається, і тим, що про-
сто знищує час. І надалі вам обов'язково 
сподобається це заняття.

Обов'язково хоча б 20 хвилин на день 
відпочивайте. Розслабтеся, помедитуйте, 
поспіть... В наше динамічне століття люди-
ні просто необхідно відпочивати, щоб бути 
стійкою до стресових ситуацій. 

У 1971 році кінотеатри 
Радянського Союзу тріща-
ли від напливу глядачів, на-
самперед, молоді, на цей 
фільм. Дівчатка змагалися 
в кількості його переглядів 
(«Я бачила фільм 10 разів», 
« А я — 15»). Що ж це був за 
ажіотаж? А поспішали на 
іспансько-аргентинський 
музичний фільм (у прокаті 
йшов, звісно, російською) 
«Пусть говорят». Але при-
ваблював глядачів не так 
сам фільм, хоч і теж доволі 
непогана мелодрама з чу-
довою музикою, піснями, 
як виконавець головної 
ролі і він же — виконавець 
всіх пісень Рафаель! РА-
ФАЕЛЬ! Це не псевдонім, 
взятий за іменем видат-
ного італійського художни-
ка, це такий збіг — части-
на довгенького, як це є у 
іспанців, імені (чи разом і 
прізвища) — Мігель Рафа-
ель Мартос Санчес. І саме 
це звучне ім'я — Рафаель 
— гриміло тоді на естра-
ді Європи і світу. До нас 
воно дійшло саме через 
кінофільм, бо телебачен-
ня ще ледве розвивалося. 
І ось цей фільм. Режисер 
— Маріо Камус, сценарис-
ти — Атоніо Гала і Мігел Ру-
біо. Майже всі пісні напи-
сав композитор Мануель 
Алехандро, з яким співак 
співпрацював і надалі. 

Рафаель, котрий вико-
нував усі 9 пісень, звичай-
но, знімався у фільмі насам-
перед як співак, головна 
«фішка» і приманка карти-
ни, хоч показав себе і як не-
поганий актор. А його спів, 
голос — це було щось не-
зрівняне. 

Фільм вийшов на екра-

ни за 3 роки до цього, у 
1968-му, і радянський гля-
дач побачив його з порів-
няно невеликим запізнен-
ням, на відміну від деяких 
інших зарубіжних картин. 
Але Рафаелю на момент 
зйомок було вже 25 років, 
а на момент показу у нас 
фільму — 28. І ось ця його 
співоча слава прийшла до 
нас, хоч і надовго, але таки 
з чималим запізненням. 
Адже ще коли юному співа-
кові було всього 9 років, на 
фестивалі у Зальцбурзі (Ав-
стрія) його голос був визна-
ний кращим у Європі. А по-
тім прийшла слава співа-
ка з широким діапазоном 
голосу і своєрідною мане-
рою виконання. Він став од-
ним з перших сучасних спі-
ваків Іспанії, які вийшли на 
естрадні майданчики всьо-
го світу.

Рафаель (ісп. Miguel 
Rafael Martos Sanchez) на-
родився 5 травня 1943 року 
в місті Лінарес, область Ан-
далусія, Іспанія. У 1946 році 
його сім'я переїхала в Ма-
дрид.

Рафаель почав співати 
з трьох років, у чотири роки 
співав у хорі. Крім Іспа-
нії, величезну популярність 
співак здобув у Латинській 
Америці, тим більше, що це, 
окрім Бразилії, іспаномов-
ний регіон планети. 

У 1975 році він вів свою 
власну телепередачу, де зу-
стрічався і співав з видат-
ними зірками світу. 

Творчість Рафаеля про-
довжувалася понад кіль-
ка десятиліть, триває і за-
раз, коли йому вже за 70. 
У 2009 році він провів ба-
гатомісячний тур країнами 

світу з програмою «50 років 
на сцені». 

Просто вражає рекорд-
на статистика поширен-
ня пісень у його виконанні. 
Тут важко порівняти когось 
з ним на світовій естраді. 
Рафаель видав 49 «плати-
нових» дисків, 327 «золо-
тих». А у світі шоу-бізнесу 
вираз «платиновий диск» 
означає, що продано міль-
йон копій диска, а «золо-
тий диск» означає, що копій 
диска продано на мільйон 
доларів. Він отримав також 
своєрідну нагороду — «ура-
новий лиск», що вручаєть-
ся кращих співакам плане-
ти, кілька премій «Греммі», 
символічні ключі від Нью-
Йорка, Лос-Анджелеса, Чи-
каго і Маямі.

Рафаель уже кілька де-
сятків років одружений з 
Наталією Фігероа, з якою 
дружив з дитинства. Сво-
го часу у них була своя про-
грама на радіо. У подружжя 
троє дітей — Хакобо, Але-
хандра і Мануель, кілька 
онуків. 

А пісні Рафаеля звучать 
по всьому світу. Відкрийте в 
YuoTub його записи або той 
таки фільм «Пусть говорят», 
який і зараз, особливо при 
засиллі низькопробних се-
ріалів, зігріє душу, фільм, 
сповнений чарівним, непо-
вторним голосом Рафаеля. 

Рафаель

Правило «20 хвилин» змінить 
ваше життя на краще


