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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. 

З інтервалом у кілька днів були озву-
чені дві важливі промови, які стосують-
ся ролі і місця України у Європі, того, на-
скільки Європа, Захід загалом підтриму-
ють Україну в її європейському курсі, а 
нині — ще і в захисті державності: мова 
про загарбання Росією Криму та війну на 
Донбасі. 

У Києві, на засіданні Верховної Ради 
України, з промовою виступив Прези-
дент Європейської Ради Дональд Туск. 
Глава вищого політичного органу Євро-
пейського Союзу говорив, звичайно, від 
об’єднаної Європи, але й загалом від За-
ходу, адже більшість країн ЄС входять і до 
НАТО. 

Виступ Туска відбувся, коли наш 
парламент щойно проголосував за змі-
ну в Конституції України, якою проголо-
шувався курс держави на вступ до ЄС і 
НАТО. Всім зрозуміло, що це викликане 
надзвичайною ситуацією — агресією Ро-
сії. 

Про Дональда Туска, давно відомо-
го своєю підтримкою України. Він наро-
дився у 1957 році у Гданську, в робітничій 
сім`ї. Зі студентських років відзначався у 
політичній, громадській роботі. Брав ак-
тивну участь у боротьбі за демократію , 
в роки воєнного стану в Польщі — у під-
пільній роботі. Зі становленням у 1989 
році нової демократичної Польщі — один 
з відомих політиків. Став співзасновни-
ком і главою партії «Громадянська плат-
форма», одної з провідних партій Польщі, 
яка значний період була при владі. Туск 
майже 7 років був прем’єр-міністром 

Польщі, з листопада 2007 по вересень 
2014 року, і це абсолютний рекорд у но-
вітній історії країни, де за цей час зміни-
лося майже 20 прем`єрів. Одразу після 
прем’єрства Туск був обраний Президен-
том Європейської Ради ЄС, у 2017 році 
переобраний на цю посаду. 

Дональд Туск — давній друг Укра-
їни, залишаючись відомим політиком 
Польщі. Не випадково саме в роки його 
прем’єрства і президентства Польщу ми 
впевнено називаємо першим адвокатом 
України в Європі.

Останні кілька років у Польщі при 
владі інша партія, яка, втім, як і «Грома-
дянська платформа» Туска, виросла з ко-
лишньої «Солідарності», — «Право і Спра-
ведливість». Партія «Громадянська плат-
форма» нині в опозиції, але готується до 
парламентських і президентських ви-
борів у Польщі наступного року і щойно 
згуртувала довкола себе коаліцію полі-
тичних партій. 

Щодо «ПіС», то її надто радикальна, 
консервативна політика призвела до 
охолодження стосунків між Польщею і 
Україною. Але, попри все, саме Польща і 
далі наш стратегічний партнер на шляху 
до ЄС і НАТО. А Дональд Туск — один з го-
ловних провідників цієї справи у Європі.

Поляк Туск виступив у нашому пар-
ламенті українською мовою, яку ніяк не 
освоять деякі українські політики. 

Символічно, що він виступав 19 лю-
того, в дні 5-ї річниці перемоги Майдану, 
Революції гідності, і водночас — роковин 
загибелі Небесної Сотні. Тому промовець 

і почав з цього, віддавши шану героям і 
підкресливши, що Майдан був символом 
нашого європейського вибору.

Звичайно, коли Дональд Туск гово-
рив про підтримку Європою, Заходом 
України, це може видатися більше бажа-
ним, ніж дійсним, бо нам би хотілося як-
найбільшої такої підтримки. Але якраз 
Туск і прагне на своїй дуже високій поса-
ді саме до цього. 

…За кілька днів до цього, 15—17 лю-
того, в Німеччині проходила чергова, вже 
55-та Мюнхенська конференція з безпе-
ки. Лідери країн, відомі політики Європи 
і світу обговорювали чергові серйозні 
виклики миру і безпеці на планеті. Тема 
України була досить помітна на цій кон-
ференції. З політиків України звертає 
увагу виступ на конференції кандидата у 
Президенти, лідера партії «Громадянська 
позиція» Анатолія Гриценка. Він не лише 
ровесник Дональда Туска, теж 1957 року 
народження, не лише їхні партії мають 
співзвучну назву й ідеологію. Обидва по-
літики закликають все зробити для за-
хисту України, миру в Європі і світі. 

При тому, що ці дві промови дещо різ-
няться: Туск запевняє нас у підтримці Єв-
ропи, Заходу, Гриценко більш стримано 
оцінює цю підтримку. Втім, обидва полі-
тики одностайні в засудження агресив-
ності Росії, вболіванні за мир і безпеку. А 
дещо різні погляди дають більш панорам-
ну, об`ємну картину. Тому наша газета 
друкує повні тексти цих виступів Дональ-
да Туска і Анатолія Гриценка. 

Петро АНТОНЕНКО 

Європейський вектор
Наскільки Захід підтримує Україну?

Дорогі українські друзі!
Я прибув до вас у п’яту річницю дра-

матичних подій на Майдані, у річницю Ре-
волюції гідності, щоби подякувати всім 
українцям та їхнім обранцям, які зібра-
лися тут, незалежно від партійних роз-
біжностей, відмінностей інтересів та іде-
ологічних суперечок.

Я приїхав як президент Європейської 
Ради, але також як поляк, ваш найближчий 
сусід та сердечний і доброзичливий друг.

Насамперед хочу подякувати вам за 
стійкість. Ви встояли у найважчу мить ва-
шої історії. Ви встояли і будете залишати-
ся гордими та незламними всупереч ге-
ополітиці, всупереч злим намірам агре-
сивного сусіда та всупереч байдужості та 
лицемірству багатьох впливових гравців 
світової політичної сцени.

Ви встояли, хоча ваші партнери не 
завжди допомагають вам так, як нале-
жить: знаю це добре. Знаю це, як, напев-
но, мало хто інший.

З особистого досвіду і досвіду поль-
ського народу добре знаю, що почуття 
самотності в час небезпеки буває гір-
шим, ніж наступ ворога. Досі чую слова 
з вірша Галини Крук, написані в ті драма-
тичні лютневі дні.

«Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані,
 що деякі навіть убиті.
Чисть частіше Ютюби, 
щоб тутешня жорстокість
 не разила твоїх громадян.
Деякі з наших ніколи тебе не побачать
 на власні очі.
В тебе теж щось із зором, Європо, 
ти вперто не бачиш 
вибитих їхніх очей і вогнепальних ран.
Деякі більше не зможуть,
 Європо, не гнівайся,
навіть руки тобі дати
(хіба що протези!), 
навіть торкнутись 
культури твоєї минулих віків.
Сторожи свої межі, Європо, 
щоб тебе не торкнулося раптом,
прислухайся, на всякий пожежний, 

чи ми кричимо ще від ударів 
прикладів, армійських чобіт і кийків.

Але багато з нас почули ваш крик, 
вслухалися в це волання і зрозуміли. 
Навіть якщо у декого це забрало бага-
то часу.

І тому сьогодні тут, у Верховній Раді 
України, можу повторити перед вами не 
лише від свого імені, а від імені всього 
Європейського Союзу: Ми з вами! І ми 
хочемо вам і надалі допомагати.

Саме тут хочу підтвердили перші сло-
ва Угоди про асоціацію: «Європейський 
союз визнає європейські прагнення 
України і вітає її європейський вибір».

Хочу повторити, що Європа ніколи 
не визнає російську анексію Криму і не 
відмовиться від санкцій, аж поки Ро-
сія не виконає свої зобов’язання. Та-
кож Євросоюз не змириться з жодним 
актом насильства в Азовському морі. 
Зроблю все, аби ЄС залишався в цьо-
му єдиним.

По-друге, хочу подякувати вам за вашу 
мужність. Хлопці з Небесної Сотні увійшли 
в пантеон не тільки українських, а і євро-
пейських героїв. Всім матерям поле-
глих присягаю: Європа завжди 
пам’ятатиме про ваших синів.

Дональд ТУСК, 
Президент Європейської Ради

Немає Європи без України
Виступ у Верховній Раді України

Анатолій ГРИЦЕНКО,
кандидат у Президенти України

Бути адекватними викликам
Виступ на Мюнхенській конференції

Хочу повернути Вашу ува-
гу до заходу, в якому ми бе-
ремо участь: Munich Security 
Conference, Yalta European 
Strategy. Відтак – не буде пе-
редвиборчого мітингу, я не 
буду агітувати, тут не виборці. 
Я не буду критикувати владу. 
Вибори, власне, і робляться 
для того, щоб той, хто не зміг, 
пішов, а прийшов той, хто змо-
же краще, впевненіше – і за-
безпечити rule of law, закон, і 
зламати хребет корупції, і зробити так, щоб партнери нас 
підтримали, будучи впевнені, що ми самі зробимо це пер-
шими і впевненіше. Щоб, як я сказав у Давосі, лінія роз-
межування [з ОРДЛО] була по своїй суті така, як лінія де-
маркації між двома Кореями. Щоби ті, хто зараз під оку-
пацією, побачили, що в нас безпечніше, краще, сильніше. 
І тоді ми вирішимо питання швидше.

На вибори йдуть майже всі присутні. Не тільки Україна 
– і Європарламент, і Америка піде скоро. Але всім, кого б 
не обрали, доведеться солідарно вирішувати ті проблеми, 
які зараз вже набатом звучать так, що не можна не чути.

З початку нашої конференції за цю добу один наш сол-
дат загинув, двоє поранені. В Європі. Після Мінська, після 
мирних домовленостей (ключове слово – мирних) загину-
ло більше, ніж до Мінська! Десятки тисяч убитих, поране-
них – це солдати, жінки, діти! Чи належну увагу світ приді-
ляє цій проблемі? Не тому, що я українець і для нас це бо-
лить найбільше.

Давайте, піднімемося стратегічно і подивимося на 
планету. Де ми знаходимось і чи спроможні ті, кого обе-
руть і в Україні, і в Європі, і в Америці, бути адекватними 
тим викликам, які є? У мене знак питання. А я хотів би, 
щоб це був знак оклику – і в Україні, і в Європі, і в 
Америці!

Мародерство на крові
Гучний корупційний скандал

з розкраданням української армії 5
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Бліц-інформ

Спортивні ввісті

755 мільйонів доларів – 
рекордний показник 
експорту з Чернігівщини 
За 2018 рік товарообіг підприємств області з іно-

земними партнерами склав майже 1,24 мільярда до-
ларів США. Зростання за рік – на 15,7% (вище серед-
ньоукраїнського показника). Зовнішньоторговельні 
операції проводились із партнерами 135 країн світу.

При цьому експорт товарів збільшився на 20,8% 
– до 755 мільйонів доларів, найвищий показник об-
ласті за всі роки незалежності країни. Найбільше 
зріс експорт зернових культур – 60,2%, деревини 
та виробів з деревини – на 36,5%, готових харчових 
продуктів – на 32%, взуття – на 21%.

Більш ніж на третину зріс експорт товарів до кра-
їн Європейського Союзу і склав майже 305 мільйо-
нів доларів (40,4% загального обсягу експорту). Се-
ред країн ЄС найбільші обсяги товарів надходили до 
Нідерландів, Іспанії, Румунії, Італії. Також значні об-
сяги поставлялись до Білорусі, Єгипту, Туреччини, 
Грузії, Китаю.

Імпорт товарів за результатами 2018 року збіль-
шився за рік на 8,6% — до 483,3 мільйона доларів. 
Поставки товарів з країн ЄС зросли майже на 23% – 
до 215,4 мільйона доларів. 

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з 
Білорусі (20%) та Німеччини (14,1%).

Чернігівщина кілька років поспіль має позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі. За підсумками 2018-го – 
271,7 мільйона доларів США.

XVII ярмарок 
«Що може жінка»
У Чернігівському обласному молодіжному центрі 

1—3 березня понад 70 активних жінок з усієї області 
взяли участь у цьому ярмарку. Він проводиться у рам-
ках обласної Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2017–2020 роки. 

Пройшли презен-
тації жіночого бізнесу, 
інформаційні заходи 
обласного центру за-
йнятості, показ мод, 
майстер-класи для всі-
єї родини (з рукоділля, 
перукарського та кон-
дитерського мисте-

цтва, візажу, флористики тощо), різноманітні конкур-
си, нагородження лауреатів конкурсу «Чернігівський 
туристичний сувенір», переможців конкурсу дитячих 
малюнків «Жінка-Весна!». 

Чернігівці та гості міста змогли оглянути та при-
дбати роботи майстринь області: картини, вишивку, 
вироби зі шкіри, прикраси з бісеру та полімерної гли-
ни, органічні продукти, натуральні солодощі, трав’яні 
чаї, природні засоби для краси і здоров’я та багато 
іншого.

Будівництво житла 
в області
У 2018 р. прийнято в експлуатацію 98 тис. м. кв 

загальної площі житла (нове будівництво), що на 17% 
менше, ніж у 2017 р. У розрахунку на 1000 мешкан-
ців було збудовано 97 м. кв загальної площі житла. 
74% житла збудовано в міських поселеннях. 

Прийнято в експлуатацію 10 будинків із двома та 
більше квартирами загальною площею 44 тис.м. кв 
та 411 індивідуальних будинків загальною площею 
54 тис. м. кВ.

Новітній бронеавтомобіль 
«Козак-2М1» проходить 
випробування
Подолання машиною броду, болотистої місцевос-

ті, зимового бездоріжжя, десантування через верх 
та безліч інших питань вивчають спеціалісти Дер-
жавного науково-дослідного інституту випробувань 
і сертифікації озброєння та військової техніки, що у 
Чернігові.

Встановлена по-
вністю незалежна 
підвіска, є можли-
вість блокування всіх 
коліс. Машина досить 
прохідна — випро-
бування прохідності 
відбувалися в місцях 
для руху виключно 

гусеничної техніки. Також була випробувана робота 
озброєння, яке встановлюється на дах автомобіля.

Випробування тривають з листопада 2018 року, 
планують їх завершити навесні.

Посилення підтримки з боку Євросоюзу 
та міжнародних донорів є важливою скла-
довою для розвитку малого та середнього 
підприємництва Чернігівщини, частка яко-
го становить 99,9% серед підприємств об-
ласті. Однак лише одиниці з них залучили 
європейську фінансову допомогу для роз-
витку виробництва або навчання своїх 
співробітників кращим практикам веден-
ня агробізнесу в Європі. Більшість підпри-
ємців взагалі мало знають про такі можли-
вості. 

Але отримати європейську фінансову 
підтримку реально. І саме на цьому наголо-
шували експерти та спікери семінару «Єв-
ропейські інструменти для розвитку мало-
го та середнього бізнесу України», що прой-
шов у Чернігові. Він започаткував серію 
подібних заходів у рамках проекту Сівер-
ського інституту регіональних досліджень 

«Використання європейських фінансових 
інструментів для розвитку агропромисло-
вого сектору (МСП) України». Цей проект 
реалізується за фінансової підтримки Єв-
ропейського Союзу та Міжнародного фон-
ду «Відродження» «У розвинутих країнах 
світу 40-70% ВВП формується з прибутків 
малого та середнього бізнесу. Це ініціати-
ва кожної людини. Аграрна галузь та пере-
дусім дрібне фермерство є стартовим май-
данчиком для відновлення країни. Напри-
клад, США розпочиналися як аграрна кра-
їна, а першою особою був його величність 
фермер. Завдяки аграрній галузі в повоєн-
ні роки відновилася Німеччина», підкрес-
лив директор Сіверського інституту Сергій 
Лепявко. 

Впродовж двох днів учасники зустрічі 
дізнавалися про фінансові установи, фон-
ди та програми, за якими надаються креди-

ти та гранти на розвиток МСП, пошук парт-
нерів, підготовки проектних пропозицій. 
Учасники заходу тренувалися презентува-
ти власну справу, формувати бізнес-ідеї, 
писати проектні заявки на гранти. 

Завдяки семінару вдалося певною мі-
рою подолати міфи щодо недоступності 
європейської допомоги. Свої історії успіху 
презентували підприємці, які змогли на-
лагодити співпрацю з всесвітньо відомими 
брендами. Не боятися та брати ініціативу в 
свої руки закликав у своєму виступі мене-
джер міжнародних відносин ПБП «ВИМАЛ» 
Сергій Лазар.

В обговоренні взяли участь підприєм-
ці та фермери з Чернігівщини, Київської та 
Черкаської областей, фахівці з питань еко-
номіки, аграрного сектору районних дер-
жавних адміністрацій, об'єднаних громад, 
представники громадських організацій.

На території колишньої фа-
брики первинної обробки вов-
ни готується до відкриття нове 
виробництво, розраховане на 
150 працівників. Підприєм-
ство вироблятиме тканини.

Інвестором є київське ТОВ 
«Текстиль-Контакт», яке вже 
має в нашому місті швейне ви-
робництво «ТК-Стиль». Воно 
знаходиться на вул. Інструмен-
тальній, 6. Фабриці 15 років. 
Зараз тут 125 працівників, з 
яких 75 швачок, і набирають 
ще. Шиють великими партіями 
верхній одяг — піджаки, паль-
то, штани. Працюють на да-
вальницькій сировині, продук-
цію віддають замовникам, які 
переважно зарубіжні, — на-
приклад, зараз вони з Німеч-
чини і Франції. Минулого року 
фабрика виготовила військову 
форму для країн НАТО.

За словами директора 
«ТК-Стиль» Світлани Тітової-
Толстік, середній вік швачок 

– 45 років, але підприємство 
останнім часом поповнилося 
й молоддю, яку вчили профе-
сії самі. Зарплата залежить 
від виробітку, середня – 7 тис. 
грн. Також підприємство за-
безпечує безкоштовним обі-
дом, спецодягом, готове нада-
ти кімнати в гуртожитку.

Нове підприємство — від-
окремлений підрозділ «Вироб-
ниче об’єднання ТК-Чернігів» 
— знаходиться по вул. Тек-
стильників, 1. Вироблятимуть 
тут готову бавовняну тканину з 
уже зітканої заготовки. Сиро-
вина з Узбекистану та Білору-
сі. У Чернігові її оброблятимуть 
і фарбуватимуть, а також змо-
жуть наносити на тканину спе-
ціальні захисні плівки. Такі по-
трібні, наприклад, для армій-
ського спецодягу.

Приміщення інвестори 
придбали занедбаним, із не-
працюючим обладнанням. 
Приводити до ладу почали рік 

тому. Частину машин і меха-
нізмів фахівці перебрали і по-
лагодили. Окрім того, за сло-
вами власника, на підприєм-
стві чекають вісім вантажівок 
з італійськими виробничими 
лініями.

Минулого року інвестиції в 
це нове виробництво склали 
майже 53 мільйони гривень, 
планується вкласти до кінця 
2019 року ще десь 100 міль-
йонів. Термін окупності інвес-
тицій — 7-8 років, але будуть 
намагатися наростити обсяг 
виробництва та повернути їх 
раніше.

Разом з верстатами монту-
ватимуться й сучасні системи 
вентиляції. Повітря буде пода-
ватися в цехи та виводитися на 
дах, а також очищатися. Тобто 
виробництво буде безпечним.

Набирати кадри будуть по-
етапно, ближче до літа плану-
ють довести кількість працюю-
чих до 150 осіб.

— Якщо 150 працівників 
і заробітна плата 9 тисяч, то 
місто очікує по 200 тисяч гри-
вень надходжень податків у 
місцевий бюджет. Я бачу пер-
спективу відновлення легкої 
промисловості, яка в нашо-
му місті була високорозви-
неною, — зазначив міський 
голова Владислав Атрошен-
ко. — Завдання мської влади 
Чернігова — створити ком-
фортні умови для інвестора. 
Сьогодні, якщо брати україн-
ські міста, Чернігів — одне з 
базових, де можна відроджу-
вати легку промисловість. 
Є традиції, є певна кількість 
спеціалістів по цьому на-
прямку.

Також він зазначив, що 
можна більш активно залучати 
місцеві ПТУ до підготовки ка-
дрів. Але сьогодні виробника 
термін навчання у три роки не 
влаштовує. Треба готували ро-
бітників швидше. 

Дмитро Суярко: 
нагороди чемпіонату світу 

Дмитро Суярко на чемпіонаті світу із зимових 
видів спорту серед паралімпійців зібрав повний 
комплект нагород.

З 16 по 24 лютого у канадському місті Принс-
Джордж, де відбувалися змагання, наш спортсмен 
виборов золото, два срібла і бронзу.

Вихованець чернігівського регіонального цен-
тру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» першу 
срібну нагороду здобув за перемогу в лижних гон-
ках на дистанції 10 км вільним стилем. На дистанції 
1600 м вільним стилем у спринтерській гонці лиж-
ник зі своїм гайдом Василем Потапенком завоюва-
ли бронзу. Потім виграв срібло в спринтерській гон-
ці з біатлону. Золоту медаль паралімпієць отримав 
у лижній естафеті.

Національна паралімпійська збірна України із 
зимових видів спорту з 42 медалями стала першою 
на чемпіонаті.

Перемога і рекорди 
Валентини Кисіль

У Чернігові, в залі важкої атлетики стадіону ім. 
Гагаріна, пройшов Кубок України з цього спорту. 
Причому, нашому місту надано право провести вже 
п’ятий цей турнір поспіль. В Кубку виступили біля 

200 важкоатлетів, чоловіків 
і жінок, у тому числі призе-
ри чемпіонатів світу і Євро-
пи. Це були відбірні змаган-
ня до чемпіонату Європи, що 
пройде у квітні в Грузії. 

Чернігівка Валентина 
Кисіль виступала у категорії 
до 87 кг. У сумі двоборства 

вона набрала 228 кг і посіла перше місце. Також 
вона встановила рекорди України у вправах «ри-
вок» і «поштовх» серед спортсменок віком до 23 ро-
ків і виборола право на участь у чемпіонаті Європи. 

Чемпіонат України з футболу. 
Прем’єр-ліга. 19 тур. 24 лютого. Київ. 
«Арсенал-Київ» — «Десна» — 0:2. Це 
був перший тур весняної частини турні-
ру, загалом 19-й першого етапу чемпіо-
нату. Вже на 1-й хвилині капітан нашої 
команди Денис Фаворов відкрив раху-
нок. Це дозволили нашій команді спо-
кійно і комфортно вести гру. Поспіша-
ти відігратися мали господарі, але наші 
не дали їм на це жодних шансів, надій-
но обороняючись. А за кілька хвилин до 
кінця матчу Артем Фаворов з пенальті 
подвоїв рахунок. 

20 тур. 2 березня. Чернігів. «Дес-
на» — «Динамо» (Київ) 1:2. Перший в іс-
торії матч цих команд в чемпіонаті Укра-
їни на полі «Десни». Команди вже грали 
тут офіційний матч у листопаді 2017-го, 
на засніженому полі. Але то був поєди-
нок на Кубок України, гості виграли — 
2:0. Зустрічалися ці команди вже і в чем-
піонаті країни, але в Києві. Тоді, в пер-
шому колі, кияни перемогли 4:0. Втім, то 
був просто невдалий матч дебютантів 
чемпіонату. Потім наша команда не про-
пускала більш як 1-2 м'ячі, якщо взагалі 
пропускала. І готова була дати бій гран-
ду українського футболу, який, до того ж, 
зараз на підйомі, вийшов у наступний 
етап Ліги Європи, і нині це єдина україн-
ська команда у єврокубках. 

Звичайно ж, на стадіон ім. Гагаріна 
вболівальники Чернігова і області при-
йшли дружно — 5500 глядачів. Майже 
заповнена була західна трибуна. На 
східній, де, замість дерев'яних лав, про-
довжується встановлення пластикових 
сидінь, були відкриті лише два крайні 
сектори: по одному для фанатів «Десни» 

і «Динамо» — останні заповнили май-
же весь сектор, їх приїхало понад пів-
тисячі.

Матч очікувано пройшов при пере-
вазі гостей, лише з середини другого 
тайму наші перехопили перевагу. 

Рахунок відкрив на 25 хвилині гра-
вець збірної Польщі Томаш Кендзера. В 
середині другого тайму рахунок подво-
їв гравець збірної України Віталій Бу-
яльський. Але наприкінці гри наші до-
дали: один м’яч відіграв Єгор Картушов. 
На більше вже не вистачило часу. 

В цілому «Десна» виглядала достой-
но. Особливо враховуючи, що гості ви-
ставили основний склад, в якому гра-
ли аж 7 футболістів збірної України. Хоч 
кілька наших футболістів, насамперед, 
Денис Фаворов, Артем Фаворов, Єгор 
Картушов, Денис Безбородько, грають 
нічим не гірше збірників, і тренерам 
збірної давно час звернути увагу на 
гравців «Десни». 

В цьому матчі за «Десну» грали всі 5 
новачків команди, що прийшли взимку, 
два у старті, три на заміну. 

Попереду два останні тури першо-
го етапу чемпіонату. «Десна прагне по-
трапити в першу шістку. Саме тут у два 
кола будуть розіграні медалі чемпіо-
нату і 5 путівок у єврокубки. Напевно, 
в шістку потраплять «Шахтар», «Дина-
мо», «Олександрія». На три інші путівки 
реально претендують «Зоря», «Десна», 
«Ворскла», «Маріуполь». 

Надзвичайно важливий для «Дес-
ни» наступний матч, у Полтаві з «Вор-
склою». Він пройде в суботу, 9 березня. 

А 16 березня наші приймають ко-
манду «Львів». 

«Десна» в чемпіонаті

Підприємців навчали європейським 
фінансовим інструментам

У Чернігові буде потужне виробництво тканин
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Бліц-інформ
Продукція без хімії
Без пестицидів, синтетичних міндобрив, 

регуляторів росту і ГМО. До Чернігова на регі-
ональний форум «Органік Інвест» з’їхалися ви-
робники органічної продукції.

Виробництво її – це філософія життя, пере-
конують виробники. Розвиватися українсько-
му ринку є куди. Як і прийти до рішення, про-
давати сировину чи переробляти й виготовляти 
продукцію самим. Якби українці були заможні-
шими, попит на органіку у нас би значно пере-
вищував пропозицію.

Виробляти органіку дорожче і складні-
ше. Проте це не виснажує грунти. В області 
діє програма підтримки виробників органіки. 
Якби місцевий попит на органіку був більшим, 
з’явилося би і більше різноманіття продуктів.

На форумі «Органік Інвест» обговорювали, 
як сприяти розвитку органічного виробництва, 
про сучасні наукові дослідження в галузі, як 
знижувати собівартість продукції, обмінюва-
лися досвідом.

Найбільш шумні вулиці 
Чернігова

За результатами аналізу досліджень за 
2018 рік в Чернігові еквівалентний рівень 
шуму становить 70-78 дБА, максимальний – 
80-83 дБА. Найбільш забруднений звуковий 
фон – на вул. Івана Мазепи та вул. 1 Травня, до 
83 дБА. А ось центральна вулиця — проспект 
Миру виявилась дещо тихіша, 70-80 дБА.

Такі дані наводить держустанова «Чернігів-
ський обласний лабораторний центр Держса-
непідслужби України».

Шум підступний, його шкідливий вплив на 
організм відбувається непомітно, призводить 
до негативних наслідків: головні болі, знижен-
ня слуху, відчуття важкості і шуму в голові, за-
паморочення, підвищена дратівливість, швид-
ка стомлюваність, зниження працездатності, 
уваги, підвищена пітливість, порушення ритму 
сну (сонливість вдень, тривожний сон у нічний 
час).

Проблема акустичного забруднення довкіл-
ля – одна з актуальних у світі. Скарги населен-
ня Чернігова на шум пов’язані із зовнішніми 
джерелами, вбудованими в житлові будинки 
об’єктами, поганою звукоізоляцією конструк-
цій. Серед зовнішніх джерел акустичного за-
бруднення домінує автотранспорт. Також погір-
шують акустичний клімат Чернігова розміщен-
ня на густонаселеній території автостоянок, 
автозаправок, техобслуговування. Впливають 
і насиченість житла, промислових та громад-
ських підприємств електропобутовими прила-
дами, вентиляційним обладнанням.

Допомогу при народженні 
дітей отримали понад 
2,5 тисячі родин 
Другий рік у Чернігові діє місцева програ-

ма підтримки народжуваності. З міського бю-
джету надається допомога родинам, у яких на-
родилась дитина, — 5 тис. грн на першу наро-
джену дитину, 10 тис. грн на другу, 20 тис. грн 
на третю.

Всього за цей час у Чернігові 2511 сімей 
отримали таку допомогу, загалом на 21,420 
млн грн.

1 березня в міській раді відбулося чергове 
засідання комісії з надання допомоги при на-
родженні, яка проголосувала за призначення 
допомоги ще 177 таким чернігівським сім’ям.

Літературно-мистецька панорама

Книга Сергія Павленка 
«Іван Мазепа. Прижиттєві зображен-

ня гетьмана та його наближених»
На засідан-

ні клубу «Краєзна-
вець» обласної бі-
бліотеки ім. В. Ко-
роленка з нагоди 
380-річчя від дня 
народження геть-
мана України І. С. 
Мазепи відбулася 
презентація книги 
чернігівського істо-
рика та журналіс-
та Сергія Павленка «Іван Мазепа. Прижиттє-
ві зображення гетьмана та його наближених».

Сенсаційні відкриття автором нових при-
життєвих зображень гетьмана України Івана 
Мазепи (1639–1709) та його наближених, без-
умовно, є непересічною сторінкою досліджень 
історії. Іконографія портретів гетьмана була не 
досить достовірна через упередженість як до 
самого гетьмана, так і до його образу.

У книзі автор розповідає про атрибуцію в 
основному зображень Троїцької надбрамної 
церкви Києво-Печерської лаври. Відшукати 
портрети саме Івана Мазепи серед дуже бага-
тьох інших зображень було непросто, але свої 
можливі знахідки автор порівнював з уже ві-
домими портретами та гравюрами гетьмана 
як в українському, так і європейському мисте-
цтві й літературі.

В обговоренні надзвичайно ґрунтовної та 
цікавої праці автора багатьох книг про Мазе-
пу та його час, редактора журналу «Сіверян-
ський літопис», заслуженого журналіста Укра-
їни Сергія Павленка взяли участь рецензен-
ти видання – кандидат мистецтвознавства 
Анатолій Адруг, доктор історичних наук Сергій 
Леп'явко, старший науковий співробітник іс-
торичного музею ім. В. Тарновського Ігор Си-
тий, завідувач відділу Національного заповід-
ника «Чернігів стародавній» Ольга Травкіна, 
відомий український художник-скульптор, ав-
тор пам'ятника Івану Мазепі у Чернігові Ген-
надій Єршов.

З виходом книги, яка вже потрапила до 
сімки кращих видань України у своїй категорії 
рейтингу «Книжка року 2018», привітала авто-
ра директор бібліотеки Інна Аліференко.

Міська рада призначила на 
посаду директора Чернігівської 
централізованої бібліотечної 
системи (міської бібліотеки ім. 
М. Коцюбинського) Людмилу 
Василівну Зіневич. Багаторічна 
директор бібліотеки Ніна Іва-
нівна Власенко пішла з посади 
у зв’язку із закінченням контр-
акту і виходом на пенсію, але 
вона, як досвідчений фахівець, 
і далі працює в закладі.

Людмила Зіневич пройшла 
конкурсний відбір на посаду, і 
з нею було підписано контракт. 
До складу системи входять цен-
тральна бібліотека, що на вули-

ці ім. Кирпоноса, а також біль-
ше десяти бібліотек-філій по 
місту. Тисячі чернігівців охоче 
користуються послугами бібліо-
теки. В останні роки, окрім тра-
диційної послуги книгообміну, 
бібліотека значно розширила 
функції. Тут діють численні клу-
би за інтересами, проводяться 
презентації, творчі зустрічі з ці-
кавими людьми, конкурси, діє 
комп’ютерний центр. 

Людмила Зіневич — фі-
лолог, кандидат філологічних 
наук, перед цим працювала 
доцентом, викладачем україн-
ської мови і культури в Націо-

нальному технологічному уні-
верситеті. Добре відома своєю 
громадською діяльністю. Вона 
є координатором і викладачем 
Безкоштовних курсів україн-
ської мови, які користуються 
все більшою популярністю. При 
курсах також діє виїзний уні-
верситет — організовуються 
екскурсійні поїздки по визна-
чних місцях області і України. 
Також пані Людмила згуртува-
ла коло патріотів, прихильників 
народного мистецтва у спільно-
ту «Українська світлиця», де теж 
проходять цікаві зустрічі, спіл-
кування. 

На новій посаді директор 
вже організувала кілька ціка-
вих заходів, зокрема, круглий 
стіл у Міжнародний день рід-
ної мови, за участю представ-
ників української, білоруської і 
чуваської громадських органі-
зацій. 

Людмила Зіневич — директор 
Чернігівської бібліотечної системи

Цю премію заснували міжнародна гро-
мадська організація Літературна спілка 
«Чернігів» та її видання журнал «Літератур-
ний Чернігів» 2002 року. Голова журі, він 
же — керівник спілки і редактор журналу, 
відомий чернігівський письменник, заслу-
жений працівник культури України Михась 
Ткач. 

Авторів відзначають за кращі твори, 
видані не пізніше як за три попередні роки, 
в день народження Леоніда Глібова у таких 
номінаціях: «Поезія», «Проза», «Літературоз-
навство», «Краєзнавство», «Мистецтво», «Гу-
мор», «Благодійна і громадська діяльність». 

Серед лауреатів минулих років — пись-
менники Тетяна і Сергій Дзюби, Анна Ба-
гряна, Станіслав Маринчик, Володимир Са-
пон, Олексій Брик, Олександр Забарний, 
Віталій Леус, Ніна Ткаченко, Василь Буден-
ний, Людмила Пархоменко, Микола Буд-
лянський, перекладач, прозаїк і поет Во-

лодимир Фриз, директор музею М. Коцю-
бинського Ігор Коцюбинський, науковці, 
професори Володимир Кузьменко, Григо-
рій Самойленко, дослідник козацької доби 
Сергій Павленко, Чернігівський академіч-
ний народний хор (художній керівник – Во-
лодимир Коцур), Капела бандуристів імені 
Остапа Вересая (художній керівник – Раїса 
Борщ, хормейстер – Микола Борщ), фото-
журналісти Ігор Волосянкін, Мар’яна Хар-
ді, громадський діяч та меценат Віктор Ки-
яновський, співаки Володимир Гришин, Те-
тяна Олійник, актор Олексій Биш, режисер 
Віталій Гольцов. 

Журі визначило цьогорічних лауреатів. 
Ось вони. 

Письменниця Валентина Мастєрова 
(Козелецький район, с. Красилівка) — за 
книгу прози «На тому боці».

Письменник та правозахисник, гене-
рал-отаман Українського козацтва Дмитро 

Шупта (Одеса) — за збірки віршів «Курін-
ський морок» та «Міні-міни».

Поетеса, журналістка Валентина Гро-
мова (Чернігів) — за збірку віршів «Автобі-
ографія душі».

Кандидат історичних наук, зав. кафе-
дри Запорізького інституту економіки та ін-
формаційних технологій Світлана Іваниць-
ка, кандидат історичних наук, заслужений 
працівник освіти України Тамара Демчен-
ко (Чернігів) — за упорядкування книги 
«Сергій Єфремов:публіцистика в «Книгарі» 
доби війни та революцій (1917 – 1920).

 Артист капели бандуристів імені Оста-
па Вересая Сергій Сидоренко — за худож-
нє читання у концертах капели творів М. 
Коцюбинського, О. Довженка, М. Шапова-
ла та виконання народних пісень. 

Урочисте нагородження лауреатів від-
булося 5 березня в обласній бібліотеці іме-
ні В. Короленка.

Лауреати премії імені Леоніда Глібова 

Біографічну книгу спогадів про заслу-
жену артистку України, багаторічного чит-
ця обласного філармонійного 
центру Раїсу Іванівну Решет-
нюк 26 лютого представлено 
у літературно-меморіальному 
музеї-заповіднику Михайла 
Коцюбинського. 

Автор книги і близький 
друг пані Раїси Олег Бадалов 
присвятив твір пам’яті артист-
ки, яка залишила світ п’ять ро-
ків тому. Раїса Іванівна була 
прекрасною майстринею ху-
дожнього слова, депутатом 
міської ради, активісткою 
«Просвіти», засновницею та багаторічним 
керівником Чернігівського відділу «Союзу 
українок». Її пам’ятають як організаторку 
масових українських обрядових свят.

За подвижницьку діяльність їй було 
присвоєно звання заслуженої артистки 
України, відзначено преміями ім. Михайла 
Коцюбинського, Олекси Десняка та Софії 
Русової. Багато зробила Раїса Решетнюк 
саме для відродження імені та спадщини 

нашої видатної землячки, педагога і дер-
жавного діяча доби УНР Софії Русової.

На презентації книги дру-
зі, колеги артистки, учні шкіл 
переглянули слайди про жит-
тєвий шлях Раїси Решетнюк, 
прослухали записи, на яких 
артистка читає вірші.

Олег Бадалов здобував 
освіту у Ніжинському педін-
ститут ім. Гоголя та в Харків-
ському інституті мистецтв ім. 
Котляревського. Працював 
концертмейстером у облас-
ному філармонійному цен-
трі, вів викладацьку роботу. 

У 2010-2013 р.р. проводив ґрунтовне до-
слідження хорової культури Чернігівщи-
ни, що публікувалося у наукових видан-
нях України, Росії, Білорусі. Має моно-
графії, присвячені вивченню життєвого 
і творчого шляху визначних представни-
ків музичного мистецтва та педагогіки. У 
2014 році захистив дисертацію на здо-
буття вченого ступеня «кандидат мисте-
цтвознавства». 

«Із любов’ю до 
belcanto»

Оновлену музично-літературну 
програму під цією назвою, яка скла-
дається із арій та романсів світової, 
в тому числі української класики, а 
також власних вокальних та інстру-
ментальних творів, поезій предста-
вив на сцені обласного філармоній-
ного центру відомий український 
тенор Юрій Захожий-Катренко у су-
проводі концертмейстера Ольги Де-
ниско.

Ім’я співака добре відоме черні-
гівським поціновувачам мистецтва. 
Юрій Захожий-Катренко — провід-
ник «гарного співу» (саме так пере-
кладається з італійської «belcanto»), 
стилю, характерного для оперного 
мистецтва XVII-XIX століть, що потре-
бує від виконавця віртуозної коло-
ратури, легкості і вишуканості.

Книга про Раїсу Решетнюк

Показали у Мінську виставу

Вистава Чернігівського академічного театру ім. 
Т. Шевченка «Вій. Докудрама» Наталі Ворожбит, по-
ставлена режисером, заслуженим артистом України 
Андрієм Бакіровим, у 2018 році стала лауреатом Пре-
мії імені Леся Курбаса та переможцем у номінації «За 
найкращу драматичну виставу» Першого Всеукраїн-
ського театрального фестивалю-премії «ГРА». Недав-
но вистава була показана мінському глядачеві.

Талановитій грі чернігівських артистів у цій 
виставі вже гаряче аплодували глядачі Харкова і 
Полтави, Києва і Херсона, Дніпра і Одеси. Бурхливі 
овації після завершення спектаклю в Мінську були 
нагородою виконавцям від схвильованих глядачів. 
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Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
50442 жителі області 
отримали у січні 
рецепти на 
«доступні ліки»
Розмір відшкодування вартості цих лі-

ків аптечним установам перевищив 1,9 
мільйона гривень. Середня вартість ре-
цепта — 51,95 гривні.

Кількість звернень за «доступними лі-
ками» в області постійно зростає. Адже 
є велика кількість хворих на серцево-су-
динні захворювання, бронхіальну астму 
та діабет 2 типу — саме вони одержали за 
цією програмою ліки безкоштовно або з 
невеликою доплатою.

Програма «Доступні ліки» стартувала 
у 2017 році. Тоді на її фінансування з дер-
жавного бюджету було виділено для об-
ласті 18,8 мільйона гривень, торік — 31,6 
мільйона. Кількість аптечних закладів – 
учасників програми збільшилася зі 136 у 
2017 році до 181 у 2018-му.

Реалізація програми триває: за перші 
15 днів лютого було виписано 28707 ре-
цептів майже на два мільйони гривень. 
Всього ж на реалізацію в області програ-
ми «Доступні ліки» у першому кварталі на-
дійшло з держбюджету понад 6,6 мільйо-
на гривень.

Канадські 
поліцейські навчали 
чернігівських
За підтримки Канадської поліцей-

ської місії 20 наших інструкторів з осо-
бистої безпеки пройшли курс «Деескала-
ція в кризових ситуаціях». Заступник на-
чальника Канадської поліцейської місії в 
Україні суперінтендант Кен Фостер вру-
чив їм відповідні сертифікати міжнарод-
ного зразка.

Українські поліцейські вивчали ка-
надську модель застосування сили, стра-
тегії втручання в кризові ситуації, сти-
лі спілкування, техніки деескалації тощо. 
Після лекційних занять поліцейські Чер-
нігівщини відпрацювати засвоєні знання 
на практиці, розігруючи запропоновані 
канадцями сценарії.

—По завершенню курсу випускники 
мають здобуті знання не лише застосову-
вати в своїй роботі, а й ділитися досвідом 
із колегам, — сказав Кен Фостер.

Навчальні збори відбувались на базі 
тренінгового центру Головного управління 
Національної поліції в Чернігівській області.

Конкурс 
дитячих робіт 
Тривають районні етапи Всеукраїн-

ського конкурсу дитячих малюнків та ро-
біт декоративно-прикладної творчості на 
протипожежну та техногенну тематику. 

Фахівці Бахмацького, Борзнянського, 
Куликівського, Менськоого та Ічнянсько-
го районних підрозділів Управління Держ-
служби з надзвичайних ситуацій України у 
Чернігівській області та райвідділів осві-
ти визначили переможців районних зма-
гань, які братимуть участь у обласному 
етапі Всеукраїнського конкурсу. 

Автор малюнка — А. Вітовський 

У Чернігові, на древньому кня-
жому дитинці — Валу, в Галереї су-
часного мистецтва «Пласт-Арт» від-
крилася виставка «Разом пліч-о-
пліч». Це проект, який здійснює 
Об`єднання українців міста Бояр-
ки «Bez granic» («Без кордонів»). Він 
розповідає, як громадяни України 
польської національності захища-
ють нашу державу у війні на Дон-
басі. Ініціатор проекту — голова 
цієї організації Гелена Седик (на 
фото крайня справа) , яка згурту-
вала довкола нього своїх однодум-
ців. Партнером і спонсором проек-
ту є «Związek Przedsiębiorców 
Polaków Ukrainy» («Спілка під-
приємців поляків України»), голова 
— Влодзімєж Щепаняк. До речі, не-
давно Спілка створила власний те-
леканал, який розповідає про цей 
проект полякам України і світу.

Проект реалізується, як збір 
матеріалів про поляків — учасни-
ків АТО, нині — ООС, та виготов-
лення плакатів про них. Тут розпо-
віді про учасників війни, їх родовід, 
бойовий шлях, їхні державні наго-
роди України. Виставка цих плака-
тів і була відкрита в Чернігові поза-
минулої п’ятниці. Директор галереї 
«Пласт-Арт» Борис Дєдов люб'язно 
відгукнувся на пропозицію органі-
заторів проекту і надав для вистав-
ки зали галереї. 

Відкриття виставки пройшло 
урочисто. Пролунали Державні Гім-
ни України і Польщі — «Ще не вмер-
ла Україна» та «Jeszcze Polska 
nie zginęła». Виступили і благо-
словили зібрання настоятель Кате-

рининської церкви — кафедраль-
ного храму Чернігівської єпар-
хії Православної Церкви України 
отець Роман і священик католиць-
кого храму міста отець Пьотр, по-
ляк, котрий відмінно говорив укра-
їнською мовою. 

Учасник бойових дій на Дон-
басі Олександр Слободюк з Бояр-
ки, котрий активно співпрацює зі 
Спілкою «Без кордонів», зокрема 
в цьому проекті, зачитав вітально-
го листа учасникам проекту, якого 
надіслав з Варшави Посол України 
у Республіці Польщі Андрій Дещи-
ця. Від себе Олександр додав, що 
серед його бойових побратимів у 
боях на Донбасі є чимало поляків, 
як і представників інших національ-
ностей, які пліч-о-пліч з ним, україн-
цем, боронять нашу державу. 

Виступив і відомий земляк-
чернігівець, лауреат Національної 
премії України, Народний худож-
ник України Анатолій Гайдамака. 
Він є автором двох визначних ме-
моріальних комплексів — у Бату-

рині і Крутах. Повідомив, що екс-
позиція меморіалу пам`яті Героїв 
Крут зараз доповнюється матері-
алами про спадкоємців цих героїв 
— українських воїнів на Донбасі. І 
в цю експозицію готуються матері-
али й про воїнів-поляків.

Кілька українських і польських 
пісень виконав, акомпануючи на гі-
тарі, народний артист України Олег 
Дзюба, до речі, поляк по матері. Чу-
дово співав і народний артист Укра-
їни Олександр Василенко. 

А далі всі присутні, а це були 
представники громадськості, учас-
ники АТО і ООС, чернігівські вій-
ськові, члени польської громад міс-
та, оглянули в залах галереї цю ви-
ставку. 

Сім плакатів мали поруч з пор-
третом воїна і розповіддю про ньо-
го, також, на превеликий жаль і 
сум, зображення запаленої свічки. 
Ці поляки полягли в боях за Украї-
ну. Це Ігор Брановицький, удостоє-
ний посмертно звання Героя Украї-
ни, Андрій Гаврилюк,Євген Сарнав-

ський, Максим Сломчинський, Рус-
лан Півень, Іван Марченко, Валерій 
Шишак. Всі вони удостоєні держав-
них нагород України. На інших пла-
катах — поляки, які воювали чи й 
зараз воюють в українській армії 
на Донбасі, зокрема, Конрад Ка-
мільський, Даміан Дуда, Олександр 
Нідзєльський, Віталій Бєльський, 
Лєшек Клошевський, Олег Брас-
лавський. 

Ця виставка уже була показа-
на в столиці, у Київській фортеці 
та Ліцеї ім. Богуна. Тепер її шлях по 
Україні. В Чернігові виставка діяла 
по 28 лютого. Після цього вистав-
ку планують показати в найбільших 
містах області — Ніжині і Прилуках, 
де, до речі, діють об'єднання поля-
ків. Потім виставка демонструвати-
меться в областях України, а далі — 
планується і в Польщі. 

Матеріали проекту об`єднання 
«Без кордонів» планує видати кни-
гою Власне, і робота над проектом 
триває, у тому числі збір матеріалів 
серед родин воїнів, у архівах. Між 
іншим, свій родовід деякі з цих вій-
ськових дослідили в глибину століть. 

Виступаючи на відкритті ви-
ставки, Гелена Седик звернулася 
до всіх небайдужих співгромадян 
з проханням повідомляти їй про 
поляків — громадян України, котрі 
захищають нашу державу. Ось ко-
ординати об'єднання «Без кордо-
нів»: тел. 067-5062002, електронна 
пошта: polacybg@gmail.com. 

 Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

14 лютого ухвалене рішення суду, яке зобов’язує 
власника покинутої недобудови «Дворянського зі-
брання» на території Валу демонтувати її.

Коментує заступник чернігівського міського 
голови Олександр Ломако:

— Це надважливе місце для Чернігова. На 
Валу, який відвідують десятки тисяч туристів і міс-
тян, з цим покинутим будівництвом протягом 10 
років коївся безлад. Це була ганьба для Черніго-
ва, символ безгосподарності й проблема, яку про-
сто не хотіли вирішувати. Але справу все одно тре-
ба довести до кінця. Коли нинішній міський голова 
тільки почав працювати, одним з перших завдань 

поставив — вирішити проблему з «Дворянським зі-
бранням». 

Три роки в нас зайняло її вирішення. Так званий 
«інвестор» тягнув час і пробував перепродати ко-
мусь цей об’єкт, бо в нього немає коштів його добу-
довувати. Але тепер останнє рішення суду, прийняте 
14 лютого, набрало законної сили. Відповідно, місь-
ка рада звертається до виконавчої служби. Судові 
виконавці мають вимагати від будівельної компанії 
демонтувати за її рахунок те, що там залишилося. 
Ми не виключаємо, що відповідачі можуть це затя-
гувати. Але якщо власник відмовиться прибрати це-
глу – це зробить місто. Я сподіваюся, що за квітень-

червень питання буде остаточно вирішене.
Як відомо, історія спорудження цієї будівлі роз-

почалася ще в 2004 році, коли на сесію міської 
ради винесли проект щодо будівництва готельно-
го комплексу на місці колишнього Будинку дворян-
ських зібрань, зруйнованого у Другу світову. Будів-
ництвом мала займатися чернігівська фірма ТОВ 
«Айва», яку пов’язували з київською компанією-за-
будовником «Столиця».

Після 10 років стояння у покинутому стані під 
відкритим небом добудові конструкція вже не під-
лягає.

Прес-служба Чернігівської міської ради

Голова об’єднаної 
територіальної громади 

звинувачується 
в отриманні 27 тисяч хабара

26 лютого військова прокура-
тура Деснянського гарнізону Цен-
трального регіону України затрима-
ла голову однієї з об’єднаних тери-
торіальних громад Чернігівської об-
ласті.

Затриманий вимагав та одер-
жав від громадянина України непра-
вомірну вигоду в розмірі 27 тисяч 
гривень за вирішення питання щодо 
виділення останньому земельної ді-
лянки.

Затримання відбулось за опера-
тивного супроводу Управління за-
хисту економіки ГУ Національної по-
ліції у Чернігівській області слідчими 
Козелецького відділу поліції Ніжин-
ського ВП ГУ НП в Чернігівській об-
ласті.

Військовий прокурор Централь-
ного регіону України генерал-майор 
юстиції Олег Сенюк особисто повідо-
мив затриманому про підозру у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу України.

На даний час військовою про-
куратурою готується клопотання до 
суду про обрання стосовно голови-
хабарника запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою.
Прес-служба військової прокуратури 

Центрального регіону України

На Чернігівщині СБУ 
блокувала діяльність міжрегіонального 

угруповання наркоділків
Співробітники Служби безпеки України блоку-

вали у Чернігівській області діяльність міжрегіо-
нального організованого угруповання, яке спеціалі-
зувалося на виготовленні та збуті наркотичних за-
собів та психотропних речовин.

Оперативники спецслужби встановили, що 
учасники групи облаштували в одному з приватних 
домоволодінь нарколабораторію, де виготовляли 
марихуану та амфетамін. Готову до продажу «про-
дукцію» зловмисники великими партіями реалізову-
вали через розгалужену мережу дилерів у різних ре-
гіонах нашої країни.

За попередньою інформацією, щомісячний 
«прибуток» наркоділків складав близько мільйона 
гривень.

Співробітники СБУ затримали одного з учасни-
ків угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального про-
цесуального кодексу України при спробі збуту чер-
гової партії психотропів. Під час затримання зло-
вмисник намагався чинити збройний опір.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями 
проживання фігурантів справи правоохоронці вилу-
чили партію підготовлених для продажу наркотиків, 
а також обладнання для їх виготовлення. Вилучені 
предмети та речовини направлено на експертизу.

У межах відкритого кримінального проваджен-
ня за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України 
тривають слідчо-оперативні дії. Перевіряється ін-
формація щодо причетності до протиправної діяль-
ності посадовців, зокрема представників правоохо-
ронних органів.

Заходи з викриття зловмисників проводились 
під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Засудили за наркоторгівлю 
Деснянським районним судом Чернігова заверше-

но розгляд обвинувального акту Чернігівської місцевої 
прокуратури щодо місцевої мешканки, яка обвинувачу-
валась у торгівлі особливо небезпечним наркотичним 
засобом – опієм ацительованим, тобто у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК 
України.

Прокурором у судових засіданнях, які проводились 
з липня 2018 року, доведено, що обвинувачена, 1988 
року народження, діючи умисно, з метою збуту нарко-
тичних засобів, з корисливих мотивів, придбала медич-
ний шприц, номінальною ємністю 2 мл, з рідиною, який 
в подальшому, до 29. 05. 2018, незаконно зберігала за 
місцем свого фактичного проживання, у Чернігові, з ме-
тою збуту.

У подальшому, 29. 05. 2018, близько 16 год. 11 хв., 
обвинувачена, діючи умисно, перебуваючи в приміщен-
ні квартири у будинку № 56, що по просп. Миру в Черні-
гові, з метою збуту наркотичних засобів, з корисливих 
мотивів, незаконно збула за 150 (сто п’ятдесят) гривень 
місцевому мешканцю Чернігова, який був залучений 
для оперативної закупівлі наркотичних засобів в якос-
ті покупця, медичний шприц, з рідиною, яка відповідно 
висновку експерта містила у своєму складі особливо не-
безпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – 
опій ацетильований.

Такі самі дії обвинувачена ще раз вчинила 04. 06. 
2018, за аналогічних обставин.

Під час другої оперативної закупки, обвинувачену 
було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

Судом визначено, що вина обвинуваченої прокуро-
ром доведена. За вчинення двох кримінальних правопо-
рушень суд присудив 6 років позбавлення волі з конфіс-
кацією майна обвинуваченої.

Чернігівська місцева прокуратура

«Разом пліч-о-пліч»
Поляки України — в обороні нашої держави

Покинуту недобудову «Дворянського зібрання» на Валу чекає демонтаж 
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Мародерство на крові
Гучний корупційний скандал з розкраданням української армії

25 лютого журналісти програми «Наші гроші»  опри-
люднили в інтернеті й на телебаченні черговий випуск  
про корупцію в Україні. Читачі можуть подивитися  цю 
програму, наприклад, в інтернет-газеті «Українська прав-
да» за 26 лютого, вмонтовану в матеріал, який друкуєть-
ся нижче. 

Коротко — суть цієї програми така (переповідаємо 
те, що вказують журналісти). Мова про масштабну схему  
розкрадання оборонного бюджету. Організатором схеми 
став син заступника секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони Олега Гладковського Ігор. Приблизно у 2015 
році він і два його спільники  налагодили поставки з на-
цінкою 200-300% на оборонні заводи запчастин для ре-
монту військової техніки Збройних  сил України. Ці за-
пчастини у  партнерів з'являлися двома шляхами: контр-

абанда із Росії,  нелегальна скупка зі складів української 
армії.

Деталі легалізувались в Україні через створені спіль-
никами  фірми-«прокладки», які підписували контракти 
з оборонними заводами державного концерну «Укробо-
ронпром». А оскільки це  продавалося заводам за дуже 
завищеною ціною, для того, щоб змусити заводи це купу-
вати, Гладковський-молодший звертався до свого бать-
ка, котрий використовував владні повноваження для 
того, щоб примусити заводи це купувати.  

Керівництво державного концерну «Укроборонп-
ром», який перебуває у віданні РНБО, знало про шах-
райські оборудки і давало на них згоду. Деякі операції 
проводились навіть через завод «Кузня на Рибальсько-
му», який до недавнього часу належав президентові Пе-

тру Порошенку і його партнерам.
Отримані від заводів кошти частково йшли на «відка-

ти» директорам заводів, частково  – правоохоронцям, а 
найбільше —  в кишені організаторів схеми —  молоди-
кам,  які витрачали гроші на розкішне життя. 

Журналісти розслідували схему півтора роки. Восени 
2018 року в редакцію надійшов анонімно архів листуван-
ня  Гладковського-молодшого зі своїми партнерами.

Загалом журналісти зазначили,  що мають дані про 
щонайменше 250 мільйонів гривень, вкрадених  за  тією  
схемою.

Журналісти анонсували наступні  дві частини розслі-
дування, яке стосується розкрадання оборонної сфери. 

Ось суть програми. Її достовірність тепер мають під-
твердити чи спростувати правоохоронні органи. 

— Ви отри-
мали матері-
ал восени 2018 
року, а оприлюд-
нили лише за-
раз. Чим викли-
кана така довга 
пауза?

— Ми отримали величезний обсяг ма-
теріалу. Його весь слід було банально про-
читати. А потім перевірити, верифікувати. 
Чи відповідають дійсності викладені фак-
ти, чи відбувались описані закупівлі і так 
далі. Це величезний обсяг роботи.

Якщо це питання, чому  опублікували 
це перед виборами, то у нас не було мети 
робити щось «під вибори». Ми просто му-
сили витратити час на перевірку.

— Як взагалі виглядав той матеріал, 
який ви отримали? Це було листування 
по е-мейлу? Переписки у месенджерах?

— Це був архів з масою різнорідних 
документів. Повідомлення з багатьох 
джерел різних учасників схеми. Це був 
дамп (резервна копія листування – УП) з 
різних месенджерів і поштових скриньок. 
Насправді, все підряд.

— А якихось «розпізнавальних да-
них» цього анонімного листа не було? Ви 
маєте якесь уявлення, хто його міг при-
слати і звідки?

— Ми не знаємо. Це був просто ано-
німний лист з одноразової пошти. В ньому 
— тільки лінк на файлообмінник.

— Яким чином ви верифікували 
отримані дані? Що включав у себе цей 
процес?

— Ми над цією темою працювали ще 
з 2017 року. Велика кількість матеріалів 
і даних у нас уже була. Коли ми видавали 
перший матеріал восени 2017-го, то було 
зрозуміло, що  бачимо якусь частинку 
більшої історії. Але зв'язати усі наші урив-
ки даних в одне ціле не виходило.

Ми спілкувалися з багатьма людьми 
з абсолютно різних структур і організа-
цій, не пов'язаних між собою, нам вдало-
ся потрапити на кілька бронетанкових за-
водів, де ми випитували, чи реально такі 
угоди були.

Спочатку ж і це було під питанням — 
чи справді поставлялися всі ці деталі. Нам 
показували фото цих запчастин, докумен-
ти. Але всі дуже неохоче говорили про те, 
звідки ж ці деталі взялися.

Ниточка за ниточкою, ми з них витягу-
вали інформацію, що запчастинам немає 
звідки прийти, крім як з-за «порєбрика». 
Іншого джерела у ті роки не було.

Потім ми зафіксували, як директор 
Житомирського бронетанкового зустрі-
чався з одним із фігурантів розслідуван-
ня. Коли ми випитували у нього, для чого 
вони бачились, він визнав, що обгово-
рювали поставки, але не від імені фірми 
«Оптима», а від імені «Ленінської кузні».

Ми зрозуміли, що є якийсь вищий рі-

вень. Але побачити його не могли.
Нам постійно різні люди назива-

ли прізвище Гладковського, але реаль-
них документів, де б він фігурував, ми не 
мали. І цей анонімний лист просто став 
такою зв'язковою ланкою, яка об'єднала 
цю історію.

Матеріали, які ми читали, за винятком 
окремих конкретних кейсів, для нас не 
були новиною. Але тепер виявилось, що 
фігурант першого матеріалу Жуков спіл-
кується із Гладковським-молодшим. Паз-
лик склався.

— А чи не думали ви про те, що всі 
ці дані могли бути просто сфальшовані?

— Там був величезний масив інфор-
мації, яку було, як на мене, просто немож-
ливо підробити заднім числом. Там були 
спільні фото, документи, які ми потім під-
твердили по контрактах бронетанкових 
заводів з «прокладками».

Є кейси, які випливають паралельно у 
листуванні різних людей, коли обговорю-
ють різні аспекти одного і того ж контрак-
ту, наприклад. А потім ти бачиш цю істо-
рію, підтверджену документами про заку-
півлю.

Словом, коли бачиш всі ці дані у їхній 
сукупності, то видається дуже сумнівним, 
щоб їх можна було підробити.

— Походження усіх цих документів 
не встановлене, і навряд чи вони мо-
жуть бути доказом у суді. Чи є можли-
вість, щоб суд розглядав ці документи?

— У нас такої можливості немає. Не 
хочеться гадати, що буде далі. Давайте 
подивимось. Гладковський уже заявив, 
що просить перевірити ці дані. НАБУ на-
писало, що почало уже перевірку.

— Можете розповісти, про що будуть 
наступні частини?

— Перша частина стосувалась серед-
ньої ланки — директорів заводів. Далі ми 
піднімемось на щабель вище і розповімо 
про нинішнє керівництво «Укроборонпро-
му». Ну, і звісно, від молодшого Гладков-
ського час перейти до старшого.

Крім того, ми говорили в анонсі, що у 
різних правоохоронних органів у наших 
«хлопчиків» був «абонемент на недотор-
канність». Це дуже важливо і про це вар-
то говорити.

— Петру Порошенку варто пережи-
вати через ваші майбутні серії?

— Це краще у нього самого запитати. 
Але, якщо ви помітили, то ми окремо під-
креслювали в першій частині, що за роз-
міром проводок «Ленінська кузня» була 
майже на одному рівні з іншими двома 
«прокладками».

Ідеться не лише про іміджеві речі для 
президента. Це ж не просто якісь люди, 
пов'язані з партнером президента, були 
залучені в якісь схеми. Мова йде про те, 
що завод самого гаранта задіяний у цій 
схемі.

(Кінець інтерв’ю — Ред.)

Хто такий Гладковський? 
Чому його називають 
другом Порошенка?

Олег Гладковський не просто друг чин-
ного президента.

Вони знайомі з 1992 року, коли Ігор 
Кононенко, тепер заступник глави фрак-
ції БПП, привів свого одногрупника по Ав-
тодорожному інституту Свинарчука (тепер 
— Гладковського) робити спільний бізнес 
із Порошенком. Разом з ними працював ще 
В'ячеслав Москалевський.

Із того часу ці люди разом розвивали 
свої бізнеси, які на певному етапі перерос-
ли у спільний холдинг — «Укрпромінвест». У 
90-х до його складу почали входити активи 
різних профілів: від кондитерських фабрик 
і банку «Мрія» до авторемонтних заводів та 
«Ленінської кузні».

Згодом бізнес-партнери визначили 
«профілі» для кожного. Порошенко був стар-
шим партнером у всіх проектах, Москалев-
ський, чинний президент «Рошену», відпо-
відав за кондитерку, Гладковський — за 
автомобільний напрямок, пізніше оформ-
лений у корпорацію «Богдан», Кононенко — 
за банк групи, газовидобувний напрямок та 
фітнес-центр «5 елемент».

Порошенко першим пішов у політику 
— ще за Кучми. Його молодші партнери до 
останнього уникали політичної кар'єри. Ко-
ноненко з 2006 по 2014 був депутатом Київ-
ради. А от Гладковський залишався в бізнесі. 
Аж поки Порошенко не став президентом. На 
парламентських виборах 2014-го Кононен-
ко став депутатом президентської фракції.

До того, у серпні 2014 року, Олег Глад-
ковський став головою Міжвідомчої комісії, 
яка курувала оборонку, а у лютому 2015-го 
був призначений першим заступником се-
кретаря Ради нацбезпеки і оборони Олек-
сандра Турчинова.

Неформально Гладковського вважають 
«агентом впливу» президента в оборонці.

Описати рівень наближеності Олега Во-
лодимировича та Петра Олексійовича мож-
на історією, розказаною УП одним із чинов-
ників АП. Ходить легенда, що коли Гладков-
ський приїздить на Банкову, Порошенко 
може перервати будь-яку зустріч і попроси-
ти свого гостя почекати у приймальні, аби 
переговорити зі своїм давнім партнером.

Роман РОМАНЮК
УП, 26. 02. 2019 р. Pravda.com. ua

Продовження скандалу. 4 березня Поро-
шенко звільнив Олега Гладковського з посади.

Відгуки на загадану 
програму від 25 лютого

Альона ШКРУМ, депутат парламенту:
Вони канібали від війни – які жеруть знекров-

лену країну, годуються на армії, житті і безпеці на-
ших солдат. І самі вони зупинитися не здатні.

Єгор ФІРСОВ, народний депутат України  
VII-VIII скликань, член Координаційної Ради 
ПП «Громадянська позиція»:
Подивився грандіозне розслідування Дениса 

Бігуса щодо махінацій оточення Петра Порошенка 
в «Укроборонпромі». 

Всі останні п'ять років Порошенко і його свита 
любили повторювати, що «відродили армію», яку до 
них інші нібито тільки розвалювали і грабували. І 
що ж ми бачимо? Закупівлю контрабандних, нея-
кісних запчастин в Росії, корупційні схеми, відкати, 
розграбування оборонного бюджету і оборонних 
підприємств сином Гладковського і його дружка-
ми-ублюдками — ось що таке «відродження армії» 
по-порошенківська. 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, 
кандидат у Президенти:
Люди, які прийшли до влади на крові, заро-

бляють на крові. Зараз я зрозумів, що таке «Армія. 
Мова. Віра»  — розікрасти армію, штучно розділити 
людей мовою, тому і віри вам немає. 

Програма «Наші гроші 
з Денисом Бігусом»

Телевізійна програма журналістських розслі-
дувань. Автор ідеї, редактор та ведучий — Денис 
Бігус.

Проект антикорупційних розслідувань «Наші 
гроші» був задуманий Бігусом восени 2013-го 
року. Журналісти сформували окрему  редакцію та 
заснували громадську організацію «ТОМ 14».

Програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» ви-
ходить в ефір щопонеділка на 24-му Каналі та 
щовівторка на каналі UA: Перший і є редакційно 
незалежною від каналів, на яких транслюється. Го-
ловна ідея програми — викриття корупції україн-
ських посадовців. Програма створюється коман-
дою журналістів, аналітиків та активістів громад-
ської організації «ТОМ 14». 

Резонансні розслідування програми: 
«Межигір'я-2. Версаль Іванющенка». 
«Міністерські палаци».
«Південно-західний диктатор». Екс-очільник 

Південно-західної залізниці Олексій Кривопішин 
збудував приватний комплекс відпочинку на зем-
лі, яка призначалася для відпочинку залізничників.

«Українські російські лотереї». Влітку 2014 
року журналісти з'ясували, що власник української 
лотереї «Патріот» росіянин Олег Бойко офіційно фі-
нансує російську армію. 

Космічні зарплати для бюджетників-ледарів. 
З початку 2017-го року в дію вступив новий Закон 
«Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким місяч-
ний оклад членів ВРП становить близько 220-ти ти-
сяч гривень на місяць. 

Квартири «за врєдність» та таємне лігво Вовка. 
Журналісти  викрила корупційну схему, за допомо-
гою якої п'ятеро суддів Окружного адміністратив-
ного суду Києва спочатку отримали службове жит-
ло, а у грудні 2013-го року змогли вивести кварти-
ри із статусу службового. 

Розслідувач Леся Іванова про кейс Гладковського:
«У нас не було мети робити щось «під вибори»

«Українська правда» поговорила з авторкою розслідування Лесею Івановою.

Тривалий час Гладковський не йшов у політику. 
Поки президентом не став Порошенко
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1 1Урок відваги, який ви 
дали усьому світові в лютому 

п'ять років тому, змінив нас усіх. 
Україна показала, що варто бути смі-
ливим і сповненим гідності, що добро 
може подолати зло, що героїзм може 
бути чимось більшим, ніж суто мо-
ральним закликом, що це може бути 
ключем до перемоги. Багатьом лю-
дям на світі, приниженим і поневоле-
ним, ви дали найбільший дар – надію 
на те, що і для них, слабких сьогодні, 
настане день перемоги.

Вічним девізом мого рідного міс-
та Гданська є слова «Nec temere, nec 
timide»: «відвагою і розсудливістю».

Відтак, найдужче – а це по-третє 
– дякую вам за розсудливість і за те, 
що ваш романтизм був підкріплений 
доброю мірою прагматизму, що ваша 
боротьба за незалежність і цілісність 
України — це не тільки героїчний опір 
агресії, але й систематична реформа 
вашої держави, економічна відбудо-
ва та продумана, розсудлива та по-
слідовна дипломатія.

Коли треба – герої. Коли треба – 
прагматики, які твердо тримаються 
ґрунту. Так сьогодні бачить вас світ.

По-четверте, хочу подякувати вам 
за вашу європейськість.

Завжди пам’ятатиму прапори із 
золотими зірками на Хрещатику під 
час революції та «Оду радості» (гімн 
Євросоюзу. – ред.), яка лунала по всій 
Україні.

Часто повторюю своїм колегам у 
Брюсселі: не вчіть їх бути Європою, 
вчіться у них, що таке Європа.

Дозвольте повторити слова, з яки-
ми я колись звернувся до лідерів Єв-
ропейського союзу: «Тільки той, хто 
солідарний з Україною, має право на-
зиватися європейцем. Хто готовий 
продавати Україну – продає майбут-
нє Європи».

Невипадково часто ті політики, які 
ставлять під сумнів європейську інте-
грацію, вдаються до того, що ставлять 
під сумнів і цілісність України. Скажи, 
що думаєш про Україну, і я знатиму, 
що ти думаєш про Європу!

Коли ми, поляки, починали свій 
шлях до Європи, Папа Іоан Павло ІІ 
сказав світові: «Немає справедливої 
Європи без незалежної Польщі». Тут 
і зараз хочу сказати, що немає спра-
ведливої Європи без незалежної 
України. Немає безпечної Європи без 
безпечної України. А простіше кажу-
чи, немає Європи без України!

Але як ваш друг, маю привілей ви-
словити кілька міркувань. Боронь 
боже, не хочу вас повчати. Знаю, що 
маєте досить мудрагелів, які думають, 
що краще за вас знають, як має ви-
глядати Україна. Ніхто не має права 
повчати господарів, як облаштовува-
ти власний дім. Поділяю це і не маю 
наміру втручатися в роботу, але, мож-
ливо, приймете мої поради, бо вони 
походять від самого серця. У мене їх 
п’ять.

По-перше: не завдайте один од-
ному надмірної шкоди на найближ-

чих виборах. Ваша історія, як і істо-
рія мого народу, підтверджує, що вну-
трішні конфлікти в наших двох країнах 
є найбільшим подарункам для третьої 
сторони. Також пам’ятайте, що ваші 
опоненти в Європі чекають на будь-
який привід, аби зіпсувати нинішню 
солідарність між Брюсселем і Киє-
вом, а різкий конфлікт між вами може 
виявитися саме таким приводом. Тож 
сперечайтеся в міру і лишайтеся єди-
ні в справах, які мають найважливіше 
значення для України.

Друга порада: вдумливо оминіть 
спокуси радикального націоналізму і 
популізму, так, як ви це робили досі.

Якщо поступимося рецидивам шо-
вінізму і в Європі, і в Україні, то ми не-
минуче потрапимо в конфлікти, а его-
їзм і відстороненість зруйнують нашу 
політичну спільноту. Відповіддю на 
націоналізм є, як правило, інший на-
ціоналізм з наслідками, які легко пе-
редбачити. Основи об’єднаної Європи 
– це примирення замість реваншиз-
му, солідарність замість егоїзму, іс-
торична правда замість пропаганди. 
Небезпечні спокуси радикального по-
пулізму народжуються з комплексів і 
слабкості, а українці мають всі права 
і підстави почуватися нині гордими і 
сильними. Україна надто велика, аби 
для почуття величі потребувати нар-
котику популізму.

Третя порада: не наслідуйте тих 
сусідів і європейських політиків, які 
хочуть усіх переконати, що демокра-
тія, заснована на свободі, правах лю-
дини, повазі до меншин, свободі дум-
ки і слова, – це пережиток минулого 
і застаріла модель держави, а зараз 
настає час авторитарної демократії.

В інтересах наших громадян і Єв-
ропи в цілому маємо захищати фунда-
ментальні цінності. Саме це за це по-
мерли герої Революції гідності.

Четверта порада: будуйте разом 
доброчесну державу.

Не буду тут читати лекції про ко-
рупцію. Ви всі недавно показали, що 
готові боротися з нею. Лише прошу 
всіх повірити, що чесність і прозорість 
влади потрібні не тому, що це вимога 
Євросоюзу, а тому, що цього потре-
бують ваші громадяни. Не припиняй-
те позитивних змін, навіть якщо вони 
болючі для когось.

П’ята і остання порада: повірте у 
молодь. Кілька днів тому я приймав у 
Брюсселі групу студентів, серед яких 
були українці. Вони попросили сказа-
ти вам, що їхнє покоління вже готове 
взяти на себе співвідповідальність 
за майбутнє України. Власне, вони і є 
цим майбутнім. П’ять років тому моло-
ді українці склали іспит, деякі сплати-
ли найвищу ціну. Якщо вони вірять у 
себе і сьогодні, ви теж можете повіри-
ти в них.

Хай живе пам’ять про героїв ва-
шої історії. Хай живе солідарна та 
об’єднана Європа. Хай живе неза-
лежна і соборна Україна.

Слава Україні! 

Анатолій ГРИЦЕНКО,
кандидат у Президенти України

Бути адекватними викликам
Виступ на Мюнхенській конференції

Дональд ТУСК, 
Президент Європейської Ради

Немає Європи без України
Виступ у Верховній Раді України

Тому що діагноз важ-
ливий: у третьому тисячоліт-

ті одна із п'яти світових держав, 
які взяли на себе відповідальність за 
мир і безпеку на всій планеті, вчинила 
міжнародний злочин – акт агресії. Ми 
всі згодні, що це злочин? Чи в когось є 
сумніви? У мене немає.

Якщо ми згодні, що це злочин, то 
злочин має бути покараний, прав-
да? Чи ми будемо толерувати? Буде-
мо продовжувати business as usual? 
Більше того, танцювати на весіллі з 
тим, хто вчинив цей злочин? Бути на 
зарплаті, як екс-канцлер Шрьодер, у 
Путіна за проект, який сам по собі ста-
вить під загрозу європейську безпеку. 
Не тільки України.

От тут важливо зважити цінності та 
ціни. Тому що щиро, ми знаємо, євро-
пейську спільноту об'єднали цінності. 
І мені здається, зараз – вони трошки 
попливли. Вони попливли в Україні, 
і ми це виправимо. Ви праві, що кри-
тикуєте і корупцію, і неспроможність, 
і імітацію реформ. Це наша частина 
завдань. Але є і загальна частина за-
вдань. Якщо Росія вчинила злочин, то 
вона має бути покарана. Злочин вчи-
нила жорстокий. Десятки тисяч ква-
дратних кілометрів території, це те-
риторія кількох країн НАТО, захопле-
но. Мільярдні збитки, мільйони людей 
страждають, 1,6 млн. біженців. Пока-
рання має бути адекватним!

Я думаю, що всім ясно, що тіль-
ки тоді, коли Україна буде в мирі і 
буде спати спокійно, тільки тоді Єв-
ропа буде в мирі і буде спати спокій-
но. Неможливо налагодити European 
Security Strategy без миру в Україні. 
Без справедливого вирішення цього 
питання.

Я кажу так не тому, що я українець, 
а тому, що це правда.

А ще кажу тому, що Україна – не по-
прошайка безпеки, Україна – контр-
ибутор безпеки. Я пишаюся своєю 
країною і нашими солдатами, які ще 
з 1992 року першими серед усіх рес-
публік колишнього Радянського Со-
юзу включились у миротворчі опера-
ції. Понад 50 тисяч наших солдат про-
йшли через миротворчі операції. По-
над 50 загинули. Навіть зараз, на фоні 
війни, наші солдати забезпечують мир 
і в Конго, і в Ліберії, і в Косово, і в ба-
гатьох інших державах. На відміну від 
багатьох країн НАТО. Україна у 1994 
році першою із республік колишньо-
го Радянського Союзу включилася в 
програму PfP — Партнерство зара-
ди миру, і по наростаючій, незалежно 
від президентів, прем'єрів і розкладів 
у парламенті, співпрацює з НАТО. Ак-
тивно і ефективно. Україна, не будучи 
членом НАТО, брала участь в усіх во-
єнних операціях НАТО. На відміну від 
членів НАТО. Класно звучить, правда? 
Ми заслужили того, щоб у складній си-
туації з нами були поряд!

Ми готові і надалі вкладати у світо-
ву та європейську безпеку. Чесно, від-
верто. Але коли нам тяжко, то хоча б 
одну проблему, гуманітарну, найваж-
ливішу, спільно вирішити – звільнити 
заручників, натиснути на Росію так, 
щоб повернулися наші хлопці та дівча-
та, які захоплені в полон?! І далі на-
ступні кроки.

Не можна забалакати цю історію, 

тим більше, коли хтось каже, що це 
«внутрішній конфлікт», хтось називає 
це «українським конфліктом». Це воєн-
на агресія з боку Російської Федера-
ції, крапка!

Якщо в третьому тисячолітті кра-
їна, одна з п'яти, яка має відповіда-
ти за мир найбільше, не покарана, не 
звільнила територію, не компенсува-
ла збитки, то це тоді говорить, що всі 
структури та конструкції, які ми будує-
мо, – це все фальш, воно не працює.

І це ж не тільки Україна. 2008 рік, 
Грузія, дві республіки захоплені. Заго-
ворили. Зараз подивіться, де вже Ро-
сія. Вона вже витримує на міцність Сол-
сбері, Британію. Ідліб. Завдяки її діям 
там скоро Іран уже буде стояти біля 
кордонів Ізраїлю, і там буде полихати...

Давайте скажемо правду. Найбіль-
ша загроза для миру на планеті – це 
Російська Федерація. Це найбільший 
фактор дестабілізації у світі. Саме Ро-
сія! Якщо нам не страшно це визнати, а 
це по факту правда, то тоді ми знайде-
мо рішення. І тоді це рішення не буде 
зводитися до обнімати Росію, показу-
вати їй Декларацію прав людини, звер-
татися до якихось переконань... Тому 
що має бути усвідомлення: Росія сприй-
має тільки солідарні зусилля, і ключове 
слово – зусилля, силу! Інше нічого не 
працює. Маємо бути свідомі того.

Візьміть приклад України. Україна 
десятиліттями дружила з Росією, і не 
просто дружила – була стратегічним 
партнером. Торговий партнер N1. Гли-
бокі, як ні з ким, культурні, родинні, ре-
лігійні і всі інші контакти. І все це рух-
нуло отак в одну секунду! Пішла кров, 
пішла смерть, пішла окупація... Ко-
гось, можливо, навчить цей приклад? 
До того була ситуація з Грузією така 
сама. Може хтось зрозуміє на нашому 
болячому, кривавому експерименті, 
що це не шлях для того, щоб поставити 
Росію у рамки?

Я завершу на тому, що нагадаю си-
туацію, яка була близька до ниніш-
ньої по своїй критичності. Як урок для 
всіх нас – для українців, для всіх інших 
представників тут, хто щиро хоче миру 
та спокою. Вона була наприкінці 70-х – 
на початку 80-х років. Буквально отут. 
Давайте пригадаємо. Та сама тема, яка 
зараз звучить: ракети малої і середньої 
дальності. Пам'ятаємо, в Бенілюксі які 
були потужні демонстрації, коли всі ви-
магали ліквідації та виведення цих ра-
кет? Пам'ятаємо, як так само були ігри-
ща на нафтовому ринку? Коли було 
кілька воєн, інспірованих Радянським 
Союзом, але на бекграунді була і Аме-
рика? І Афганістан, і Ангола, і Мозамбік, 
Мадагаскар, Нікарагуа... Тоді ситуація 
була така, коли піднялися рівні проти-
стояння і здавалося, що неможливо це 
зупинити. Світ летів у провалля...

Але тоді світ врятували дві речі: 
перше – усвідомлення проблеми та лі-
дерство – з'явилися Маргарет Тетчер, 
Рональд Рейган, Гельмут Коль; друге – 
солідарні та цілісні/sustainable зусил-
ля, які на довгу перспективу змусити 
поставити в рамки Радянський Союз 
та втягти всі кігті. І завдяки цьому ми 
35 років жили спокійно.

От давайте разом поборемося за 
наступні спокійні 35 років, поставив-
ши спільно Росію в рамки. І Україна до-
кладе для цього зусиль.
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Українці Аргентині та Чилі 
вшанували пам’ять 

Героїв Небесної Сотні
Служба Божа та панахида в 

пам’ять Героїв Небесної Сотні та усіх 
українців, які загинули внаслідок ро-
сійської агресії, відбулася в Кафе-
дральному соборі Покрови Пресвятої 
Богородиці УГКЦ у столиці Аргентини 
місті Буенос-Айрес.

Посол України в Аргентині Юрій 
Дюдін наголосив: «Революція Гід-
ності ознаменувала остаточний 
розрив з корумпованим пострадян-
ським минулим та повернення на-
шої держави на шлях вільного демо-
кратичного розвитку».

У заході взяли участь члени укра-
їнських громадських, релігійних і 
молодіжних організацій Аргенти-
ни, співробітники Посольства Укра-
їни, а також офіційна делегація м. 
Київ. Представники Київської місь-
кої державної адміністрації вручи-
ли організаціям громади українські 
книги. 

Українська громада Чилі також 
долучилася до вшанування пам`яті 
Героїв Небесної Сотні та взяла 
участь у поминальній молитві.

У Таллінні представили 
книгу про історію 

української діаспори в Естонії
Книга «Це солодке слово свобо-

да» естонського журналіста і політо-
лога Олега Самороднього була пред-
ставлена в Таллінні.

«У книзі, зокрема, показана роль 
місцевих українців у становленні не-
залежної Естонської держави напри-
кінці 80-х - початку 90-х років 20-го 
століття. І це сприяло організаційно-
му оформленню на естонських тере-
нах української громади», сказав ав-
тор.

Він додав, що у роботі над кни-
гою довелося багато попрацювати 
з архівними матеріалами та поспіл-
куватися з активістами становлення 
української громади.

Передмову до книги написав екс-
президент Естонії Арнольд Рюйтель, 
який високо оцінив внесок естон-
ських українців у боротьбу за неза-
лежність Естонії.

Голова Конгресу українців Есто-
нії Віра Коник нагадала, що минулої 
осені відсвяткували одразу два юві-
леї: 30-річчя новітньої української ді-
аспори в Естонії та 120-річчя першої 
української організації на теренах 
цієї країни. «Чудово, що за цю книгу 
взявся саме пан Самородній, відо-
мий естонський журналіст та полі-
толог українського походження», за-
значила Коник.

Книга видана Конгресом укра-
їнців Естонії за фінансової підтрим-
ки Міністерства закордонних справ 
України. Вона поширюватиметься 
серед української громади, в естон-
ських бібліотеках, установах та орга-
нізацях, реалізовуватися в книгар-
нях країни.

Під час заходу присутні вшанува-
ли хвилиною мовчання пам’ять Геро-
їв Крут та Героїв Небесної Сотні.

Кандидат у президенти Андрій 
Садовий вирішив відмовитися від 
участі у виборах на користь Анато-
лія Гриценка. Про це він заявив на 
брифінгу в столиці 1 березня. 

«Я прийняв рішення – відкли-
каю свою кандидатуру з виборів 
президента і оголошую про під-
тримку на виборах на пост прези-
дента Анатолія Гриценка, — ска-
зав Садовий. — Якщо я зараз цьо-
го не зроблю, ми програємо вибо-
ри – тоді весь негатив через те, що 
ми не використали шанс підтрима-
ти Гриценка, ляже на нас всіх».

Перемовини між Анатолієм 
Гриценком, лідером партії «Гро-
мадянська позиція», і Андрієм Са-

довим, мером Львова і лідером 
партії «Самопоміч», щодо участі у 
президентських виборах йшли з 
самого початку виборчої кампа-
нії. Між відомими політиками, лі-
дерами споріднених ідеологічно 
політичних сил, була досягнута до-
мовленість, що єдиного з них кан-
дидата буде визначено за рейтин-
гом обох на кінець лютого. Таке 
дослідження було проведене од-
разу кількома серйозними ана-
літичними центрами. Воно пока-
зало, що рейтинг Гриценка наба-
гато вищий, ніж Садового, і саме 
Гриценко має шанси вийти у дру-
гий тур і загалом перемогти на ви-
борах. 

Андрій Садовий закликав ви-
борців, демократичну опозицію 

об`єднатися довкола кандидату-
ри Анатолія Гриценка. «Самопо-
міч», яка є парламентською пар-
тією і має розгалужену структуру 
по країні, працюватиме у виборчу 
кампанію на підтримку кандида-
тури Гриценка. 

Також політики домовилися 
про об’єднання зусиль своїх пар-
тій на осінніх виборах Верховної 
Ради. На них «Самопоміч» йтиме 
беззаперечно, наголосив Садо-
вий. 

Ще раніше Гриценка підтри-
мали такі відомі політики, як ко-
лишній віце-спікер Верховної 
Ради і віце-прем`єр, лідер партії 
Громадський рух «Рідна країна» 
Микола Томенко, лідер Європей-
ської партії Микола Катеринчук. 

Обидва не стали висувати свої 
кандидатури на президентські 
вибори, натомість увійшли в ке-
рівництво виборчого штабу Гри-
ценка. Кілька тижнів тому канди-
датуру Гриценка підтримав з’їзд 
партій об’єднаної демократичної 
опозиції.

Після заяви Садового, також 1 
березня кандидат на посаду пре-
зидента від партії «Сила людей» 
Дмитро Гнап заявив, що теж зні-
має свою кандидатуру на користь 
Анатолія Гриценка. Він повідо-
мив: «Я обіцяв зняти свою канди-
датуру, якщо буде обраний єдиний 
кандидат від демократичних сил. 
Я підтверджую свою обіцянку.» 

11 мільярдів доларів 
від заробітчан

За минулий рік українські трудові мігран-
ти надіслали родичам одинадцять мільярдів 
доларів. Найбільше грошей перераховують 
з Польщі, Росії, Ізраїлю та США.

За оцінками нашого уряду, на постійній 
основі за кордоном знаходиться 3,2 мільйо-
на громадян України. Ця цифра не є фіксова-
ною. У міграційному процесі беруть участь в 
середньому від 7 до 9 млн осіб на рік.

Найбільше українців працює в Польщі — 
близько двох мільйонів. З них близько міль-
йона працює офіційно, але лише 400 тисяч з 
них платять єдині соціальні внески в Поль-
щі. Через це більшість цих «заробітчан» ма-
тимуть проблеми з пенсією.

Коментар 
редактора газети

Отже, як мінімум, 
— три кримінальні зло-

чини: контрабанда, крадіж-
ки, використання службового 

становища (це для «пробивання» 
закупівель по завищених цінах). 
Наскільки дійсним є те, що пові-
домлено в програмі 25 лютого, 
тепер мають встановити право-
охоронні органи. Таке, звичайно 
ж, прогнозовано, заявив і Пре-
зидент Порошенко другого дня. 
Так обурено заявив і сам Гладков-
ський, котрий все, звісно, запере-
чує. А ще Гладковський уже дру-
гого дня заявив, що «призупиняє 
свої повноваження в РНБО». Що-
правда, від Президента заявили, 
що це глава держави призупинив 
повноваження Гладковського. 
Але це так, деталі. 

Отже, розслідування. Що ж, 
громадянам України зостаєть-
ся лише чекати його результатів. 
Можливо, чекати наївно і довго, 
як чекають і на багато інших роз-
слідувань. 

Цікаво, що розслідування на-
званих злочинів, виявляється, 
уже йде, і не перший рік. У тому 
числі і щодо названої у програ-
мі головної фірми-«прокладки» 
«Оптимумспецдеталь». Ось що за-
явив після скандалу Генпрокурор 
Ю. Луценко: «Генеральна проку-
ратура проводить ще з 2016 року 
слідство по багатьох постачаль-
никах на підприємства оборонно-
го комплексу... На початку 2017 
в ході обшуків у ТзОВ «Оптимум-
спецдеталь» були вилучені дока-

зи про можливість розкрадань 
держкоштів в особливо великому 
обсязі.»

А зараз слідство дуже заціка-
вилося, звідки журналісти отри-
мали цей величезний компромат? 
Чи не з даних тих же розсліду-
вань? Тобто, від самих правоохо-
ронців? А «зливання» даних слід-
ства уже саме є злочином. 

Що ж, нехай шукають, хто 
«злив». Давня істина: якого рангу 
жертва, такого й замовник, орга-
нізатор замаху. Якого рангу афе-
ристи, такого й ті, хто може нада-
ти інформацію про них. Тому, при 
всій повазі до журналістів програ-
ми «Наші гроші», всі звичайно ро-
зуміють, що за ними — дуже сер-
йозні сили, які дають таку надваж-
ливу інформацію про корупцію в 
державі на найвищому рівні, про 
яку розповідає програма.

І не варто так уже обурювати-
ся у виборчому штабі Порошенка, 
що це, мовляв, — скандал під ви-
бори, і що за цим якісь із серйоз-
них кандидатів на Президента. 
Так, під вибори, так, цілком мож-
ливо, що кандидати. А як інакше? 
Та, власне, громадянам країни го-
ловне — як будуть покарані зло-
чинці і як припинити подібне? 

А ще — суспільство хоче прав-
ди. А тут суцільний туман. Ось у 
програмі цитується виступ Поро-
шенка від 26 квітня 2018 року, що 
Україна нарешті змогла відмови-
тися від закупівлі військового об-
ладнання, запчастин з Росії. Тоб-
то добилася тут «імпортозаміщен-
ня». Наш «Укроборонпром» ще на 
початок 2015 року бадьоро від-
рапортував про це: мовляв, 70 % 

виробляємо самі, ще 30 % завози-
мо, але не з Росії, з Європи. Чудо-
во. А ось що заявив у телеінтерв’ю 
той таки Олег Гладковський дру-
гого дня після скандалу, 26 лю-
того 2019 року: «Під час моєї ро-
боти головою міжвідомчої комісії 
«Укроборонпрому», коли ми від-
працьовували стратегію імпорто-
заміщення, на жаль, багато комп-
лектуючих неможливо виробля-
ти технологічно у нас, і я справді 
підтверджую, частину ми завози-
мо звідти, де вона виробляється». 
Тобто, завозимо по сьогодні, з Ро-
сії.

А Генпрокурор Ю. Луценко до-
дав, що, окрім закупівель, вій-
ськове обладнання ми й далі спо-
кійно отримуємо з Росії контра-
бандою. Мовляв, аби стріляло, по 
тих же росіянах. 

Може, дійсно аби стріляло? Та, 
може, все ж, є різниця, звідки за-
возити (легально чи контрабан-
дою) військове обладнання — з 
Росії чи інших країн?

До речі, в Росії миттю спросту-
вали одне з головних тверджень 
програми «Наші гроші» — про 
контрабанду саме з Росії. Ще б 
пак. Адже інакше доведеться ви-
знати, що в Росії негідник «Іва-
нов» краде військове обладнання 
і нелегально продає його в Украї-
ну негіднику «Іваненку». А як таке 
може бути в Росії, очолюваній 
КГБістом, де влада ж знає все про 
всіх! Невже ж тоді треба допусти-
ти, що між владою обох країн на-
справді, попри війну, існує змова 
— продовжувати її і наживатися 
на ній. Це те, що уже давно торо-
чать люди, принаймні, у нас. 

До речі, про торгівлю з Росі-
єю, не нелегальну, а офіційну. Дех-
то наївний гадає, що нині торгів-
ля з Росією припинена. Ілюзія! Не 
лише не припинена, Росія і далі — 
наш головний торговий партнер. 
Ось дані Держстатистики України. 

За десять місяців 2018 року 
перше місце за сумою українсько-
го експорту серед усіх країн за-
йняла Росія. За цей період Украї-
на відправила країні-агресору то-
варів на суму 3 млрд 30 млн 404,4 
тис. доларів. Друге місце займає 
Польща — 2,7 млрд дол, третє – 
Італія (2,2 млрд.). По імпорту до 
України своїх товарів Росія також 
перша: за згаданий період нам 
було завезено російських товарів 
на 6 млрд 629 млн доларів, причо-
му цей імпорт зріс порівняно з по-
переднім роком на 20 %; на друго-
му місці по імпорту Китай — 6,08 
млрд дол, на третьому — Німеччи-
на, 5 млрд, з сусідньої Польщі за-
везено товарів на 3 млрд.

Але, схоже, декого обурює не 
це і навіть не контрабанда з Росії, 
а коробить, що на цьому нажива-
ються «мажори» з родин високо-
посадовців, а не вони самі. 

А головне ось що. Звичайно, 
сумно, що наживаються, грабують 
державу. Але тут навіть не на зер-
ні, вугіллі, трубах, що теж непри-
пустимо. Тут наживаються на кро-
ві! Під час війни! Наживаються, 
крадучи, грабуючи державні ко-
шти з державних оборонних заво-
дів, поставляючи також і бракова-
не обладнання, яке може вибухну-
ти в руках нашого солдата або не 
зможе стріляти по ворогах. 

…Чекаємо розслідування? 

Мародерство на крові
Гучний корупційний скандал з розкраданням української армії

Торік парламентські 
партії отримали з бюджету 

513 мільйонів гривень 
Фінансова підтримка партій, які 

пройшли в парламент, свого часу була 
встановлена новим законом Украї-
ни. В нинішній Раді це партії «Народний 
Фронт», Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність», «Самопоміч», Радикальна пар-
тія Олега Ляшка, «Опозиційний блок», 
«Батьківщина».

Найбільше грошей партії торік витра-
тили на оплату реклами, насамперед на 
телебаченні. Інші витрати — утримання 
місцевих осередків, зарплата, матеріаль-
ні витрати і оплата послуг, оренда офісів.

Алкогольно-тютюновий бюджет 
недоотримав від сигарет 

5 мільярдів гривень
43,5 мільярда гривень становили надходження від 

акцизного податку на тютюнові вироби до державного 
бюджету України за 2018 рік. Це на 10% більше, ніж по-
переднього року, але надходження планувалися набага-
то вищими.

«Не виконано план надходжень з акцизного податку на 
тютюнові вироби на 10%, або майже на 5 млрд грн», зая-
вили в «Укртютюні». Ця асоціація повідомляє, що за остан-
ні роки різке підвищення ставок акцизного податку не дає 
відповідного зростання річних надходжень до державно-
го бюджету. Так, при зростанні акцизів на 40% у 2017 році 
надходження зросли на 20%, після зростання у 2018 році 
на 30% додаткові надходження становили лише 10%.

Садовий знявся 
з виборів на користь 

Гриценка
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Бліц-інформ
Шість опозиційних 
партій Польщі 
об'єдналися  в альянс
Вони  об'єднались в єдиний вибор-

чий альянс під назвою «Європейська коа-
ліція». Партії прагнуть скласти конкурен-
цію правлячій націонал-консервативній 
партії «Право і справедливість» (ПіС)  на 
травневих виборах до Європарламен-
ту. Також блок з шести партій має намір 
спільно виступити під час президентських 
та парламентських виборів у Польщі на-
ступного року.

Метою альянсу є захист Польщі від 
антиєвропейських сил, які послаблюють 
позицію країни в Європейському Союзі, 
заявив голова партії «Громадянська плат-
форма» Гжегож Схетина. Разом з цією 
партією до альянсу увійшли ліберальна 
партія «Сучасна», Союз демократичних лі-
вих сил , «Польська селянська партія», Зе-
лені та центристська партія «Зараз!».

«Право і справедливість» перемогла  
на виборах  парламенту в 2015 році.

У Бельгії  27 
пенсіонерів отримують 
від Німеччини допомогу  
за службу в СС
Вони й далі отримують від уряду Ні-

меччини додаткові виплати, обіцяні їм в 
1941 році Адольфом Гітлером.

Одержувачі пенсій, розмір яких ста-
новить становить від 425 до 1 275 євро, 
— колишні нацисти, які в роки Другої сві-
тової війни пішли на службу в СС, або їх 
спадкоємці. Виплати гарантувалися ко-
лабораціоністам  особисто фюрером 
за «лояльність, вірність і слухняність». 
Оскільки після 1949 року ФРН стала пра-
вонаступницею Третього рейху і взяла на 
себе всі зобов'язання зниклої держави, 
в тому числі пенсійні, їй довелося продо-
вжити забезпечувати і колишніх есесів-
ців.

Новина збурила депутатів бельгій-
ської Палати представників, група яких 
представить в парламенті резолюцію із 
закликом до уряду терміново врегулюва-
ти цю ситуацію дипломатичним шляхом. 

Питання про припинення виплати цих 
пенсій піднімалося в 2016 році. Тоді бель-
гійські ветерани, які переслідувалися на-
цистами в роки Другої світової, зажада-
ли, щоб влада Німеччини припинила ви-
плачувати допомогу колишнім есесівцям. 
Позицію ветеранів підтримав і уряд Бель-
гії, проте чиновники відзначили, що дане 
питання знаходиться у віданні німецьких 
пенсійних органів.

Загалом одержувачами «гітлерів-
ського» допомоги могли бути тисячі чоло-
вік. Водночас уряд Німеччини виплачує 
допомогу і жертвам нацистського режи-
му та  їх родичам як в ФРН, так і за кор-
доном.

Названо кращі 
туристичні напрямки  
Європи 
Портал European Best Destinations 

(EBD) провів опитування понад півміль-
йона користувачів з метою з’ясувати най-
більш цікаві для них туристичні напрямки 
на Європейському континенті. Перемож-
цем стала столиця Угорщини  Будапешт. 
«Перлина Дунаю – це одне з найкраси-
віших і найбезпечніших міст світу. Буда-
пешт пропонує елегантність Парижа, ар-
хітектурну спадщину Відня, чарівність 
Порту та спосіб життя Стокгольма»,  за-
значається на сайті.

На другому місці рейтингу — місто 
Брага в Португалії, на третьому – Монте-
Ізола в Італії.

До топ-15 також увійшли Мец і Сент-
Максим (Франція), Познань (Польща), Ма-
лага (Іспанія), Женева (Швейцарія), Цав-
тат (Хорватія), Братислава (Словаччина),  
Дінан (Бельгія), Афіни (Греція), Котор (Чор-
ногорія), Рига (Латвія), Флоренція (Італія).

В Австралії висадять 
мільярд дерев 

заради поліпшення 
клімату

Австралійський уряд має на-
мір посадити мільярд нових дерев 
у рамках масштабної кампанії, на-
ціленої на досягнення кліматичних 
цілей, позначених Паризькою уго-
дою.

Уряд передбачає, що проект, 
який триватиме аж до 2050-го, до-
поможе усунути 18 мільйонів тонн 
парникових газів вже до 2030 
року: це інтригуючий приклад 
менш технічної відповіді на зміни 
клімату. План також зможе нада-
ти роботу в секторі, що приносить 
більш ніж 16,4 мільярда доларів 
національній економіці Австралії.

Австралія перебуває на сьо-
мому місці в світі за площею, по-
критою лісами: вони займають 
17% її поверхні. Ці плани Австра-
лії відмінно доповнюють недавнє 
дослідження, проведене вченими 
з Швейцарської вищої технічної 
школи Цюриха, яке показало, що 
широкомасштабна кампанія всес-
вітньої посадки дерев може сер-
йозно скоротити світові виділення 
парникових газів.

Відповідно до детального 
аналізу розкиданих по планеті 
острівків довголіття, найбільші 
шанси відзначити своє 100-річчя 
є у фізично активних, релігійних і 
товариських жителів невеликих 
населених пунктів, які харчують-
ся фермерськими продуктами, 
не відчувають стресів та розви-
нені інтелектуально, пише жур-
нал «Новое Время».

Блакитні зони
День народження, який Ма-

рія Пісано з містечка Муравера 
на півдні Сардинії відсвяткувала 3 
листопада 2018 року, був особли-
вим: корінний жительці острова 
виповнилося 90 років. 

У цій родині Марія — не єди-
ний довгожитель: її онук 27-річний 
Лука Порку розповідає, що його 
бабусі по батьківській лінії вже 86, 
дід дожив до 91 року, його сестра 
— до 100.

Концентрація людей, чий 
вік перевалив за 100, на Сар-
динії одна з найвищих у світі: на 
100 тис. жителів таких припадає 
близько 24, а в окремих регіонах 
острова — 120. Та й середня очі-
кувана тривалість життя при на-
родженні тут перевищує 82 роки, 
тоді як в середньому в світі вона 
на 10 років менша.

Дослідники відзначають: у сві-
ті є не просто країни-рекордсме-
ни за тривалістю життя, а й окремі 
оазиси здоров'я і довголіття — їх 
ще називають блакитними зона-
ми. Одна з них розташована якраз 
на Сардинії — у гористому регіоні 
Барбаджо.

До блакитним зон відносять 
також острів Ікарія в Греції, острів 
Окінава в Японії, півострів Ніко-
йя в Коста-Ріці, селище Лома-Лін-
да в Каліфорнії. Є й інші локації з 
великою кількістю довгожителів, 
наприклад, долина Хунза в Пакис-
тані, грузинська Абхазія та окремі 
поселення в Китаї. 

Ден Бюттнер, американський 
мандрівник і співавтор поняття 
блакитних зон, відвідав ключові 
з них і з'ясував: довгожителів там 
об'єднує ряд звичок і традицій. У їх 
числі міцні соціальні зв'язки, що-
денна фізична активність і раці-
он зі свіжих рослинних продуктів, 
мінімум стресу, а також наявність 
життєвої мети і віри.

«Щоб дожити до ста років, по-

трібно не тільки вести правильний 
спосіб життя, але й виграти гене-
тичну лотерею», додає Бюттнер. 
Адже, за даними різних дослі-
джень, від 15% до 30% шансів на 
довголіття контролюють гени.

Їсти, молитися, 
любити
Посилену фізичну активність 

в умовах гористого ландшафту і 
сімейну згуртованість дослідники 
називають серед головних чинни-
ків довгого і здорового життя на 
Сардинії. Також велике значення 
має генетична схильність до дов-
голіття, яка передається з поко-
ління в покоління у відокремленій 
острівній громаді.

Наприклад, Марія Пісано ніко-
ли не виїжджала за межі острова, 
тут вийшла заміж за земляка. Вона 
з дитинства багато працювала: 
прала в річці одяг для всієї роди-
ни, де крім неї було ще вісім дітей, 
кожен день вставала рано-вранці, 
щоб принести води з річки і зібрати 
фрукти та овочі до сніданку.

Те, що правильний раціон 
важливий для довгого і здорово-
го життя, підтверджують дослід-
ники усього світу. Причому етало-
ном здорового харчування багато 
хто з них називає характерну для 
італійської та грецької блакитних 
зон середземноморську дієту. А 
ще — місцеве червоне вино — че-
рез високий вміст антиоксидантів 
та флавоноїдів, що чистять артерії.

Про користь помірного вжи-
вання вина говорять також дов-
гожителі грецького острова Іка-
рія, де кожен третій досяг 90 ро-
ків і більше. А ще тут часто п'ють 

трав'яний чай і мало кави.
Свої відмінності від решти те-

риторії країни має і японський ост-
рів Окінава, де зберігається най-
вища в світі концентрація жите-
лів старше 100 років. На 100 тис. 
остров'ян припадає близько 50 
столітніх.

Чотири століття острів був не-
залежним королівством, і сьогод-
ні Окінава, як і раніше, відрізня-
ється від інших префектур куль-
турою, стилем життя і харчовими 
звичками.

«Самі остров'яни вважають за-
порукою свого довголіття прище-
плену з дитинства звичку не хвилю-
ватися через дрібниці, а також вжи-
вання багатьох овочів і трав, які не 
поширених на решті території краї-
ни», розповідає Костянтин Овсян-
ников, пост-докторант Університе-
ту Цукуби, який більше чотирьох ро-
ків живе в Японії і не раз розмовляв 
про довгожительство з окінавцями.

Не менш важлива інтелекту-
альна і духовна їжа. Так, Овсян-
ников згадує про дослідження 
японських вчених, яке вказує на 
зв'язок між тривалістю життя і 
кількістю бібліотек на душу на-
селення в цій країні. Інші наукові 
праці доводять: інтелектуальна, 
як і фізична активність протягом 
усього життя і в літньому віці спри-
яє довголіттю.

А ось для каліфорнійських дов-
гожителів з міста Лома-Лінда, де 
більшу частину населення склада-
ють парафіяни церкви адвентис-
тів, головним секретом довголіття 
є віра. Якщо для середньої амери-
канки очікувана тривалість життя 
— 80 років, то для мешканки Лома-
Лінди — 89. Серед чоловіків розрив 

ще більше: 76 і 87 років відповідно.
Жителі Лома-Лінди мають різ-

ну генетичну спадщину: тут жи-
вуть вихідці з Латинської Амери-
ки, афроамериканці, нащадки єв-
ропейців. Однак всі дотримуються 
дисципліни, яку диктує віра: їдять 
боби, насіння та іншу рослинну їжу, 
уникають м'яса, щотижня присвя-
чуючи день спілкуванню з Богом і 
членами громади, регулярно орга-
нізовують спільні свята і вилазки 
на природу.

100 років 
або більше
У ХХ столітті світ пережив ре-

волюцію довголіття. У розвинених 
країнах очікувана тривалість жит-
тя при народженні росла на 2,5 
року кожне десятиліття протягом 
понад півтора століття. Бо початок 
цієї тенденції припав ще на XVIII 
століття. До 1850 року зростан-
ню довголіття сприяло поліпшен-
ня харчування, а потім — розви-
ток сфери громадського здоров'я. 
Остання фаза зростання трива-
лості життя почалася в 1930 році 
і пов'язана переважно з медици-
ною — появою нових медпрепара-
тів, особливо антибіотиків.

У майбутньому тривалість жит-
тя у світі, як і раніше, буде рости, 
стверджують вчені. Так, за даними 
дослідження групи співробітників 
Вашингтонського університету, до 
2040 року як жінки, так і чоловіки в 
усьому світі стануть жити в серед-
ньому на 4,4 року більше. При цьо-
му Іспанія обжене Японію як країна 
з максимальною тривалістю жит-
тя з показником 85,8 року. Значно 
зросте очікувана тривалість життя 
в Китаї, тоді як для українців вона 
підвищиться приблизно на два 
роки — до 74,5 року.

Зростанню довголіття сприя-
тимуть скорочення смертності від 
таких факторів, як гіпертонія, ожи-
ріння, підвищений рівень цукру в 
крові, куріння і вживання алкого-
лю. За деякими прогнозами, вже 
до 2032 року чоловіки будуть жити 
стільки ж, скільки жінки, — в се-
редньому 87,5 року.

«Зміни в очікуваній тривалос-
ті життя будуть супроводжуватися 
поліпшенням здоров'я», упевне-
ний доктор Луїджі Ферруччі, нау-
ковий директор Національного ін-
ституту старіння в Національному 
інституті здоров'я США.

Туристичні маршрути 
з найбільшими пригодами

Британські експерти назвали 50 туристичних 
маршрутів для любителів пригод. У списку піші та ве-
лосипедні прогулянки, пригоди на воді, експедиції і 
поїздки на мотоциклах.

На першому місці рейтингу — поїздка в іспанські 
Піренеї. Туристи приїжджають у віддалений гірський 
табір, звідки разом з досвідченим гідом відправля-
ються вивчати дику природу. Родзинка маршруту — 
спостереження за бурими ведмедями у природних 
умовах.

Продовжує топ-50 подорож по Північному 
В'єтнаму і Лаосу, що включає відвідування рисових 
терас Май-Чау, печер Вьенг-Хай і заповідника Nam 
Et-Phou Louey. Цікаво, що до нього добираються лише 
80 туристів за рік.

У список пригод потрапили похід до горил і шим-
панзе в Руанді, знайомство з легендами про йєті в 
Бутані, подорож по райських островах Карибського 
басейну Сент-Люсія, Антигуа і Монтсеррат, паломни-
цтво до Піку Адама на Шрі-Ланці, подорож по націо-
нальному парку Кернгормс у Швейцарії з походом по 
дикій місцевості Лайріг Гру.

Найбільшими пригодами також названі подорож 
з самураєм по долині Такадоно в Японії, прогулянка 
по недоторканих пустелях Намібії, музична поїздка 
за маршрутом композитора Йоганна Баха в Німеччи-
ні, екологічна експедиція у Вайтукубулі в Домініці, що 
постраждала від урагану «Марія» в 2017 році, прогу-
лянка зі слонами в Кенії, велосипедна подорож че-
рез національні парки Монголії.

У Версаль доставлять блок 
мармуру, замовлений 

350 років тому
У 2024 році в королівський Версальський палац 

Парижу прибуде незвичайний вантаж. По Сені до-
ставлять блок червоного мармуру, замовлений 350 
років тому.

Втрачений в XVII столітті блок вагою в 3 тонни 
знайшли робітники, видобуваючи пісок і щебінь в 
кар'єрі в департаменті Од на півдні Франції. Фран-
цузька асоціація мармурників впізнала в ньому 
втрачене 3,5 століття тому замовлення і взялася до-
ставити його. З якої причини мармур не потрапив у 
Париж тоді, залишається загадкою.

Цей процес вирішили перетворити в історичний 
і пізнавальний екскурс. Для доставки будуть вико-
ристовуватися тільки доступні у другій половині XVII 
століття технології. Спочатку блок відвезуть на кін-
ських підводах до Південного каналу, по якому він 
відправиться до узбережжя Атлантичного океану че-
рез південь Франції. Потім по воді блок доставлять 
до Нормандії, звідти по річці Сені його привезуть до 
Парижа.

У великих містах по шляху проходження марму-
рового блока будуть проводити костюмовані шоу і 
лекції про будівництво Версальського палацу і побут 
французів тієї епохи. На все це, за оцінками фахів-
ців, піде 4-5 судноплавних сезонів, тобто до 5 років.

Спочатку цей блок призначався для обробки ка-
плиці при палаці — в ній передбачалося поставити 
12 мармурових колон. Але через те, що мармур так і 
не прибув, каплицю обробили інакше.

Секрети світових оазисів довголіття
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Цікаві й маловідомі факти

Простому хлопцеві з полтавського села Антону Омельчен-
ку вдалось потрапити в компанію британських аристократів та 
побувати в Новій Зеландії й Антарктиді. Українець разом з ви-
датним мандрівником Робертом Скоттом підкорював Півден-
ний полюс.

Йшов 1911 рік. Для полтавського конюха мандрівка на Да-
лекий Схід стала доленосною. Разом із директором кінного за-
воду вони приїхали у Владивосток. І тут українець познайомив-
ся з родичем Роберта Скотта. Едґард Еванс приїхав відібрати 
20 манчжурських конячок поні — вони були витривалими і не 
боялися морозів. Звісно, потрібно було знайти й конюха для 
експедиції.

Тоді Роберт Скотт саме готував експедицію для підкорення 
Південного полюсу. Тож Едґард Еванс порекомендував україн-
ця Антона Омельченка до складу експедиції. Незабаром він та 
його поні прямували до Нової Зеландії, а там до них поспішав 
корабель «Терра Нова» з рештою членів команди.

Команда складалася з 33-х членів, де за кожним були чітко 
закріплені обов'язки. Під час подорожі українець потоваришу-
вав з кавалерійським офіцером, ветераном англо-бурської ві-
йни Лоуренсом Оутсом. 

«Оутс познайомився з конюхом Антоном Омельченком, який 

ледве говорив англійською та потерпав від нападів меланхолії. 
Українець був забобонним нервовим персонажем, тяжко пра-
цював у стайнях, але напрочуд комфортно почувався на мисі 
Еванса. Хоч ці двоє були з різних світів, вони розвинули повагу 
один до одного», написано в одній з біографій Оутса.

Роберт Скотт у щоденнику називає 28-річного українця «чу-
довою маленькою людиною». Згадує, що той не любив полярних 

ночей і панічно боявся фосфоресценції морської води — вірив, 
що там плавають демони.

Уже з перших днів базування на Антарктиді стало зрозу-
міло, що британці переоцінили можливості коней. Сніг був на-
стільки сипучий, що тварини у ньому грузнули. Омельченко мав 
прямувати до кінця льодовика Росса – а це 245 миль. Насправ-
ді їм вдалося здолати лише половину шляху. Тому українцеві на-
казали повернутись. А там, де не могли пройти коні, люди впря-
гали себе у сани та продовжували шлях.

П'ятірка англійських мандрівників таки дійшла до Півден-
ного полюсу, але побачила там прапор Норвегії. Її мандрів-
ник Амундсен першим відкрив Південний полюс, випередив 
Скота на 5 тижнів.Розчаровані англійці зробили фото на фоні 
норвезького прапора і рушили назад, виснажені фізично та 
морально. Жоден із них так і не добрався до корабля, всі за-
гинули. 

А врятованих членів екіпажу королева Великобританії на-
городить медалями та призначить їм пенсію.

Про життя Антона Омельченка після Антарктиди відомо не-
багато: він повернувся у рідне село до батьків та став листоно-
шею. У 2000 році українські полярники розшукали його внука 
Віктора і запросили на станцію Вернадського.

Величезна кількість за-
гадкових місць знаходяться в 
Перу. Так, неподалік від міста 
Іка зібрана значна колекція 
незвичайних каменів. Перші 
згадки про знахідки тут ка-
менів із зображеннями див-
них тварин відносяться до XVI 
століття.

«Кам'яна бібліотека Іки» 
— це величезна кількість ка-
менів (близько 50 тисяч), вкритих малюнка-
ми. Вони є річковими валунами з андезиту, 
розміри і вага яких істотно відрізняються. 
Одні важать не більше 20 грамів і в довжи-
ну мають кілька сантиметрів, вага інших до-
сягає півтонни, а розміри — до одного метра

Андезит — дуже міцна магматична поро-
да вулканічного походження. Цікаво, що в су-
часних умовах відтворити використану техні-
ку можна тільки на фрезерному верстаті або 
методом лазерного гравірування.

Вченим вдалося встановити більш-менш 
точний вік своїх знахідок. Виявилося, що ка-
меням Іки вже не менше 50 тисяч років. По-
верхня андезиту, в тому числі і борозни ма-
люнків, покрита тонким природним шаром 
патини, що виникає в результаті тривалих 
процесів окислення, а це є незаперечним 
свідченням їх давнини.

На каменях зображені сцени з життя ін-

діанців, які населяли ра-
ніше цю землю. Загадка 
полягає в самих зобра-
женнях, на яких можна 
побачити те, що абсо-
лютно не відповідає су-
часному розумінню істо-
рії світу.

Найбільш часто зу-
стрічаються картинки де 
є дракони-динозаври. 

При цьому деяких з них люди, намальовані 
також на каменях, приручають, а на деяких 
– полюють.

Також частим є образ літаючої тварини 
або птаха, яким вміло керує людина. Існують 
сюжети проведених операцій по зміні серця 
від молодої людини до літньої. Цікаво, що до-
сить яскраво зображені всі стадії проведе-
них операцій. Є картинки, на яких нанесені 
схеми будови людських органів і систем.

Ще одною поширеною картинкою є об-
раз стародавнього вченого-астронома, який 
розглядає в підзорну трубу космос. Зустрі-
чаються також і зображення зоряного неба, 
сузір'я і навіть географічні карти інших пла-
нет.

Багато вчених схильні думати, що ці ка-
мені є своєрідною бібліотекою, за допомо-
гою якої стародавні люди намагалися пере-
дати накопичені знання своїм предкам.

У січні 1979 року в Австралії на пляжі в пе-
редмісті Сіднея з'явилася гарна дівчина в чер-
вонному купальнику — бікіні. Здавалося, нічо-
го незвичайного, на пляжах вистачає красунь. 
Однак, ця була абсолютно розгублена і майже 
не говорила англійською.

Дівчина запитала у першого зустрічного, як 
їй потрапити в поліцейську дільницю. Незнайо-
мець ледь зрозумів, чого від нього хочуть. Вже 
у поліції з'ясувалося, що звуть дівчину Ліліана 
Гасинська і вона втекла з радянського паро-
плава, щоб попросити політичного притулку.

Радянський круїзний лайнер «Леонід Собі-
нов» стояв на якорі в бухті. Пізно ввечері офі-
ціантка Ліля, залишивши всі речі в каюті, ви-
бралася через ілюмінатор і вплав дісталася до 
берега. На це у відчайдушної дівчини пішло 40 
хвилин. 

Коли на кораблі її не знайшли, тут же від-
правили телеграму в радянське посольство. 
Дівчину намагалися відшукати, але марно — 
її сховали співробітники місцевої газети «Daily 
Mirror».

Капітана лайнера «Леонід Собінов» після 
втечі Гасинської списали на берег, вказавши, 
що не приділяв належної уваги виховній роботі 
серед членів екіпажу.

В СРСР цей інцидент старанно замовчува-
ли. Але в Австралії Ліліана стала знаменитістю, 
її знімки облетіли всі місцеві газети. За вбран-
ня, в якому вона ступила на Зелений конти-
нент, журналісти прозвали колишню офіціант-
ку «дівчиною у червоному бікіні». Її життя кар-

динально змінилося.
Всі видання намагалися взяти у втікачки 

інтерв'ю. Але співробітники «Daily Mirror», які 
допомогли їй, зберігали в таємниці місце її пе-
ребування, поки влада вирішували долю ра-
дянської красуні. Конкуренти втрачали чита-
чів, а «Daily Mirror» торжествувала, публікуючи 
один ексклюзивний матеріал за іншим.

В одному з інтерв'ю 
18-річна дівчина розпові-
ла, що спонукало її на зух-
валу втечу: «Мені було 14, 
коли я стала розуміти, що 
таке комунізм. Мені стало 
ясно, що кругом одна брех-
ня і пропаганда, і я почала 
це ненавидіти… Чому вирі-
шила бігти саме в Австра-
лію? Я побачила в журналі 
фотографію і зрозуміла, що 
це найкрасивіше місце на 
землі.»

Неймовірно, але Гасин-
ська отримала політичний 
притулок. Опозиція наки-
нулася на владу. Виразно 
простежувалися подвійні 
стандарти: в ту пору відшивали навіть тих мі-
грантів, у яких були родичі в Австралії. Міністр 
у справах імміграції парирував: як можна де-
портувати людину, яка вчинила втечу з СРСР — 
«імперії зла»?!

Ліля мала намір влаштуватися в Австра-
лії надовго, тому їй потрібно було шукати ро-
боту. Вона пішла найпростішим шляхом: укла-
ла контракт на 15 тисяч доларів з еротичним 
журналом «Penthouse» і знялася для нього го-
лою. На обкладинці красувалися її фото з гуч-
ним заголовком: «Дівчина в червоному бікіні 
— без бікіні». Після цього вона працювала мо-
деллю, діджеєм і знімалася в серіалах.

Досить швидко влаштувала і особис-
те життя. Її обранцем став першим фотограф 
«Daily Mirror», який заради неї пішов з сім'ї. А в 
1984 році дівчина вийшла заміж за австралій-
ського мільйонера Яна Хайсона. Через шість 
років вони розлучилися, і слід Лілі загубився.

Вона покинула Австралію і переїхала в Ан-
глію. У Лондоні Гасинська знову вийшла заміж 
і народила двох синів.

Зараз Ліліані 57 років, але вона вигля-
дає молодше, багато подорожує, любить Ін-
дію і медитації, пишається синами-студентами. 
П'ятнадцять років тому вона перевезла з Укра-
їни своїх батьків і, кажуть, відтоді на своїй ма-
лій батьківщині не була.

Історія кінематографу розпочалась 13 лютого 
1895 року. Цього дня французи брати Луї та Огюст 
Люм'єр запатентували перший апарат для отри-
мання рухомого зображення — сінематограф.

Незабаром брати реалізували винахід комбі-
нованої кінокамери в життя. 28 грудня того ж 1895 
року в Парижі вони продемонстрували винахід в 
дії. На Бульварі Капуцинів у підвалі «Гран-кафе» 
влаштували перший публічний платний сеанс філь-
му «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота». Цей показ 
мав шалений успіх, і 28 грудня 1895 року прийнято 
вважати днем народження кіно. 

Одразу ж братам Люм'єр почали надходити 
пропозиції про проведення сеансів у інших містах 
та країнах. Замовники брали напрокат проекційні 
апарати, а представники компанії Люм`єрів їх мон-
тували на місці і проводили сеанси, з передачею 
60% від зборів авторам «сінематографу».

У першій половині 1896 року демонстрації про-
йшли в Лондоні, Римі, Кельні, Женеві, Мадриді, 
Санкт-Петербурзі, Нью-Йорку, у вересні — в Мель-
бурні в Австралії, у січні 1897 року — в Японії. Уже 
перші 50-секундні стрічки Люмьерів включали як 
документальне, так і ігрове кіно.

Зйомками кіно брати активно займали-
ся до 1898 року, коли Луї Люм'єр відмовився від 
кінокар'єри та зосередився на поліпшенні техноло-
гії кольорової фотографії.

Відхід з кіноіндустрії був пов'язаний також зі 
зростаючою конкуренцією. В перші роки брати 
отримували безліч замовлень, у 1897 році їхнім «сі-
нематографом» різні автори зняли більше 500 кар-

тин, та в подальшому відсутність удосконалень в 
первісній конструкції змусила публіку переключи-
тися на інші моделі.

Дещо з біографії братів. 5 жовтня 1864 року 
народився Луї Жан Люм'єр, молодший з братів. Він 
був головним по винаходах, його брат Огюст вико-
нував ролі організатора і менеджера, спонсорував 
розробки.

Луї працював на фабриці фотоматеріалів, що 
належала батькові, до того ж був фотографом. 
Саме на основі фотографії він винайшов «сінемато-
граф»: апарат для зйомки і проекції «рухомих фото-
графій».

Роботи завдяки своїй природності, реалістич-
ності нагадували картини імпресіоністів, зачарову-
вали глядача. 

Першим в історії кіно постановочним фільмом 
і однією з перших комедій став «Политий поливаль-
ник». У цьому короткому сюжеті хлопчик наступає 
ногою на шланг, яким садівник поливає квіти, а 
коли чоловік направляє шланг на себе, щоб огляну-
ти і знайти проблему, хуліган прибирає ногу, і стру-
мінь води обливає садівника.

У своїх фільмах Люм'єри першими застосували 
і монтаж, і озвучку. Звичайно, це ще не було звуко-
ве кіно. Так під час демонстрації бесіди астронома 
з мером, сам мер, сховавшись за екраном, повто-
рював сказані ним під час розмови фрази. Перший 
монтаж був зроблений в сюжеті про чотирьох по-
жежних. Багато кадрів були змонтовані в один.

Всі фільми, зняті братами, — близько 1800 кар-
тин — вони передали Французькій сінематеці. 

Втеча в червоному бікіні з «комуністичного раю» СРСР

Українець зі знаменитим Робертом Скоттом підкорював Антарктиду

Як народилося кіноКам'яна бібліотека Іки
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Переддень Голодомору
Що запозичив Сталін із лєнінського досвіду 

придушення антирадянських виступів 1921 року
25 повітів Наддніпрянщини зі-

брали в 1921 році від 5 до 10 пудів 
зерна на душу. Виконуючи розвер-
стку з торішнього врожаю та спла-
чуючи натуральний продподаток, 
селяни цих повітів віддавали дер-
жаві чималу частину власного про-
довольчого запасу. У 46 повітах 
Наддніпрянщини (25 лівобереж-
них і 21 правобережному), тоб-
то на половині території республі-
ки,  чистий збір зернових переви-
щував 10 пудів на душу сільського 
населення. Але посівні площі в них 
під впливом продрозверстки було 
зменшено. Ці повіти за кращих ча-
сів не давали багато товарного хлі-
ба, тепер же їм доводилося засту-
пити уражені посухою основні зони 
товарного хліборобства.

Хлібних лишків із половини те-
риторії республіки не вистачало, 
щоб підтримати розміщену в ній 
армію, міста та робітничі селища, 
біженців із Поволжя, міста Цен-
тральної Росії, голодуюче Повол-
жя та п’ять власних злиденних гу-
берній. 

У цій ситуації Москва розроби-
ла свою систему пріоритетів. Ро-
сійський уряд потурбувався про 
забезпечення мінімальної, часом 
голодної норми споживання для 
робітничого класу та армії, якоюсь 
мірою потурбувався про поволзь-
ких селян. Але про голодних укра-
їнських селян у Кремлі постарали-
ся забути. Газетам було забороне-
но висвітлювати становище в пів-
денних губерніях України. 

4 серпня 1921-го політбюро 
ЦК КП(б)У ухвалило таку резолю-
цію: «Вказати губкомам, що під 
час проведення кампанії необхід-
но розрізняти заклики до бороть-
би з голодом у Росії та боротьбу з 
неврожаєм в Україні, де допомога 
районам, що постраждали від не-
врожаю, може бути цілком надана 
своїми губернськими або повіто-
вими засобами».

Про яку допомогу йшлося? 12 
серпня Лєнін підписав постанову 
Ради праці та оборони про засто-
сування надзвичайних заходів під 
час вилучення продподатку, що пе-
редбачало введення до волостей 
і сіл, які опиралися заготівельни-
кам, військових частин. Останні 
мали під час збирання натурально-
го продподатку «вживати найрішу-
чіших заходів примусового харак-
теру».

Супроводжувані військами за-
готівельники вторглися в голоду-
ючі губернії. Зокрема, у Возне-
сенському повіті вони керувалися 
інструкцією такого змісту: «Взяти 
в кожній волості від 15 до 25 чол. 
заложників з куркульського і се-
редняцького населення. У випад-
ку, коли яке-небудь село відмов-
ляється дати підписку про кругову 
відповідальність, або ж, давши під-
писку про виконання продподатку 
в 48 годин, не виконає, такі села 
оголошуватимуться ворогами ра-
дянської влади. Половина залож-
ників має бути осуджена аж до за-
стосування вищої міри покарання 
— розстрілу, після чого буде взято 
наступну групу».

Місцева влада не розуміла 
причин бездіяльності уряду в бо-
ротьбі з голодом у південних гу-
берніях, так само як запроваджен-
ня інформаційної блокади. Доне-

цький губвиконком 30 січня 1922 
року телеграфував у Харків: «Го-
лод в Донбасі набрав у Маріуполь-
ському, Гришинському, Таганрозь-
кому повітах жахливих розмахів. 
Голодує до п’ятисот тисяч осіб. Се-
ляни у відчаї риють собі могили, 
не відчуваючи реальної допомо-
ги. Досі з центру не одержано ані 
зернини». Якраз у цей час Лєнін 
повідомляв місцеві органи вла-
ди, що в Донбас доставлено тримі-
сячний запас хліба, щоб підтрима-
ти кам’яновугільну промисловість. 
Проте ним постачалися шахти, а не 
села. Із сіл Донеччини хліб якраз 
забирали. До 15 січня 1922-го з гу-
бернії було викачано 120 тис. пудів 
зерна.

Іноземна допомога
Незважаючи на щораз вищу 

загрозу для життя мільйонів лю-
дей, більшовики не зверталися по 
допомогу до міжнародної громад-
ськості. Вона першою звернулася 
до радянських властей, як тільки 
дізналася про катастрофічну по-
суху. На початку липня 1921 року 
вчений і громадський діяч Фріть-
йоф Нансен запропонував нарко-
му закордонних справ РСФРР Ґє-
орґію Чічєріну допомагати продо-
вольством населенню Петрограда. 
Потім до наркома звернувся керів-
ник Американської адміністрації 
допомоги (АРА) Герберт Гувер. Ця 
позаурядова благодійницька ор-
ганізація діяла в Західній Європі з 
1919-го, використовуючи величез-
ні продовольчі запаси американ-
ського експедиційного корпусу, за-
лишені після війни.

 Лєнін змушений був дати зго-
ду, хоч ідея буржуазної допомоги 
йому не подобалася. Щоб збалан-
сувати класову структуру інозем-
ної допомоги, він підключив до цієї 
справи Комінтерн. Так виник Між-
народний комітет допомоги голо-
дним у Росії (Міжробдоп). Почина-
ючи з 20 серпня, у Поволжі розгор-
нулася масштабна благодійницька 
акція АРА. Проте в Україну інозем-
них рятівників не запрошували. 
Республіка прямо-таки вирувала 
комісіями допомоги голодуючим 
— відомчими й територіальними. 
Їхня активність була скерована на 
Поволжя, а в межах України — на 
біженців із Поволжя. Коли сотні 
тисяч селян у південних губерні-
ях стали гинути від голоду, більшо-
вики України виступили проти за-
мовчування трагічної ситуації. Під 
час обговорення звіту Централь-
ного комітету, із яким виступив у 
грудні 1921 року на VІ конференції 
КП(б)У Раковський, Микола Скрип-
ник заявив: «Хіба це не було оче-
видним, що ми йдемо до голоду? 
ЦК затримував це питання. Йшов 
тиждень за тижнем, місяць за мі-
сяцем, і тільки тепер ми бачимо во-
чевидь помилку, виявлену тут. Ми 
тоді не насмілювалися казати, що у 
нас, в нашій благодатній Україні — 
голод». 

Тоді ж відбувся VІІ Всеукраїн-
ський з’їзд рад, на якому зі зві-
том ЦК Допгол виступив Григорій 
Петровський. Змушений викручу-
ватися, він дав таке хитромудре 
пояснення: «На Україні внаслідок 
більш сприятливого врожаю попе-
реднього року, незважаючи на од-

наковий з Поволжям вплив посухи 
на врожай 1921 року, гострий про-
довольчий нестаток дав себе від-
чути тільки з пізньої осені. І до по-
чатку зими 1921 року в степах жит-
ниці федерації стався той же жах-
ливий кошмар, що холодить кров, 
в тій же жахливій і моторошній різ-
номанітності його картин, що й на 
Поволжі».

Петровському вторив Раков-
ський. У довірчому листі до Лєніна 
від 28 січня 1922-го він писав із 
наголосом не на «помилці», про яку 
казав Микола Скрипник, а на «зло-
чині»: «Я повинен констатувати, що 
стосовно продовольчих і посівних 
потреб наших голодуючих губерній 
ми виявили злочинну недбалість. 
[…] Це відбувалося тому, що ми в 
першу чергу мали на увазі Радян-
ську Росію і Донбас».

Керівники УСРР висували різ-
ні причини «злочинної недбалості». 
Григорій Петровський — наявність 
великих запасів торішнього вро-
жаю в південних губерніях Украї-
ни, Християн Раковський — пріо-
ритетність Росії та Донбасу в тур-
ботах уряду про голодуючих. Однак 
наведені факти не пов’язані з ко-
лосальною смертністю на україн-
ському Півдні, яка сягала, за дуже 
орієнтовними підрахунками, що їх 
наводить у своїй монографії Олек-
сандр Гладун, близько 900 тис. 
осіб (Нариси з демографічної істо-
рії України ХХ століття. — К.: Інсти-
тут демографії та соціальних дослі-
джень ім. М. В. Птухи, 2018, с. 158).

Справді, чим пояснити різно-
бій в оцінці врожаю 1921 року ста-
тистичними органами України та 
Росії? Чим пояснити заборону пе-
ревірки реального стану справ із 
врожайністю у південних губер-
ніях України? Чим пояснити дра-
конівські методи вилучення зер-
на за продподатком в охоплених 
катастрофічною посухою губерні-
ях? Чим пояснити інформаційний 
вакуум щодо голодуючих україн-
ських селян, який тримався до 16 
січня 1922-го? Того дня політбю-
ро ЦК КП(б)У доручило своєму агі-
таційно-пропагандистському від-
ділу та ЦК Допгол вжити заходів, 
щоб у пресі з’явилося «якнайбіль-
ше відомостей про голод на Півдні 
України». Центральному органу ЦК 
газеті «Коммунист» було доручено 
надіслати в голодуючі губернії ко-
респондента для висвітлення на-
явного там становища.

І, нарешті, головне: чим пояс-
нити недопуск іноземних благодій-
них організацій у південні губернії 
України протягом другої полови-
ни 1921 року, коли там вмирали 
лютою смертю сотні тисяч чолові-
ків, жінок і дітей? З боку очільни-
ків Кремля не вимагалися орга-
нізаційні зусилля або матеріальні 
засоби для радикального виправ-
лення становища. Потрібна була 
лише їхня добра воля. Однак Ра-
ковський тільки 10 січня 1922 го 
спромігся укласти з АРА угоду, ана-
логічну підписаній російським уря-
дом у серпні 1921 року.

 

Відповідь 
на всі запитання

Наявність антирадянських по-
встань в опанованій більшовика-
ми Україні радянська історіогра-
фія не заперечувала. Та і як вона 
могла це робити, коли радянську 
владу в середині 1919-го було лік-
відовано під впливом не так насту-
пу білогвардійців, як повсюдних 
антирадянських повстань, спричи-
нених продрозверсткою та праг-
ненням більшовицького керівни-
цтва насадити в селах комуни? 
Як можна було замовчати присут-
ність в Україні потужної армії Не-
стора Махна, який боровся з усіма 
політичними силами та їх збройни-
ми формуваннями, але час від часу 
укладав угоди з більшовиками?

У звіті уряду УСРР на VІ Всеу-
країнському з’їзді рад стверджу-
валося, що 1921-го в справі «зами-
рення» села зроблено більше, ніж 
за весь попередній період. Все-
українська НК подала відповід-
ну статистику: за 10 місяців року 
було виведено з боротьби різни-
ми засобами 444 отамани, серед 
них убито в боях 189, розстріляно 
дев’ятеро, заарештовано 84, до-
бровільно з’явилося з повинною та 
було амністовано 162. Більша час-
тина тих, хто з’явився з повинною, 
припадала на другу половину року. 
Чому саме так?

Радянська історіографія відпо-
відала на це так: повстанський рух 
почав спадати, коли селяни відчули 
благотворний вплив нової еконо-
мічної політики. Але ж методи хлі-
бозаготівель не змінилися в роз-
пачливій ситуації голодного року. 
Куди переконливішим є пояснен-
ня, що випливає з досвіду бороть-
би Нестора Махна. Переслідува-

ні кавалерійськими та броньови-
ми частинами Червоної армії мах-
новці зібралися 21 липня 1921-го 
на нараду в селі Ісаївка Таганрозь-
кого повіту. Обговорювалося пи-
тання: у якому регіоні продовжи-
ти боротьбу? «Батько» спробував 
змінити звичний, але небезпечний 
через насиченість військами регі-
он і вчинив рейд по донецьких і по-
волзьких степах. Та в умовах голо-
ду, що наближався, політична ак-
тивність селянства впала практич-
но до нуля. Ніким не підтриманий, 
Махно змушений був повернути 
тачанки на захід. Він перетнув спо-
чатку Дніпро, а потім Дністер й опи-
нився у вигнанні, у Румунії.

Лєнін вважав природний ката-
клізм, який уразив непокірну Укра-
їну, своїм найкращим спільником 
у придушенні «куркульського бан-
дитизму». Щоб поглибити голоду-
вання, у селян південних губерній 
забирали в рахунок продподатку 
останню зернину. Щоб голодуван-
ня тривало, відбираючи людські 
життя, в Україну не допускали іно-
земні благодійні організації. Голо-
дний селянин не міг протистояти 
владі. Уперше більшовики у сво-
їй багатобарвній терористичній 
практиці застосували розправу го-
лодом.

Закордонна допомога трива-
ла з березня 1922-го по червень 
1923-го. У серпні 1923 року, коли 
іноземні організації повністю роз-
горнули свою роботу, вони харчу-
вали 1,8 млн жителів неврожай-
них губерній проти 400 тис., забез-
печуваних ЦК Допгол при ВУЦВК. 
Отже, роль іноземних організацій 
була вирішальною. Тогочасна пре-
са високо підносила роль міжна-
родної пролетарської солідарнос-
ті. Натомість значення АРА та інших 
«буржуазних» організацій примен-
шувалося. Однак статистика пра-
вильно розставляє акценти: за пе-
ріод своєї діяльності Міжробдоп 
видав голодуючим в Україні 383 
тис. пайків, місія Нансена — 12,2 
млн, АРА —180,9 млн.

У 1922-му в Україні було за-
сіяно на 2,7 млн десятин менше, 
ніж попереднього року. Величез-
ний недосів у південних губерні-
ях унаслідок господарського роз-
орення селян було частково пере-
крито приростом посівних площ 
на Правобережжі та Лівобереж-
жі. Але республіка змушена була 
відрахувати з урожаю 1922-го по-
над 10 млн пудів зерна на експорт-
ні ресурси. Це невелика кількість, 
але й вона могла б полегшити ста-
новище голодуючих. Та в Москві 
зобов’язали українських керівни-
ків розпочати перерваний війнами 
експорт хліба, щоб отримати валю-
ту. Як експорт хліба, так і поставки 
в Росію призвели до того, що голод 
у південних губерніях протримався 
протягом усього 1922 року й три-
вав у першій половині 1923-го.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, 

професор, головний науковий 
співробітник відділу історії 

України 20—30 років ХХ століття  
Інституту історії України 

Національної академії 
наук України
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Український 
«президент» СРСР 
Микола Підгорний

18 лютого 
1903 року в селі 
під Полтавою на-
родився Микола 
Вікторович Під-
горний, номіналь-
ний глава краї-
ни в епоху Бреж-
нєва. Протягом 
двох десятиліть 
він грав поміт-
ну роль в радян-
ській політиці. 
Підгорний 12 ро-
ків займав пост голови Президії Верховної 
ради СРСР — де-юре вищий державний пост 
у країні.

І хоча за радянською конституцією тоді 
був колективний глава держави — Президія 
Верховної Ради СРСР, а по-суті країною ке-
рував генеральний секретар ЦК КПРС, Ми-
колу Підгорного на Заході називали «гла-
вою Радянської держави» і навіть «прези-
дентом».

Сам Підгорний був досить амбітним і 
честолюбивим. Одного разу він вночі за-
телефонував головному редактору «Прав-
ди» М. В. Зімяніну і зажадав, щоб у звіті про 
його зустріч з виборцями написали: «Пре-
зидент СРСР Підгорний». Зімянін почав по-
яснювати, що в конституції такої посади не-
має, і сказав Підгорному, що не може цьо-
го зробити без санкції ЦК. Про цей випадок 
доповіли Брежнєву. На це генсек відреагу-
вав словами: «У нас все є, не вистачало тіль-
ки президента! Тепер і він є, Підгорний дуже 
хоче бути президентом СРСР. Чого це його 
так заносить?».

Подейкують, що саме після цієї історії в 
оточення Брежнєва і виникла ідея, щоб «до-
рогий Леонід Ілліч» поєднав посади голо-
ви партії і держави, — напевне, боялись, 
що Підгорний і справді стане президентом 
СРСР.

Є ще одна весела історія про Миколу Під-
горного, але вона вже стосується іншої сфе-
ри — культури.

У 1960-і роки Москва стала налагоджу-
вати добрі стосунки з Ватиканом. Папський 
престол зі свого боку активно виступав за 
розрядку міжнародної напруженості.

І ось в 1967 році вперше в радянській 
історії з візитом до Ватикану відправився 
«президент СРСР» Підгорний.

Однак, «аби чогось не вийшло», напере-
додні поїздки вирішили відправити до Ва-
тикану досвідченого дипломата, який склав 
би програму візиту, заготовив для товариша 
Підгорного не тільки офіційну промову, але й 
деякі короткі спічі для пожвавлення бесіди. 
Ним був Федір Молочков.

Молочков звернув увагу, що в одному 
із залів Ватикану, через який повинна буде 
пройти радянська делегація, висить одне з 
ранніх полотен П'єра-Огюста Ренуара. Він 
подумав, що буде непогано, якщо Підгор-
ний, проходячи повз цю картину, покаже 
свою ерудицію та вразить Папу глибокими 
знаннями імпресіонізму.

І ось настає візит Підгорного. Згідно з 
планом, «президент СРСР» проходить повз 
зазначену картину і вигукує: «О! Прекрас-
ний ранній Рєпін!».

А тим часом радянський перекладач хо-
лоднокровно перекладає слова Підгорного: 
«О! Прекрасний ранній Ренуар!».

Але папський протоколіст виявився до-
питливим. Він трохи пізніше почав «діймати» 
Молочкова запитаннями, чи дійсно товариш 
Підгорний назвав прізвище Ренуара? Ди-
пломат пояснив, що, мовляв, вся справа у 
вимові. Французи кажуть «Парі», а росіяни – 
«Париж». Так і з прізвищами...

Папський чиновник, мабуть, задоволь-
нився такою відповіддю. Тепер так і значить-
ся у звіті Ватикану про зустріч Іоанна XXIII з 
Миколою Вікторовичем Подгорним, що, про-
ходячи повз одну з картин, радянський ке-
рівник здивував Папу своєю ерудицією, ви-
гукнувши: «О! Прекрасний ранній Ренуар!»

А фраза: «О! Прекрасний ранній Рєпін» 
залишилась в анекдотах.

Щороку в Україні 15 люто-
го вшановують учасників бо-
йових дій на території інших 
держав. На державному рівні 
ці заходи проводяться з 2004 
року на виконання Указу Пре-
зидента України Леоніда Куч-
ми. У тексті цього документу є 
загадкове формулювання «з 
метою вшанування громадян 
України, які виконували вій-
ськовий обов’язок на території 
інших держав». Ми пам’ятаємо, 
що Україна відновила свою 
державну незалежність тільки 
24 серпня 1991 року. І тому по-
встає питання, а кого вшанову-
ють?

Кого і куди посилала 
Україна на території 

інших держав?
Відповідь на це дає Указ 

Президента Л. Кучми від 15 
червня 2002 року «Про День 
миротворця», в якому сказа-
но про «вагомий внесок укра-
їнських миротворців у підтри-
мання стабільності у різних ре-
гіонах планети» і встановлено 
відзначати 3 липня День ми-
ротворця. Правда, потім у вла-
ді розібралися, що День мирот-
ворця відзначають на плане-
тарному рівні, і нема чого від-
окремлюватися…

Замість вказаного доку-
мента, 30 квітня 2003 року по-
бачив світ чинний і зараз Указ 
Президента України «Про Між-
народний день миротворців». 
У ньому вказано на «вагомий 
внесок миротворців у підтри-
мання стабільності у різних ре-
гіонах планети та підтримуючи 
рішення Генеральної Асамблеї 
ООН» і встановлено відзначен-
ня щороку 29 травня Міжна-
родного дня миротворців Ор-
ганізації Об'єднаних Націй.

Крім того, з 2014 року 
Збройні Сили України відбива-
ють російську агресію на влас-
ній території. Отже, 15 лютого 
– НЕ їхня дата…

«Військовий обов'язок» — 
«інтернаціональний 

обов’язок» вояків СРСР
Виявляється, мова йде про 

громадян СРСР з УРСР – вій-
ськовослужбовців Збройних 
Сил Радянського Союзу, яких 
посилали воювати на території 
інших держав. Їх називали «во-
їни-інтернаціоналісти», «інтер-
націоналісти». Що означають 
ці терміни?

Український інститут наці-
ональної пам’яті як централь-
ний орган виконавчої влади, 
який реалізує державну по-
літику у сфері відновлення 
та збереження національної 
пам’яті українського народу, 
ОФІЦІЙНО дав таке тлумачен-
ня цього терміну:

«Воїни-інтернаціоналіс-
ти — назва пов’язана зі вста-
новленням радянської влади 
в Україні (з діяльністю більшо-
вицьких т. зв. «червоноармій-
ських інтербригад», до особо-
вого складу яких входили ки-
тайці, угорці, чехи, німці, лати-
ші та інші іноземці), діяльністю 
комуністичної партії та агре-
сивною зовнішньою політикою 

СРСР: у складі т. зв. Інтернаці-
ональних бригад у ході Грома-
дянської війни в Іспанії 1936 
— 1939 рр. на боці республі-
канського уряду з боку СРСР 
брали участь підрозділи Чер-
воної армії та кадрові офіцери, 
які мали підроблені докумен-
ти та офіційно називалися «до-
бровольцями». Офіційним при-
водом для вторгнення радян-
ських військ до Угорщини 1956 
р., Чехословаччини 1968 р., 
Афганістану 1979 р. було саме 
«надання інтернаціональної 
допомоги» та виконання «ін-
тернаціонального обов’язку».

Отже, воїни-інтернаціона-
лісти — виконавці агресивної 
зовнішньої політики СРСР.

У чому полягала служба 
перших воїнів-

інтернаціоналістів 
Радянської Росії?

Творець Червоної армії 
Лев Троцький практикував для 
зупинки відступу військових 
частин і наведення в них ладу 
та дисципліни так зване «де-
сяткування», тобто розстрілю-
вали кожного десятого вій-
ськовослужбовця без огля-
ду на наявність чи відсутність 
провини, без слідства і суду. 
Виконавцями були підрозді-
ли «воїнів-інтернаціоналістів». 
Цей «цінний» досвід Йосип Ста-
лін використав у 1942 р. для 
зупинки відступу Червоної ар-
мії (наказ народного комісара 
оборони Союзу РСР № 227 від 
28 липня 1942 р.).

Проте, повернемося у часи 
становлення комуністичного 
режиму.

Типовий приклад: у ве-
ресні 1918 року, коли в Богун-
ському полку, який формував-
ся колабораціоністом Мико-
лою Щорсом в місті Унеча су-
часної Брянської області Росії 
для війни проти Української 
держави, спалахнув бунт про-
ти жорстоких репресій чекіс-
тів на чолі з Фрумою Хайкіною, 
дружиною Щорса. У його при-
душенні активну участь взяв 
її загін воїнів-інтернаціоналіс-
тів, що складався з китайців. Їх 
навербували з числа робітни-
ків, що були зайняті на будівни-
цтві залізниці.

Отже, перших «інтернаціо-
налістів» використовували на-
самперед як карателів і охо-
ронців (В. Леніна та верхівку 
влади комуністичного режиму 
у той час охороняли латиські 
стрільці).

Де воювали «воїни-
інтернаціоналісти»?
Леонід Кучма з ініціативи 

громадських організацій ви-
значив День вшанування учас-
ників бойових дій на терито-
рії інших держав — 15 лютого. 
Ця дата традиційно символізує 
закінчення збройної інтервен-
ції СРСР до Афганістану, відпо-
відно, виведення радянських 
військ із цієї країни.

Український та інші народи 
СРСР за імперіалістичні амбі-
ції московських вождів у чужій 
країні тільки за офіційними да-
ними заплатили 15051 життів 

своїх синів на виконання цьо-
го самого «інтернаціонально-
го обов’язку». Ще 54000 осіб 
було поранено і 414000 хворі-
ли. Неофіційна статистика ма-
лює ще більш трагічні наслід-
ки комуністичної авантюри: 
140000 людей вбито, 350000 
поранено. ЗА ЩО?

У перші роки радянської ві-
йни в Афганістані комуністич-
не керівництво заборонило 
відкрито ховати загиблих вої-
нів, вказувати на могилах, де 
і чому їх було вбито. Ось вам і 
витоки сучасної традиції став-
лення до «добровольців» – вій-
ськовослужбовців Збройних 
сил Російської Федерації, які 
загинули під час агресії проти 
України.

Проте, не можна обмеж-
уватися тільки згадками про 
радянську агресію проти Афга-
ністану. Вихідці з України в ла-
вах армії СРСР як «доброволь-
ці», «воїни-інтернаціоналісти», 
«інтернаціоналісти» воювали 
в країнах Європи, Азії, Африки, 
Латинської Америки. Здебіль-
шого ці «відрядження» утаєм-
ничувалися державою. Ті, кому 
пощастило повернутися живи-
ми, не мали права про це го-
ворити…

Отже, скільки їх було, скіль-
ки загинуло і поранено? Повні 
відповіді на ці та інші питан-
ня ще попереду, після повно-
го розсекречення російських 
архівів.

Як і за що Україна 
вшановує учасників 

бойових дій на території 
інших держав?

Україна вшановує учасни-
ків бойових дій на території ін-
ших держав як жертв агресив-
ної зовнішньої політики Крем-
ля під червоним прапором із 
п’ятикутною зіркою та серпом 
і молотом. На совісті керівни-
цтва Радянського Союзу заги-
бель, поранення, хвороби та 
зламані долі цих людей.

Не зі своєї волі, а за зло-
чинними наказами керівни-
цтва СРСР, з метою реалізації 
імперіалістичних планів зму-
шені були наші земляки їхати у 
чужі країни та виконувати свій 
військовий обов’язок.

Саме тому 15 лютого важ-
ливо проводити меморіальні 
заходи за участі представни-
ків органів влади, покладати 
квіти до могил і пам’ятників, 
пам’ятних знаків, приділяти 
увагу живим. Варто відзначати 
учасників бойових дій на тери-
торії інших держав за особисті 
людські якості, військову май-
стерність, виучку. А головне 
— акцентувати увагу на їхніх 
діях в тих бойових умовах за-
для рятування своїх бойових 
товаришів.

Таким чином Україна 
пам’ятає всіх українців без 
огляду на етнічну приналеж-
ність та участь у неправедних 
війнах і конфліктах. Це симво-
лізує важливість цінності жит-
тя кожної людини, співчуття, 
людяність…

Серед учасників бойо-
вих дій на території інших дер-
жав, насамперед тих, хто взяв 

участь у війні в Афганістані, 
є така категорія людей, яких 
Україна не просто вшановує, а 
славить. Хто вони?

Це ті, хто зробив свій осо-
бистий вагомий внесок у роз-
будові держави Україна, її 
Збройних Сил, взяли участь у 
миротворчих місіях ООН. Саме 
їх військова підготовка та до-
свід участі в реальних бойо-
вих діях став безцінним даром 
країні, коли з 2014 року дове-
лося відбивати російську агре-
сію.

Одним із таких героїв був 
Олег Міхнюк, уродженець с. 
Мала Дівиця Прилуцького ра-
йону Чернігівщини. У 1984 — 
1985 роках воював в Афга-
ністані. Там двічі отримав по-
ранення, був нагороджений 
орденом Червоної Зірки та ме-
даллю «За відвагу».

У незалежній Україні був 
одним з ініціаторів і засновни-
ків Української спілки вете-
ранів війни в Афганістані, за-
ступником голови організації з 
питань медико-соціальної ре-
абілітації ветеранів та військо-
во-патріотичного виховання 
молоді. Українська держава за 
цю діяльність відзначила його 
орденами «За мужність» ІІІ сту-
пеня та ІІ ступеня.

Під час Революції гідності 
та російській агресії він ділом 
показав, що означають понят-
тя громадянин України, україн-
ський патріотизм. На Майдані 
він очолив 8-му («афганську») 
сотню, що охороняла мирний 
громадянський протест. Його 
з любов’ю називали «сержан-
том з розумом офіцера». Това-
риші по службі розповідають, 
що він був природженим орга-
нізатором, системно мислив і 
вмів грати на випередження: 
організував цілодобову охо-
рону лікарень, де лежали май-
данівці. А після втечі Янукови-
ча «афганці» взяли під охоро-
ну Національний банк України 
і аеропорти. Сам Михнюк був у 
всіх «гарячих точках» Майдану.

З початком російської 
агресії пішов добровольцем до 
24-го батальйону територіаль-
ної оборони «Айдар». Старший 
сержант, командир «афган-
ської» роти.

Загинув 20 серпня 2014 
року, прикриваючи відхід сво-
го загону під час мінометного 
обстрілу біля селища Новосвіт-
лівка Краснодонського району 
Луганської області. Похований 
у Києві.

Указом Президента Украї-
ни від 21 серпня 2014 року на-
городжений орденом «За муж-
ність» І ступеня (посмертно). 
Указом Президента України від 
21 серпня 2015 року Олегу Міх-
нюку присвоєно звання Герой 
України з удостоєнням ордена 
«Золота Зірка» (посмертно).

У Деснянському районі 
Чернігова вулицю Воїнів-інтер-
націоналістів перейменовано 
на вулицю Олега Міїнюка, на 
цій вулиці на честь героя вста-
новлено меморіальну дошку.

 
Сергій БУТКО,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Війни на чужій землі 
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Нотатки про Голодомор

Наші видатні земляки

Чекає на свого дослідника і тема долі вчи-
тельства в роки Голодомору. Цілком погоджу-
ємось із словами відомої чернігівської до-
слідниці Тамари Павлівни Демченко, яка за-
уважує, що «від голоду потерпали і сільські, і 
райцентрівські вчителі». Водночас із учителя-
ми того часу не все так просто. Попри те, що 
слово «вчитель» для пересічної людини сприй-
мається виключно як сіяч доброго, розумного 
і вічного, слід мати на увазі, що комуністична 
селекція чи не в першу чергу торкнулася саме 
вчительства.

Вже влітку 1919 р., коли радянська влада 
тільки-но закріпилася на Чернігівщині, вчите-
лів залишали на посаді тільки після того, як їх 
лояльність до нової влади засвідчували місце-
ві сільради, комбіди чи активісти. Власне, за-
вданням школи з самого початку 1920-х років 
було не так навчити дітей, як виховати їх у ко-
муністичному дусі. Тому кадри підбирали від-
повідні і тасували їх за найменшої підозри у 
нелояльності.

Влада і в 1932 — 1933 роках з підозрою 
ставилася до вчительства. Бо тодішні люм-
пени-активісти на дух не переносили інтелі-
генцію, постійно вбачаючи в них потенцій-
них зрадників ідей Леніна-Сталіна. Тож пошук 
«зрадників» світлого майбутнього не припи-
нявся. Хоча вже підростало покоління молоді, 
вихованої на комуністичних ідеалах, яка витіс-
няла старі кадри і сама ставала частиною сіль-
ського активу. Такі вчителі сумлінно працюва-
ли в сумнозвісних «бригадах», комуністичним 
вихованням дітлахів займалися за покликом 
душі. 

Вчительство постійно перебувало під не-
ослабною увагою влади. Водночас держа-
ва вирізняла вихованців майбутніх поколінь 
з-поміж простого люду, і під час Голодомору 
вчителі харчувалися із спецрозподільників — 
як типова комуністична номенклатура. Вони 

часто жалілися на неналежне забезпечення 
продовольством, тоді як їх продовольчі пайки 
для тогочасних селян могли видатися манною 
небесною.

Так, 19 квітня 1933 р. група вчителів-пен-
сіонерів та їхніх утриманців із Прилук скаржи-
лися до Всеукраїнського комітету профспілок 
працівників освіти на позбавлення їх хлібного 
пайка. Деякі витяги з листа: «Минулого року в 
жовтні місяці всім прилуцьким учителям, при-
кріпленим до закритого вчительського роз-
подільника, перед святом Жовтневої револю-
ції було додатково видано 12,5 ф[унтів] пше-
ничного борошна… З 16 квітня всім учителям, 
прикріпленим до розподільника, збільшена 
норма щоденного хлібного пайка на 100 г на 
голову, родині теж по 100 г на утриманця, цеб-
то всі вчителі м. Прилуки одержують тепер по 
500 г хліба і по 200 г на утриманця».

Микола Сильвестрович Ізбенко (1916 р. н.) 
із Кобижчі Бобровицького району навчався в 
Чернігівському медичному технікумі, але че-
рез голод полишив навчання: «Я зважив: все-
таки вчителям дають пайок — 8 кг муки і кіло-
грам крупів. Можна вижити. Повертаюсь у Ні-
жин, беру призначення в Рябушинську почат-
кову школу». 

Далі він пише, що діти «на уроках майже 
не працюють. Похиляться на парти, підкладуть 
руки під голови і так лежать до кінця уроків. 
Виснажені, худі, повна апатія до всього. У кла-
сі щодень меншає учнів. І незабаром настає 
день, якого можна було сподіватись. Жоден 
учень у клас не прийшов». Микола Сильвестро-
вич співчуває опухлим дітям, але з його розпо-
віді стає зрозуміло, що сам він голод переніс 
набагато легше.

Зуй Віктор Дмитрович із Орлівки Новго-
род-Сіверського району: «Восени 1933 року пі-
шов я у перший клас. У школі нам давали таріл-
ку супу. Учителька слідкувала, щоб я (колгосп-

ник) не купив за 5 копійок талон на суп і не пе-
редав його «індусу» – хлопчику, батько якого не 
вступив до колгоспу. Суп для цього хлопця ко-
штував 15 копійок…».

Були непоодинокі випадки, коли директо-
ри шкіл водночас обіймали посаду секретаря 
партійної організації, а вчителі входили до бри-
гад активістів.

Негода Ольга Костянтинівна з Борзни: «В 
1933 році нас, учителів, направили по хатах 
агітувати за вступ до колгоспів».

У селі Охиньки Прилуцького району «пар-
торг колгоспу, він же зав. школою Гайдай Ф. І. 
у п’яному вигляді наніс побої колгоспникам». 

У Петрушині Чернігівського району 1 січня 
1933 р. директором школи призначили Кіндра-
та Неділька, який водночас очолив сільський 
партосередок. На чолі останнього протримав-
ся не більше двох місяців. Тоді ж смертельно 
поранив колгоспника Микиту Кисловця. Як 
пояснював під час партійної чистки 1934 р.: 
«В тому році був такий випадок, коли я пішов 
до сільради на Пленум через шкільний сад (це 
було приблизно 11 годин вечора), я почув в ку-
щах шорох і на цей шорох я став стріляти, але 
я не звернув уваги, що то був за шорох, і пішов 
до сільради. На другий день мені казали, що 
хтось ранив людину, яка через декілька днів 
померла. По цій справі велось слідство, яке 
показало, що людину не я вбив, а це просто 
було непорозуміння». 

Як бачимо, вбивство невинної людини ди-
ректор школи вважав всього лише непорозу-
мінням. Тоді К. Л. Неділька виключили з партії, 
але не за вбивство, а за «зажим самокритики».

У тому ж селі Петрушині вчителька і кан-
дидат у члени КП(б)У Сіриченко Олена Іванів-
на, яка «виявила себе як активний робітник 
та виконавець покладених на її заданій пар-
тосередку», влітку 1932 р. переведена в дійсні 
члени партії. В серпні вона була серед тих, хто 

«обговоривши план хлібозаготівлі, … считають 
план реальним і приймають його в цілому». Для 
проведення масової роз’яснювальної роботи 
була прикріплена до кутка «Барбашівщина», а 
весною 1933-го — до колгоспної бригади № 3. 
18 січня 1933-го 30-річна Олена Іванівна (на 
той час вдова) вийшла заміж за односельця 
Андрія Мазура. А в 1934-му писала скаргу до 
комісії з партійної чистки на Кіндрата Неділь-
ка, який роком раніше «за мед прийняв у кол-
госп куркуля Ющенку Грицька». 

До сільського партосередку входив та-
кож попередник Неділька на посаді директо-
ра школи Яків Силович Андрієвський. Він теж 
голосував за план хлібозаготівлі і входив до 
складу агітаційної групи. А коли 1 січня 1933 
р. перейшов на роботу в Кувечичі, Петрушин-
ська сільрада надала йому позитивну харак-
теристику, відмітивши, що за весь час пе-
ребування в партосередку «неуклонно і по-
большевицькому переводив в життя всі поста-
нови партії та Радянського уряду».

Таким чином, комуністичний режим, роз-
глядаючи учительство, як одну з опор утриман-
ня та зміцнення своєї влади, важливий інстру-
мент агітаційно-пропагандистської роботи се-
ред населення, виховання нової породи «совєт-
ських людей», у 1920 — 1930 роки наполегливо 
позбавлявся всіх «ворожих», «підозрілих», «не-
певних» представників цього професійного се-
редовища. Відмічені Т. П. Демченко та іншими 
дослідниками факти голодування у час геноци-
ду та інших репресій до кінця 1930-х років (на-
приклад, 1937 — 1938 рр.) щодо учителів, були 
завершальними акордами селекції, формуван-
ня потрібних їм педагогічних колективів.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Сергій БУТКО

Український інститут національної пам’яті.
м. Чернігів

20 лютого 1889 р. в селі Ір-
жавець Прилуцького повіту 
Полтавської губернії (нині Ічнян-
ський район Чернігівщини) на-
родився видатний український 
композитор Лев (Левко) Мико-
лайович Ревуцький.

Мав абсолютний слух. У 4 
роки вивчив ноти, за рік почав 
навчатися грі на фортепіано. 
Закінчив Музично-драматичну 
школу Миколи Лисенка в Києві, 
навчався в Київській консерва-
торії та Київському університеті.

У 1918-му повернувся в рід-
ний Іржавець. Працював діло-
водом на залізничних станціях в 
Ічні та Прилуках. Був заарешто-
ваний ЧК як «царський офіцер» 
(добровольцем пішов на фронт 
під час Першої світової війни), 
засуджений до розстрілу і вря-
тований лише завдяки старшо-
му брату Дмитру. Навесні 1920-
го Левку Ревуцькому не дозво-
лили відкрити музичну школу в 

Прилуках через «класову небла-
гонадійність».

З 1924-го викладав у Музич-
но-драматичному інституті ім. М. 
Лисенка, Київській консерва-
торії. Велику популярність мали 
його Симфонія № 2 і Концерт 
для фортепіано з оркестром № 
2, хоча й ганьбилися тодішніми 
критиками за формалізм.

До 1941-го разом із бра-
том Дмитром (1881 — 1941), 
відомим музикознавцем, пере-
бував під постійним наглядом 
спеціальних органів, їх імена як 
«буржуазних націоналістів» про-

ходять у ряді справ репресова-
них діячів української культури.

Автор багатьох музичних 
творів. Здійснив понад 120 об-
робок українських народних пі-
сень та пісень інших народів. За-
початкував нові напрями роз-
витку української фортепіанної 
музики (Соната, Прелюдії, Кон-
церт для фортепіано). Відомий 

як ретельний музичний редак-
тор творчості Миколи Лисенка.

Доктор мистецтвознавства 
(1941), народний артист СРСР 
(1944), академік Академії наук 
УРСР (1957), депутат Верховної 
Ради України ряду скликань. 
Хоча був людиною скромною і 
ніколи не вимагав до себе осо-
бливої уваги.

Як зазначає дослідниця Ва-
лентина Кузик: «Таїну «мудрої 
музики» Л. Ревуцького вивча-
ло багато дослідників… Але світ 
музики, полишений нам Май-
стром, має такий неосяжний 

огром, що дає простір для нау-
кового й психологічно-естетич-
ного пошуку на століття вперед».

Помер 30 березня 1977-го в 
Києві, похований на Байковому 
кладовищі.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ 

Український інститут 
національної пам’яті

м. Чернігів 

12 листопада 1808 року в с. 
Варва на Чернігівщині у родині 
священика народився Осип 
Бодянський.

Навчаючись у духо-
вній семінарії в Пере-
яславі, захопився фоль-
клористичними студія-
ми. У 1834 р. закінчив 
Московський універ-
ситет. Протягом 1837 
— 1842 pp. перебував 
у науковому відряджен-
ні у південних та західних 
слов’янських країнах. 

У1842 — 1868 pp. був про-
фесором Московського універ-
ситету, а з 1845 року — секретарем 
Московського товариства історії та ста-
рожитностей. У 1846 — 1848 pp. І 1858 
— 1877 pp. Осип Бодянський редагу-
вав університетське періодичне видан-
ня «Чтение Московского общества исто-
рии и древностей российских», де опублі-
кував багато цінних матеріалів з історії 
України, народні пісні.

Бодянський у своїх працях «Розгляд 
різних поглядів про давню мову північ-
них і південних русів» (1835, рос. мовою), 
«Г. [господину] возводителю к общесла-
вянскому коренному звуку» (1843), у лі-
тературно-критичні розвідці про твори Г. 
Квітки-Основ'яненка (1834) обгрунтував 
давність і самобутність української мови, 
досліджував її історію, фонетику, грама-
тику, стилістику, обстоював фонетичні 
принципи українського правопису, нор-
малізацію української літературної мови 
на основі полтавського діалекту. Запо-
чаткував порівняльне вивчення україн-
ської та інших слов'янських мов. Пере-
клав російською мовою ряд праць П. Ша-
фарика та ін. слов'янських учених. 

Зібрані Бодянським українські на-
родні пісні опублікував у кн. «Українські 
народні пісні в записах Осипа та Федо-

ра Бодянських». Автор праць 
з історії «Про погляди 

відносно походження 
Русі» (1835 рік), «Про 

час виникнення 
слов'янських пле-
мен» (1855 рік), 
«Розгляд різних 
думок про давню 
мову північних і 
південних русів» 
(1837 рік) та ін. 

Послідовно від-
стоював самобут-

ність і самостійність 
української мови й літе-

ратури. У 1846 році впер-
ше видав «Літопис Самовидця» 

(можливий автор – Р. Ракушка-Романов-
ський) та «Історію Русів», був ініціатором 
видання «Народних пісень Галицької і 
Угорської Русі» Я. Головацького.

Бодянський був знайомим і пере-
бував у дружніх стосунках з М. Гоголем, 
Т. Шевченком, М. Максимовичем. Найви-
ще цінував він дружні контакти з Шевчен-
ком. Обговорював з ним видання «Живо-
писной Украины», зацікавив Кобзаря іс-
торією чехів та Шафариком, котрому укра-
їнський поет присвятив поему «Єретик». 
Плануючи видання всеслов’янського аль-
манаху, Бодянський переписав для нього 
15 творів Шевченка. Він підтримував по-
ета в роки заслання, переживав за його 
важку долю, як за рідного брата. Уболі-
вав, скільки Шевченко міг би створити 
шедеврів, якби не те вороже заслання. 9 
травня 1861 р. О. Бодянський був серед 
тих, хто прощався з Шевченком у церкві 
Тихона-чудотворця у Москві.

Помер О. Бодянський 18 вересня 
1877 року в Москві, де й похований.

 
Леся БОНДАРУК, 

Український інститут 
національної пам’яті

Вчителі на службі режиму

Осип Бодянський — філолог, 
історик, фольклорист, видавець 

Лев Ревуцький — композитор, 
педагог, мистецтвознавець

Софія і Лев Ревуцькі. 1916 р. 

Брати Дмитро та Левко 
Ревуцькі – гімназисти 

Прилуцької гімназії. 1899 р. 
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Батурин — гетьманська столиця

Вже багато років науковці 
відділу «Садиба Кочубеїв» за-
повідника «Гетьманська сто-
лиця» поступово розкривають 
життєвий шлях представни-
ків родини генерального суд-
ді Василя Леонтійовича Ко-
чубея. В попередніх статтях 
ми описували життєві стежки 
доньки судді – Мотрони Васи-
лівни, яка за версіями істори-
ків С. О. Павленка, Д. М. Бан-
тиш-Каменського та з мате-
ріалів «Родинної хроніка Ко-
чубеїв» Аркадія Васильовича 
Кочубея стала дружиною сина 
ніжинського полкового суд-
ді Василя Семеновича Чуйке-
вича. Інша донька, Ганна Ва-
силівна, в 1698 р. вийшла за-
між за племінника гетьмана 
І. Мазепи Івана Обидовського. 
Її долю частково описала док-
тор історичних наук Тетяна Таї-
рова-Яковлева. 

В даній статті на матері-
алах епістолярної спадщини 
спробуємо відкрити деякі сто-
рінки життя ще однієї дочки 
генерального судді Василя Ко-
чубея — Параски Василівни (? 
– 1726).

Параска Василівна в 1717 
р. вийшла заміж за бунчуково-
го товариша переяславського 
полку Федора Івановича Су-
лиму (бл.1690 — 1726). В по-
дружньому житті Параскеви 
та Федора Сулим народились 
доньки Ганна, Уляна, Єлена, 
Варвара й один син. Він у ро-
дині був найменшим. З епісто-
лярної спадщини роду Сулим, 
яку опрацював історик О. Ла-
заревський, маємо відомості 
про піклування чоловіка про 
свою родину.

Федір Іванович як пред-
ставник козацької старши-
ни бере участь у військових 
баталіях 1709 року під Пол-
тавою на боці московського 
царя Петра І. У 1724 — 1726 
роках бере участь у російській 
військовій експедиції до Гілян 
(перська провінція на півден-
но-західному узбережжі Кас-
пійського моря). Перебуваючи 
в цій експедиції, він активно 
листувався зі своєю матір’ю 
Марією Леонтіївною, повідо-
мляючи, що: «благополучно 
повернувся на р. Сулак, брав 
участь у «баталії в горах пер-
сидських». А також, що дове-
деться зимувати тут, і просив 
надіслати для нього до Цари-
цина (сучасний Волгоград ) 
провіант: «горілки куфов про-
стой доброй 6 или сем и до-
брой досяжних барель три, 
сала бочку да крупов греча-
них з бочку». 

Участь у загарбницьких ві-
йнах Російської імперії була 
тяжкою повинністю для укра-
їнських козаків: не вистачало 
одягу, продуктів харчування, 
тому і зверталися до рідних по 
допомогу. Окрім прохання про 
харчі він закликав матір та 
рідного брата Івана попіклу-
ватися про його дружину Па-
раску Василівну, просячи про-
являти «ку жене моей любов-
ную склоность».

В листопаді 1725 р. він 
знову звертається до мате-
рі з проханням про продукти 
харчування та нагадує, що до-

ручає свою дружину з дітьми 
її материнській опіці. Також 
просить і брата з дружиною 
виявляти до його сім’ї любов 
і ласку.

Не судилося Федору Іва-
новичу повернутися з походу: 
він загинув 25 серпня 1726 р. 
у військовій баталії. Похова-
ли його далеко від рідної до-
мівки. Для Параски Василів-
ни настали тяжкі часи, на ру-
ках в неї було 5 дітей. Та біда 
не приходить одна. Син, про-
довжувач роду і прізвища, 
в цей же рік потонув. Не ви-
тримало материнське серце 
стільки горя, і вона «з печалі» 
того ж 1726 року також пішла 
з життя. Опікункою для осиро-
тілих дітей стала бабуся Марія 
Леонтіївна.

У своєму заповіті, укладе-
ному 13 січня 1728 р. і вне-
сеному в переяславські ка-
федральні канцелярські кни-
ги, Марія Леонтіївна Сулима 
поділила свої маєтності між 
синами Іваном, Степаном і 
Семеном, а також заповіда-
ла частину спадщини онукам 
– донькам Федора та синові 
покійного Самійла. «Своїм 4 
онукам – донькам померло-
го старшого сина Федора – 
2 хутори (Попереченський у 
Стародубському полку з ґрун-
том, гаями, полями, сіножа-
тями, млином на р. Стечні в 2 
кола з ступником та винницю 
та інший в степу Яготинсько-
му Переяславського полку на 
р. Журавці), млин у 2 кола на 
греблі в Баришівці. с. Кучаків, 
виділене батьками Федору». 
А також застерігала захища-
ти права дітей, що залишили-
ся сиротами, і наказувала си-
нам своїм «позостал и по не-
божчику синов моем Федоре 
четыре дочери, всех дому на-
шого добр виховании и пови-
дованнии быть повинни».

В 1729 р. бабуся померла, 
і знову постало питання опіки 
над сиротами. Тепер до спра-
ви долучився рідний брат Па-
раски Василівни, полтавський 
полковник Василь Васильо-
вич Кочубей. Він звернувся до 
рідного брата Федора Семена 
Сулими з проханням зберегти 
все майно, яке залишилось їм 
у спадок. В подальшому, судя-
чи з поділу маєтків Сулим, та 
тих, що належали Параскеві 
Василівні Кочубей, доньки Па-
раски та Федора Сулим були 
непогано забезпечені, видані 
заміж. Нам відомо, що одна із 
них, Уляна Федорівна, вийшла 
заміж за Єремія Степановича 
Корсуня, який у 1740 р. отри-
мав від батька у спадок с. Сло-
бідку з 47 дворами в Лубен-
ській сотні.

Так склалося історично, 
що життєвий шлях доньок Ва-
силя Леонтійовича Кочубея в 
публікаціях майже не висвіт-
лений. І тільки завдяки епіс-
толярній спадщині ми маємо 
можливість відкрити бодай 
невеликий відрізок їх особис-
того життя.

Наталія ДРОБЯЗКО, 
завідувач відділу 

«Садиба Кочубеїв»
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Параска Василівна 
Кочубей

«Продовгуватий і твердий овал, 
чорної сукні розтруби. Юна бабуся! Хто 
цілував ваші погордливі губи?» Ці ряд-
ки російської поетеси Марини Цвєтає-
вої спливають в пам’яті, коли вдивляю-
ся в цей старовинний портрет у побитій 
шашелем дерев’яній рамці. Ніжне об-
личчя, тверде підборіддя. Пристрасний 
погляд глибоких очей. Міцно стулений 
вольовий рот. Красиве густе волосся. 
Хто вона, чарівна юна пані, що дивить-
ся зі старої фотографії на стіні бідної 
старої селянської оселі?

Це Рене Перрей. Фото зроблене у 
Парижі на початку двадцятих. Звідти й 
модне вбрання, золотий ланцюжок із 
слоником на ніжній шиї. На щастя.

…Про яке щастя може мріяти ді-
вчина у шістнадцять років? Звичайно 
ж, про прекрасного принца на білому 
коні, який впаде перед тобою на коліна 
і попросить твоєї руки. Уявіть: Франція, 
місто Нант. Щойно скінчилася Перша 
світова війна, яка зруйнувала колись 
велику і небідну французьку сім’ю. В 
шістнадцятирічної Рене не залишило-
ся нікого, крім бабусі і старшої сестри 
Франсіни, яка забрала Рене із сиріт-
ського притулку при монастирі. Бабуся 
тримає бістро (кафе) у Нанті, Рене до-
помагає їй. А краєм ока придивляєть-
ся до тих, хто заходить перекусити: чи, 
бува, не трапиться серед них той самий 
принц? І він прийшов. Високий, став-
ний. З м’яким і пристрасним поглядом 
великих блакитних очей. Густе русяве 
волосся зачесане по-модному, коком. 
Гарний костюм. Зразу видно: людина із 
Парижа. 

Данило теж відразу помітив її. В неї 
були незвичайні очі, карі, з райдужною 
оболонкою. Через це здавалися по-
особливому блискучими, жвавими. На 
перший погляд, нічого особливого: ма-
ленька на зріст, тендітна. А кине оком 
— ніби обпече. Та Данилові не впер-
ше знайомитися з дівчатами. Жінки за-
вжди вирізняли бравого солдата ро-
сійського експедиційного корпусу. Тож 
із солдатською прямотою представив-
ся:

— Даніель Курач, робітник заводу 
Рено у Парижі. З України… 

— А що таке Україна? — здивова-
но підняло брівки дівча. Довелося по-
яснювати, що це в далекій Росії. Екс-
педиційний корпус, де служив Данило 
Курач, на прохання французького уря-
ду був направлений російським царем 
Миколою II до Франції. У той час Фран-
ція знемагала від невдач у боях із нім-
цями. І російські солдати, які прибули у 
квітні 1916 року до Марселя, дуже до-
помогли французам у битві на полях 
Шампані. 

Після війни далеко не всі російські 
солдати змогли повернутися на бать-
ківщину. Європа, яка не встигла відійти 
від жахливої бійні, була охоплена по-
жежею революції. Після того, як вона 
спалахнула в Росії, звідти надійшов на-
каз — роззброїти російський експеди-
ційний корпус. Солдатів розкидали по 
різних департаментах Франції. Данило 
Курач опинився в Парижі. Що привело 
його в Нант? Вочевидь, доля. І вже не 
хотілося повертатися без Рене до сто-
лиці. Та чи схоче дівчина із поважного 
сімейства вийти за людину без роду і 
племені? На щастя чи нещастя, він теж 
запав їй у серце.

 — Я маю у придане кафе. А що 
маєш ти? — запитала для годиться.

 — А у мене аж дві лавки, — не мор-
гнувши оком, відповів Данило. Тоді 
Рене іще не знала, що він уміє жарту-
вати із серйозним обличчям. Смисл 
цих слів вона зрозуміла пізніше. У них 
було все, що потрібно для щастя: мо-
лодість, любов, гроші. Вони жили в од-
ному з найпрекрасніших міст світу — 
Парижі. Тут народився первісток, яко-

го назвали на честь батька Даніелем. 
Але Данилові для повного щастя не 
вистачало одного — його рідної Пав-
лівки. Як часто йому снився сосновий 
лісок біля батьківської хати, що нази-
вають хвойками, і річечка Бичалка, де 
тіпають льон і заготовляють торф на 
зиму. Як давно не бачив батьків і сес-
тер. Аж чотири дівки на виданні мали 
Курачі і лише одного сина, спадкоємця. 
Оце найбільше і пекло Данилові: як там 
дома без нього? Хто доглядає його ко-
ней, хто успадкує батькове хазяйство, 
землю? Вже вісім років, як війна віді-
рвала його від неї, та ні вона, ні кохан-
ня, ні сите чужинське життя не притлу-
мили любові до своєї землі. Та й кому 
він потрібен тут, на чужині? Не дарем-
но ж кажуть: де народився, там і зго-
дився. Тим більше, міжнародний Чер-
воний Хрест береться допомогти та-
ким, як він, колишнім солдатам Росії, 
повернутися на батьківщину. Такі були 
Данилові аргументи. І Рене погодилася 
з чоловіком.

У 1923 році молоді вирішили пере-
братися в Україну. Пароплав на Одесу 
відправлявся з Марселя. Рене до кін-
ця життя згадувала той день. Російські 
солдати сідають на корабель. А на бе-
резі залишаються їхні французькі дру-
жини з дітьми. Сльози, крики прощан-
ня. Жінки, які розлучаються з кохани-
ми навіки, у відчаї кидаються разом із 
дітьми у воду, намагаючись наздогнати 
корабель. Рене міцніше притискається 
до чоловікового плеча. Їй знову пощас-
тило: вона законна, вінчана дружина, і 
їй дозволено їхати із своїм чоловіком. 
Тоді здавалося, що вони летять назу-
стріч своєму щастю…

І ось вони в Україні. Павлівка вия-
вилася значно далі, ніж могла собі уя-
вити Рене. Майже два тижні гуркотіли 
вони возом бруківкою, а то й взагалі 
по бездоріжжю, з двомісячною дити-
ною на руках до Чернігова. 

Данило не приховував радості. Усе 
тут йому було милим. Здавалося, дере-
ва, луки, річки всміхаються назустріч. 
Ось і Павлівка. Глянула Рене — і мало 
не зомліла. Так, це не Париж. А головна 
і єдина сільська вулиця — не Єлисей-
ські Поля. Вся в ямах і ковбанях.

По обидва боки — дерев’яні хати під 
соломою, такі ж чорні, як і їхній хліб. В 
усьому проглядається убогість. Ніби й 
справді це місце забуте Богом і людьми. 

— А де ж твої лавки? — не стерпіла, 
запитала чоловіка. 

— А ось, — завів до напівтемної 
низької хати і показав на дві дерев’яні 
лави, які стояли попід стіною…

З милим, кажуть, скрізь рай. З ми-
лим, та не завжди із його мамою. Як 
часто уявляла собі Рене зустріч із све-
крухою. Ось вийде їй назустріч така ж 
ставна, як і Данило, така ж ясноока 
його мама, і обніме, й поцілує свою 
нову доню, яка поїхала заради її сина 
на край світу. Тож до зустрічі із свекру-
хою готувалася ретельно. Вдягла золо-
ті сережки і заколола коси заколкою 

із перлами — все це залишилося їй у 
пам’ять про рідну маму. Отак у довгій 
шовковій паризькій сукні, з немовлям 
на руках і постала перед старою Курач-
кою. Побачивши заморську цяцю, та 
не змогла приховати розпачу: 

— Кого привіз? Німкеню!— заго-
лосила на всю хату. — А які дівчата тут 
тебе чекали…

Запальною була Рене, гарячою. 
Хоч і не знала української мови, та све-
крушині слова зрозуміла. Як хотілося 
повернутися і побігти звідси геть світ 
за очі! Та схаменулася: тут її любов, Да-
нило, якому вона перед вівтарем дава-
ла клятву вірності. І Рене залишилась.

Було це на Петрівку, на самісінь-
ке літнє пекло. Вийшла Рене з дитиною 
до Бичалки на луках погуляти. Біла сук-
ня, кокетливий капелюшок. Справжня 
«французка», як охрестили її у Павлівці. 
Поклала малого Данилка на травичку, 
розкрила над ним мереживну парасоль-
ку… Хто ж міг знати, що павлівські коні, 
які паслися неподалік, перелякаються 
і кинуться навтьоки. Спіймав їх Данило 
аж за сусіднім селом. Повернувся дуже 
сердитий і мовчки вшкварив налигачем 
по худеньких жінчиних плечах…

Так починалося її нове життя. Жит-
тя української селянки. Не треба й ка-
зати, якою ціною вдалося їй пізнати 
сільську науку. Стара Курачка була ві-
дома крутим характером. Тож «німке-
ню» ніби не помічала. Усієї сільської ро-
боти навчала Рене старенька Данило-
ва бабуся. Варити борщ, тіпати коноплі 
на Бичалці, заготовляти на зиму торф, 
прясти, ткати, жати — все доводило-
ся опановувати з азів. Один Бог знає, 
якою ціною далося це вчорашній тен-
дітній парижанці.

Чи плакала вона в подушку, чи мо-
лилася своєму католицькому богу, чи 
кляла свою долю? Ніхто з людей не ба-
чив її сліз. А скарг і нарікань у Павлів-
ці просто не почули б. Суворий тут люд, 
який звик тяжко трудитися на землі 
без усяких там викрутасів. Не залиша-
лося Рене нічого, як назавжди захова-
ти у скриню шовкову сукню та золоті 
мамині прикраси і впрягтися у сімей-
ний віз.

До речі, про прикраси. Тепер вони 
існують тільки в сімейній легенді та на 
старих фотографіях. Завдяки ним сім’я 
вижила у голодні тридцяті роки. А була 
тоді вже вона чималенькою. Після Да-
ніеля в Курачів народилися Олексан-
дра, Ніна та Іван — Ів, як називала його 
мати. А сама Рене із грайливої юнки 
перетворювалася на Проню. Роня — 
називав її чоловік. А від Роні вже неда-
леко й до Проні — так було зрозуміліше 
павлівцям. «Парасковія Франсизівна 
Курач» — так, не спитавшись, записа-
ли у її радянському паспорті, який вона 
вперше одержала, вже будучи бабу-
сею. Довелося навіть показувати сві-
доцтво про народження Рене Перрей. 
Бо хто ж у цій запнутій у хустку і бо-
сій жінці міг признати колишню 
парижанку?

Легенда поліського краю
Французька дівчина покохала українського 

хлопця і розділила з ним долю селянина
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Стара Чернігівщина

З босими ногами 
навіть вийшла окрема іс-

торія. У сімейному архіві дов-
го зберігалася фотографія Рене 

Курач із членами її ланки. Так, так, 
француженка з маленькими руч-
ками стала навіть ланковою кол-
госпу імені червоного команди-
ра Віталія Примакова. Робила, як 
і інші жінки, що загадував брига-
дир: сапала, жала, молотила… Так 
от, на цій фотографії усі жінки босі. 
Тоді це нікого не дивувало. Пізні-
ше онуки Рене засоромились не-
презентабельного вигляду коха-
ної бабусі і відрізали в фотографії 
ноги. Щоб французькі родичі не 
жахнулися, побачивши таке непо-
добство.

Хіба могла уявити її сестра 
Франсіна хоча б таку картину: тем-
на поліська хата із земляною до-
лівкою, де під ліжком квочка, а під 
сволоком дитяча колиска. Моло-
да чорнява мати із блискучими ка-
рими очима співає над немовлям 
нетутешньою чарівною мовою… 
Тільки у такі хвилини й могла 
Рене, промовляючи до немовля-
ти, співати пісні, що сама чула від 
бабусі,мами. Цікаво, що її діти, хоч 
університетів не закінчували, а й 
досі, через стільки літ, пам’ятають 
французькою слова «хліб», «вода», 
«мама»…

У Павлівці навіть живе леген-
да, що ця мова врятувала село. 
Розповідають, під час війни гіт-
лерівці вирішили знищити його. 
Партизанським краєм була бать-
ківщина Віталія Примакова. Нім-
ці загнали жителів села до старої 
колгоспної комори, щоб живцем 
спалити їх. Серед лементу і крику 
раптом почулася знайома німець-
кому офіцерові мова. То голосно 
молилася перед смертю Рене Ку-
рач. У останні свої хвилини, три-
маючи на руках маленьку Ніну і 
притискаючи Іва і Шуру, вона рап-
том побачила себе маленькою ді-
вчинкою над могилою матері і за-
ридала, заголосила по-своєму, по-
французьки. Карателі вирішили 
подивитися, хто ж то гомонить не 
по-слов’янськи. Тепер уже важко 
сказали, чому кати не продовжи-
ли страту. Але люди були врято-
вані. А от дітей своїх від лихоліття 
Рене прикрити не змогла. Старшо-
му сину Даніелю у сорок першому 
якраз виповнилося вісімнадцять. 
Покоління, яке найбільше поколо-
шматила війна. Юнак потрапив до 
німецького полону. Перебував у 
західній Німеччині. Там познайо-
мився із французом, якому й роз-
повів романтичну історію своїх 
батьків. Товариш по нещастю до-

поміг йому розшукати материно-
го кузена Іва Шерона. Зав’язалося 
листування. Ів запрошував Данила 
до себе в Нант. І можна було б по-
їхати, залишитися жити у Франції, 
тим більше, що визволяли Данила 
з полону американці. Та Данило, як 
колись його батько, рвався у Пав-
лівку. І як тільки випала нагода, 
повернувся додому. Бо знав: він 
старший, без нього сім’я пропаде.

І як у воду дивився. У Павлівці 
не застав ні брата, ні сестри. Тіль-
ки мама вибігла назустріч і безго-
лосо заплакала:

 — А ми тебе вже й не чекали…
Сестру Шуру, вісімнадцятирічну, 

примусово забрали працювати на 
шахти Донбасу. Так само не із влас-
ної волі поїхав туди і менший брат 
Іван. Тож довелося Данилові-мо-
лодшому підставляти батькам своє 
плече.

За те й поважали їхню сім’ю у 
Павлівці, що Курачі не цуралися 
ніякої роботи. Данило Кирилович 
був відомий на селі бондар. Діж-
ки, обручі до возів робив такі гар-
ні, що аж співали. Рене — ланкова, 
стахановка. А ще — найкраща у 
селі господиня. Завжди прибрана, 
охайна. І чоловік Данило любив по-
рядок. Всі в нього в домі по струнці 
ходили. Ніколи не лаявся, не бився. 
Тільки гляне суворо з-під брів — і 
ніяких заперечень. Але й справед-
ливий був теж, марно не ображав 
ні дружину, ні дітей.

Саме завдяки взаємній під-
тримці, любові, яка була в сім’ї, 
легше пережили вони голод, пово-
єнне лихоліття. 

А доводилося Рене зерно в 
жорнах молоти, і яблука продава-
ти, щоб вторгувати якусь копійчи-
ну. За тридцять кілометрів пішки 
ходили з меншою донькою Ніною 
у Чернігів, на базар. Ніна, Данило 
і Олександра разом із батьками 
до пенсії працювали а колгоспі. 
Один лише Ів, Іван, був робітником 
на хімічному підприємстві. Через 
шкідливе повітря того заводу тяж-
ко захворіла його новонароджена 
донька Галя. Тож і привіз її на по-
правку до матері у Павлівку. По-
клали Галю поперек лавки:

— Оце, мамо, або ви її врятує-
те, або пропаде дитина, — сказа-
ли молоді батьки та й поїхали.

Довелося Рене піднімати на 
ноги онуку. Сплило відтоді вже чи-
мало років. А Галина Іванівна й 
досі переконана: її життя врято-
ване не лише повітрям Павлівки, 
не лише хвойками й Бичалкою, а 
великою бабусиною любов’ю. Це 
вона співала їй колискових сво-
єю мовою. Це бабуся навчила її 

любити людей і їхній небагатий по-
ліський край. Дружили вони з бабу-
сею дуже. Галя привозила їй з міста 
книжки французькі. Разом поїхали 
до райцентру оформляти першу візу 
до Франції. Після хрущовської від-
лиги це стало, нарешті, можливим. 
А допоміг Рене в цьому випадок. 

Якось розмовляла вона на ав-
тобусній зупинці із односельцями. 
Почув її говірку чернігівський жур-
наліст. Це був мій батько, Михайло 
Дмитрович Брезкун, який тоді пра-
цював кореспондентом обласної 
газети «Деснянська правда». Він 
і розповів мені про свою зустріч з 
Рене Курач.

Зацікавився: звідки у сільської 
жінки французький прононс? 
Саме в той час Микита Хрущов 
збирався з візитом до Франції. 
Чернігівці подзвонили до Москви, 
запитали у його помічника: чи не 
хоче Микита Сергійович передати 
привіт французькому робітникові 
Іву Шерону від його кузини, укра-
їнської колгоспниці Рене Курач? 
Хрущов зацікавився пропозицією, 
але попросив дізнатися, яка хата 
в Курачів, що за люди. Відповідь 
була: сім’я шанована, працьовита. 
А хата поганенька, гостей із Фран-
ції приймати в ній буде соромно… 

— Шкода, що не знайшлася 
наша француженка хоча б на мі-
сяць раніше — була б у Курачів 
нова хата, — жартували тоді жур-
налісти обласної газети, натякаю-
чи на те, що заради показухи Хру-
щов міг би розпорядитися про бу-
дівництво оселі для сестри «фран-
цузького пролетарія»…

Так і не вдалося цього разу 
Рене зв’язатися із кузеном. Але 
крига скресла. І через кілька ро-
ків знайшлася сестра Франсіна. 
Запросила Рене до Парижа. Про ту 
свою першу після п’ятдесяти років 
розлуки подорож до Франції Рене 
розповідала в подробицях. На пе-
роні в Парижі її зустрічала стар-
ша сестра. Заради такого випадку 
Франсіна, дружина американсько-
го дипломата, власниця паризько-
го парфюмерного магазину, вдя-
гла на зустріч хутряне манто, діа-
мантові прикраси. Напружуючи 
зір, виглядала серед людей, які 
виходили з вагона, свою малень-
ку сестричку. Чи ж змінило її жит-
тя? Чи ж упізнають одна одну? Не 
пізнати Рене у натовпі було важко. 
Назустріч Франсіні йшла згорбле-
на бабуся в бурках, фуфайці і ве-
ликій темній хустці. Ніби це вона, 
Рене, на десять років старша ви-
пещеної і ошатно вбраної мадам 
Франсіни, а не навпаки. І тільки очі 
— яскраво-карі, з райдужною обо-

лонкою — світилися так само, як 
колись, жваво і гаряче…

Як не добре було в Парижі, як 
не радісно було зустрічати числен-
ну французьку рідню, подорожу-
вати до Ніцци і Ліона, а Рене все 
ж почала збиратися до Павлівки. 
Все частіше говорила уві сні з чо-
ловіком, турбувалася, як там їхня 
годувальниця Лиска. А через мі-
сяць і зовсім занедужала від нос-
тальгії: додому, додому. Як на кри-
лах, летіла в Україну. 

З того часу її серце ніби роздво-
їлося. У Парижі рвалася додому, 
дома жила спогадами про Париж. 

Коли вдруге прийшло запро-
шення від Франсіни, Рене була сла-
ба, кашляла, температурила. Але, 
як не просили її чоловік і родичі 
відкласти поїздку, навідріз відмо-
вилася. Твердістю характеру Рене 
не поступалася чоловікові. Видно, 
так було потрібно долі: народив-
шись у Парижі, вона повернулася 
туди, щоб померти. 

Поховано Рене Курач на одно-
му із паризьких кладовищ, де ле-
жать її рідні й близькі.

«Помираючи, Рене була все 
одно щаслива, бо в останні хвили-
ни свого життя вона бачила у ві-
кно улюблений Париж, свою пер-
шу батьківщину. Але, разом з тим, 
прощальні її слова були звернені 
до коханого чоловіка, дітей, ону-
ків, які залишилися в Україні…» 
Так трохи високопарно, у фран-
цузькому стилі, написав через ба-
гато років після її смерті двоюрід-
ний племінник Рене Луї Шерон, у 
своєму листі до Галини Іванівни у 
Чернігів. Чому через багато років? 
Тому, що після смерті Рене зв’язки 
між її французькими і українськи-
ми родичами знову загубились. 
Усі спроби Галини Іванівни віднай-
ти бабусиних родичів довгий час 
не увінчувалися успіхом. Із Фран-
ції їй незмінно відповідали: такі-то 
і такі-то тут не живуть. Допомогли, 
як завжди, неформальні людські 
зв’язки. Якось до Чернігова заві-
тав активіст однієї французької 
організації. Він був вражений ро-
мантичною долею французької ді-
вчини, її відданістю сім’ї, чоловіко-
ві, дітям.

— Це ж дуже повчальна іс-
торія, гідна, щоб про неї дізнали-
ся люди, — загорівся француз. — 
Який урок для дівчат, молодих жі-
нок! 

Чоловік взявся допомогти роз-
шукати французьких родичів Рене. 
Відвіз запит до мерії міста Нант. 
Але знову невдача. Та цього разу 
коло не замкнулося. Лист із Укра-
їни випадково побачила дружина 

одного із службовців мерії. Вона 
так само була захоплена історією 
Рене Перрей. Жінка з власної іні-
ціативи продовжила пошуки. І от 
рік тому у чернігівській квартирі 
Галини Іванівни пролунав дзвінок:

 — Галино, як я радий, що ви 
знайшлися! — почула вона схви-
льовану французьку мову. Це був 
син Іва Шерона Луї. — Галино, 
коли я тебе побачу в Парижі?

Жінка сумно всміхається. Як 
багато води збігло, поки змогла 
здійснитися її мрія побачити ба-
бусину батьківщину, вклонитися її 
могилі. Слава Богу, живі поки що 
всі її діти. От тільки дід Данило по-
мер, переживши свою Рене, Роню, 
на цілих шістнадцять років. Овдо-
вівши, Данило Кирилович дожи-
вав віку із донькою Шурою. Поми-
нав дружину щодня. І сам відійшов 
у кращий світ із її ім’ям на устах.

Олександра Данилівна, Дани-
ло Данилович і Ніна Данилівна жи-
вуть у Павлівці (тоді, в час напи-
сання статті, у 1998 р.— примітка 
редакції). Колгоспні пенсіонери. 
Вони трепетно зберігають усе, що 
стосуються мами й тата, їхні ве-
сільні фотографії на стіні. Знімок 
великого і заможного французь-
кого сімейства, де Рене, дворіч-
на, у довгій білій сукенці з бантом 
у чорному волоссі, на руках у своєї 
бабусі. Ще жива її мати. Ще всі на-
вколо гомонять по-французьки. І 
ще ніхто не знає, яка незвичайна і 
разом з тим звичайна жіноча доля 
чекає цю дитину.

Чого в цій долі було більше — 
щасливого чи сумного? Голод, хо-
лод, жахлива бідність, чужина. 
І разом з тим щасливе кохання, 
діти. Сама Рене ніколи не скаржи-
лася на долю. Прийняла її такою, 
як є. Ніхто — ні чоловік, ні діти, ні 
онуки, ні односельці — не чули від 
неї ні слова нарікань чи жалю, що 
покинула заможну батьківщину 
і приїхала у глухе поліське село. 
Була берегинею сім’ї, роду. Як мо-
гла, рятувала, захищала від буре-
віїв чоловіка, дітей. Їй пощастило. 
Син живий повернувся із страхіт-
ливої війни, донька — із трудово-
го фронту. Всі діти й онуки були при 
ній, пережили її. Всі згадують її з 
любов’ю. Хіба це не щастя?

Наталка ЛИТВИНЕНКО, 
спецкор «Сільських вістей»

Чернігівська область.
1998 р. 

«Північний Вектор», 13. 11. 2017 
Ця цікава сімейна сага була 

написана і надрукована 
Наталією Михайлівною у 1998 

році. Але яка хвилююча історія. 
А скільки ще таких історії 

приховують сімейні хроніки!

Легенда поліського краю

Чернігів, район поблизу Десни.Чернігів, район поблизу Десни.

Селянський двір на Бахмаччині.Селянський двір на Бахмаччині.
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Ким працювали 
відомі 

письменники?
Історії  письменників, які спробува-

ли себе в інших професіях  і відобрази-
ли це у своїй творчості.

Герман Мелвілл
Матрос на китобійному  судні. Було б 

дивно, якби американський письменник  
Герман Мелвілл (1919 — 1890), який напи-
сав енциклопедію китобійного промислу, 
як часто називають роман «Мобі Дік», сам 
не мав досвіду в цій  нелегкій  праці. Поча-
лися його морські пригоди з посади юнги на 
торговому кораблі «Святий Лаврентій», що 
курсував між Нью-Йорком і Ліверпулем. А 
у січні 1841 року Мелвілл піднявся на борт 
китобійного судна «Акушнет» і відплив від 
берегів Америки.

Романтичні уявлення юнака про вільне 
життя на океанічних просторах швидко роз-
билися об сувору вдачу капітана «Акушнет» 
і важкі умови матроської праці. Пробувши 
на судні болісні півтора року, Мелвілл втік з 
нього в районі Маркізьких островів і кілька 
місяців провів у полоні у племені канібалів, 
які, втім, його не чіпали.

Ще двічі письменник намагався завер-
буватися в китобої, але після чотирьох ро-
ків мандрів занудьгував за батьківщиною і 
повернувся в США, де в першу чергу взяв-
ся за роботу над книгою «Тайпеї, або Побіж-
ний погляд на полінезійське життя», частко-
во заснованої на його спогадах про людо-
жерів. У підсумку «Тайпеї», а зовсім не мо-
нументальний, але мало ким зрозумілий 
«Білий кит» користувався у сучасників Мел-
вілла особливою популярністю.

Кен Кізі
Нічний черговий у психіатричній клі-

ніці. Освіта  американського письменника 
Кена Кізі (1935 — 2001)  цілком відповіда-
ло його професійній письменницькій  діяль-
ності: він закінчив факультет журналістики 
університету штату Орегон, а пізніше отри-
мав Національну стипендію Вудро Вільсона 
і відправився вивчати письменницьку май-
стерність в Стенфордський університет.

Але грошей на традиційні студентські 
розваги катастрофічно не вистачало, тому 
Кізі влаштувався нічним черговим у психіа-
тричне відділення госпіталю для ветеранів, 
де отримав і додатковий заробіток, і мате-
ріал для  його знаменитої книги «Пролітаю-
чи над гніздом зозулі».

Крім того, письменник віддав своє тіло 
і свідомість науці і за скромну плату в 20 
доларів брав участь в експериментах по 
впливу на людський організм психоактив-
них речовин. 

Гайто Газданов
Таксист. Якщо більшість письменників 

приміряли на себе інші професії задовго до 
того, як до них прийшла літературна слава, 
то  російський письменник-емігрант Гайто 
Газданов (1903 — 1971), осівши в Парижі,  
продовжував працювати нічним таксистом 
навіть після того, як опублікував роман «Ве-
чір у Клер» і почав регулярно друкуватися в 
журналі «Сучасні записки».

По-перше, Газданов дійсно потребував 
грошей. По-друге, його нестримно тягло на 
вулиці нічного Парижа, який переливався 
вогнями, нікуди не поспішав і наповнював-
ся дивними і привабливими персонажами 
на кшталт інтелігентних п'яниць, соромли-
вих повій і респектабельних шахраїв.

Дивну панораму паризького дна пись-
менник зобразив у романі «Нічні дороги», 
пронизаному і страхом перед різного роду 
«людською падаллю», і обережною любов'ю 
до неї. Так чи інакше, робота водія була на-
багато меншим злом: перш ніж сісти за кер-
мо, Газданов встиг побувати мийником па-
ровозів, портовим вантажником і слюса-
рем на заводі «Сітроен».

Марія ІВАНОВА,
кандидат філологічних наук, викладач, 

музичний критик
Сайт «Аргумент», 11. 07. 2015

Французький письменник 
Жюль Верн (1828 — 1905) 
був невтомним мандрівни-
ком. Крім подорожей до Шот-
ландії та Скандинавії, Верн 
відвідав США і побував на 
Ніагарському водоспаді. На 
власній яхті «Сен-Мішель-III» 
(у Верна змінилося три яхти 
під цією назвою — від неве-
ликого простого рибальсько-
го баркаса, до цієї яхти до-
вжиною 28 метрів з потуж-
ним паровим двигуном) він 
двічі обійшов Середземне 
море, відвідав Португалію, 
Італію, Гібралтар, Північну 
Африку. 

Ідея першого роману при-
йшла до автора завдяки дру-
гу Надару, який знаменитий 
тим, що зробив фотографію 
жанром мистецтва. Зацікав-
леність фотографією призве-
ла Надара до захоплення по-
вітроплаванням. Він здійснив 
першу в світі аерофотозйом-
ку — знімок Парижа з висо-
ти пташиного польоту. Він міг 
годинами говорити про аеро-
навтику. 

Натхненний цими бесі-
дами, Верн вирішує — його 
перший роман буде про по-
вітряну кулю. Так у 1862 році 
з'явилися його «П'ять тижнів 
на повітряній кулі».

Незабаром з'являються 
«Подорож до центру Землі», 
«Діти капітана Гранта», «На-
вколо Місяця», «20000 льє 
під водою», «Навколо світу за 
80 днів», «Таємничий острів», 
«П'ятнадцятирічний капітан».

Він є автором 66-і пригод-
ницьких романів, п'єс, пові-
стей, за їх мотиви створено 
близько 200 екранізацій.

Жюль Верн працював по 
14-15 годин на день, який по-
чинався о п'ятій ранку, а за-
кінчувався близько восьмої 
вечора. Він продовжував пи-
сати навіть тоді, коли осліп і 

не міг ходити після важкого 
поранення в ногу. Диктував 
задумане помічникам.

Впродовж більше 40 років 
Жюль Верн публікував як мі-
німум одну книгу на рік. У лис-
ті видавцю зізнавався:

«Здається, я божеволію. Я 
загубився серед неймовірних 
пригод моїх героїв. Шкодую 
тільки про одне: я не можу су-
проводжувати їх.»

Зі 108 наукових перед-
бачень письменника-про-
видця сьогодні не виповни-
лося лише 10! Літак, верто-
літ, відеозв'язок і телебачен-

ня, телефони, великі підводні 
човни, які здатні довго пере-
бувати в плаванні, міжпла-
нетні подорожі, автоматич-
ні гвинтівки, електромобілі 
— все це він описав ще в 19 
столітті.

У романі «Париж у XX сто-
літті» Жюль Верн передбачив 
появу факсу, відеозв'язку, те-
лебачення. Але видавець по-
вернув Верну рукопис, обі-
звавши його «ідіотом». У ро-
мані «Незвичайні пригоди 
експедиції Барсака» Жюль 
Верн передбачив змінний 
вектор тяги в літаках. 

Також його персонажі по-
бували в Україні. У романі 
«Упертюх Керабан» герої, щоб 
не платити мито на Босфорі, 
відправляються навколо Чор-
ного моря до азіатському бе-
рега Константинополя. Перш 
ніж туди дістатися, вони поба-
чать Одесу, Миколаїв, Керч, 
Тамань, Крим.

А в 1892 році Жюль Верн 
побував на Закарпатті у сели-
щі Княгине з метою відвіда-
ти знамените місце падіння 
в 1866-му році княгинського 
метеорита. На основі побаче-
ного він створив роман, який 
красномовно назвав «Замок 
у Карпатах».

Сайт Знай

Після першого року навчання в Чер-
нігові я влітку приїхав на канікули в село 
до батьків. Вони щиро хотіли відзначи-
ти цю подію. Зібрали всі гроші, що на той 
час збереглись у родині, і запросили мене 
разом сходити в магазин. Йшли довго 
(до центру села не менше 2,5 кілометра). 
Батько рішуче чимчикує попереду, а ми з 
мамою назирцем ледь встигаємо позаду.

Відчуваю, що повинно відбутися щось 
надзвичайно важливе, урочисте. Заходи-
мо в магазин. Такі магазини в містах те-
пер називають супермаркетами. У тому 
магазині тоді можна було побачити все, 
що надбав Совєцький Союз з 1917 року. 

Оскільки в цьому супермаркеті зал 
один (кімната площею біля 10 квадрат-
них метрів), у будинку, відібраному у за-
можного селянина після революції і оста-
точної перемоги пролетаріату, то зразу 
можна побачити весь крам, який пропо-
нується покупцю. Із одежі — купа фуфа-
йок, якісь вироби сільських умільців — 
топорища, держаки для лопат, сапок, гра-
блів, корзини, верейки в асортименті, 
сплетені із місцевої лози (шиляги), бочка, 
в якій бувала олія. На прилавку — вели-
кий фанерний ящик із-під печива. Кілька 
гірлянд стекол для гасових ламп, наниза-
них на грубу мотузку і розвішаних на ве-
ликих гвіздках, забитих у стіну. Стекла ці 
для різних ламп: шестериків, восьмери-
ків, дванадцятериків.

Батьки довго радилися з продавцем (у 
селі чомусь він називався — прикажчик), 
а я терпляче тупцював з ноги на ногу поза-
ду. Потім продавець-прикажчик зник у бо-
ковому отворі. За деякий час з’являється з 
пакунком у руках. Розкладає на прилавку. 
Бачу — штани. Грубе сукно темно-синьо-
го кольору. Підійшов ближче, придивився 
пильніше — дійсно штани, але ж на дуже 

солідного дядька, а з мене на ту пору чи й 
було хоча б з пів-центнера. Але, мабуть, 
вибору не було.

Батько вкинув штани в кошолку, і ми, 
цього разу всі рядочком, плече до плеча, 
бадьоро крокуємо додому. 

Дома батько вдоволено сповістив, що 
це мені подарунок, під теплу, щиру посміш-
ку мами. Оскільки в магазині моя роль 
була пасивною, то вдома я уже міг сказа-
ти, що штани занадто великі. Батько за-
спокоїв усіх: «На виріст, хай будуть». Ма-
буть, батько уже тоді знав, що моя вага з 
часом буде більше 100 кілограмів.

Зізнаюсь, мені кортіло вперше в жит-
ті одягнути нові, для мене придбані сукон-
ні штани. Під вечір вже пора йти до клубу. 
Причепурився, черга дійшла вдягати шта-
ни. Зайшов я у ці штани, а вони зовсім по-
рожні, мене у них майже немає. 

«Не біда» — каже батько. Мати діс-
тала зі скрині не вживану велику хуст-
ку із вовни. Обмотали мені поперека. А в 
штанах ще залишається багато місця. Не 
пам’ятаю, у що іще обмотували мене, але 
нарешті підперезали штани надійним мо-
тузком, і я обережно, не згинаючи ніг в ко-
лінах, вийшов із двору.

Але добре, що відійшов недалеко. Кон-
струкція на мені підступно розвалилась. І 
я мусив зібрати все в оберемок і поверну-
тись додому. На цьому мій урочистий похід 
у нових штанях до клубу ганебно прова-
лився. Пощастило, що хоч ніхто із сусідів, 
ровесників, а особливо дівчат, не бачили 
мого фіаско.

Це дещо полегшило переживання з 
цього приводу. Але впродовж деякого 
часу на душі було гірко від усвідомлен-
ня, що не вдалося реалізувати вимріяний 
план — пофорсити перед публікою, в пер-
шу чергу перед односельцями, у своїх но-

вих штанях. Продемонструвати, що я теж 
не ликом шитий. Але все ж таки мусив 
змиритися із повним провалом мого та-
ємного плану.

Після канікул штани я привіз у Черні-
гів. Там працював наш родич Корж Роман 
Іванович, завідував швейною майстер-
нею, яка мала високу репутацію. У розпачі 
я звернувся до нього. Він особисто уваж-
но і відповідально обміряв мене кравець-
ким сантиметром, який постійно теліпав-
ся у нього на шиї, намалював штани, про-
ставив на них всі розміри і запропонував 
мені прийти через два тижні.

Ледь діждався. Прийшов і з рук завіду-
вача отримав виконане замовлення. При-
біг у кімнату гуртожитку, де на той час жив. 
Нетерпляче вдяг ці злощасні штани… Єди-
не, що було придатне, — це пояс. Якраз по 
мені. Все інше — карикатурне. Задній шов 
опинився збоку. Стрілки не спереду і поза-
ду, як це б мало бути, а по боках… Я — у 
розпачі. Пояснити таку метаморфозу з мо-
їми штаньми не можу. Носити теж не міг.

Позбавив мене цієї халепи батько 
мого друга Славіка Турка. Коли я був у 
них вдома на вулиці Гарматній в Черніго-
ві, батько-Турок взяв у мене з рук ті штани, 
не дивлячись, жбурнув їх на ліжко сину, а 
мені дав за них якісь гроші.

За ці гроші та за проданий старезний 
баян я купив омріяний новий баян «Украї-
на» Житомирської музичної фабрики. Цей 
баян вірно служив мені багато років. Віді-
грав я на ньому силу-силенну концертів на 
багатьох сценах в Чернігові, а потім у Ки-
єві. Не можна полічити, скільки відбув ве-
сіль та інших урочистих подій. Дуже зрід-
нився з ним. Я його дбайливо зберігаю у 
себе й досі. Нещодавно майстри фахово 
його відреставрували. Але грати на ньому 
мені вже не до снаги. 

Телебачення, відеозв'язок і підводні човни: 
як Жюль Верн передбачав майбутнє

Віталій КОРЖ 

Штани
З книги оповідок «Еківоки», що готується до друку в Чернігові
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У світі цікавого

Зів’ялу зелень можна освіжити, якщо 
покласти її на годину в ледь підкислену оцтом 
воду. 

Масло та жирні продукти не можна зберігати в по-
ліетиленових пакетах, бо швидко псуються і набувають 
неприємного запаху.

Для запобігання відкритої томатної пасти від цві-
лі потрібно на кришку банки нанести трохи сухої гірчиці.

Пил і забруднення з лакованих і полірованих по-
верхонь меблів не слід видаляти мокрою ганчіркою або 
гарячою водою. Протирати меблі потрібно м'якою, су-
хою і чистою фланеллю, сукном або спеціальною сер-
веткою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Якщо у людини є со-
вість, це не значить, що їй 
нічого не потрібно.

 Чим більше нового, 
тим оригінальніше старе.

 Якщо я вирішив нічо-
го не робити — мене вже не 
зупинити. 

 Дурнів більше ніж ро-
зумних, бо поки розумні ду-
мають, дурні розмножуються.

 «Фірма шукає нового 
бухгалтера! І старого теж».

Було колись...
Молодий Наполеон, 

майбутній імператор Фран-
ції, був у чині підполковни-
ка і висловив бажання на-
йнятися на службу до росій-
ської армії. Та російське ко-
мандування пропонувало 
йому лише майорське зван-
ня. Це не влаштувало На-
полеона, і контракт, який, 
можливо, повернув би єв-
ропейську історію в інше 
русло, не був підписаний.

Ернест Резерфорд усе 
життя присвятив фізиці, 
однак став нобелівським 
лауреатом з хімії. З цьо-
го приводу він жартував, 
що побачив у житті багато 
цікавих перетворень, але 
найдивовижнішим було пе-
ретворення Резерфорда з 
фізика в хіміка. 

Англійський вчений 
Джон Дальтон вперше 
описав дальтонізм (звідси 
і назва хвороби зору). Він 
і сам страждав цим дефек-
том, однак дізнався про це, 
тільки коли йому виповни-
лося 26 років. 

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Рабинович, ви про-
даєте горілку по 100 гри-
вень, а у Меєрсона вона ко-
штує 50. Правда, у нього за-
раз нема горілки. 

— От коли і у мене не 
буде, я одразу буду прода-
вати її по 50.

☺ ☺ ☺
В Одесі стільки краси-

вих дівчат, що хочеш не хо-
чеш, а хочеш. 

☺ ☺ ☺
— Моня! Ти нащо нама-

лював на холодильнику лі-
теру «Ч»?

— Сарочка, це не «Ч», а 
звірок.

— А п’яних гостей ти 
про це попередив?

☺ ☺ ☺
— Вранці мій чоло-

вік Абрам пішов на робо-
ту, раптом дзвінок у двері. 
Відчиняю — там сусід Мой-
ша, запитує: «Абрам вдо-
ма?». Кажу «Нема». Він ва-
лить мене на диван, ну і так 
далі… А нащо йому, все-
таки, потрібен був Абрам?

☺ ☺ ☺
Рабінович на прийомі в 

лікарні:
— Лікарю, пошукайте у 

мене іншу хворобу: ця над-
то дорога. 

 У дельфінів є імена. Цей факт довели вчені, 
записавши свист-сигнал, що означає ім'я, на яке від-
гукувався лише певний дельфін. 

 Рекорд зі стрибків належить кенгуру велетенсько-
му, найбільшому ссавцю Австралії. При наближенні не-
безпеки, кенгуру втікає стрибками, спираючись на хвіст 
як на жердину, і може стрибнути у довжину на 10-12 ме-
трів, пролітаючи на висоті близько двох метрів.

 Домашні кішки — єдиний різновид котячих, здат-
ний тримати хвіст при ходьбі вертикально. Всі дикі кіш-
ки тримають при ходьбі свої хвости горизонтально або 
між ногами.

 З усіх тварин тільки кролики та папуги можуть ди-
витися назад, не повертаючи голови.

 Найбільше пташине яйце — у страуса, найменше 
— у ківі. Однак, страусове яйце має найменший відсоток 
ваги в порівнянні з тілом страуса, а от у ківі деякі яйця 
можуть важити до чверті ваги самого птаха.

 Кури не їдять у темряві.
 У комарів є зуби: під мікроскопом у них в роті ви-

дно 22 зуби.

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.

ли вченііііііі,ііі  

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

Діло минуле Давня справа

Діло до осені Надходить осінь

Діюча влада Нинішня влада

Діючі закони Чинні закони

Діючі особи Дійові особи

Для виду Для годиться 

«Скринька Пандори»
Історія виразу сягає в давньогрецький міф, 

згідно з яким Прометей викрав у богів вогонь 
і віддав його людям. Дізнавшись про це, го-
ловний бог Зевс жорстоко покарав його, але 
було пізно. Відтоді, як люди отримали во-
гонь, вони почали віддалятися від богів, 
винайшли різні ремесла і науки. 

Зевс був злопам'ятний, тому вирішив 
покарати рід людський. Він попросив мо-
гутнього бога Гефеста, і той виліпив з 
води і землі чарівну дівчину, яку назвали 
Пандорою. 

Дівчину відправляють на Землю з неве-
ликою скринькою, начебто «заборонивши» їй 
відкривати її. Насправді ж, цікавість Пандори 
була настільки велика, що тільки-но опинив-
шись на Землі, вона відразу відкрила скринь-
ку. Миттю з неї вирвалися всі нещастя і біди 
людські і розлетілися по планеті. Бідна дівчи-
на, злякавшись, спробувала закрити кришку, 
але нещастя вже покинули скриньку, в ній за-
лишилася лише одна «оманлива надія». 

Відтоді люди називають скринькою Пандо-
ри те, що при необережному поводженні може 
стати джерелом лиха.

«Пройшов вогонь, 
воду і мідні труби» 
Так говоримо про людину, якій випало 

багато випробувань. Такому тепер нічого 

не страшно.
«Пройти вогонь і воду» — фра-

зеологізм дуже древній та інтерна-
ціональний, сходить до міфологіч-
ного осмислення вогню і води як 
очищальних та випробувальних 
стихій. А ось «мідні труби» долу-
чились до цієї фрази значно піз-
ніше — приблизно в 19 століт-
ті. «Мідні труби» — це моральне 
випробування людини, яка здо-
була славу та популярність. І це 

випробування витримують далеко не всі.

«Ні пуху ні пера!»
Цей вираз виник в середовищі мисливців 

на забобонному уявленні, що при прямому по-
бажанні («І пуху, і пера») результати полюван-
ня можна «наврочити». Перо в мові мисливців 
означає «птах», «пух» — звірі. У відповідь, щоб 
теж не «наврочити», звучало тепер вже тради-
ційне: «(Пішов) До біса!». 

У давні часи мисливець отримував напут-
тя, яке виглядало приблизно так: «Нехай твої 
стріли летять повз цілб, нехай розставлені то-
бою сильця і капкани залишаться порожні-
ми, як і ловча яма!». На що здобувач зазвичай 
відповідав у такому ж дусі: «До біса!». І обидва 
були впевнені, що злі духи не будуть робити 
підступів під час полювання.

Боятися наврочити люди не перестали й 
досі. 

Довідник, який виходить 
щорічно та містить всесвітньо 
визнану колекцію світових ре-
кордів, як людських досягнень, 
так і екстремальних фактів 
природи. «Книга рекордів Гін-
неса» є виданням з найбіль-
шим після Біблії накладом. 

Перше видання було опу-
бліковане 27 серпня 1955 
року. Започатковано англій-
ською броварнею Гіннес після 
суперечки між директором Х'ю 
Бівером та його друзями-мис-
ливцями про найшвидші види 
європейської дичини. Ця су-
перечка була досліджена Рос-
сом та Норісом Маквіртерами, 
братами-близнюками, які були 
відомими атлетами та журна-
лістами і володіли агентством з 
дослідження фактів у Лондоні. 

Коли книга, що тоді на-
зивалась «Книга надзвичай-
ного Гіннеса», стала несподі-
вано дуже популярною, було 
надруковано багато наступ-
них видань, зрештою прийшли 
до правила — друкувати нову 
книгу щороку в жовтні. Маквір-
тери продовжували видавати 
її та споріднені їй книги бага-
то років.

Останні видання фокусу-
ються на рекордах, встановле-
них людьми. Змагання бувають 
доволі різноманітними — від 
очевидних, таких як підняття 
ваги, до більш розважальних 
— метання яйця або число хот-
догів, що може бути з'їдено за 
10 хвилин. Правда, змагання зі 
швидкісної їжі для встановлен-
ня рекордів Гіннеса більше не 
допускаються, напевне, через 
острах судових процесів. Крім 
рекордів у змаганнях, книга 
містить такі факти, як найви-
ща людина, найотруйніша рос-
лина, найдовший язик собаки, 
найкоротша річка, найдовша 
театральна драма. 

Етичні питання. Кілька 
світових рекордів, що потрапи-
ли до Книги Гіннеса, були вилу-
чені з етичних міркувань. Публі-
куючи світові рекорди в якій-
небудь категорії, Книга Гіннеса 

може спонукати інших намага-
тись побити цей рекорд, навіть 
за рахунок здоров'я та безпе-
ки. Тому не завжди публікують-
ся відомості про небезпечні 
трюки, наприклад, пов'язані з 
пірнанням на час. 

Музеї. Останніми роками 
Компанія Гіннес дозволила лі-
цензування малих музеїв на 
право виставляти експозиції, 
базовані на книзі. Такі музеї 
діють у містах, популярних для 
туристів.

Ось деякі рекорди, за-
фіксовані цієї книгою. 

5221 попадання м’ячем у 
кошик поспіль. Тед Сейнт Мар-
тін ніколи не грав у баскетбол 
навіть в коледжі, але все жит-
тя встановлює приголомшли-
ві рекорди влучності. Почав 
він з рекорду Гарольда Левіт-
та, який 499 разів поспіль за-
кинув м'яч у баскетбольний ко-
шик 1975 році: Мартін побив 
його з результатом 739 влу-
чень. А у віці 75 років Тед вста-
новив рекорд в 5221 влучення 
в кошик.

Блискавка вдарила 7 ра-
зів. Рой Салліван працював 
наглядачем у американському 
Національному парку Шенан-
доа. В період з 1942 по 1977 

рік в нього 7 разів вдарила 
блискавка. 

28 людей в одному авто-
мобілі. У листопаді 2012 року 
28 британських гімнасток 
встановили світовий рекорд, 
помістившись в автомобіль 
BMW за 10 хвилин.

Хокеїст Уейн Гретцкі. Один 
з найвідоміших спортсменів 
XX століття, канадський хоке-
їст українського походження, 
за свою кар'єру встановив 61 
рекорд, в тому числі найбільше 
число голів (894), число гольо-
вих передач (1963), забитих го-
лів за один сезон (92).

Найвища людина світу. 
Американець Роберт Уодлоу 
(1918 — 1940) був найвищою 
зареєстрованою людиною в іс-
торії — 272 см.

У віці 8 років він мав зріст 
188 см, а у 18 років — 254 
см. Після закінчення школи 
Роберт з гастролями об'їхав 
усі штати США з цирком, по-
тім вступив до коледжу ви-
вчати право. Всі його любили 
і називали добрим велетнем. 
Але з часом здоров'я Роберта 
погіршувалося, і він помер від 
сепсису, викликаного інфек-
цією.

Книга рекордів Гіннеса


