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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. 
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В неділю 31 березня в Україні 
відбулися вибори Президента дер-
жави. Центральна виборча комісія 
опублікувала офіційні попередні 
дані цього першого туру голосуван-
ня, а остаточні мають бути не пізні-
ше 10 квітня.

Перше місце в голосуванні зайняв 
актор і шоумен Володимир Зелен-
ський, який набрав 30,23 % голосів ви-
борців, що взяли участь у голосуванні. 

На другому місці чинний Президент 
Петро Порошенко — 15,91. Вони ви-
ходять у другий тур, запланований на 
21 квітня.

Третє місце зайняла Юлія Тимошен-
ко — 13,39 %. Втім, сама вона і її штаб 
заявили, що саме Тимошенко зайня-
ла друге місце, а оприлюднені ЦВК ре-
зультати — наслідок фальсифікацій на 
виборах. Не виключено, що Тимошен-
ко подасть позов до суду, де буде заяв-
лено про факти фальсифікацій і вимо-
га переглянути результати голосуван-
ня. Також можливі організовані Юлі-
єю Тимошенко і її командою якісь акції 
протесту. Хоч ні про який «третій Май-
дан» говорити не варто, настільки ве-
лике у людей розчарування у двох пер-
ших Майданах, їх наслідках. 

Ось хто зайняв наступні місця в го-
лосуванні (відсоток набраних голосів):

Бойко Юрій — 11, 69 
Гриценко Анатолій — 6, 92 
Смешко Ігор — 6, 03
Ляшко Олег — 5, 48 
Вілкул Олександр — 4, 16 
Кошулинський Руслан — 1, 63.

Політичні нулі
Як і передбачалося, величезна 

більшість кандидатів не набрали навіть 
одного відсотка голосів. Таких «політич-
них нулів» виявилося аж 30. Серед них 
і відомі політики Валентин Наливай-
ченко, Роман Безсмертний. З цих 30-
ти аж 20 кандидатів — «подвійні нулі», 
вони не набрали навіть одну десяту від-
сотка, а лише нуль цілих, нуль десятих і 
скількись сотих.

Яка це була нікчемність цього ре-
корду всіх 7-ми президентських вибо-
рів — балотування аж 39-ти кандида-
тів! Бо за цим — в кращому разі праг-
нення «засвітити» себе і свої партійки, 
в гіршому — продажне обслуговування 
інших кандидатів: відбиранням голосів 
у когось, можливістю увіпхнути своїх 
людей у виборчі комісії.

З першого 
і другого туру 

З шести попередніх виборів лише 
у перших (1991 р.) і попередніх (2014 
р.) переможця було обрано з першого 
туру, ними стали відповідно Кравчук і 
Порошенко. На інших чотирьох у трьох 
випадках перевага переможця першо-
го туру над другим кандидатом не була 
такою великою. Але зараз помиляють-

ся, коли говорять про якусь надзвичай-
ну перевагу нинішнього переможця 
над другим кандидатом. Дійсно, вона 
склала аж 14,32 %. Але варто нагадати, 
що рівно 20 років тому, у 1999-му, Куч-
ма переміг Симоненка у першому турі 
майже з таким відривом — 14,25 %. 

Феномен проекту 
«Зеленський»

І все ж, перевага Зеленського нині, 
при такій кількості кандидатів і серед 
них — відомих політиків, дуже серйоз-
на. Її не поясниш лише тим, що Зелен-
ський — відомий актор і шоумен, лідер 
цілого шоу-концерну «95-й квартал», 
що його вже чимало років крутить теле-
бачення. І справа навіть не в тому, що 
в рік перед виборами на тих же телее-
кранах виплив серіал «Слуга народу» , 
де Зеленський грає якраз президента 
країни. Хоча можна вкотре сказати про 
«затюканість» народонаселення теле-
баченням, адже на хвилі серіалу хутко 
була зареєстрована політична партія 
з цією ж назвою, якій зараз торочать і 
потрапляння восени у наш парламент. 

Перемога Зеленського, ще й з та-
кою перевагою, викликала у багатьох 
не просто подив, а шок. Особливо у лю-
дей, котрі вважають себе адекватни-
ми і патріотами, і, мабуть, є такими. Ці 
люди ще раз затаврували актора та-
кими милими термінами, як «клоун» і 
«україножер». При тому, що всі розумі-
ють: голосування «за» Зеленського — 
це було насамперед голосування «про-
ти» Порошенка, нинішньої влади. 

Взагалі ж феномен «проекту Зе-
ленського», для тих, хто його задумував 
і організовував, схоже, мав три мети. 
Перша — висміяти нас в очах самих 
себе. Це досягнуто. Друга мета, і голо-
вна, — вивести у другий тур саме По-
рошенка і Зеленського. Рівно 20 років 
тому в другому турі подібно балотува-
лися Кучма і Симоненко. Результат ви-
борів був прогнозований — не голо-
сувати було ж за «комуняку». Єдине — 

організатори нинішнього проекту, ма-
буть, не передбачили такого відриву 
Зеленського від Порошенка, тобто не 
оцінили масштабів ненависті українців 
до нинішньої влади, яку очолює і уосо-
блює Порошенко. Почуття, цілком зро-
зумілого, адже саме цю владу українці 
звинувачують у повній компрометації 
ідей Майдану. Відтак — величезне роз-
чарування уже в другому Майдані, а го-
ловне — це вже був «Майдан на кро-
ві», і нинішній режим прийшов до вла-
ди на крові Майдану. До того ж, кров 
ллється і далі — п’ять років у країні ві-
йна, дивна, багато в чому незрозуміла 
і підозріла.

Третя мета організаторів «проекту 
Зеленський» примикає до другої: «від-
сікти» від другого туру двох серйозних 
суперників Порошенка — Юлію Тим-
ошенко і Анатолія Гриценка. Проти 
останнього було включено і ще певні 
методи, окрім «проекту Зеленський». 
Третя мета теж була досягнута. 

Бруд виборів: хто вбив 
президентів Кеннеді 

і Лінкольна? 
При тому, що ця виборча кампанія 

була доволі НУДНА, що зрозуміло при 
величезному розчаруванні і апатії ви-
борців, бруду таки вистачало. 

За кілька днів до голосування один 
з начебто доволі «розкручуваних» кан-
дидатів, котрий врешті опинився в «полі-
тичних нулях», публічно, в телепрограмі 
звинуватив двох інших кандидатів (у ре-
зультаті — далеко не «нулів») не в чомусь 
іншому, як у «причетності» до вбивства 
Гонгадзе і отруєнні Ющенка. Гучний ви-
пад. Адже «причетний», юридичною мо-
вою,— це співучасник у кримінальному 
злочині, той, хто, як мінімум, був замов-
ником, організатором цього злочину.

Добре, що колег по балотуван-
ню не було звинувачено в «причет-
ності» до вбивства президентів 
США Джона Кеннеді і Авраама 
Лінкольна.

Тільки факти
Голова Національного банку 

Смолій за 2018 рік заробив 
17 мільйонів гривень 

Як свідчать дані Єдиного державного реєстру декла-
рацій осіб,, Яків Смолій отримав 5,538 млн грн дивіден-
дів від компанії з управління активами «Еталон Ессет Ме-
неджмент», 4,268 млн грн - у вигляді відсотків за вклада-
ми в «Укрексімбанку», 3,686 млн грн - у формі заробітної 
плати, 3,397 млн грн - від надання майна в оренду. Крім 
«Укрексімбанку», голова НБУ задекларував кошти на 
рахунках в «УкрСиббанку», «Райффайзен Банку Аваль», 
«Дельта Банку», «Ощадбанку» та накопичення в пенсійно-
му фонді НБУ. У 2017 році Смолій отримав 15,202 млн грн 
доходу.

Оклад керівника «Укрпошти» 
Смілянського — 748 тисяч гривень

У голови правління державного підприємства «Укрпо-
шта» Ігоря Смілянського місячний оклад у 2018 році ще 
зріс і складає 748 тисяч гривень. Коментуючи це, Смілян-
ський заявив: «Більшість наших співробітників вважають, 
що я маю отримувати 40 тисяч. Це 10 зарплата листо-
нош.» Очевидно, чиновник вважає що зарплата в 40 ти-
сяч — нікчемна. 

Справа Надії Савченка і 
Володимира Рубана кочує судами

Колегія суддів Солом'янського райсуду задовольни-
ла клопотання адвокатів нардепа Надії Савченко і екс-
керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський 
корпус» Володимира Рубана про відвід цієї колегії.

Рішення про відвід ухвалили на засіданні 26 березня.
Сторона захисту подала клопотання через порушен-

ня під час визначення складу суду системою авторозпо-
ділення справ.

Відтак, у Солом'янському суді більше не залишилося 
суддів, які можуть розглядати цю справу, тому апеляцій-
ний суд повинен передати її до іншого суду.

Справа Савченко і Рубана, яких звинувачують у в під-
готовці величезних терористичних актів, аж до «виса-
дження в повітря парламенту», не розглядається за суттю 
і все кочує судами. Не так давно побула «на розгляді» і в 
Чернігові, звідки була перекинута в Київ. 

Наголосували…
Вибори як вирок так званій «національній еліті»
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Бліц-інформ
Цінний довідник 
для підприємців 
Як українському підприємцю отримати грант або 

кредит від Європейського Союзу, вийти на європей-
ський ринок, знайти там бізнес-партнерів? Про це 
йдеться у виданні «Європейські інструменти для розви-
тку малого та середнього бізнесу», що вийшло у Черні-
гові. Брошура показує можливості, що надають країни 
ЄС для розвитку агропромислового сектору. Представ-
лені основні вимоги європейських організацій для на-
дання фінансової підтримки та алгоритми отримання 
європейських грантів та кредитів. Наведено досвід під-
приємців, які вже скористалися цими можливостями.

Видання підготовлене в рамках проекту «Викорис-
тання європейських фінансових інструментів для роз-
витку агропромислового сектору (МСП) України», який 
реалізується Сіверським інститутом регіональних до-
сліджень (Чернігів) за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». 
В електронному вигляді брошура доступна за поси-
ланням http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/
euro_instruments.pdf.

Військові науковці випробовують 
українські розробки 
Спеціалісти Державного науково-дослідного інститу-

ту випробувань і сертифікації озброєння та військової тех-
ніки, що у Чернігові, проводять випробування нових укра-
їнських розробок для Збройних сил. Зокрема, радіолока-
ційного комлексу контрбатарейної боротьби «Зоопарк-3».

Його виготовлено запорізьким підприємством 
«НВК Іскра». Радіолокаційний комплекс призначений 
для виявлення вогневих позицій артилерії та ракетних 
пускових установок противника з передачею їх коорди-
нат нашим артилерійським підрозділам.

Також фахівці проводять випробування полум’я-
гасника для зенітної установки. Пристрій призначений 
для зменшення дульного полум’я та знижує демаскуючі 
ознаки вогневої позиції зенітної установки.

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

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

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

У Носівці відкрили 
меморіальну дошку на честь 
Спиридона Довгаля
На фасаді Носівської районної ради 29 березня 

представники влади і громадськості відкрили меморі-
альну дошку на честь відомого земляка Спиридона Ми-
китовича Довгаля — підполковника армії УНР, науков-
ця, журналіста.

Наприкінці жовтня 1917 року під головуванням До-
вгаля було ухвалено рішення про створення в Києві Сту-
дентського куреня для оборони незалежності України. 
З нього і вийшла студентська молодь, яка на початку 
1918-го вступила у бій з більшовиками під Крутами. Від 
січня 1919 року по 1921-й Спиридон Довгаль служив в 
армії УНР. Після Другої світової війни був головою уряду 
УНР у вигнанні, головою Української Національної Ради.

Місячник добровільної 
здачі зброї
Протягом квітня в області, як і по всій Україні, про-

водиться місячник добровільної здачі зброї. Поліція за-
кликає громадян здати незареєстровану зброю. Всі, 
хто в цей період добровільно здасть вогнепальну чи хо-
лодну зброю, боєприпаси та вибухівку, будуть звільнені 
від адміністративної та кримінальної відповідальності.

А от за незаконне зберігання зброї і боєприпасів 
передбачено суворе покарання,аж до кримінальної 
відповідальності. 

Зброя, яка не була раніше зареєстрована в поліції, 
після перевірки (якщо зброя не була викрадена чи не була 
знаряддям злочину), може бути зареєстрована, і в по-
дальшому власник може володіти та користуватись нею.

Нишком везли деревину
У переддень виборів поліція завадила масштабній 

спробі вивезти ліс-кругляк з низкою порушень. Бііля 
Холмів, що в Корюківському районі, група реагування 
патрульної поліції зупинила підозрілу колону з восьми 
вантажівок. Вони перевозили понад 160 кубічних ме-
трів соснової деревини. На період перевірки вантажів-
ки були взяті під охорону поліції.

Для оновлення 
громадського транспорту

Виконком Чернігівської міськради затвердив 
висновок про доцільність залучення позики від Єв-
ропейського інвестиційного банку для реалізації 
підпроекту «Підвищення ефективності громадсько-
го електротранспорту м. Чернігів». Таке рішення не-
обхідне для здійснення наступного кроку щодо за-
купівлі для Чернігова нових тролейбусів.

Загальна інвестиційна вартість Підпроекту — 
7,2 млн євро. З них 6 млн євро - кошти Європей-
ського інвестиційного банку, 1,2 млн євро — кошти 
Чернігівського тролейбусного управління, включа-
ючи кошти міського бюджету. 

Термін реалізації Підпроекту — 22 роки. Тро-
лейбуси, яких планується закупити близько 40, 
обов’язково повинні бути енергоефективними, 
низькопідлоговими.

Зараз з Міністерством інфраструктури підпису-
ється Угода про передачу коштів. Консультанти Єв-
ропейського інвестиційного банку вже перевіря-
ють тендерну документацію. Якщо вони її погодять, 
то наступним кроком буде тендер на закупівлю. 

11 листопада 2016 року Міністерством інфра-
структури було підписано, а 12 квітня 2017 року ра-
тифіковано Верховною Радою України фінансову 
угоду з Європейським інвестиційним банком сто-
совно реалізації проекту «Міський громадський 
транспорт України». Чернігів бере участь у проекті 
з підпроектом «Підвищення ефективності громад-
ського електротранспорту м. Чернігів». Кінцевий 
бенефеціар, отримувач – КП «ЧТУ». Позичальник, 
в особі Міністерства фінансів України у співпраці з 
Міністерством інфраструктури України, надає кре-
дит кожному кінцевому бенефіціару .

На сьогодні КП «ЧТУ» забезпечує 62% міських 
пасажироперевезень. На балансі підприємства 
106 пасажиських тролейбусів. Однак, кількість та-
ких, що відпрацювали нормативний строк експлуа-
тації (більше 10 років), становить аж 77 %.

Новий автобус «Айстра» з 
низьким рівнем підлоги, ще 
один в ряду моделей корпорації 
«Еталон», розрахований більше 
ніж на 100 пасажирів, зручний 
для інвалідів, відповідає еколо-
гічним вимогам Європи.

За такими автобусами май-
бутнє. В цьому переконалися під 
час прес-туру на автозавод жур-
налісти Києва і Чернігова.

Говорить директор торгового 
дому «Еталон авто» Вадим Шка-
рупін: «У цьому ро ці анонсована 
закупівля по містах України по-
над 300 автобусів, з них не біль-
ше 20-ти відсотків — машини се-
реднього класу, завдовжки до 10 
метрів, все інше — 12-метрові 
машини».

Керівники корпорації «Ета-
лон», підприємств «Чернігівський 
автозавод», «Український кар-
дан», «Ковальський завод» (всі 
вони — на території автозаводу) 
розповіли про підприємства та їх 
продукцію. «Український кардан» 
постачає свої вироби у 12 кра-
їн, виконує замовлення і україн-
ських виробників, зокрема пра-
цює на нашу оборону. 

«Чернігівський автозавод» 
розробив за останні майже два 
десятиліття більше 60 моделей 
автобусів, тролейбусів, вантаж-
них автомобілів. На сьогодні, 

каже директор автозаводу Вале-
рій Дубцов, вони зосередилися 
на випуску 12-ти. Серед них місь-
кі, міжміські, туристичні, шкільні 
автобуси і, звичайно ж, тролейбу-
си, які вже кілька років курсують 
Черніговом. В найближчих пла-
нах виготовлення електробусів і 
кузовів трамваїв.

Протягом року чернігівські за-
води корпорації «Еталон» реалізу-
вали майже 250 автобусів та 20 
тролейбусів.

А щодо нового багатомісного 
12-метрового автобуса, то місь-
кій владі Чернігова треба якнай-
швидше закупати ці красиві, ком-
фортабельні машини. Адже один 
такий автобус може замінювати 
одразу кілька маршруток, най-
перше — на найбільш насичених 
транспортом вулицях міста, таких 
як Проспекти Миру і Перемоги. 
Перехід тут на автобуси замість 
нинішнього засилля маршруток 
вкрай потрібен для міста і його 
населення. 

Чернігівський автозавод випустив 
12-метровий автобус 

Чи скоро він з'явиться на вулицях Чернігова? 

Чемпіонат України з футболу у 
прем’єр-лізі вкотре вже проводиться 
за доволі ускладненою формулою, яка 
давно критикується, але може зміни-
тися хіба що на наступний чемпіонат. 
Нині ж турнір проводиться у два етапи. 
Перший уже завершено.12 команд у 
два кола зіграли кожна з кожною, вдо-
ма і в гостях. Після цих 22 турів визна-
чилися дві шістки команд. 

На другому етапі змагання про-
йдуть окремо в кожній з цих груп. Та-
кож у два кола, тобто кожна з 6-ти ко-
манд двічі зіграє з кожною, вдома і в 
гостях. Перша шістка розіграє медалі 
чемпіонату і місця в єврокубках. В дру-
гій визначиться, хто на наступний чем-
піонат збереже місце в еліті, хто опус-
титься в першу лігу.

Чернігівська «Десна», на жаль, не 
зуміла пробитися в першу шістку, про-
гравши останній матч вдома команді 
«Львів», яка й пробилася туди. Наші за-
йняли 8 місце і продовжать чемпіонат 
вже у другій групі. Набрані на першому 
етапі очки командам залишаються, так 
що у «Десни» непоганий запас. 

Але розслаблятися не можна. Лише 
7—9 місця забезпечать командам міс-
це у прем’єр-лізі на наступний чемпіо-
нат. Якщо, звичайно, у ньому й далі за-
лишиться ті ж12 команд. Бо все напо-
легливіше обговорюється пропозиція 
розширити прем’єр-лігу. 

Якщо це не буде зроблено, то ко-
манда, яка нині займе останнє 12 міс-
це, переходить у першу лігу, а на її міс-
це в еліту проходить переможець пер-
шої ліги. Але й тим, хто займе 10 і 11 
місця, ще ніщо не гарантоване. Їм до-
ведеться провести стикові матчі з дру-
гим і третім призерами першої ліги. А 
там багато відомих команд. які рвуться 
підвищитися у класі. Наприклад, відо-
мі клуби «Дніпро» з цього ж міста і «Ме-
таліст» з Харкова, які відновилися піс-
ля розпаду і проходять шлях від другої 
ліги до еліти. Так що нашим треба ста-
ратися. 

Ось турнірна таблиця після першо-
го етапу чемпіонату, 22-х турів. По гра-
фах — кількість перемог, нічиїх, по-
разок, різниця забитих і пропущених 
м’ячів, набрані очки. 

Звичайно, нам би хотілося бачи-
ти «Десну» в першій шістці, поборо-
тися за путівки у євротурніри. Але й 
так непогано, як для дебютанта. Два 
інші дебютанти цього чемпіонату (а 
вони і раніше вже грали в еліті) за-

йняли ж останні місця. До того ж, у 
наших непогана різниця забитих і 
пропущених м’ячів, здобуто 8 пере-
мог.

Другий етап чемпіонату «Десна» 
починає в цю суботу,6 квітня, на виїз-
ді з командою «Олімпік» (Донецьк). По-
чаток о 14. 00. Матч пройде у Києві, 
де, з відомих причин, донеччани гра-
ють домашні матчі. Київ недалеко, то 
ж якась кількість чернігівських вболі-
вальників, напевно поїде на матч. Ре-
шта можуть дивитися виїзні матчі дес-
нянців по телеканалах «Футбол-1» чи 
«Футбол-2» — по телевізору або в Ін-
тернеті.

Ось календар наступних матчів 
«Десни» (вказуємо дату і суперника). 

Матчі вдома: 14 квітня — «Кар-
пати»; 4 травня — «Чорноморець»; 11 
травня — «Олімпік»; 22 травня — «Вор-
скла»; 26 травня — «Арсенал-Київ». 

Матчі на виїзді: 24 квітня — «Вор-
скла»; 28 квітня — «Арсенал-Київ»; 19 
травня — «Карпати»; 30 травня — «Чор-
но морець».

«Шахтар» 18 3 1 52-9 57

«Динамо» 16 2 4 40-11 50

«Олександрія» 12 5 5 31-19 41

«Зоря» 8 8 6 28-20 32

«Львів» 7 9 6 19-20 30

«Маріуполь» 8 6 8 24-33 30 

«Ворскла» 9 2 11 18-28 29

«Десна» 8 4 10 23-24 28

«Карпати» 5 6 11 26-37 21

«Олімпік» 4 8 19 25-33 20

«Чорноморець» 4 4 14 12-34 16

«Арсенал-Київ» 3 3 16 12-42 12

«Десна» в чемпіонаті
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Бліц-інформ
Єлецьку ікону 
повернули 
до монастиря
У Єлецькому монастирі Чернігова 

знову доступна для вірян одна з най-
давніших ікон міста – Єлецької Божої 
матері, створена у XVII столітті.

У 20-х роках ХХ століття ікону пере-
дали до історичного музею. Для науков-
ців це стало справжнім подарунком, 
адже на іконі зображено міські крає-
види XVII століття. Уже в часи незалеж-
ної України ікону повернули у жіночий 
монастир.

Однак, у 2017 році монастир погра-
бували, зокрема пошкодили ікону. Її 
довелось реставрувати. Це була дуже 
складна робота. Зараз ікона макси-
мально наближена до оригінального 
зображення XVII століття. Побачити її 
може кожен бажаючий.

Краєзнавча 
експедиція школярів
29 березня в музеї-заповіднику 

Михайла Коцюбинського відбувся об-
ласний зліт переможців ІІ туру конкур-
су краєзнавчо-дослідницьких робіт 
«Всеукраїнської краєзнавчої експеди-
ції учнівської молоді «Моя Батьківщина 
– Україна».

Учасники заходу переглянули твор-
чі звіти переможців туру. А їх цьогоріч 
було аж 20. Команди-переможці отри-
мали пам’ятні призи та нагороди. 

Змагання в 
кінно-спортивному 
комплексі «Бреч»
І тур відкритих регіональних зма-

гань з кінного спорту пройшов у кінно-
спортивному комплексі «Бреч» Корю-
ківського району. Вершники змагали-
ся на 15 маршрутах з подолання пере-
шкод.

У перший день в змаганнях взяли 
участь вершники на 24 конях з комп-
лексу «Бреч», на 52-х – з інших регіонів 
України. Вік учасників — від 12 років, 
а верхня планка у кінному спорті за ві-
ком не обмежена. Найдосвідченіший 
вершник — Олег Усенко, представник 
КСК «Бреч», який свого часу був чемпі-
оном України, переможцем міжнарод-
них змагань, а зараз продовжують ви-
ступати він сам його сини. Дуже багато 
було талановитої молоді — учасників 
чемпіонатів Європи.

Змагання пройшли у закритому 
павільйоні. Це найбільше таке поле в 
Україні, комплекс високого європей-
ського рівня. 

Цього року в Бречі проведуть 8 ту-
рів змагань, фінал відбудеться в листо-
паді.

Під Ніжином горів 
полігон побутових 
відходів
30-го березня о 15. 03 до Служби 

порятунку «1012 у Ніжині надійшло по-
відомлення, що на полігоні твердих по-
бутових відходів КП «Виробниче управ-
ління комунального господарства» ви-
никла пожежа окремими осередками 
на площі близько 7 га. На місце події 
оперативно було направлено два від-
ділення 16-ї Державної пожежно-ря-
тувальна частини УДСНС України в об-
ласті та пожежні команди з двох вій-
ськових частин. Спільними діями о 
17.10 пожежу було локалізовано, зго-
дом потушено Ймовірна причина по-
жежі — необережне поводження з вог-
нем невстановленої особи. 

Літературно-мистецька панорама

64% усіх пожеж області становлять заго-
рання через підпалювання сухої трави. 10 бе-
резня в Чернігівському районі померла літня 
жінка, яка палила траву, потім намагалася за-
гасити полум’я й отримала 70% опіків тіла. 

Область палає, тільки-но зійде сніг, і так три-
ває понад півроку, до пізньої осені. Підпали — 
часто «з дурного розуму», від хамства людей, а 
головне — від їхньої безкарності. До паліїв не 
доходять плачі і лемент відповідних служб, від-
так ці служби мали б виявляти і карати зло-
вмисників. Але тут результат їх роботи дорівнює 
нулю чи близький до нуля. 

Недавно в обласній державній адміністра-
ції відбулася прес-конференція деяких з тих 
служб. І що ми почули, окрім бідкань? Нічого. 
Ось один з виступів.

 «З боку нашої служби, ми проводимо всі 
можливі (це правда?— ред.) передбачені за-
коном заходи, але, на жаль, люди не завжди 
усвідомлюють наслідки своїх дій під час пере-
бування в лісах, лісопаркових зонах та на ін-
ших відкритих територіях в екосистемах», ска-
зав начальник відділу запобігання надзвичай-
ним ситуаціям обласного Управління Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій (он який 
довгий і пишний титул).

Далі йшлося про покарання зловмисників, 
про що розповів начальник відділу екологічного 
контролю природного заповідного фонду лісів та 
рослинного світу Державної екологічної інспек-
ції в Чернігівській області (теж поважна посада).

За випалювання будь-якої природної рос-
линності, навіть її залишків, правопорушник 
має заплатити від 170 до 340 гривень штрафу. 
Якщо ж це здійснює підприємство, то сума стяг-
нення становитиме від 850 до 1190 гривень. 
Порушення поводження з вогнем, підпал, ви-
палювання природної рослинності на об‘єктах 
природно-заповідного фонду призводять до на-
кладення штрафу на громадян від 20 до 40 не-
оподаткованих мінімумів, це 340-680 грн, і на 
посадових осіб – 1190-1700 грн. В найбільш 
трагічних випадках, якщо підпал призвів до 
смерті людей, винуватця очікує й кримінальна 
відповідальність.

Це все зрозуміло. А от скільки ж зловмисни-
ків виявлено і покарано? Про це щось не чути 
від численних служб. 

Ще одну тему зачепив начальник відділу 
державного екологічного нагляду (контролю) 
земельних ресурсів та надр, поводження з від-
ходами та небезпечними хімічними речовинами 
Держекоінспекції в Чернігівській області (звер-
ніть увагу на грізні посади).

Значну шкоду завдає спалювання побуто-
вого сміття, насамперед упаковок від продук-
тів харчування. Вони складаються з різних ви-
дів пластику. А, наприклад, при спалюванні пет-
пляшок виділяються такі речовини, як діоксини. 
Вони взагалі не розкладаються і вкрай шкідли-
ві. Не дозволяється спалювати також пластико-
ві вікна, вагонку та труби. У цьому разі виділя-
ється особливо небезпечний фосген. 

…Поговорили, розійшлися. А лише протя-
гом одного тижня (18 – 24 березня) пожежники 
ДСНС області ліквідовували 69 пожеж у природ-
них системах. 

29 березня у райцентрі Куликівка під час 
спалювання сміття та залишків сухої рослин-
ності на власній присадибній ділянці 64-річ-
ним господарем вогонь поривами вітру переки-
нувся на житловий будинок. В результаті поже-
жі знищено покрівлю, пошкоджено перекриття 
споруди.

30 березня пожежно-рятувальними підроз-
ділами області ліквідовано ще 21 пожежу (за 
день !), що виникли внаслідок спалювання гро-
мадянами сміття й залишків сухої рослинності. 
Вогнем пройдено понад 64 га територій, пошко-
джено 1 будинок. 

А відповідні державні служби, які діють на бю-
джеті, тобто на народних грошах, лише приплаку-
ють і бідкаються. Крім структур МНС, екології, це 
ще і правоохоронні органи. Оскільки йдеться про 
адміністративну і навіть кримінальну відповідаль-
ність дикунів-паліїв, то саме ці органи мають ви-
являти і карати (через суди) зловмисників. Поки 
що ж чуємо лише бідкання…

Як зазначають історики, євреї 
в Чернігові жили з Х століття. Ба-
гато що їм довелося пережити. Їх 
масово знищували нацисти під час 
Другої світової війни, в Радянсько-
му Союзі євреї піддавали обме-
женням з боку влади.

Багато євреїв Чернігова виїха-
ли в Ізраїль, інші країни, але, не-
зважаючи на все, у 1989 році в 
Чернігові була відтворена єврей-
ська громада.

24 березня в залі обласно-
го художнього музею імені Григо-
рія Галагана відкрився Тринадця-
тий міський фестиваль єврейської 
культури імені Шолома Алейхема.

Як зазначив на відкритті 
фестивалю керівник обласного 
об'єднання єврейських громад та 
організацій Семен Бельман, пер-
ше, що було зроблено після від-

творення громади, — відкриття 
вечірньої школи для дорослих і ді-
тей. За ініціативи єврейської гро-
мади був створений благодійний 
єврейський фонд «Хесед Естер», в 
1993 році відкрилася недільна єв-
рейська школа, видається газета 

«Тхія». При громаді працюють відо-
мий в Україні єврейський самоді-
яльний театр «Шпігель», вокальний 
ансамбль та дитяча студія, в місті 
проводяться численні заходи єв-
рейської культури.

Головний рабин іудейських ре-

лігійних громад в Чернігівській об-
ласті Ісроель Зільберштейн приві-
тав присутніх з відкриттям фести-
валю.

У перший день фестивалю на 
сцені залу художнього музею ви-
ступила Єврейська театральна 
студія «Руах» (Київ). Вона предста-
вила «Аідіше мамі» — композицію 
за мотивами єврейських анекдо-
тів, і «Наречені Ксеркса» — за мо-
тивами єврейського свята Пурим.

Між композиціями київської 
студії глядачів своїми голосами по-
радувала вокальна студія «Авів» з 
міста Суми. Її керівник Єлизавета 
Шерстюк і її вихованці приїхали 
погостювати до Чернігова і побули 
на відкритті фестивалю.

Фестиваль, у програмі якого 
також і наукова конференція, за-
вершиться 15 квітня.

Черговий конкурс видань 
книг коштом бюджету
Комісія з питань підтримки місцевого кни-

говидання, що діє при облдержадміністрації, 
оголосила початок обласного конкурсу рукопи-
сів місцевих авторів. 

Конкурс оголошується вчетверте в рамках 
обласної Програми підтримки розвитку інфор-
маційної та видавничої сфер на 2016–2020 
роки. Обрані комісією рукописи до кінця року 
будуть видані коштом обласного бюджету. Кни-
ги передадуть до бібліотек та навчальних за-
кладів області, вони також будуть розміщені 
в електронному вигляді на веб-сайті Чернігів-
ської ОДА.

Приймання рукописів триватиме до 8 трав-
ня. Подавати їх треба в Департамент інформа-
ційної діяльності ОДА. 

Торік за цією програмою було видано 9 
книг — проза, поезія, наукові роботи, зокрема 
монографії «Чернігівське літописання ХІ–ХІІІ ст.: 
історіографічний міф чи історичне джерело?», 
«Графіті Чернігова у соціокультурному просто-
рі Х–ХVII ст.». 

Ще 4 книги вийшли в рамках програми як 
позаконкурсні видання. Це збірка поета і дис-
идента Леоніда Тереховича (1941-1992) «До 
правди незалежного життя», книга для першо-
класників «Букварик школярика (символіка, 
традиції, звичаї Чернігівського краю)», худож-
ньо-документальне видання «Сергій Бортке-
вич: партитура життя», «Довідник для військо-
вослужбовців та працівників військкоматів 
щодо інформування ветеранів війни з числа 
учасників АТО/ООС» 

Чернігівщина палає, під плачі 
і лемент відповідних служб

Чернігівській єврейській громаді 30 років

Фільм про 
Геннадія Касьянова

26 березня в приміщенні Чер-
нігівського молодіжного театру від-
бувся допрем’єрний показ докумен-
тального фільму «Касьянов. Людина, 
що створила театр», виробництва 
UA: Чернігів (обласне телебачення). 
Стрічка присвячена режисеру, директору та художньому ке-
рівнику Молодіжного театру Геннадію Касьянову.

Митець пішов із життя 13 серпня минулого року у віці 
65 років. У Чернігові Геннадій Сергійович працював із 1982 
року й цілковито присвятив себе театру. Стрічка розповідає 
про молодість режисера, студентські роки, переїзд до Черні-
гова, створення Молодіжного театру та роботу в ньому.

Зйомки тривали понад два місяці й фінансувалися 
власним коштом філії. Тривалість фільму — одна година.

Автор і режисер фільму — Іван Матвєєв — редактор 
творчого об`єднання «Ранок» на телебаченні. Він зазначив: 
«Молодіжний театр — свій світ. Для мене особисто стало 
відкриттям, що людина мала таке насичене цікаве життя. 
Поспілкувавшись із його київськими колегами, я зрозумів, 
що це особистість не чернігівського масштабу, а всеукра-
їнського».

Документальний фільм побудований на інтерв’ю та 
спогадах людей, які працювали разом із Геннадієм Касья-
новим. Крім того, відтворено на екрані деякі епізоди жит-
тя режисера. Допомагали в цьому студентський соціальний 
театр EX LIBRIS і «Театр 23».

«Це дуже фахова робота, сучасні речі, зроблені профе-
сійною телевізійною школою», сказав актор театру, заслу-
жений артист України Олексій Биш.

В ефір телеканалу UA:Чернігів фільм вийшов 30 берез-
ня. Переглянути стрічку можна на сторінці UA: Чернігів у 
Facebook та на YouTube.

«Сіверські 
музичні вечори»

Твори сучасних китайських компози-
торів звучали зі сцени обласного філар-
монійного центру в один з днів ХІХ Між-
народного фестивалю класичної музики 
«Сіверські музичні вечори». Їх виконав 
наш Академічний симфонічний оркестр 
«Філармонія». Диригував Янь Ян — го-
ловний диригент Державного симфоніч-
ного оркестру міста Уху, декан факульте-
ту художньої практики Аньхойського уні-
верситету. Це не перший його виступ з 
українськими музикантами.

У другому відділенні концерту у тому 
ж виконанні і з тим же диригентом про-
звучали «Симфонічні танці» Сергія Рахма-
нінова.

30 березня в рамках фестивалю зву-
чали твори Роберта Шумана, Клари Шу-
ман, Йоганнеса Брамса у виконанні ка-
мерного ансамблю у складі Анастасії Тол-
стоног, Олесі Завади, Наталії Лозової та 
Сергія Вакуленка.

31 березня пройшов концерт — за-
криття фестивалю. Академічний симфо-
нічний оркестр «Філармонія» під керуван-
ням заслуженого діяча мистецтв України 
Миколи Сукача, Національна хорова ка-
пела «Думка» (художній керівник — лау-
реат Національної премії ім. Т. Шевчен-
ка, Герой України, народний артист Укра-
їни Євген Савчук) виконали «Німецький 
реквієм» Йоганнеса Брамса. Солісти - за-
служені артисти України Олена Нагорна 
(сопрано), Ігор Воронка (бас).
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Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
Благодійна акція 
Фонду 
«Серце до серця».
«Почуй світ!» — під таким гас-

лом торік проходила Всеукраїнська 
благодійна акція Фонду «Серце до 
серця».

У результаті волонтерами на Чер-
нігівщині було зібрано понад 30,2 ти-
сячі гривень. На зібрані кошти Фонд 
закупив 6 слухових апаратів. Днями 
їх передали Чернігівській обласній 
дитячій лікарні.

А з 1 по 30 квітня в Україні прохо-
дить чергова акція «Серце до серця», 
під гаслом «Дитяче серденько, живи». 
Мета – збір коштів для придбання 
кардіологічного обладнання для ди-
тячої лікарні. Тож всі небайдужі мо-
жуть долучитися до акції.

Діти з інвалідністю 
зустрічали 
благодійників 
з Англії
Ранок у Чернігівському центрі ме-

дико-соціальної реабілітації дітей з 
інвалідністю «Відродження» розпо-
чався із дефіле дівчаток у святкових 
вбраннях, які для них привезли бла-
годійники з Англії.

Співпраця англійців з центром 
«Відродження» розпочалася у 1995 
році, коли місіс Полін у складі про-
грами «Британська допомога знедо-
леним дітям» здійснила до Чернігова 
перший візит.

Благодійник Алан Хілар приїз-
дить до Чернігова 18 років поспіль. 
Це його 70-й візит. Разом зі своїми 
колегами цього разу привезли ве-
лику кількість гуманітарної допомо-
ги: одяг, взуття, засоби гігієни, побу-
това хімія. Вперше в Україну приїхав 
містер Даголас. Він співпрацює з ба-
гатьма благодійними організаціями, 
які надають допомогу і дітям, і людям 
похилого віку.

За роки співпраці з реабілітацій-
ним центром благодійники надавали 
допомогу обладнанням, що дало змо-
гу поліпшити реабілітацію дітей.

Наступним етапом поліпшення 
роботи центру буде встановлення 
сонячних батарей на даху одного з 
корпусів, що дасть змогу економити 
електроенергію. 

150-річчя школи 
у Прилуках
22 березня Прилуцька школа № 

13 імені Святителя Іосафа Білогород-
ського відзначила 150-річчя засну-
вання закладу. Тоді при Сорочинській 
Миколаївській церкві почала працю-
вати церковно–парафіяльна школа, 
в якій навчалися до 90 дітей, працю-
вало два вчителі. 

Зараз у школі навчається 320 
учнів, працює 34 педагоги. 

— За своє існування наша школа 
дала знання тисячам учнів, — зазна-
чив у виступі на святі директор школи 
Микола Володимирович Калюжний. 

Учнів та вчителів привітали де-
путати міської ради Владислав Кіча, 
Дмитро Пахомов, які передали пода-
рунки школі. Учасників свята вітав і 
отець Сергій, священик Спасо-Пре-
ображенського собору. Виступили 
ветерани праці — колишні педагоги 
школи Євгенія Іванівна Макарійчук, 
Анатолій Григорович Риженко. Також 
виступили випускники школи мину-
лих років, у тому числі і 40—50-х, 

У святковому концерті свої талан-
ти показали і школярі, і колишні учні 
школи, дехто з яких став професійним 
 артистом. 

В області проходить ця акція, яка носить еко-
лого-просвітницький характер і триватиме до 
20-го квітня. Заплановано засадити лісом 2,4 
тисячі гектарів. 

…В селі Олешня на Ріпкінщині свято! В лісі 
висадився десант поважних гостей – представ-
ники обласного управління лісового та мислив-
ського господарства, обласного департамен-
ту агропрому, керівники району, рятувальники, 
екологи, школярі з учнівського лісництва та ви-
хованці станції юних натуралістів. Приїхали са-
джати ліс! 

Показово, що обласна акція стартувала 

саме на території одного з кращих лісогоспо-
дарських підприємств області — ДП «Добрян-
ське лісове господарство». За словами його 
директора заслуженого працівника лісового 
господарства України Івана Горохівського, цієї 
весни тут планують засадити лісом майже 300 
гектарів. 

Того дня на цій ділянці закладено 2,6 гек-
тара насаджень сосни та берези, а через по-
над півстоліття це буде стиглий ліс. Ліс не так 
просто виростити, а скільки ще треба зусиль, 

щоб його вберегти.
Ріпкинщина – лісовий край, тому місцева 

влада і лісівники завжди перебувають у тісній 
взаємодії.

На початку садіння лісу головний лісничий 
ДП «Добрянське лісове господарство» Денис 
Землянко провів інструктаж, а лісничий Олеш-
нявського лісництва заслужений працівник лі-
сового господарства України Микола Сорока 
на правах господаря запросив усіх до праці. На 
благо лісу та України!

Корюківську теплову електростанцію потуж-
ністю 3,5 МВт введено в експлуатацію у жовтні 
2016 року. Працює вона на біомасі, насампе-
ред деревині, і забезпечує безперебійну пода-
чу електроенергії в період пікових навантажень, 
відпускаючи в енергомережу орієнтовно 20 млн 
кВт/год електроенергії щорічно. І це суттєво по-
кращує енергобаланс Чернігівщини. 

Головними спікерами прес-туру журналістів 
на ТЕС були директор компанії «Кліар Енерджі» 
Андрій Гріненко, голова Державного агентства 
з питань енергоефективності та енергозбере-
ження Сергій Савчук, засновник підприємства 
Петро Багрій, керівник філії «Корюківська ТЕС» 
Ігор Матюха.

Даний проект було реалізовано вітчизняним 
ТОВ «Кліар Енерджі», яке в 2016 році отрима-
ло ліцензію на право виробництва електричної 
енергії. Ця українська компанія займається бу-
дівництвом і експлуатацією електростанцій на 
біомасі, біогазі, вітрі і сонячній енергії.Тобто, це 
так звана «зелена енергетика»: не на викорис-
танні традиційних і дорогих енергоносіїв — газу, 

вугілля. Така енергетика все більше розвиваєть-
ся у Європі і загалом у світі. 

Корюківська є першою з трьох подібних «зе-
лених» електростанцій, над якими працює інвес-
тор. На даному етапі ТОВ «Кліар Енерджі» вклало 
в проект близько 8 млн. євро, частину яких скла-
ли інвестиції від європейських партнерів. Для 
комплектації теплової електростанції було при-
дбано котельне обладнання виробництва Ве-
ликобританії, постачальником турбіни стала ні-
мецька компанія, а генератора – іспанська. 

ТЕС побудували на території Корюківської 
громади, бо тут в радіусі ста кілометрів є можли-
вість отримати деревну сировину. Будівництво 
станції розвантажило переповнені склади дере-
вообробного підприємства, де накопичувалися 
відходи виробництва. Вони гнили взимку та во-
сени, а влітку часто ставали причиною пожеж. 
Тепер це підприємство отримує дохід за відходи. 
Також використовують деревину, яку здають ліс-
госпи, коли проводять санітарні очищення лісів. 
Плануєься і використання деревини енергетич-
ної верби (ця рослина спеціально висаджується 

та росте на малопродуктивних ґрунтах).
На станції працює сімдесят чоловік. Щорічно 

компанія сплачує близько 12 млн. грн податків, 
частина з яких залишається в регіоні. 

На виробництві діє постійний моніторинг 
рівня шкідливих викидів. Відбувається очищен-
ня відпрацьованих газів.

У рамках прес-туру на Корюківську ТЕС від-
булася й екскурсія учнів Малої академії наук 
України. Адже юні науковці працюють і над роз-
робками в галузі альтернативної енергетики.

Цього й наступного року в Україні плануєть-
ся звести ще кілька таких комплексів, для чого 
будуть залучені кошти Європейського Банку ре-
конструкції та розвитку. 

Багато подібних ТЕС побудовано в Польщі, 
країнах Прибалтики та інших європейських краї-
нах, що мають значні лісові масиви. 

Сьогодні у нас поки що лише 2% виробни-
цтва електроенергії припадає на відновлюваль-
ну енергетику. Енергетична стратегія України пе-
редбачає досягнення відновлюваної енергети-
ки у 12% до 2025 року, до 2035 — на рівні 25%.

Нелегальні 
автозаправочні станції
На території Чернігівського, Куликівського, Ріпкин-

ського районів та Чернігова припинено незаконну діяль-
ність ряду нелегальних АЗС та АГЗП, які функціонували 
без необхідних дозвільних документів. За фактами їх не-
законної діяльності Чернігівською місцевою прокурату-
рою розпочато 11 кримінальних проваджень за ст. 272 
КК України. 

У ході розслідування встановлені чисельні порушення, 
пов’язані з відсутністю необхідних дозволів на експлуата-
цію та виконання робіт підвищеної небезпеки, що ство-
рює загрозу для людей та вірогідність реалізації клієнтам 
неякісного палива сумнівного походження.

Люки — у металобрухті
Однією з проблем комунального підприємства «Черні-

гівводоканал» є крадіжка люків з оглядових колодязів на 
території міста. Відкриті колодязі – це пряма загроза жит-
тю та здоров’ю громадян. КП «Чернігівводоканал» неодно-
разово зверталося до чернігівців з проханням повідомля-
ти про крадіжки люків — до поліції за номером «102», а 
у разі виявлення відкритих колодязів – до аварійно-дис-
петчерської служби водоканалу за цілодобовим безко-
штовним телефоном 0800-50-50-51.

20 березня небайдужі громадяни повідомили, що в 
машині, яка скуповує металобрухт на території Чернігова, 
знаходяться люки та обойми люків оглядових колодязів.

Національна поліція, відреагувавши на повідомлен-
ня, затримала автомобіль, в якому перевозились люки. 
Під час огляду було виявлено 4 люки та 5 обойм люків 
оглядових колодязів. Через затриманих збирачів брухту 
поліція вийшла й на тих, хто ці люки здавав. 

Як з’ясувалося, до продажі люків були причетні спів-
робітники ремонтно-будівельної бригади самого ж під-
приємства «Чернігівводоканал». Також мають відповідати 
і ті, хто скуповує люки, навіть у людей у формі водоканалу.

Інформацію по факту крадіжки люків було внесе-
но до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває 
перевірка.

Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках»

«Зелена» енергетика Корюківської ТЕС

Хабар за землю
Начальник одного з відділів го-

ловного управління Держгеокада-
стру в Чернігівській області очікує 
на суд за хабар. Обвинувальний акт 
щодо нього пішов до суду з Ніжин-
ської місцевої прокуратури.

Досудове розслідування встано-
вило наступне. У травні 2018 року 
громадянин, маючи на меті отрима-
ти у власність земельні ділянки пло-
щею 10 га для ведення особистого 
селянського господарства, звернув-
ся до начальника одного з відділів 
ГУ Держгеокадастру в Чернігівській 
області. А той для «вирішення питан-
ня» зажадав 1000 доларів США.

Під час наступної зустрічі з поса-
довцем громадянин повідомив про 
необхідність виділення ще двох зе-
мельних ділянок площею 2 га кож-
на. Тоді ж за сприяння та погоджен-
ня документації із землеустрою на-
чальник зажадав 2000 доларів 
США.

При цьому, будучи службовою 
особою, вчинив усі необхідні дії, у 
тому числі погодження документації 
із землеустрою щодо відведення 4 
земельних ділянок площею 8 га.

Посадовець звернувся до зна-
йомого, який мав отримати та пере-
дати для нього 2 тисячі доларів. Од-
нак під час передачі хабара їх і за-
тримали.

Органом досудового розсліду-
вання це кваліфіковано як закінче-
ний замах на одержання службовою 
особою неправомірної вигоди з ви-
користанням наданого їй службового 
становища (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 368 КК 
України).

Підпільний цех 
алкогольних 

фальсифікатів
Співробітники податкової міліції управ-

ління Державної фіскальної служби в облас-
ті, спільно з Північним регіональним управлін-
ням Державної прикордонної служби припини-
ли незаконне виробництво небезпечного для 
здоров’я алкогольного сурогату.

Підпільний цех працював у гаражному при-
міщенні обласного центру. Виробництво здій-
снювалось шляхом змішування спирту невідо-
мого походження з водою та іншими харчовими 
домішками. Реалізація фальсифікату здійсню-
валась в скляних пляшках, пластикових паке-
тах та пластикових пляшках. При чому, на фаль-
сифікат наносилися логотипи елітних алкоголь-
них напоїв. За місяць фальсифікатори виготов-
ляли більше 30 тисяч літрів алкоголю.

Також зловмисники налагодили канал по-
стачання та реалізації незаконно ввезеної тю-
тюнової та алкогольної продукції без марок ак-
цизного податку. Недоброякісну продукцію діл-
ки збували оптовим покупцям, використовую-
чи мережу Інтернет, через відкриту сторінку в 
соціальній мережі «ВКонтакте» та з викорис-
танням мобільних додатків.

За результатами 10-ти обшуків у місцях ви-
готовлення і зберігання фальсифікату, а також в 
автомобілі, на якому здійснювалось його тран-
спортування, із незаконного обігу вилучено 
1300 літрів спирту, 840 літрів алкогольних напо-
їв та 220 пачок тютюнових виробів. Також вилу-
чено обладнання для виготовлення, розливу та 
пакування алкогольних напоїв, барвники та аро-
матизатори, порожня тара, транспортний засіб.

Триває досудове розслідування по кримі-
нальному провадженню за ч. 3 ст. 204 Кримі-
нального кодексу України (незаконне виготов-
лення, зберігання, збут і транспортування з ме-
тою збуту підакцизних товарів). 



№148   4 квітня 2019 року№148   4 квітня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

1

В суботу 30 березня у Словаччині 
пройшов другий тур виборів президен-
та. Характерно, що після завершення го-
лосування о 22 годині, за ніч було прове-
дено підрахунок голосів і на ранок неділі 
опубліковано результати виборів. 

Перемогла 45-річна представниця 
опозиції Зузана Чапутова, яка набрала 
58,4% голосів. За 52-річного заступни-
ка глави Європейської Комісії Мароша 
Шефчовича проголосували 41,6% вибор-
ців. У першому турі 16 березня, Чапуто-
ва набрала 40,6% голосів, Шефчович — 
18,6%.

Після оголошення підрахунку голосів 
Чапутова подякувала виборцям за дові-
ру не лише словацькою мовою, а також 
і мовами національних меншин - угор-
ською, чеською та ромською. Крім того, 
вона пообіцяла, що, як і нинішній прези-
дент Адрей Кіска, котрий, до речі, підтри-
мав її на виборах, обстоюватиме проєв-
ропейську позицію. Чапутова однознач-
но підтримує Україну, за її європейський 
шлях, також відома своєю антиросій-
ською позицією. 

Хоч президент Словаччини вико-
нує переважно представницькі функ-
ції, багато-хто вважає обрання Чапу-
тової символом змін у країні. До того ж, 
президент має право ветувати ухвалені 
парламентом деякі закони, призначати 
прем’єр-міністра і суддів Конституційно-
го суду.

Після вбивства у лютому 2018 року 
27-річного словацького журналіста-роз-
слідувача Яна Кучака та його подруги 
Мартіни Кушнірової у Словаччині почали-
ся масові протести. Прем'єр-міністр Ро-
берт Фіцо подав у відставку. Замість ньо-
го прем'єрський пост зайняв Петер Пел-
легріні, який до цього був віце-прем'єром 

і теж належить до правлячої партії Smer 
(Курс). Був сформований новий уряд. Од-
нак традиційна політична еліта втратила 
довіру виборців, тому те, що Чапутова — 
нове обличчя в політиці, було навіть її пе-
ревагою.

Ще однією перевагою кандидатки 
стала репутація борця за справедли-
вість. Чапутова — адвокат, вела спра-
ви про домашнє насильство. Найбільшу 
популярність Чапутовій принесла більш 
як 10-річна боротьба проти розширен-
ня звалища в місті Пезінок, в якому вона 
жила. Очоливши протестувальників, вона 
довела спір до Верховного суду Словач-
чини і виграла справу. Пізніше на підставі 
цієї справи Європейський суд виніс низ-
ку постанов, які визначають порядок ви-
рішення подібних спорів у рамках усього 
Євросоюзу. А Чапутова у 2016 році отри-
мала престижну міжнародну премію за 
успіхи в захисті навколишнього середо-
вища.

Чапутова різко критикувала під час 
виборчої кампанії корумпованість прав-
лячої партії Smer. Водночас вона трима-
лася твердо, але не агресивно і не дохо-
дила до особистих нападок. «Станьте на 

шляху зла — разом ми зробимо це» — та-
ким було гасло на її виборчих плакатах. 

Погляди Чапутової дещо нетипові для 
досить консервативної Словаччини, біль-
ша частина населення якої вважає себе 
католиками. Зокрема, вона підтримує 
право на аборт.

Проти Чапутової виступали і прихиль-
ники націоналізму. Вони заявляли, що 
вона «продасть Словаччину Соросу та 
американцям» через те, що некомерцій-
на організація VIA Iuris, в якій працюва-
ла Чапутова, отримала кілька грантів від 
фонду «Відкрите суспільство» Джорджа 
Сороса. Але виборці цього не злякалися. 

Словаччина — одна з держав, з яки-
ми межує Україна. Інші сусіди Словаччини 
— Польща,Угорщина, Австрія. Словаки — 
представники західних слов̀ ян. Держа-
ва утворилася після мирного цивілізова-
ного поділу 1 січня 1993 року колишньої 
Чехословаччини на Чехію і Словаччину. 
Столиця — Братислава. Площа — 49035 
квадратних кілометрів, населення — 5,4 
мільйона, у тому числі майже 7 з полови-
ною тисяч українців. Від 2004 року член 
НАТО і Євросоюзу. Індустріально розви-
нена країна. 

Президент США Дональд 
Трамп визнав окупацію 
Ізраїлем частини Сирії

Трамп продовжує дивувати Америку і загалом світ оригі-
нальними рішеннями. До того, що американці все частіше об-
говорюють можливість імпічменту Трампа, його дострокової 
відставки. 

Те, що у більш як півстолітньому конфлікті, в тому числі 
збройному, між Ізраїлем і арабськими країнами США явно на 
боці Ізраїлю, давно відомо. Навіть попри те, що мають зважати 
на позицію багатих нафтою арабських країн. 

Але останнє рішення Трампа просто здивувало. Своїм ука-
зом Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висо-
тами, тобто фактично визнав законним їх загарбання Ізраїлем 
під час так званої 6-денної війни у 1967 році цієї країни з су-
сідами. 

Історична довідка. Євреї, розсіяні сотні, якщо не тисячі ро-
ків по світу, постійно мріяли відновити єврейську державу в 
Палестині, своїй історичній батьківщині, де існувало ще понад 
2 тисячі років тому Єврейське царство зі столицею в Єрусали-
мі. 

У 1922 році Ліга Націй, предтеча нинішньої ООН, вручила 
Великій Британії мандат на управління Палестиною, поясню-
ючи це необхідністю встановлення тут політичних, адміністра-
тивних та економічних умов для повернення сюди євреїв. 

Після Другої світової війни наближалася до фінішу колишня 
колоніальна Британська імперія. У лютому 1947 року Британія 
передала палестинське питання на розсуд ООН. 29 листопа-
да 1947 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію 
про припинення британського мандату і утворення в Палести-
ні двох держав — єврейської і арабської. 14 травня 1948 року 
лідери єврейської спільноти Палестини проголосили створен-
ня Держави Ізраїль пославшись на резолюцію ООН. Але Ізра-
їль охопив усю Палестину, і лише частина її була проголошена 
Палестинською арабською автономією у складі Ізраїлю. 

Далі вже 70 років точаться війни Ізраїлю з багатьма сусід-
німи арабськими державами, які все ж вимагають утворення 
арабської Палестинської незалежної держави. Чергову війну, 
так звану 6-денну, Ізраїль вів у 1967 році проти Єгипту, Сирії і 
Йорданії. Вона завершилася перемогою Ізраїлю, який захопив 
у Йорданії Західний берег річки Йордан, у Сирії — Голанські ви-
соти, у Єгипту — Синайський півострів (повторно, раніше вже 
завойований, пізніше втрачений). Ці загарбані території так і 
залишаються під управлінням Ізраїлю, хоч цю анексію світове 
співтовариство не визнало. 

Голанські висоти або Голани – це частина історичного ре-
гіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів. Голан-
ські висоти до 1967 року були частиною Сирії. Їх загарбання 
Ізраїлем ніколи не було визнане законним світовою спільно-
тою. В тому числі є резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена ще 
кілька десятиліть тому, — про визнання Голан територією Си-
рії, окупованою Ізраїлем. За цю резолюції голосували і США. І 
ось такий поворот...

Президент Трамп, пробуючи якось пояснити це своє рішен-
ня, заявив, що США давно мали визнати суверенітет Ізраїлю 
над Голанами. І зараз причиною цього рішення Трамп назвав 
те, що регіон «має важливе стратегічне і безпекове значення 
для Держави Ізраїль, а також регіональної стабільності». Тоб-
то, що це потрібно для безпеки Ізраїлю і навіть всього цього 
регіону. 

Словаччина — за переміни: 
президентом обрана ліберал, екологічна активістка Зузана Чапутова

 В момент загибелі пер-
шого обидва «причетні» ще хо-

дили в дитсадок, але «як знати»… 
Лінкольна вбили понад 150 років тому, 

але, можливо, предки цих «причетних»? 
У нас під виборів гуляли й такі тези: 
такий-то поганий, бо поганим є сват 
брата тітки його дружини. 

Можна додати ще просто одну цита-
ту. Стаття відомого політолога Володи-
мира Фесенка «Щоденник президент-
ських виборів-2019», опублікована в 
Інтернет-газеті «Українська правда» 25 
березня. Цитуємо: 

«Набагато більшою мірою (хоча і не 
критично) на хід виборчої кампанії може 
вплинути рішення керівництва соцме-
режі Facebook заборонити публікувати 
політичну рекламу без вказівки джере-
ла її фінансування. Це рішення вступило 
в силу з 18 березня. Виявилося, що роз-
міщення в соціальних мережах реклам-
них публікацій, спрямованих на дискре-
дитацію лідера «Громадянської позиції», 
кандидата в президенти Анатолія Гри-
ценка, обійшлося замовникам в сотні 
тисяч доларів. Відповідні скріншоти за-
мовних публікацій з цінами сам канди-
дат опублікував в Facebook.»

А скільки 
ж у нас виборців?

Звичайно, вибори були легітимні, 
тобто такі, що відбулися. Адже за на-
шим законом голосування визнається 
дійсним, незалежно від кількості ви-
борців, що голосували. 

За даними ЦВК, а це, власне, дані 
Державного реєстру виборців, їх у нас 
числиться 29 мільйонів 622 тисячі 527. 
Ось так, з точністю до людини. Голосу-
вало в неділю 18 452 539, тобто 62,8 
%. Але скільки ж у країні виборців на-
справді — невідомо. Натомість, точно 
відомо, що в цьому реєстрі є покійники.

Мертві душі 
не у Чічікова: 

в списках — покійні 
Захарченко, «Гіві», 

Янукович-молодший 
Так, у цих списках дійсно вбиті у 

«розбірках» на Донбасі колишній вата-

жок «ДНР» Олександр Захарченко, бо-
йовик Михайло Толстих («Гіві»), покій-
ний Янукович-молодший. 

ЦВК дала таке роз’яснення: це тому, 
що в реєстр виборців не подано офіцій-
ні документи про смерть цих людей. А 
такі документи видають і подають у ре-
єстр лише відповідні державні органи. 

Але хто тут їх подасть? Перші двоє 
загинули на території Донбасу, окупо-
ваній сепаратистами-заколотниками і 
російськими військами, яка вже кіль-
ка років не підконтрольна Українській 
державі. Син Януковича загинув на те-
риторії Росії, похований у Криму, який 
тим паче зараз фактично поза юрис-
дикцією України.

Ми якось забуваємо, що вже май-
же 5 років для окупованої частини Дон-
басу недоступна влада України. Там 
жодні структури освіти, культури, меди-
цини, соціального захисту не підпоряд-
ковані нині відповідним Міністерствам 
України.

Між тим, за ці роки там народилися 
і померли сотні тисяч людей. І юридич-
но це ж громадяни України, виборці — 
котрі повнолітні. Скільки їх, хто вони?

Українці за кордоном: 
не проголосувало 99 %

Мова про громадян України. Бо ті 
15 чи 20 мільйонів української діаспо-
ри є громадянами відповідних держав 
і у нас не голосують. Нині за кордоном 
було відкрито 101 виборчу дільницю. На 
них сумарно проголосувало трохи біль-
ше 53 тисяч людей. Це ніщо з тих кількох 
мільйонів українців, які зараз за кордо-
ном, в основному заробітчан. Мало хто з 
них гайнув на день додому в Україну, аби 
лиш проголосувати. Решта просто волі-
ють не «засвічуватися» в країнах перебу-
вання з певних причин, наприклад тому, 
що нелегали. Не поспішають ставати на 
консульський облік. Плюс апатія цих ви-
борців. Плюс наші бюрократичні пере-
пони для тих, хто хотів би проголосувати.

Успіх регіоналів
Високе четверте місце Юрія Бойка, 

відвертого регіонала, теж треба якось 
пояснити. І це попри недавній розкол 
перелицьованих регіоналів — партії 
«Опозиційний блок» на дві схожі, вису-

вання від старих «опозиціонерів» Вілку-
ла, попри те, що Бойко наче вже ніхто 
— не голова партії і фракції «Опозицій-
ний блок». Трохи спрацювала інерція 
давнього «розкручення» Бойка. І все ж, 
чому виборці в час війни голосують за 
перелицьованого регіонала, представ-
ника, і не рядового, того злочинного ре-
жиму, зметеного Майданом? Очевид-
но, від того ж обурення нинішньою вла-
дою, яка зуміла довести людей до того, 
що їм уже й колишні видалися гарними. 

Крах національно-
демократичних сил

Навіть Руслан Кошулинський, вису-
нутий давньою партією «Свобода» і під-
триманий кількома дрібнішими націона-
лістичними партіями, набрав усього 1.63 
% голосів. Опинився на самій межі — од-
разу за ним уже йшли «політичні нулі». 

Прогнозовано ганебний результат 
отримав голова Народного Руху Кри-
венко: 28 місце, 0,04 %, тобто «подвій-
ний нуль». Якраз недавно була, законо-
мірно не помічена в суспільстві, 20-та 
річниця розколу цієї колись потужної 
партії, відтак 20 років її занепаду. 

Вибір «меншого зла»
Виборці в розпачі: за кого ж голо-

сувати у другому турі? Відтак, ті, хто не 
любить Зеленського, збираються голо-
сувати все ж за нього, бо ще більше не 
люблять Порошенка. Навзаєм — ті, хто 
не любить Порошенка, все ж голосува-
тимуть за нього, бо ще більше не лю-
блять Зеленського. 

Сумно це все — стара пісня: ви-
бір «меншого із зол». Коли вже українці 
обиратимуть не зло, а добро? Це запи-
тання так і висить роками. 

Отже, одні сподіваються, що зали-
шена стара влада покається, буде не 
така нікчемна надалі. Інші сподівають-
ся, що нова влада буде кращою. На-
справді ж, вгадати тут неможливо. 

З певністю можна сказати лише 
одне. Те, де ми борсаємося вже ось 
28 років, — прямий наслідок того, що 
наша так звана національна еліта по-
казала свою повну нездарність і не-
здатність. Що засвідчують і ці вибори. 
Сподіваймось на краще, що нам ще зо-
стається. Чи будуймо це краще. 

Петро АНТОНЕНКО 

Наголосували…
Вибори як вирок так званій «національній еліті»
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Бліц-інформ
У країнах Балтії — 
жалобні заходи 
у 70-у річницю 
депортації
У трьох балтійських кра-

їнах 25 березня відбули-
ся жалобні заходи з нагоди 
70-річчя депортації жите-
лів Естонії, Латвії та Литви, 
здійсненої комуністичним 
режимом СРСР. Тоді лише 
за 3 дні, з 25 по 27 берез-
ня 1949 року, з окупова-
них СРСР країн Балтії було 
вивезено до Сибіру майже 
100 тисяч людей: понад 20 
тисяч із Естонії, понад 30 ти-
сяч із Литви, понад 40 тисяч 
із Латвії.

«Такі злочини проти ес-
тонців та інших народів, які 
постраждали від радян-
ських репресій, ніколи не бу-
дуть забуті», відзначив уряд 
Естонії. На знак пам’яті про 
кожного депортованого ес-
тонця у країні було запале-
но 20 тисяч свічок.

Операція під кодовою 
назвою «Прибій», яка поча-
лась 25 березня 1949 року, 
планувалася радянською 
владою більше двох років. 
Її метою було зламати опір 
жителів країн Балтії окупа-
ції. Це був насамперед удар 
по соціальній еліті країн. 
Найчастіше жертвами де-
портацій ставали вчителі, 
адвокати, лікарі.

Депортації повинні були 
прискорити колективізацію 
і перешкоджати підтрим-
ці населенням антирадян-
ських партизанів. Нелюд-
ські умови, в яких здійсню-
валися депортації, привели 
до загибелі багатьох людей. 
Ті, хто досяг місця призна-
чення, опинялися в дуже 
важких умовах життя в Си-
біру.

Джимі Картер став 
найстарішим з нині 
живих колишніх 
президентів США
22 березня у віці 94 ро-

ків і 172 днів Картер побив 
попередній рекорд, вста-
новлений президентом 
Джорджем Бушем-старшим, 
котрий недавно помер.

Джимі Картер з дружи-
ною здійснюють прогулян-
ки і дотримуються здоро-
вого харчування все своє 
життя.

Картер — лауреат Нобе-
лівської премії миру і трьох 
премій Греммі. Він став пер-
шим уродженцем Півдня, об-
раним на пост президента 
після громадянської війни в 
США. Також єдиний прези-
дент США, який видав кіль-
ка романів. Картер читав зі 
швидкістю 2000 слів за хви-
лину.

Правив Картер один тер-
мін і у 1980 році програв ви-
бори своєму наступнику Ро-
нальду Рейгану. 

Президент Казахстану Нурсултан 
Назарбаєв 19 березня у зверненні 
до нації заявив, що наступного дня 
достроково складає повноваження 
глави держави. Хоч вони мали за-
вершитися у квітні наступного року.

Отже, закінчилося президент-
ство останнього з трьох найвідомі-
ших лідерів колишніх середньоазіат-
ських республік Радянського Сою-
зу. До речі, щодо Казахстану, то його 
якось виокремлювали з 5-ти цих рес-
публік, вживаючи термін «республіки 
середньої Азії і Казахстан», перші — 
це Узбекистан, Туркменія. Таджикис-
тан і Киргизія. Хоча саме у Казахста-
ні знаходиться географічний центр 
велетенського континенту Азія. 

..Їх інколи називали, причому, 
без якогось негативного підтексту, 
а за східною традицією, такими титу-
лами як хан, бай, емір, султан. І най-
більш відомими, довго правлячими, 
стали керівники Казахстану, Узбе-
кистану і Туркменії. Спільне у всіх 
трьох, до речі, майже ровесників, — 
вони були керівниками цих радян-
ських республік на фініші СРСР, тобто 
очолювали їхні компартії, також за-
ймали вищі державні посади. І потім, 
з розпадом Союзу і перетворенням 
його республік у незалежні держави, 
так і продовжували очолювати їх. 

Двох з них уже нема в живих. 
Тому згадаймо і їх 

Сапармурат Ніязов, Туркме-
ністан. «Туркменбаши», неофіційне, 
але міцно приросле до нього ім`я. 
1940 року народження. Був першим 
секретарем компартії республіки 
найдовше з усіх трьох — з 1985 по 
1991 рік. В тому ж році обраний пре-
зидентом незалежного Туркменіста-
ну, потім переобирався на цю поса-
ду. А у 1999 році парламент ухвалив 
рішення, що Ніязов є довічним пре-
зидентом. Правда, прожив він по-
тім всього 7 років. Але загалом пре-
зидентом прослужив 15 років. Ціка-
во, що вчені Туркменістану заявили, 
що Ніязов є нащадком легендарного 
полководця і царя древності Олек-
сандра Македонського, котрий, як 
відомо, завоював понад 2300 років 
тому і Середню Азію. 

Іслам Каримов. Узбекистан. 
1938 р. н. Перший секретар компар-
тії Узбекистану у 1989—1991 роках, 
також обіймав вищі державні поса-
ди. Був президентом країни з 1991 
по 2016 рік, тобто 25 років, до са-
мої смерті. Його начебто благопо-
лучне президентство у 2005 затьма-
рили трагічні події в обласному місті 
Андижан, де урядові війська відкри-
ли вогонь по мирних мешканцях, що 
вимагали проведення політичних та 
соціально-економічних реформ. Тоді 
за офіційною версією загинули 200 
осіб, за даними міжнародних право-
захисних організацій — від 700 до 
1000 чоловік. 

На останні роки президентства 
Каримова припав гучний скандал з 
його старшою дочкою Гульнарою Ка-
римовою, яка вела активну політич-
ну і громадську діяльність і вважа-
лася неофіційно «наступницею пре-
столу» батька. Проти Каримової в 
кількох країнах було порушено кри-
мінальні справи за корупцію, як і в 
самому Узбекистані. Врешті, ще за 
життя і правління батька суд Узбе-
кистану таки ж присудив Гульнарі 
кілька років ув̀ язнення, і зараз вона 
у тюрмі. 

І нарешті останній з цих аксака-
лів — Нурсултан Назарбаєв. Живий-
здоровий, чого йому й далі можна 
побажати, тим паче, він давній друг 
України. Найбільш відомий з назва-

них трьох політиків. Та й Казахстан 
— найпотужніша з тих 5-ти країн, а 
за територією — більша чотирьох ін-
ших, разом взятих. І взагалі Казах-
стан був другою за площею республі-
кою СРСР, після Росії. А третьою вже 
— Україна. Нагадаймо: площа СРСР, 
найбільшої держави світу, становила 
22 мільйони квадратних кілометрів, 
Казахстану —2 мільйони 725 тис. кв. 
км (9 місце у світі), України — 603,6 
тис. кв. км. 

Казахстан завжди був на пере-
хресті народів. Але вже доволі дав-
но сформувалася казахська нація, 
древня, освічена, цивілізована. Втім, 
історія її поглинання Російською ім-
перією була доволі типовою. Почала-
ся ця анексія ще в першій половині 
18 століття, коли казахське ханство, 
доволі подрібнене, страждало від на-
бігів сусідніх племен. Тут же «захис-
ницею» об’явилася Росія. «Захист» 
завершився у 1848 році повним при-
єднанням Казахстану до Російської 
імперії. Подібне було й з іншими на-
родами Середньої Азії, а також Кав-
казу.

Але перенесімося в наші часи. 
Формально, як і інші республіки 
СРСР, майже автономна республіка 
мала особливий статус в Союзі. Одна 
з радянських епопей — освоєння ці-
лини — це Казахстан. Космодром 
Радянського Союзу Байконур — теж 
Казахстан. Величезна територія, 
природні багатства, важливе стра-
тегічне положення — все це були ва-
гомі фактори. Не випадково саме ке-
рівник Казахстану Назарбаєв на фі-
ніші СРСР увійшов у вищий ареопаг 
помираючої комуно-імперії — Політ-
бюро ЦК КПРС. Є дані, що саме його 
президент і генсек компартії Михай-
ло Горбачов мітив на посаду глави 
уряду СРСР.

Назарбаєв майже три десятиліт-
тя керував величезною державою, 
незалежним Казахстаном, притому 
абсолютно легітимно і маючи вели-
чезний авторитет у народі. 

Назарбаєв народився 6 лип-
ня 1940 року в селі в Алматинській 
області. Цікаво, що першу професію 
здобув в Україні, у профтехучилищі 
міста Дніпродзержинськ Дніпропе-
тровської області, де у 1958—1960 
років вчився на металурга. Далі — 
типова дорога робітника, інженер-
но-технічного працівника, перехід на 
партійно-радянську роботу, де швид-
ко проходив усі щаблі кар’єри. У ті ж 
таки 1989—1991 роки був першим 
секретарем компартії Казахстану, 
перед цим 5 років очолював уряд 
республіки. 

Назарбаєв очолив Казахстан, 
що був надзвичайно зрусифікований 
і навіть був єдиною республікою, де 
корінна нація була в меншості, а пе-
реважали росіяни. Це зросійщення 
тривало не одне століття, а в СРСР 
завершилося масовим заселенням 
півночі Казахстану російськими пе-
реселенцями.

Довелося зайнятися національ-
ним відродженням великої країни, 
повертати їй славну історію. Дер-
жавною мовою була визнана винят-
ково казахська, російська отрима-
ла статус другої офіційної мови. Пре-
зидент Назарбаєв ввів жорсткі ви-
моги щодо обов̀ язкового і вільного 
володіння державною мовою всіма 
службовцями. І сам подав приклад, 
склавши серйозний екзамен знання 
рідної мови.

За роки президентства Назарба-
єва відсоток корінної нації — каза-
хів у 18-мільйонному населенні дер-
жави досяг 66 %. Росіян тут стало 21 
%. Нікого не виселяють, але кому не 
подобається національна, державна 
політика в країні, то, як каже росій-
ська ж приказка, «скатертю дорога». 
Натомість Казахстан проводить по-
тужну політику повернення на рідну 
землю доволі численної казахської 
діаспори світу. Тим, хто повертаєть-
ся, держава надає всіляку допомогу.

Казахстан при Назарбаєву став 
потужним суб’єктом азійської і сві-
тової політики, проводить чітку не-
залежну лінію у стосунках з Росі-
єю. Дружній до України, між нашими 
державами міцні економічні, духо-
вні контакти. В Казахстані потужна 
українська громада, 2.17 % населен-
ня, і вона четверта за чисельністю. 

Назарбаєв кілька разів обирав-
ся президентом — і в парламенті, і на 
референдумі, і на загальнодержав-
них виборах. Наприклад, на останніх 
у 2015 році набрав аж 95,97 % голо-
сів. І не варто це пояснювати лише 
традиційною азійською пошаною до 
правителів. Авторитет Назарбаєва у 
народі дійсно величезний. 

Але все має логічне завершен-
ня, навіть коли це дочасна відставка. 
Виконуючим обов’язки президента 
Казахстану парламентом держави 
призначений голова його верхньої 
палати Касим-Жомарт Токаєв. На-
зарбаєв очолив Раду безпеки Казах-
стану. Торік за новим законом цей 
орган змінив статус із консультатив-
ного на конституційний. Цю посаду 
Назарбаєв зможе займати довічно.

Парламент уже ухвалив поста-
нову про перейменування столиці 
держави Астани на Нур-Султан, тоб-

то по імені Назарбаєва. З цією столи-
цею взагалі ціла історія. Тривалий час 
столицею було найбільше місто Ка-
захстану Алма-Ата, якому вже в часи 
незалежності казахи змінили назву 
на Алмати. Але це місто — на само-
му південному краї величезної краї-
ни, майже на кордні з Киргизією. Від-
так, у грудні 1997 року з ініціативи На-
зарбаєва столицю було перенесено 
на північ і названо її Астана, що на ка-
захській означає просто «столиця». До 
1961 року це давне козаче місто нази-
валося Акмолінськ. У 1961 році його 
перейменували на Цілиноград, адже 
воно стало центром Цілинного краю.

Через 20 років після перенесен-
ня сюди столиці Астана стала містом-
мільйонником, населення переви-
щило цю цифру.

І ось уже четверта назва міста — 
Нур-Султан. Правда це переймену-
вання, при всій повазі до Назарбає-
ва, пройшло зовсім не гладко. В міс-
ті почалися акції протесту проти пе-
рейменування, розігнані поліцією. А 
електронну петицію проти перейме-
нування підписали вже понад 30 ти-
сяч людей. 

Але в політикумі країни вже 
з̀ явилися ідеї нових перейменувань 
. Пропонується перейменувати на-
зви, пов’язані з російською історією, 
на історичні казахські. Йдеться про 
міста Петропавловськ, Павлодар і 
Семей. Їх пропонують назвати, від-
повідно, — Абілай, Кенесари і Бокей-
хан. Ось хто ці діячі казахської історії. 

Абілай-хан (1711—1781)— пра-
витель Казахського ханства, пото-
мок Чінгіз-хана.

Кенесари Касимов (1802—
1847), казахський султан, вшанову-
ється на державному рівні як лідер 
національно-визвольного руху за 
незалежність Казахстану від Росій-
ської імперії. 

Аліхан Бокейханов (1866 — 
1937)— політик, громадський діяч, 
журналіст, етнограф. Вважається 
першим прем’єр-міністром Казах-
стану. 

А тепер знову загалом про цей 
феномен — правління останніх ак-
сакалів комуно-радянської доби, а 
потім національної політики в цьо-
му регіоні. Не варто дивуватися та-
кому довгому їх правлінню і такій од-
ностайності їх обрання. Це не лише 
вплив східної традиції, а й наслідок 
національного відродження цих кра-
їн. Також наслідок високого життє-
вого рівня цих колись доволі бідних 
республік Союзу. Звичайно, можна 
говорити, що цей рівень — резуль-
тат величезних природних багатств 
країн, насамперед — нафти, газу. 
Можна тут проводити паралель з ба-
гатющими на ці ресурси арабськи-
ми країнами. В деяких з них ще іс-
нує, за суттю, феодалізм. Правите-
лі купаються в неймовірній розкоші, 
але «дають жити» й підданим, щоб ті 
не подумували про революції. Щось 
схоже можна говорити і про ті три се-
редньоазіатські країни, про які за-
раз мова. І багато українців, засми-
каних злиднями, мимоволі почина-
ють заздрити тим же туркменам, у 
яких, замість громадянських свобод, 
є дешеві харчі і мало не дармові газ 
і електрика. Правда, ті ж таки україн-
ці воліли б, щоб у нас були поєднані 
свобода й демократія — з гідним рів-
нем життя людей. А раз чомусь так 
не складається, то подумують, що, 
може, і нам завести хана, бая, султа-
на? Бо по-європейськи, поєднуючи 
демократію і гідне життям, все щось 
не виходить… 

Петро АНТОНЕНКО 

Назарбаєв подав у відставку
Завершилася ера легендарних радянських 
і пострадянських керівників Середньої Азії
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Закордонне українство Панорама

Створили найбільшу 
карту затонулих 

кораблів
Іспанські археологи склали перелік ко-

раблів, затонулих з 1492 по 1898 рік. Саме у 
1492 році Колумб відкрив Америку. До пере-
ліку увійшов 681 корабель, що зазнав ката-
строфи біля берегів Куби, Панами, Домінікан-
ської Республіки, Республіки Гаїті, Східного 
узбережжя США, Бермудських та Багамських 
островів. 

Фахівці витратили 5 років, щоб вивчи-
ти архіви. Вони вивчали період, коли велика 
частина Латинської Америки була під владою 
іспанців.

«Мета проекту — визначити місця кора-
бельних аварій і захистити судна від мислив-
ців за скарбами. Сподіваємося, дослідження 
допоможе пролити світло на історію тих зато-
нулих кораблів, деталі загибелі яких досі не-
відомі. Це також допоможе у вивченні море-
плавання тих часів», розповіли автори дослі-
дження.

За п'ять років роботи археологи 
з'ясували, що в 90 % випадків причиною ко-
рабельних аварій були тропічні шторми і ура-
гани. Близько 4,3 % випадків — руйнування 
кораблів об підводні скелі. Невеликий від-
соток аварій викликаний діями інших людей. 
Близько 1,4 % випадків — загибель судна в 
результаті військових дій і ще 0,8 % — через 
напад піратів.

Про більшість кораблів відомо лише з 
письмових джерел, на сьогоднішні вчені зна-
ють про місцезнаходження останків лише 
чверті суден з описаних 681.

Зібрані карти вчені планують передати 
державам, біля берегів яких можуть бути ви-
явлені останки кораблів

Оригінальні 
професії Німеччини

Дегустатори піцци. У шанувальників 
піцци є можливість не тільки поїсти, але й за-
робити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира 
якого розташована у німецькому Білефельді, 
щорічно запрошує на роботу мешканців цьо-
го міста. Близько 4000 дегустаторів допома-
гають компанії визначити кулінарні вподо-
бання покупців.

Професійні брехуни. В агентстві Alibi-
Profi шукають акторів, сценаристів та дизай-
нерів. Тут займаються фальшуванням фото-
графій, складають запрошення на вигадані 
ділові зустрічі, надсилають несправжні лис-
тівки з відпустки – тобто допомагають своїм 
клієнтам отримати «алібі». Ця фірма існує в 
Бремені з 1999 року, сьогодні в неї кілька ти-
сяч співробітників по всій Європі.

Нюхарі. Німецькі компанії Beiersdorf та 
Henkel, що випускають косметику та товари 
побутової хімії, мають у своєму штаті унікаль-
них фахівців — нюхарів. Їхнє завдання — ню-
хати пахви людей, котрі тестують дезодоран-
ти. Заробіток – до 3220 євро. Кандидати на 
цю вакансію повинні мати щонайменше три 
роки освіти на факультеті біології чи біотех-
нологій.

Фуд-стилісти. Гарно викласти їжу для 
фотографій – справжнє мистецтво. Таких 
спеціалістів потребують в ресторанах, книж-
кових видавництвах, агентствах з просуван-
ня у соціальних мережах. Освіта кухаря, кон-
дитера чи фотографа тут бажана.

Випробувачі еротичних товарів. 
Тестувати потрібно й секс-іграшки. Німець-
кий виробник еротичних товарів Vinico шукає 
співробітника, старшого 18 років, який гото-
вий випробовувати товари та залишати про 
них конструктивні відгуки.

Прибиральники на місці злочинів. 
За цю важку працю прибиральники отриму-
ють близько 2700 євро без вирахування по-
датків. Кандидат на цю вакансію повинен не 
тільки вміти добре відчищати поверхні, але й 
мати особливі знання, які можна отримати у 
берлінській клініговій компанії Heistermann.

Наглядачі за житлом. Найбільше на-
глядачів потребують пенсіонери, які на трива-
лий час кудись їдуть та бояться залишати свій 
будинок чи квартиру без нагляду. За місяць 
такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. 
Фахівець має перевіряти поштову скриньку, 
поливати квіти, годувати домашніх тварин.

Вертинський постав у брон-
зі в образі П'єро. Таким він ви-
ступав на початку своєї творчої 
кар'єри. Пам'ятник на Андріїв-
ському узвозі урочисто відкри-
ли 21 березня, на 130-річчя з 
дня народження митця. На події 
зібралося чимало митців, шану-
вальників творчості Вертинсько-
го. На відкритті киян вітали по-
сли Грузії, Польщі. 

Ідея зробити пам'ятник вини-
кла у колекціонера Олександра 
Брея давно, багато часу він ви-
тратив на пошуки скульптора та 
всі необхідні дозволи.

— Це місце символічне, бо 
Олександр Миколайович ходив 
на свої перші виступи в Контрак-
товому домі саме Андріївським 
узвозом. Потім були виступи в 
театрі Соловцова (нині театр 
Франка), Народному домі (опере-
та), — розповів Олександр Брей. 
— На його концертах завжди був 
аншлаг. Тривало це недовго, бо 

після революції до влади в Росії 
прийшли більшовики. Артист був 
змушений емігрувати, з тріум-
фом виступав за кодоном. Його 
приймали Константинополь, Гре-
ція, Румунія, Польща, Німеччина, 
Прибалтика і нарешті Париж, то-
гочасна культурна столиця світу. 
Вроджений аристократизм, без-
доганний смак і витончена ма-
нера виконання вражали гляда-
чів. У 1920-1930-х роках не було 
жодного вихідця з України, який 
би мав таку шалену популярність 
у Європі, як Вертинський. 

Сформувався Вертинський 
саме в Києві. Неймовірно любив 
це місто, вважав його найкра-
щим на землі. Писав у спогадах 
: «Я за народженням українець, 
до того ж киянин». Нарешті місто 
отримало пам'ятник легендарно-
му співаку, який прославив Укра-
їну на весь світ. 

Над 2,2-метровим пам'ят-
ником працював 90-річний 
скульптор Борис Довгань, який 
зробив і постамент. На ньому ви-
січено «П'єро. Олександр Вер-
тинський» та рядки з поезії «Киев 
— родина нежная».

Про київський період 
Вертинського — 
у фотографіях 
і документах

Навпроти пам’ятника, у Музеї 
однієї вулиці (Андріївський узвіз, 
2-Б), презентували експозицію, 
присвячену маловідомим київ-
ським сторінкам життя Олексан-
дра Вертинського. На ній фото-
матеріали та його численні авто-
графии.

— В Києві Олександр Вер-
тинський народився, зростав. Тут 
розпочалася його творчість — не 
поетична, а прозаїчна, відбулися 

перші театральні виступи у Контр-
актовому домі. І пізніше, коли він 
повернувся, щороку бував у Киє-
ві, виступав на різних майданчи-
ках — в оперному театрі, Зеле-
ному театрі, Контрактовому домі. 
Показуємо його незвичайність 
як актора, шансоньє, поета, який 
залишив після себе особливий 
флер. 

В експозиції — оригінали фо-
тографій, недруковані досі мате-
ріали, які передала нам його до-
чка, актриса Анастасія Вертин-
ська (на фото) з Москви, — роз-
повів директор музею Дмитро 
Шльонський. — Вертинський за-
вжди вважав себе українцем. 
Знайдені його листи до дружи-
ни Лідії, де він пише, що Украї-
на — рідна мати, що хотів би тут 
жити, співати українською, по-
мерти. Його доньки розповідали, 
що Вертинський розспівувався 
перед концертами піснею «Реве 
та стогне Дніпр широкий». Мало 
хто знає, але в трьох фільмах, які 
були зняті на Київській кіносту-
дії, нині імені Довженка, в 1954-
1956 роках Вертинський грав ви-
ключно українською мовою. Ці 
доріжки загубилися. В російсько-
мовному варіанті його озвучує ін-
ший актор. 

Батько і мати Вертинсько-
го померли, коли йому було 3-4- 
роки, він залишився на вихован-

ні у своєї тітки. Могили батька 
не залишилося. Але останній лі-
тературний секретар Костянти-
на Паустовського, теж киянина, 
Валерій Дружбинський років 15 
тому, блукаючи Байковим цвин-
тарем, знайшов повалений 
пам’ятник з висіченими словами 
«Мій дорогий батько, буду тебе 
пам’ятати», підписаний Сашком 
Вертинським. За словами Дми-
тра Шльонського, цей пам’ятник 
шукали, але на жаль, поки що не 
знайшли. 

Також музей показує оригіна-
ли пісень Вертинського, написані 
його рукою. Вони виставляються 
вкрай рідко, бо чорнила вигора-
ють. Київський дитячий лікар Аль-
фред Соломонович Мендельсон 
довгий час збирав колекцію Вер-
тинського — платівки, ноти, авто-
графи. І подарував музею свою 
колекцію.

— Ми демонструємо докумен-
ти того часу, розказуємо про на-
родження Вертинського, роди-
ну, яка його виховувала, навчан-
ня в 1-й і 4-й гімназії. Подаємо 
його спогади про київське жит-
тя, зокрема про літературно-ар-
тистичне товариство на нинішній 
Десятинній, де збиралися молоді 
артисти,художники, письменни-
ки. Про його перші театрально-ху-
дожні виступи. Коли Вертинський 
потрапив у культуру кабаре, яка 
прийшла з Франції, то обрав об-
рази з комедії «дель арте». В емі-
грації в Константинополі він був 
змушений продати свої костюми, 
далі виступав у фраку, яким його 
пам'ятають. На жаль, не зберегло-
ся жодного відеозапису концерту, 
— додає Дмитро Шльонський.

Марія КАТАЄВА
«Вечірній Київ»

Українець, киянин, легендарний артист 
Олександр Вертинський увічнений у пам'ятнику

Українки Люксембургу 
передали гуманітарну 
допомогу військовим
Волонтерська організація «Ukraїnka 

— Asbl Об’єднання українок Люксембур-
гу» передала чергову партію гуманітарної 
допомоги українським військовим. Цьо-
го разу це комп’ютери, монітор і принтер. 
Все це передане у Житомирський вій-
ськовий госпіталь.

Ця волонтерська організація була 
створена у 2014 році. Голова — Натал-
ки Павлик. Організація також включає 
українок із Франції, Німеччини та Бельгії. 
Об`єднання співпрацює з волонтерами по 
всій Україні, в тому числі у фронтовій зоні. 
Воно допомагає шістьом сиротинцям, чо-
тирьом лікарням (двом мобільним, двом 
стаціонарним), чотирьом будинкам літніх 
людей в Україні. Волонтери передають 
одяг, взуття, медикаменти тощо, а голо-
вне завдання — допомога фронту.

Наш театр у Фінляндії
Посольство України у Фінляндії та Іс-

ландії привітало Український театр Фін-
ляндії з професійним святом - Всесвіт-
нім днем театру: «Від щирого серця хоче-
мо привітати Український театр Фінляндії 
(Ukrainian Theater in Finland) з професій-
ним святом! Пишаємось неймовірним та-
лантом ваших акторів і високо цінуємо 
самовіддану працю головного режисера 
Ігоря Фрея».

Виставу Українського театру Фінлян-
дії «Зона» за п'єсою сучасного україн-
ського драматурга Павла Ар'є «На почат-
ку і наприкінці часів» запрошено до учас-
ті у VІ міжнародному театральному фести-
валі Схід-Захід, що відбудеться з 7 по 15 
квітня 2019 року в м. Краків, Польща. 

Українці відкрили школу 
білінгвів у Варшаві

Українці Олексій та Олена Алєксєєви від-
крили у Варшаві школу білінгвів для дітей, 
які розмовляють кількома мовами. У школі 
не лише удосконалюють знання дітей, отри-
мані різними мовами навчання, а й всіляко 
розвивають їхні здібності, вчать долати пе-
решкоди. Зокрема, у школі навчаються діти 
з ДЦП, генетичними захворюваннями і діти, 
які перенесли онкологічні захворювання.

Алея українських діаспор 
Алея українських діаспор, закладе-

на українськми громадами різних країн, 
з’явиться у Києві як символ зв’язку українців 
усього світу з Батьківщиною.

Садіння перших 20 дерев пройде у квіт-
ні цього року. 

Види дерев зараз погоджуються з ви-
конавцем робіт – Комунальним підприєм-
ством по утриманню зелених насаджень Дні-
провського району Києва. Дерева повинні 
добре рости в умовах міста.

Алея розташується на території Русанів-
ського парку, вздовж Дніпра. Організатори 
проекту хочуть втілити принцип «Одна країна 
- одне дерево». Планується висадити щонай-
менше 100 дерев.

Зараз свої дерева для участі у проекті 
вже обирають громади з 34 країн, запрошу-
ються долучатися до проекту українці устого 
світу.

Серед видів дерев, які розглядаються за-
кордонними українцями, - дуб, верба, саку-
ра, горобина, лавр, горіх, сосна, гінкго, липа, 
бук, береза, ялина, калина тощо. Діаспоря-
ни обирають дерево для Алеї голосуванням 
всередині громади, зважаючи, зокрема, на 
національні дерева країн проживання, впо-
добання членів громади тощо.

Фільм про Малевича 
показали у Варшаві

29 березня в Українському домі у Варшаві від-
булася світова прем’єра документального повноме-
тражного фільму Володимира Луцького «Малевич». 
Фільм розповідає про народження знаменитого ху-
дожника Казимира Малевича у Києві та його україн-
ське дитинство.

Стрічка вийшла в прокат в Україні 28 лютого та 
була показана у Києві і ще ряді наших міст. 

Українці Японії — 
на міжнародному фестивалі 

Біля підніжжя Токійської вежі відбувся міжнарод-
ний фестиваль «Minato City World Carnival», в якому вже 
другий рік поспіль бере участь Україна. Нашу країну на 
фестивалі представляли Посольство України в Японії, 
товариство «Краяни» і школа танцю «Джерельце».

Як і торік, Україна була представлена двома кіос-
ками і художнім виступом на фестивальній сцені. Один 
з кіосків розповсюджував інформаційні матеріали 
про Україну, проводились міні-лекції, другий був при-
вабливим для любителів посмакувати українськими 
стравами.
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Бліц-інформ
Згорів музей 
рідкісних 
рукописів
26 березня в Музеї-бібліо-

теці рідкісних рукописів Карпе-
лесів у Сент-Луїсі, штат Міссурі, 
США, спалахнула пожежа. Музей 
є одною з найбільших приватних 
збірок оригінальних рукописів у 
світі.

Щоб приборкати вогонь, 80 
пожежників боролися з ним 2 го-
дини. Обійшлося без постражда-
лих, проте другий поверх 100-річ-
ної будівлі згорів повністю. 

Втім, найцінніше — старовин-
ні рукописи — вдалося врятува-
ти. Директор музею Керрі Ман-
дербак зміг увійти в охоплену 
вогнем будівлю та винести всі ру-
кописи, а пожежники допомогли 
евакуювати статуї та інші пред-
мети.

Рукописи зосереджувалися 
переважно на першому поверсі, 
в той час, як вогонь виник на дру-
гому. Усі документи зберігалися 
в захисних кейсах або течках, а 
пожежна бригада намагалася не 
намочити їх під час ліквідації за-
ймання на першому поверсі.

Музей Карпалесів є 13-ю фі-
лією в системі, створеній калі-
форнійськими колекціонерами 
Девідом і Маршею Карпелеса-
ми в 1983 році. Сент-Луїська фі-
лія відкрилася в 2015 році. Ви-
ставки по черзі мандрують між 
філіями. Тому раніше фонди цьо-
го музею зберігали оригінал Бі-
блії першодрукаря Йоганна Гу-
тенберга, першу чернетку аме-
риканського Біллю про права 
— першого доповнення до Кон-
ституції США, ухваленої у 18-му 
столітті, лист від Христофора Ко-
лумба з описом берегів Америки.

Триповерхова 
вілла — 
за 59 євро
Звичайно, вона дістанеться 

не кожному бажаючому, а щас-
ливчику, котрий виграє віллу в 
лотерею. Власник будинку бри-
танець Джеймі Еббот, після без-
успішних спроб продати свою 
італійську віллу, вирішив розі-
грати її в лотерею. Триповерхо-
вий будинок розташований в Ка-
рапелле-Кальвізіо поруч з наці-
ональним парком Гран-Сассо. 
Особняк оформлений у старо-
винному стилі.

Ринкова вартість будинку 
250 тисяч євро, але його можна 
отримати, купивши лотерейний 
квиток за 59 євро. Крім самого 
будинку, переможця також чекає 
оплачений переліт з будь-якої 
точки Європи.

Всі нотаріальні витрати 
Джеймі Еббот візьме на себе. 
Другий переможець отримає 11 
770 євро, ще п'ятеро - кошик з 
їжею і вином з тої місцевості.

Дотепний британець не за-
знає збитків, бо вірно розраху-
вав великий інтерес до лотереї. 
Всього він випустив 6 тисяч квит-
ків, і їх вже розкупили. Отже бри-
танець отримав від продажу бі-
летів лотереї 354 тисячі євро, так 
що матиме ще й добрячий зиск 
від затії і вигідно продасть ві-
ллу, нехай і в такий оригінальний 
спосіб. Розіграш лотереї пройде 
  у жовтні.

Дивовижна і неймовірно цікава латино-
американська країна, справжня скарбни-
ця історії. Стародавні цивілізації, зокрема, 
інки, залишили цьому гірському краю свою 
багату спадщину. Сучасна Республіка Перу 
є однією з найбідніших держав регіону, але 
разом з тим і однією з найкрасивіших.

Перу, офіційна назва Республіка Перу, — 
країна в Південній Америці, на узбережжі Тихого 
океану. Межує на півночі з Еквадором і Колумбі-
єю, на сході — з Бразилією та Болівією, на півдні 
— з Чилі.

У 19 столітті Перу , Чилі, Болівія і Еквадор здо-
були незалежність від Іспанії у війні проти цієї ме-
трополії.

Площа Перу — 1 285 200 км , що вдвічі більше 
України. У південній Америці Перу за розмірами 
поступається лише Аргентині і Бразилії.

Гори Анди займають 27 % території країни, 
відокремлюючи джунглі басейну Амазонки на 
північному сході від прибережної рівнинної пус-
телі на заході.

Столиця — Ліма (на фото).

Експорт: кока, кава, вовна альпаки та лами, 
рибні продукти, свинець (найбільший виробник у 
Південній Америці), мідь, залізо, нафта.

У Перу проживає близько 31 млн людей. На-
селення найбільш різнорідне за своїм складом 
на Американському континенті. Воно нараховує 
1786 різних індіанських громад, об'єднаних у 13 
мовних сімей. В складі населення — індіанці, в 

основному кечуа й аймара — 46 %, нащадки змі-
шаних шлюбів іспанців і індіанців — 43 %. Офіцій-
ні мови — іспанська, на якій говорить 68 % насе-
лення, кечуа — 27 % (обидві державні), аймара — 
3 %.

Середня тривалість життя доволі висока — 71 
рік.

Перу — батьківщина таких овочевих культур, 
як авокадо, картопля і помідор.

Згідно з археологічними знахідками, люди 
жили на території сучасної Республіки Перу ще 
12000 тому.

Тут досить часті землетруси. В середньому 
один з них щороку видається дуже руйнівним.

У Перу знаходиться найглибший каньйон у сві-
ті — Котауасі. Його глибина — 3 535 метрів. Для 
порівняння, глибина Великого каньйону в США — 
1600 м.

Перуанська кухня найрізноманітніша, налічує 
близько 500 страв. Склалася під впливом двох 
культур — індіанської та іспанської. 

Озеро Тітікака, яке Перу ділить з Болівією, є 
найвищим над рівнем моря судноплавним озе-
ром у світі.

На території Перу знаходиться древнє міс-
то інків Мачу-Пікчу (на фото). Воно є головною 
пам'яткою країни. За день його відвідує близько 
2000 туристів. 

Вночі всі райони перуанської столиці досить 
небезпечні, крім центру. Є й такі райони, куди і 
вдень ходити не варто. Військові на броньовиках 
ночами охороняють всі великі вулиці, щоб стри-
мати розгул злочинності.

Розташований в Перу університет Маркос, за-
снований у 1551 році, є найстарішим у всій Америці. 

До наших днів збереглося чимало будівель, 
зведених в цих краях інками. На жаль, іспан-
ські конкістадори під проводом Франсіско Пі-
сарро, які завоювалі Перу, руйнували давні 
храми інків, зводивши на їх місці свої, като-
лицькі.

Загадкова пустеля Наска досі змушує «су-
шити голову» археологів та істориків. Адже на її 
поверхні зберігся виразний малюнок птаха хи-
мерної форми. Можливо, його зробили місцеві 
племена, хоча важко повірити у здатність ви-
конати настільки ідеальну геометричну форму, 
яку чітко видно з висоти пташиного польоту.

Найпопулярніше серед туристів місто Перу — 
Куско. 

Місто Ла-Рінконада офіційно визнане найви-
щим населеним пунктом на землі. Це поселення 
золотошукачів.

У сільській місцевості Перу шамани і досі ко-
ристуються пошаною.

Глибоко в перуанських нетрях живе первісне 
плем'я. Відвідувати його заборонено, а місце роз-
ташування приховують від широкої публіки.

Найпопулярніший перуанський напій — чича. 
Його готують з кукурудзи, за смаком він нагадує 
зброджений квас з невеликою кількістю алкоголю.

Кукурудза в Перу неймовірно поширена, її 
їдять, з неї роблять напої. Всього в цій країні куль-
тивується понад 50 її сортів.

На території країни росте понад 1600 видів 
орхідей.

Найякісніша у світі бавовна вирощується в 
Перу.

У Норвегії збудували 
найвищий дерев'яний 

хмарочос у світі 
У норвезькому містечку Брумундал на бе-

резі найбільшого озера країни Фурнесфьор-
ден спорудили дерев'яний хмарочос заввиш-
ки 85 метрів. Спочатку 18-поверхівка пови-
нна була мати висоту 81 метр, проте норвезь-
кий забудовник, як це і в нас буває, вирішив 
самовільно збільшити висоту ще на 4,4 метра.

Кому призначена додана лоджія, нор-
везькі ЗМІ не повідомляють. Зате з гор-
дістю інформують, що хмарочос Mjostarnet 
обігнав попереднього дерев̀ яного лідера 
— Brock Commons у канадському Ванкуве-
рі на цілих 32 метри.

Містечко Брумундал стоїть в оточен-
ні лісів, тому вибір будівельного матеріалу 
мав символічний характер.

Загальна площа норвезького рекор-
дсмена становить 11 300 кв.м. Усеред-
ині розташовані офіси, квартири, готель, 
ресторан і навіть басейн. Каркас (коло-
ни і балки) виконаний з клеєного бруса, а 
ліфтові шахти, сходи і міжповерхові пере-
криття зроблені з багатошарових клеєних 
дерев'яних панелей. 

Будівництво Mjostarnet почалося у квіт-
ні 2017 року, офіційне відкриття відбулося 
15 березня. 

Завагітніли одразу 
9 медсестер пологового 

відділення в США 
Виявляється, догляд за вагітними і породіллями — 

справа «заразна». Адже одразу 9 медсестер Медично-
го центру штату Мен нині самі готуються стати мамами. 
В соціальній мережі опубліковані фотографії, на яких ці 
медсестри тримають листки паперу із зазначенням очі-
куваних термінів пологів (на фото 8 з 9-ти цих медсес-
тер). Для одних молодих жінок це будуть перші пологи, 
інші вже є мамами, у одної це буде вже четверта дитина. 
Пологи у медсестер пройдуть у квітні — червні. 

«Дуже приємно приходити на роботу і бачити інших 
вагітних, дивитися, як ростуть животи, і просто ділитися 
емоціями», поділилася одна з цих медсестер Аманда. 

Пацієнти лікарні жартують , що «це, виявляється, за-
разно» і чи залишиться у відділенні у квітні-червні хоч 
хтось з персоналу, коли вагітним медикам настане час 
народжувати.

Клініка Maine Medical Centre в американському місті 
Портленд (в штаті Мен, на узбережжі Атлантики, непода-
лік від кордону з Канадою — не плутати з однойменним 
містом на узбережжі Тихого океану) — багатопрофільна 
і найбільша в штаті, на 637 койко-місць, здатна обслуго-
вувати до 8700 пацієнтів. 

Втім, медиків тут не надто багато, і декретна відпуст-
ка одразу стількох медсестер одного відділення — це 
проблема для закладу. Та керівництво лікарні не про-
ти такого «беббі-буму» і охоче відпустить медсестер у 
декрет. 

У США жінка отримала 
аліменти від чоловіка 

через 50 років
Тоні Андерсон з Каліфорнії вийшла за-

між за Дона Ленгерта у 1966 році. Шлюб 
пари протримався всього два роки.

Під час судового процесу щодо роз-
лучення у 1970-му році суддя постановив 
Ленгерту виплачувати аліменти на свою в 
той час уже трирічну доньку Лейну у розмі-
рі 210 доларів на місяць упродовж перших 
2,5 року, а далі по 180 — до повноліття ді-
вчинки.

Але батько не заплатив жодного разу. 
За всі роки він мав би виплатити 30 тисяч 
доларів. Однак, недобросовісному батьку 
врешті довелося викласти значно більшу 
суму.

«Перший чек повернувся назад, а далі 
чоловік переїхав у Канаду зі своєю ді-
вчиною і у нього народилися ще двоє ді-
тей», каже про колишнього чоловіка Тоні 
Андерсон.

Жінці довелося несолодко, працювати 
якомога більше, щоб забезпечити дочку.

Торік Тоні випадково з’ясувала, що за 
законами Каліфорнії не існує терміну дав-
ності у виплаті аліментів. Вона пошукала в 
Інтернеті колишнього чоловіка і знайшла 
його фото. Життя того склалося благополуч-
но: в нього був великий будинок в Орегоні, 
яхта, хороші речі.

Але Тоні Андерсон подала в суд на Лен-
герта – і виграла справу. З урахуванням 
штрафу за запізнення з виплатами чолові-
кові довелося викласти 150 тисяч доларів. 
Однак, за його словами, він навіть радий, 
що так вийшло, адже сам хотів повернути ці 
гроші. Ленгерт навіть прийшов на судове за-
сідання та намагався попросити вибачення 
у колишньої дружини та дочки.

Тоні Андерсон сподівається, що справа 
матиме «ефект хвилі» і надихне інших жінок 
відстоювати свої права. Байдуже, скільки 
років пройшло: 5 чи 50.
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Цікаві й маловідомі факти

Султан Сулейман I Пишний, ма-
буть, є найвідомішим правителем 
Османської імперії у світі. В Украї-
ні султан особливо відомий, бо його 
дружиною була українка Роксола-
на. Для сучасної Туреччини Сулей-
ман — національний герой, кращий 
з усіх султанів, який вивів країну на 
кардинально новий рівень розвитку. 
Та з його смертю сонце Османської 
імперії почало заходити. Помер Су-
лейман 6 вересня 1566 року. Пор-
тал «Знай» відібрав цікаві факти про 
його життя, особистість та епоху.

Прізвиськом «Пишний» Сулейма-
на найчастіше називають іноземці, 
а не турки, скоріше всього — через 
труднощі перекладу. На турецькій 
його прізвисько звучить як Кануні — 

справедливий. Але європейські лі-
тописці і географи свого часу інтер-
претували це слово неправильно, 
так що для них Сулейман став Пиш-
ним.

Сулейман глибоко цікавився ін-
женерною і ковальською справа-
ми, вважав, що за розвитком науки 
і техніки майбутнє. Гармати, якими 
була озброєна османська армія, він 
часто відливав і тестував особисто. 
Крім того, султан цікавився архітек-
турою, проводив деякі математичні 
розрахунки при зведенні будівель і 

мостів. Він був одним з найосвічені-
ших людей своєї епохи, і не тільки в 
Османській імперії.

Сулейман був рішучим борцем 
з хабарниками. В його розумінні, 

чиновник був обличчям держави, 
з яким підданий стикається безпо-
середньо в побуті, тому це облич-
чя повинне було буто чисте і чесне. 
За надто розкішне життя державних 
службовців при Сулеймані карали 
вкрай жорстко.

У народі Сулеймана любили за 
те, що він сильно обмежив в Осман-
ській імперії рабство. Звичайно, 
рабство в цілому нікуди не зникло, 
але султан звільнив чимало ремісни-
ків і робітників, що потрапили в за-
лежність від аристократії. Природно, 
аристократи його за це не любили.

Сулейман мав вкрай складний 
характер. Розуміючи, що любов на-
роду має і зворотну сторону — за-
здрість придворних, він поринув у 
світ інтриг, вишукуючи найменші 
ознаки змови. Поступово це при-
звело до справжньої одержимості і 
параної. Сулейману здавалося, що 
кожен з придворних щось затіває, 
отже перевіряти треба всіх. Втім, 
деякі і правда задумували скинути 
його з трону.

Роксолана, яка стала коханою 
дружиною султана, потурала його 
підозріливості, щоб розчистити шлях 
до трону для свого сина Селіма. Вар-
то було їй зародити у султановій го-

лові думку, що хтось із придворних 
— зрадник, як з підозрюваним не-
гайно розправлялися. У самого Су-
леймана, звичайно ж, було багато 
дітей від різних жінок з гарему. І дея-
кі з них були страчені тільки тому, що 
могли перешкодити Селімові стати 
султаном. Закони придворного жит-
тя в Османській імперії завжди були 
жорстокими.

Про Роксолану і її походження 
сказати щось конкретне складно. 
На думку автора повісті «Роксолана. 
Дружина халіфа і падишаха (Сулей-
мана Великого), завойовника і зако-
нодавця» Осипа Назарука, вона була 
родом з Рогатина або зі Стрийщини. 
Турецькі джерела називають саме 
Рогатин, що в Галичині. 

Але любов Роксолани до сина 
Селіма в результаті привела Осман-
ську імперію до кризи і занепаду. 
Правителем він виявився, на від-
міну від батька, слабким і безволь-
ним. Ще й страждав алкоголізмом, 
не дивлячись на канони ісламу. В 
результаті згубної залежності, Се-
лім став практично підконтрольний 
купцям, які поставляли йому вино, 
і перестав приймати рішення само-
стійно.

Султан Сулейман I Пишний — 

один з найпопулярніших персона-
жів турецького кінематографа і те-
лебачення. Про епоху його правлін-
ня зняті серіали «Хюррем Султан» і 
«Величне століття», написано чима-
ло книг, його знають і пам'ятають як 
ідеал правителя, який міг захищати і 
розвивати державу в той непростий 
час.

Існує і така легенда, й цю подію 
приписують Сулейману.

Вмираючи, султан продиктував 
для запису свою останню волю. Він 
заповів, щоб його труну несли на ру-
ках найкращі лікарі Османської ім-
перії. Друге — щоб по всьому шля-
ху, по якому будуть нести його труну, 
розкидали золоті монети і дорого-
цінні камені. Третє — щоб його руки 
висовувалися з труни і були на виду.

Султан пояснив це так. «Нехай 
кращі лікарі несуть мою труну, і не-
хай усі бачать, що навіть найкращі 
лікарі безсилі перед обличчям смер-
ті. Розкидайте зароблене мною зо-
лото: нехай усі бачать, що багатство, 
яке ми отримуємо від життя, в цьому 
світі і залишається. Нехай всі бачать 
мої руки і засвоять, що навіть Пади-
шах усього світу — султан Сулейман 
Кануні, пішов з цього життя з порож-
німи руками.»

Таке древнє 
пиво

Вперше пиво 
з'явилося за тисячу ро-
ків до нашої ери. Згідно з 
археологічними даними, 
пиво варили ще шумери, 
сам же рецепт пива був... 
гімном шумерської богині 
Нінкасі. Молитву з рецеп-
ту склали для того, щоб 
люди, які не знали гра-
моту, могли запам'ятати 
його.

Історично пивоварін-
ня було жіночим заняттям 
і вважалося благородною 
і важливою справою. У 
стародавньому Перу в пи-
воварні допускали лише 
представниць еліти або 
виняткових красунь. У 
древньому Єгипті існував 
закон, який забороняв чо-
ловікам робити і продава-
ти пиво.

У 1814 році на одній з 
лондонських пивоварень 
прогримів вибух, що за-
брав життя дев'яти лю-
дей і став причиною «пив-
ної повені», яка зруйну-
вала пивоварню і ближні 
будинки разом з пабом. 
Незважаючи на смер-
ті людей, пивне цунамі з 
1,2 мільйона літрів чима-
ло порадувало місцевих 
жителів.

В одній пляшці пива 
міститься стільки ж енер-
гії, скільки в семи скибоч-
ках хліба. 

Н а й н е з в и ч а й н і ш е 
пиво — це пиво інків, ві-
доме як чіча, популярне в 
Латинській Америці. Тра-
диційно пиво інків роби-
ли дівчатка 8-10 років, 
які пережовували кукуру-
дзу, розбавляли отриману 
кашку теплою водою й за-
лишали на кілька днів для 
бродіння. А щоб навчити-
ся готувати чічу, дівчат-
ка проходили навчання в 
спеціальній школі.

Книги в тисячоліттях
Розсипний набір з дерев'яних літер був відомий в 

Індії за багато століть до винахідника друку Гутенбер-
га. Глиняні ієрогліфи застосовувалися в Китаї в XIII сто-
літті.

Стенографія, за допомогою якої можна записати 
будь-який текст в п'ять разів швидше, ніж за допомо-
гою звичайного алфавіту, була винайдена в 63 році до 
нашої ери рабинею на ім'я Тіро, яка належала Цицеро-
ну.

Найбільша книга у світі знаходиться в одному з му-
зеїв Амстердама. Це «Збірник морських правил». Висо-
та книги більше зросту середньої дорослої людини, ши-
рина - 1 метр, товщина - близько півметра.

Найважчою в світі книгою вважається географіч-
ний атлас, що зберігається у Британському музеї в Лон-
доні. Атлас має у висоту більше метра і важить 320 кі-
лограмів.

Дванадцять найменших книг світу вміщаються в 
одній столовій ложці. Серед них є мініатюрне видан-
ня Корану, словник англійської мови на 12 тисяч слів і 
Конституція Франції.

Італієць Ріо Козеллі збирає колекцію найбільш нуд-
них на світі книг. У ній близько 10 тисяч томів. 

Всюдисущий Інтернет підрахував кількість всіх ху-
дожніх, публіцистичних і наукових книг, які є нині у світі. 
Виявилося, що їх 129 864 880. Хоча, звісно,ця цифра 
приблизна й постійно змінюється.

Найдавнішою книгою на Землі вважається так зва-
ний папірус Пріссом. Він був створений в 3350 році до 
нашої ери. Книга була знайдена в одній з пірамід міста 
Фіви в Єгипті. Цікаво, що тема цієї книги вельми акту-
альна і сьогодні. Це так званий конфлікт поколінь. Ав-
тор найдавнішої книги скаржиться, що молодь невихо-
вана, лінива і порочна. Як бачимо, за п'ять з гаком ти-
сячоліть нічого не змінилося.

Літературознавці підрахували, що в книгах Шекспі-
ра слово «любов» згадується 2259 разів, «ненависть» 
— всього 229 разів.

Один з найбільших гонорарів за книгу був виплаче-
ний римським імператором Марком Аврелієм. Поет Оп-
піан за кожен рядок двох своїх поем про риболовлю та 
полювання отримав по золотій монеті. Загальна кіль-
кість рядків у двох поемах становила двадцять тисяч.

Найбільш тиражована книга світу — Біблія, вона 
вже видрукувана загальним тиражем 6 мільярдів при-
мірників. На другому місці — цитатник Мао Цзедуна.

Дослідження показують, що 4—6 років — найспри-
ятливіший вік для навчання дитини читання. Після 6—7 
років навчити читати складніше.

В середньому люди проводять за читанням 6,5 го-
дини в тиждень.

Серед книг, які були написані або задумані за гра-
тами , — «Дон Кіхот» Мігеля де Сервантеса, «Подорож 
пілігрима» Джона Баньяна, «Тюремна сповідь» Оскара 
Уайльда, «Государ» Ніколо Макіавеллі, «Шантарам» Гре-
горі Робертса.

Жінки купують 68% всіх книг.

Перші відомі креслення 
автомобіля (з пружинним при-
водом) належать Леонардо 
да Вінчі, проте ні діючого ек-
земпляра, ні відомостей про 
його існування до наших днів 
не дійшло. У 2004 році екс-
перти Музею історії науки з 
Флоренції змогли відновити 
по кресленнях цей автомо-
біль, довівши правильність 
ідеї Леонардо.

Американець Вільям 
Фелпс Іно, який розробив 
перші правила дорожнього 
руху, ніколи не водив автомо-
біль сам.

У перших автомобілів не 
було керма. Водії керували 
ними за допомогою важеля.

Перші номерні знаки 
з'явилися не на автомобілях, 
а на кінних екіпажах. І вже 
потім, коли по вулицях поїха-
ли автомобілі, їх також стали 
нумерувати. Найперші авто-
мобільні знаки були видані в 
Мюнхені (Німеччина) в 1899 
році. Далі були Париж — 1900 
р., Нью-Йорк —1901 р., Лон-
дон — 1903 р.

У 1900 році приблизно 
половина автомобілів у США 
була на паровому ходу.

У 1916 році 55% автомобі-
лів у світі були Model T Ford - 
рекорд, який досі не побитий.

На сьогодні найбіль-
шим автовиробником у сві-
ті є Toyota, друге місце за-
ймає General Motors, третє — 
Volkswagen.

Перший автомобіль, що 
перевищив швидкість 100 км 
/ ч, як не дивно, був електро-
мобілем. Його створив у 1899 
році бельгійський автогонщик 
Камілл Женатці.

Перша в історії дорож-
но-транспортна пригода, за-
реєстрована за участю авто-
мобіля (причому це був елек-
тромобіль), сталася 30 травня 
1896 року в Нью-Йорку. Генрі 
Уелс на своєму авто зіткнувся 
з велосипедом Евеліна Тома-
са, який відбувся переломом 
ноги.

Вперше покажчик рівня 
бензину з'явився в 1922 р.

У Книгу рекордів занесе-
ний 20-річний студент з Ма-
лайзії, який здійснив автопро-
біг тривалістю 100 годин без 
перерви на сон і відпочинок.

Одного разу служителі за-
конопорядку зупинили фізи-
ка Роберта Уотсон-Уотта, ро-
дом з Шотландії, і наклали на 
нього штраф за перевищення 
швидкості. Відомий фізик ска-
зав при цьому, що ніколи б не 
винайшов радар, якби знав, 
де його будуть використову-
вати. 

Двоє американців Чарльз 
Крейтон і Джеймс Харгіс да-
лекого 1930 року встановили 
цікавий рекорд: відстань від 
Нью-Йорка до Лос-Анджелеса 
і назад (а це понад 11 тисяч кі-
лометрів) вони зуміли подола-
ти на задньому ходу авто.

Найдовша автомобільна 
«корка» протяжністю близько 
200 км була зафіксована між 
Парижем і Ліоном на фран-
цузькій автостраді в 1980 
році. Інша утворилася в 1993 
році поблизу Гамбурга — 180 
км.

Найменший автомобіль 
PeelP50 був випущений в Ан-
глії в 1962 році. Його довжи-
на становила 134 сантиме-
три, ширина — 99 см. Машин-
ка вміщала лише водія і роз-
ганялася до 64 кілометрів на 
годину. Цікаво, що в коробці 
передач цієї машинки не було 

заднього ходу. Але при вазі 
автомобіля в 59 кілограмів 
(кузов був виконаний зі скло-
волокна) його легко можна 
було розвернути на місці, про-
сто піднявши з однієї зі сторін 
за бампер.

У 1923 році було зареє-
стровано 173 винаходи для 
автомобілів жінками. Серед 
цих винаходів були карбю-
ратор і електричний стартер 
двигуна.

Найбільший автомобіль у 
світі на сьогоднішні — німець-
кий самоскид Liebherr T 282B. 
Він важить 222 тонни. 

Найдовший автомобіль 
у світі – лімузин завдовж-
ки 30,5 метра. Обладнаний 
2-ма водійськими кабінами, 
розташованими з різних бо-
ків для комфортного пересу-
вання в прямому і зворотному 
напрямку. Цей транспортний 
засіб оснащено 26 колеса-
ми, двома моторами, він має 
дванадцять осей, а повертає, 
тільки складаючись посеред-
ині. Автомобіль використову-
ють в основному для виста-
вок або зйомок у фільмах.

Першим автомобілем се-
рійного виробництва був 
Ford Model T, він випускався 
з 1908 по 1927 роки. До цьо-
го автомобілі виготовлялися 
бригадами майстрів поштуч-
но і коштували величезних 
грошей. А Ford в 1924 році ко-
штував всього 265 доларів.

Султан Сулейман Великий і його дружина Роксолана

Що ми знаємо про автомобілі?
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Перша жертва
Слід зазначити, що компартій-

но-радянській апарат в особі його 
очільників уже на спільному за-
сіданні вищих органів влади ви-
значився з трійкою осіб найбіль-
шої ваги у складі десятки, оскіль-
ки останнім пунктом постанови 
про розмежування повноважень 
було доручення Малєнкову, Берії та 
Хрущову «упорядкувати докумен-
ти і папери товариша Сталіна». До-
чекавшись смерті вождя, ця трій-
ка увійшла до його кабінету, де був 
розпалений камін, і почала, не роз-
криваючи папок, кидати їх у вогонь. 
Досвід спілкування з вождем пере-
конував, що в папках був компро-
мат на кожного члена десятки.

 Перебравши у своє розпоря-
дження каральні органи, Берія роз-
раховував використати їх для здо-
буття одноосібної влади. Він пер-
шим виявив ініціативу в справі дес-
талінізації країни, тобто відмови 
від масових репресій як основної 
форми державного управління. 13 
березня міністр створив слідчі гру-
пи для перегляду карних справ, по-
рушених під диктовку Сталіна його 
попередниками в МГБ і МВД. 

Це особливо стривожило Ма-
лєнкова, який у повоєнні роки ко-
ординував репресивну політику 
Сталіна. Порозумівшись із Хрущо-
вим, він підготував ґрунт для зне-
шкодження керівника МВД. 

Група армійських генералів на 
чолі з популярним у народі марша-
лом Жуковим заарештувала Берію 
на засіданні президії ЦК 26 червня 
1953 року. На початку липня від-
бувся пленум ЦК КПРС із порядком 
денним «Про злочинні антипартій-
ні й антирадянські дії Берії». Так він 
випав із кремлівської десятки.

Могутній пропагандистський 
апарат відтоді роками демонізу-
вав його, звинувачуючи в дійсних 
і вигаданих злочинах. Однак інте-
лектуалів, які були здатні критич-
но сприймати дійсність, турбува-
ла інша проблема. У липні 1953-го 
служби МВД проаналізували ре-
акцію суспільства на арешт Берії з 
допомогою своїх інформаторів. Ці-
кавою виявилася реакція відомо-
го актора, вченого-бібліографа та 
колекціонера рідкісних видань Ні-
колая Смірнова-Сокольского: «Бе-
рія в тюрмі. Хто наступний? Пере-
конаний, що будуть наступні. Хоч би 
якою сильною була машина, а роз-
вал почався. Берія — почин, хто з 
ним, ще невідомо. Це все через те, 
що в нас одержавили не тільки всі-
лякі галузі, а й навіть дихання, хво-
робу, сни людей. За цих умов будь-
яка сволота як хоче, так і робить. 
Чекатимемо і спостерігатимемо, 
що далі, хто наступний».

 

Наступним 
став Малєнков
Після усунення Берії провідні 

позиції в колективному керівництві 
залишилися за Хрущовим і Малєн-
ковим. Останній підхопив від Бе-
рії курс на десталінізацію, першим 
ухвалив рішення про зниження не-
посильних податків із селян, висло-
вився за пришвидшений розвиток 
легкої та харчової промисловості 
порівняно з важкою, щоб підвищи-
ти матеріальний рівень життя насе-
лення. Виступаючи в серпні 1953 
року у Верховній Раді, він уперше 
в контексті міжнародної політики 
Кремля вжив слово «розрядка». У 
березні 1954-го він же висловився 
за припинення холодної війни, яка 
загрожувала справжньою.

Тим часом Хрущов розставляв 

своїх людей у партійних органах та 
органах державної безпеки. У бе-
резні 1954-го на базі колишнього 
МГБ був створений потужний Ко-
мітет державної безпеки на чолі з 
Іваном Сєровим, який довгі роки 
працював із Хрущовим в Україні. 
У липні 1954-го останньому вдало-
ся просунути в члени президії ЦК 
КПРС Олексія Кириченка, якого він 
раніше поставив на чолі партійної 
організації України, і Міхаіла Сус-
лова.

 Зміцнивши свої зв’язки з пе-
риферійним партапаратом, Хру-
щов таким чином здобув достатній 
вплив на інших членів колектив-
ного керівництва. Малєнков опи-
нився у відносній ізоляції в прези-
дії ЦК, хоча й головував на її засі-
даннях. 

25 січня 1955 року розпочав 
свою роботу пленум ЦК КПРС. Його 
постанова «Про тов. Малєнкова Г. 
М.» спиралася на виступ Хрущова, 
у якому вказувалося, що Малєнков 
належно не виконував обов’язки 
голови Ради міністрів, оскільки не 
мав необхідних знань і досвіду гос-
подарської роботи. Очільник уряду 
засуджувався за політично шкід-
ливе протиставлення темпів роз-
витку важкої промисловості тем-
пам розвитку легкої та харчової га-
лузей. Засуджувалася також його 
теза про загибель світової цивілі-
зації в разі розв’язання нової ві-
йни. На Малєнкова справедливо 
покладалася відповідальність за 
організацію ленінградської спра-
ви, у ході якої 1950 року були засу-
джені діячі, висунуті з Ленінграда 
на керівну роботу (більш як 2 тис. 
осіб). 

Пленум ЦК рекомендував 
звільнити Малєнкова з посади го-
лови уряду. Натомість призначили 
Булґаніна. Звільнену посаду міні-
стра оборони СРСР обійняв Ґєорґій 
Жуков. Хрущов почав головувати 
в президії ЦК КПРС. Проте Малєн-
ков зберіг свою посаду члена пре-
зидії ЦК.

 

«Антипартійна 
група»
Берія і Малєнков ініціювали 

кампанію десталінізації, бажаючи 
здобути популярність у суспільстві 
та в партійно-радянському апара-
ті, який постраждав від сталінських 
репресій. Цю кампанію підтримав 
і Хрущов, готуючи ХХ з’їзд КПРС. 
Однак усупереч його сподіванням 
кремлівська дев’ятка залишила-
ся в президії оновленого з’їздом 
складу ЦК.

Після доповіді на з’їзді про 
культ особи Сталіна популярність 
Хрущова в суспільстві незмірно 
зросла. Доповідь не публікувала-
ся, але була прочитана спочатку на 
закритих партійних зборах, а по-
тім серед безпартійних на підпри-
ємствах, в установах, іноді навіть у 
школах серед старшокласників.

Організаторами змови проти 
першого секретаря ЦК КПРС ста-
ли Молотов, Малєнков і Кагано-
вич. Свій шанс на перемогу змов-
ники вбачали в об’єднані з трьома 
членами президії ЦК, які стояли на 
чолі радянської вертикалі влади: 
Булґаніним і двома його першими 
заступниками Пєрвухіним та Сабу-
ровим. 

Позбавлення Малєнкова по-
сади голови уряду не розв’язало 
інституційної колізії у верхах, яка 
залишилася у спадщину від Сталі-
на. Проблема полягала в тому, яка 
вертикаль влади на своїй верхівці 
мусить бути головною: партійна чи 

радянська. Підтриманий Молото-
вим і Кагановичем, Малєнков за-
пропонував трьом представникам 
урядового блоку в президії ЦК лік-
відувати посаду першого секрета-
ря ЦК, а Хрущова використати на 
іншій посаді, наприклад, як міні-
стра сільського господарства.

 Переговори між двома трій-
ками членів президії ЦК почалися 
20 травня 1957-го й завершили-
ся укладенням наступального со-
юзу. До нього приєднався 76-річ-
ний Ворошилов, який побачив. на 
чиєму боці сила. Повернувшись із 
Фінляндії 18 червня 1957-го, Хру-
щов одразу потрапив на засідання 
президії ЦК, якого він не призна-
чав. Його підтримували лише троє: 
Мікоян, Кириченко і Суслов. Булґа-
нін, якого з Хрущовим пов’язували 
роки спільної праці в Москві, не 
був особистим противником, але 
прагнув перенести центр ваги в 
президії ЦК із партійної на радян-
ську вертикаль, бо фактично очо-
лював останню (за Конституцією, 
тобто суто формально, на чолі ра-
дянської вертикалі стояв не голо-
ва уряду, а голова президії Верхо-
вної Ради Ворошилов). Отже, семе-
ро проти чотирьох…

Однак ініціатори змови не 
спромоглися змусити Хрущова піти 
у відставку добровільно. Водночас 
вони не мали можливості вплинути 
на нього силою. Спроба позбавити 
першого секретаря посади, на яку 
він був обраний пленумом ЦК, ба-
чилася державним переворотом. 
Силова перевага теж була на боці 
Хрущова. Керівники обох силових 
відомств — Жуков (армія) і Сєров 
(КДБ) — організували термінову 
доставку членів ЦК у Кремль, зо-
крема на військових літаках. Апа-
рат ЦК КПРС узяв на себе інформу-
вання останніх про ситуацію в залі 
засідань, яка залишалася патовою. 
Однак вони юрмилися перед зачи-
неними дверима, не маючи змоги 
увійти, бо скликання пленуму було 
прерогативою президії Централь-
ного комітету.

21 червня, тобто на четвер-
тий день безперервного засідання 
президії ЦК, до залу увійшла група 
членів ЦК на чолі з маршалом Іва-
ном Конєвим. Це вирішило справу, 
і змовники змушені були дати згоду 
на скликання позачергового пле-
нуму ЦК. Пізніше, вже на пленумі, 
Хрущов сказав: «Коли прийшла гру-
па товаришів, членів ЦК, і попроси-
ла прийняти їх, деякі члени прези-
дії ЦК заявили: «Що за обстановка 
в партії, хто створив таку обстанов-
ку? Так нас можуть і танками ото-
чити». Я сказав: «Товариші, ми, чле-
ни президії ЦК, ми слуги пленуму, а 
пленум — хазяїн».

Пленум ЦК відбувся в умо-
вах цілковитої секретності 22–29 
червня і завершився постановою 

про так звану антипартійну групу. 
Кагановича, Малєнкова, Молото-
ва й Сабурова виключили з прези-
дії ЦК, Пєрвухіна перевели в кан-
дидати. Ворошилова та Булґані-
на Хрущов не наважився долучи-
ти до «антипартійної групи», щоб 
не збільшувати масштабів кризи 
влади.

Червневі події 1957 року під-
вели риску під колективним керів-
ництвом і зробили Хрущова дикта-
тором сталінського типу. Він зміц-
нив своє становище збільшенням 
чисельності президії ЦК з 11 до 15 
осіб, щоб зменшити політичну вагу 
окремо взятого члена. П’ять звіль-
нених місць і чотири нових запо-
внювалися людьми на його вибір.

Булґаніну дозволили попра-
цювати до першої сесії Верхо-
вної Ради СРСР, яка, за Конститу-
цією, затверджувала склад уря-
ду. 25 березня 1958 року прези-
дія ЦК виконала бажання свого 
патрона об’єднати в одних руках, 
яке це було за Сталіна, дві найви-
щі посади й рекомендувала Вер-
ховній Раді призначити Хрущова 
на звільнену посаду голови Ради 
міністрів. З протокольних вислов-
лювань виділився голос Леоніда 
Брежнєва, який став членом пре-
зидії ЦК після вигнання «антипар-
тійної групи»: «Приход т. Хрущова 
на пост Предсовмина неизмеримо 
повысит авторитет Совмина. Во 
внешнюю политику вносит свою 
гениальность».

У 1960 році втратив посаду го-
лови президії Верховної Ради Во-
рошилов, останній із противників 
Хрущова. Престижну, хоча політич-
но малозначущу посаду номіналь-
ного глави держави Хрущов віддав 
Брежнєву. На цей час лише двоє з 
кремлівської десятки наступників 
Сталіна залишалися при владі: Хру-
щов і Мікоян.

 

«У зв’язку з похилим 
віком…»
Суперництво між двома гілка-

ми влади було тільки на найвищо-
му рівні: у президії ЦК КПРС. В усіх 
нижчих ланках панувала згурто-
вана компартійно-радянська но-
менклатура. Той, хто керував пев-
ною ланкою в партійній вертикалі, 
автоматично здобував посаду і в 
представницькій частині радян-
ської вертикалі влади. Ті, хто ке-
рував представницькими або ви-
конавчими органами радянської 
вертикалі, входили до бюро пар-
тійного комітету відповідного рів-
ня. Сталін тримав номенклатуру в 
чорному тілі, час від часу репресу-
ючи окремих осіб із її середовища 
з профілактичною метою. Після ХХ 
з’їзду КПРС номенклатура аж до 
вищої своєї ланки — Центрально-
го комітету — позбулася загрози 

репресій і раптом усвідомила, що 
саме вона є хазяїном у державі, 
як справедливо висловився Нікі-
та Хрущов. Перемогу над діячами 
«антипартійної групи» здобув не 
так він особисто, як апарат у своїй 
вищій ланці.

 Епоху «відлиги» започаткували 
Берія і Малєнков. Проте історики 
справедливо пов’язують її з іменем 
Хрущова, бо тільки він мав час для 
здійснення назрілих реформ. Та іні-
ційовані ним зміни нерідко мали 
протилежні задуманим результа-
ти. Відсутність спеціальних знань, 
низька загальна культура та не-
вміння дослухатися до чужих думок 
не давали можливості цій талано-
витій людині зробити правильний 
вибір під час розгляду варіантів 
вирішення складних проблем. Як 
і Сталін, Хрущов зосередив у своїх 
руках усі важелі управління. Однак 
він не міг, та й не бажав використо-
вувати терористичні методи. Тому 
соратники дістали можливість об-
ґрунтовано звинуватити його у во-
люнтаризмі й легітимно, на підставі 
партійного статуту звільнити з усіх 
посад рішенням жовтневого плену-
му ЦК КПРС (1964).

Восени 1964 року президія ЦК 
складалася з 10 осіб (11-й, Фрол 
Козлов, не брав участі в роботі че-
рез невиліковну хворобу). За ви-
нятком Анастаса Мікояна, який 
зберіг свою посаду, оскільки пра-
вильно оцінив політичну ситуацію 
в 1957-му, решта була зобов’язана 
перебуванням на вершині влади 
саме Хрущову. Унікальність цьо-
го складу президії ЦК полягала в 
тому, що 5 із 10 олігархів певний 
відрізок часу очолювали республі-
канську або обласну партійну орга-
нізацію України: Леонід Брежнєв, 
Андрій Кириленко, Микола Підгор-
ний, Дмитро Полянський, Нікіта 
Хрущов. Перший секретар підібрав 
у президії ЦК таких людей, із якими 
довгі роки працював у партійному 
апараті та яким довіряв. Саме вони 
й підготували той пленум ЦК КПРС, 
який відправив Хрущова на пенсію 
«у зв’язку з похилим віком і погір-
шенням стану здоров’я».

 

Останній із десяти 
наступників Сталіна
Найдовше в політичному житті 

залишався Анастас Мікоян. У 1922 
році він очолив Південно-Східне 
бюро ЦК РКП(б), завдяки чому увій-
шов до вищої категорії компар-
тійно-радянської номенклатури й 
став кандидатом у члени ЦК РКП(б). 
Членом ЦК КПРС він лишався до 
1976-го. Недарма про нього скла-
лася відома приповідка: «Від Ілліча 
до Ілліча без інфаркту й паралічу».

Чому ця людина залишалася 
у вищих ешелонах влади від часів 
Лєніна до часів Брежнєва? Тому, 
мабуть, що обрала кар’єру не полі-
тика, а потрібного всім владам міц-
ного господарника: наркома (потім 
міністра) торгівлі, наркома поста-
чання, наркома харчової промис-
ловості. Його не вважали суперни-
ком у боротьбі за владу, яка регу-
лювалася не Конституцією, а зако-
ном джунглів.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, 

професор, головний науковий 
співробітник відділу історії 
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Десять негренят у Кремлі
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Володимир Івасюк: 
і в 70 — навічно 30-літній 
Геніального композитора було 

вбито за українські пісні

4 березня 1949 року в місті Кіцмань Черні-
веської області, у родині письменника й дослід-
ника історії буковинського краю Михайла Івасю-
ка та вчительки Софії Івасюк народився син Воло-
димир, майбутній видатний український компози-
тор та поет, автор невмирущих пісень, серед яких і 
«Червона Рута» — пісенна візитна картка України.

Він прожив усього 30 років, але встиг написа-
ти 107 пісень, 53 інструментальні твори, музику 
до кількох спектаклів. Та серед них немає жодної 
пісні російською мовою. Івасюк відмовлявся пи-
сати й музику до російських текстів, говорячи, що 
він - український композитор

Коли у 1979 році радянська влада вирішила 
помпезно святкувати 325-річчя Переяславської 
угоди, Івасюку пропонували створити музику на 
хвалебні вірші.

Українські послужливі віршотворці писали: 
«Слава! Тебе прославляємо, рідна Росіє, за прав-
ду твою, за вірність твою, за братерську любов!». 
Івасюку пропонували створювати музику на ці ві-
рші.

Влада очікувала, що Володимир, як і інші, від-
дасть данину Москві. Але Івасюк був безкомпро-
місним. Він так нічого й не написав для прослав-
лення горезвісного «возз’єднання». Замість того 
взявся за створення опери козацької доби.

…Того ж року Володимир Івасюк загадково за-
гинув. 18 травня 1979 року його тіло було знайде-
не повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. 
Офіційна версія — самогубство. Та в неї ніхто не 
вірить, оскільки є чимало фактів, які вказують, що 
молодий талановитий музикант пішов з життя не 
зі своєї волі.

Так, за два місяці до смерті Івасюка виклика-
ли в КДБ для бесіди із приводу гонорарів, які він 
повинен був одержати за вихід своїх платівок у 
Канаді. Його переконували передати ці гроші у 
так званий «Фонд миру» в обмін на дозвіл виїхати 
в Америку. Але він відмовився від цієї пропозиції.

Між датою зникнення й датою смерті Івасюка 
є загадковий проміжок часу - трохи менше міся-
ця. 24 квітня 1979 року Володимир забіг додому, 
сказав, що повернеться за годину, і зник. Поліція 
вела пошуки до 11 травня, а потім закрила спра-
ву. А тіло знайшов начебто випадковий солдат, що 
наткнувся на нього в лісі 18 травня.

Імовірно, уже тоді комусь було відомо, де він і 
що з ним трапилося. Інакше чому пошуки припи-
нили вже 11 травня. До того ж тіло, зняте з пет-
лі, не мало ознак розкладання. Слід від петлі був 
свіжий. Пізніше дружина поета Ростислава Брату-
ня Неоніла, яка пішла разом з матір’ю композито-
ра у морг, розповіла, що в Івасюка було знівече-
не обличчя, без очей, поламані пальці й все тіло 
в синцях.

Але, незважаючи на це, слідчі завзято відпра-
цьовували версію про «самоповєшаніє», відкида-
ючи в сторону всі інші. Намагалися також говори-
ли про якусь начебто «творчу кризу» композитора.

Відповідно до неофіційної версії, смерть Іва-
сюка була вбивством, виконаним КДБ за наказом 
вищого керівництва СРСР. Архіви цієї справи, що 
зберігаються в Москві, дотепер ані родичам, ані 
працівникам музею Івасюка не відкривають, по-
силаючись на гриф «таємно».

Генеральна прокуратура вже незалежної 
України двічі поновлювала розслідування обста-
вин смерті Івасюка: у 2009 та 2014 роках. У люто-
му 2015-го прокурор Лювівщин Роман Федик за-
явив: Івасюка убили працівники КДБ.

Володимир Івасюк отримав звання Героя 
України: за Президента Ющенка, через 30 років 
після своєї трагічної загибелі.

У самій же Україні спалахнуло по-
встання проти Скоропадського, яке 
призвело до падіння гетьманату та від-
новлення УНР. Тож більшовики наре-
шті отримали давно очікуваний привід 
та перейшли у наступ.

Щойно звістка про капітуляцію Ні-
меччини досягла Москви, Раднарком 
наказав готувати війська до вторгнен-
ня. 13 листопада більшовики оголо-
сили Брестський мирний договір не-
дійсним та постановили, що «трудящі 
маси» України та інших держав та те-
риторій колишньої Російської імперії 
«покликані нині самі вирішувати свою 
долю».

І хоча «за трудящими націями всіх 
народів» учергове було задекларова-
не право на самовизначення, але самі 
більшовики розглядали його виключно 
як «установлення на їх землях соціаліс-
тичної влади робітників і селян», у чому 
«повну та таку, що йде до кінця, під-
тримку» мала надати радянська Росія.

Від декларацій до справ перейшли 
швидко. Вже за кілька днів спільним 
рішенням більшовицького уряду та ЦК 
для війни проти України було утворено 
так звану «особливу групу військ Кур-
ського напрямку». До неї увійшли ра-
ніше сформовані у «нейтральній» зоні 
червоні загони.

Координувати дії групи мала спеці-
альна військова рада, одним з членів 
якої призначили вже відомого Анто-
нова-Овсієнка. Для зовнішнього при-
криття агресії скористалися вже пе-
ревіреним методом – створенням «па-
раллельного» уряду. Як писав Ленін у 
телеграмі головнокомандувачу росій-
ських військ Йоакиму Вацетісу, «з про-
суванням наших військ на захід та на 
Україну створюються обласні тимчасо-
ві Радянські уряди, покликані укріпи-
ти Ради на місцях. Ця обставина має 
той хороший бік, що забирає у шові-
ністів України, Литви, Латвії, Естляндії 
розглядати просування наших частин 
як окупацію, і створює сприятливу ат-
мосферу для подальшого просування 
наших військ. Без цього наші війська 
були б поставлені у окупованих об-
ластях у неможливе становище, і на-
селення не зустрічало б їх, як визво-
лителів».

Тож так само, як і рік назад, оголо-
сити війну Україні мав від свого іме-
ні утворений більшовиками черговий 
«паралельний» уряд. Утім, цього разу 
сталися деякі відмінності.

За браком часу більшовики обі-
йшлися без формальностей у вигля-
ді «з'їздів рад». А про своє існування 
та про початок боротьби проти укра-
їнської влади і створення так званої 
«Української радянської армії» ново-
спечений «Тимчасовий робітничо-се-
лянський уряд України» оголосив на-
віть не з території України, нехай на-
віть формально окупованої червоними 
військами, а з російського Курська.

Однак найбільш красномовно про 
маріонетковий характер «українсько-
го» «уряду» свідчили його власні до-
кументи. До прикладу у одній з пер-
ших постанов зазначалося, що: «Тим-
часовий робітничо-селянський уряд 
України створений за постановою ЦК 
РКП [Російської комуністичної партії], 
є його органом та втілює усі розпоря-
дження та накази ЦК РКП безумовно.

2. Тимчасовий робітничо-селян-

ський уряд України, не будучи, по суті, 
самостійним, не створював та не зби-
рається створювати свого незалежно-
го командування, назвавши Реввійсь-
краду Курського напрямку «Реввійсь-
крадою Української радянської армії» 
виключно для того, аби можна було го-
ворити про радянську армію України, а 
не про наступ російських військ, тоб-
то продовжувати ту політику, яка була 
розпочата утворенням Тимчасового 
робітничо-селянського уряду України».

12 грудня червоноармійські заго-
ни з території Росії вторглися на тери-
торію України, зайнявши Новгород-Сі-
верський, Шостку та низку інших насе-
лених пунктів. 21 грудня розпочався 
наступ на Харків.

Ще за три дні Наркомат закордон-
них справ радянської Росії оприлюд-
нив постанову про те, що «за анулю-
ванням Брестського мирного дого-
вору Україна не визнається більше 
Радянським урядом Російської Респу-
бліки самостійною державою».

Майже через сто років новітній 
кремлівський керманич майже так 
само відповість на питання, чому його 
країна порушила підписаний нею Буда-
пештський меморандум.

«Мне тогда трудно не согласить-
ся с некоторыми нашими экспертами, 
которые считают, что на этой терри-
тории возникает новое государство. 
Так же, как было после крушения Рос-
сийской империи после революции 
1917 года. А с этим государством и в 
отношении этого государства мы ни-
каких обязывающих документов не 
подписывали», заявив Владімір Путін, 
4 березня 2014 року.

«Ніяких військ РРФСР на Україні 
немає»: друга війна радянської Росії 

проти України
Утім навіть після цього Раднарком 

офіційно не оголосив війну УНР, хоч 
сама війна по факту тривала вже май-
же два тижні. А на ноту протесту міні-
стра закордонних справ УНР Володи-
мира Чехівського, який вимагав пояс-
нень, на якій підставі відбувається на-
ступ більшовицьких військ на Україну, 
надійшла відповідь у стилі про «місце-
вих шахтарів і трактористів».

«Ніяких військ РСФРР на Україні 
немає, - писав більшовицький нарком 
закордонних справ Георгій Чичерін. – 
Військові дії на українській території на 
даний час відбуваються між військами 
Директорії та військами Українсько-
го радянського уряду, який є повністю 
незалежним». Майже через сто років 
майже ті самі слова повторюватимуть 
щодо чергової російсько-української 
«гібридної війни» сучасні кремлівські 
керманичі.

Однак керівники УНР балачкам про 
війська «незалежного» від Москви уря-
ду та «громадянську війну» в Україні 
між робітниками та селянами і «буржу-
азією» не повірили.

І у середині січня 1919 року оголо-
сили війну радянській Росії. Чим оста-
точно розв'язали руки більшовикам, 
яким більше не було потреби прихову-
вати присутність російських червоних 
військ на території України.

До кінця січня було окуповано май-
же всю Лівобережну Україну. На почат-
ку лютого більшовики зайняли Київ – 

столицю УНР, куди переїхав «паралель-
ний» уряд. І вже до літа більша частина 
України була окупована російськими 
червоними військами.

Армія УНР продовжувала чинити 
опір більшовицькій агресії. Двічі – у 
1919 році разом із силами Галицької 
армії та у 1920 році разом із поляка-
ми – їй вдалося вибити більшовиків із 
Правобережної України та звільнити 
Київ.

На окупованій червоними терито-
рії спалахували повстання селян та 
місцевих отаманів. Свою війну з біль-
шовиками вели також білогвардійці та 
сили держав Антанти. Однак сили вия-
вилися нерівними.

Після кількох невдалих спроб пе-
реломити хід війни, залишки армії УНР 
відступили за Збруч та були інтернова-
ні. А навесні 1921 року у Ризі урядами 
радянської Росії та Польщі за участі 
маріонеткового «Українського радян-
ського уряду» було укладено мирний 
договір.

Друга «гібридна війна», яка трива-
ла майже два роки, закінчилася поді-
лом території України, внаслідок яко-
го Східна Україна фактично опинилася 
під радянською окупацією.

Комуністична пропаганда усіляко 
заперечувала агресію червоної Мо-
скви проти України. Однак деякі країни 
західного світу навіть у радянські часи 
називали речі своїми іменами.

Ще у 1959 році Конгрес Сполуче-
них Штатів ухвалив спеціальний закон, 
яким констатував, що «імперіалістич-
на політика Радянської Росії призве-
ла, шляхом прямої та непрямої агре-
сії, до втрати національної незалеж-
ності Польщі, Угорщини, Литви, Укра-
їни…».

Як бачимо, і тоді, і зараз ворог ви-
користовує ті самі методи війни. Су-
часне російське керівництво подеку-
ди майже дослівно повторює фрази, 
які сторіччя тому використовували їхні 
«попередники»-більшовики.

Історія боротьби України за неза-
лежність повторюється. Повторюється 
і «гібридна» війна, яку знову веде про-
ти нашої країни той самий східний сусід 
- агресор.

Але сама Україна змінилася. Де-
сятиліття боротьби за нашу незалеж-
ність, мільйони жертв, що поклали свої 
життя на вівтар свободи, не стали да-
ремними.

Ми стали значно сильнішими та 
міцнішими. Країна, нарешті, визначи-
ла свій шлях – «Геть від Москви! Дайош 
Європу!» І чітко йде до цієї мети. Укра-
їнці поволі стають свідомою, просвіт-
леною і, як писав колись Євген Чика-
ленко, «добре провареною нацією».

І тому сучасна «гібридна» війна 
обов’язково закінчиться перемогою. 
Нашою перемогою.

Володимир БІРЧАК,
історик, керівник академічних про-

грам Центру досліджень визвольно-
го руху, 

редактор «Історичної правди»
Сергій РЯБЕНКО, юрист, співробіт-

ник Українського інституту 
національної пам’яті

«Українська правда — Історична 
правда», 23. 02. 2019.

Закінчення. Поч. в № 147.

Підлі війни Росії: 
історія, яка повторюється
Як Москва «гібридно» воювала з Україною
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Мистецький проект 
«Михайло 

Коцюбинський 
у колі друзів»

Мистецький проект продовжує 
збирати гостей на цікаві зустрічі у 
затишній гостинній атмосфері в му-
зеї-заповіднику Михайла Коцюбин-
ського. ХХІІ зустріч була присвяче-
на родині Софії та Олександра Ру-
сових.

Гості дізналися непросту істо-
рію життя цієї сім’ї від ведучої про-
екту Наталії Коцюбинської. «Ішли 
дві долі різними шляхами, на роздо-
ріжжі долі обнялись» - ці слова Ліни 
Костенко якнайкраще ілюструють 
життєвий шлях Олександра Русова 
та Софії Ліндфорс.

Революційна діяльність, збли-
ження з народовольцями, пиль-
ний поліцейський нагляд, арешти, 
в’язниця, обшуки, часті переїзди – 
життя в Україні було сповнене різ-
них труднощів. Коли Русови переї-
хали до Петербурга, родина змогла 
займатися громадською діяльніс-
тю, Софія стала лектором Бесту-
жівських курсів. Вона підняла пи-
тання розвитку національної шко-
ли. Олександр почав представляти 
українські інтереси на зібраннях лі-
беральних земців, готував проект 
закону про мову, заснував газети 
«Рідна справа» та «Украинский вест-
ник».

З утворенням Української На-
родної Республіки Софія Русова уві-
йшла до Центральної Ради і Секре-
таріату освіти, в якому очолила до-
шкільний і позашкільний відділи. 
Вона рішуче втілює в життя гасло 
«Українізація народної освіти, всіх 
її організацій». Софія Русова бра-
ла участь в освітянських форумах. 
Вона наголошувала, що «доля, щас-
тя нашого народу залежить від того, 
як ми проведемо в життя дороге, 
велике гасло: вільна національна 
школа для виховання вільної свідо-
мої дужої нації». 

 Русова була спів засновницею 
Педагогічної Академії для підготов-
ки вчителів українознавства. У Ки-
єві, Одесі, Катеринославі за її під-
тримки при університетах створю-
вались факультети з українською, 
єврейською, польською мовами ви-
кладання.

Софія Федорівна очолила укра-
їнське відділення у Фребелівському 
інституті і читала лекції з педагогі-
ки українською мовою, розробила 
концепцію українського дитячого 
садка, основні засади позашкільної 
роботи. Одним із головних завдань 
нової школи, на думку С. Русової, є 
збудження, виявлення і розвиток 
самостійних творчих сил дитини, її 
творчого мислення.

Наступна зустріч проекту при-
свячена ще одному цікавому неор-
динарному подружжю — Грінченків. 
Вона пройде 18 квітня.

Безкоштовний доступ 
до електронного архіву 
української періодики 

Обласна бібліотека ім. Королен-
ка надає безкоштовний доступ до 
повних текстів газет з архіву укра-
їнської періодики онлайн-ресур-
су Libraria. Скористатися ресурсом 
можна, завітавши до інтернет-цен-
тру або у відділи краєзнавства бі-
бліотеки.

LIBRARIA (www.libraria.ua.) – 
унікальний ресурс і найбільший в 
Україні архів оцифрованої періоди-
ки (вже є кілька сотень тисяч сторі-
нок, наповнення триває).

Панорама

У лютневі дні 1929 р. у Відні 
патріоти заснували Організацію 
Українських Націоналістів. І хоча 
ця подія віддалена від нас у часо-
вому просторі та географічному, 
але вона великою мірою вплинула 
на наше сьогодення. 

Серед учасників установчого 
збору ОУН був і чернігівець – поет, 
старшина Армії УНР, уродженець 
містечка Козел (нині Михайло-Ко-
цюбинський) Максим Грива (За-
гривний) (20. 02. 1893 – 19. 06. 
1931).  

У 1899-1904 рр. він навчався 
у вищій початковій школі у с. Сло-
бідка Остерського повіту. До 1909 
р. навчався у Чернігівській гімна-
зії. У 1914 р. закінчив скорочений 
курс Житомирської школи прапор-
щиків. З 1914 р. у російській армії, 
з 1917 р. в Армії УНР. 

Після поразки українських на-
ціонально-визвольних змагань ін-
тернований у польських таборах. 
У 1923 – 1927 рр. – студент істо-
рико-літературного відділу Укра-
їнського педагогічного інституту 
імені М. Драгоманова. З 1925 р. 
член Легії (Легіону) Українських 
націоналістів – першої україн-
ської націоналістичної організа-
ції, що діяла з 1925 по 1929 роки. 
Друкувався в численних україн-
ських виданнях. У 1929 р. узяв 

участь у І Конгресі українських на-
ціоналістів.

Помер від туберкульозу, спри-
чиненого пораненням в легені під 
час боїв з більшовиками. Похова-
ний на Ольшанському цвинтарі у 
Празі, Чехія.

Серед засновників Легії був і 
полковник Армії УНР з Ічні Архип 
Йосипович Кмета (19. 02. 1891 – 
02. 06. 1978). Брав участь у боях з 
російськими більшовиками. 

Закінчив 2-гу Грозненську ре-
альну школу (1911 р.), Олексіїв-
ську військову школу (Москва, 
1913 р.), Київську інструкторську 
школу старшин (1918 р.). Штабс-
капітан російської армії, учасник 
Першої світової війни (поране-
ний, нагороджений Георгіївською 
зброєю – 1916 р.). 13. 05. 1917 
р. підвищений до звання капіта-
на. Від 02. 11. 1917 р. – начальник 
унтер-офіцерської школи 2-ї стрі-
лецької дивізії.

Брав активну участь в укра-
їнізації частин російської ар-
мії. З українців 6-го стрілецько-
го полку створив курінь, з яким 
перейшов до складу 10-го кор-
пусу. У 1918 р. – старшина 4-го 
Сердюцького полку Армії Україн-
ської Держави. 

1919 р. – командир 4-го пол-
ку, з яким у березні 1919 р. брав 

участь у боях з Червоною армією 
за Житомир. 

Інтернований у польському та-
борі Каліш у 1921 р. 1923 р. висту-
пив як один із засновників Україн-
ського військового союзу. Закін-
чив Українську господарську ака-
демію в м. Подєбради, Чехія.

У липні 1926 р. у Подєбрадах 
став одним з ініціаторів створення 
Товариства колишніх вояків Армії 
УНР. Чільний діяч Легії Українських 
націоналістів.

Після закінчення академії пе-
реїхав до Польщі. Служив контр-
актовим старшиною у польській 
армії (у чині майора). Брав участь 
у німецько-польській війні, остан-
нє звання в польській армії – під-
полковник. Інтернований німця-
ми у таборі Вільковішки у Литві. 
Звільнився у 1940 р. У роки Дру-
гої світової війни – представник 
Українського вільного козацтва 
та діяч гетьманського руху. Співп-
рацював з німцями щодо створен-
ня українських військових підроз-
ділів. Користуючись фальшивими 
документами на ім’я Романа Ге-
ращенка, заснував осередок ОУН 
в Ічні.

Від 1950 р. перебував в емі-
грації у США. Помер у Нью-Йорку. 

Також одним із лідерів Легії, до 
якої він приєднався з групою сту-

дентів «хліборобів-демократів», 
був уродженець с. Нова Басань, 
нині Бобровицького р-ну, Опанас 
Єлисейович Заворицький (05. 07. 
1894 – 1943 ) – сотник Армії Укра-
їнської Народної Республіки.

Закінчив механіко-технічну 
середню школу у посаді Клинці, 
Володимирську військову школу 
прапорщиків (Петроград) і авто-
мобільну школу. Навчався в Ки-
ївському політехнічному інститу-
ті. Учасник Першої світової війни. 
Служив в автомобільних частинах 
російської армії.

В Армії УНР – від 1917 р. По 
завершенні збройної боротьби у 
складі Окремої старшинської со-
тні 2-ї Волинської стрілецької ди-
візії інтернований у польських та-
борах.

Закінчив Українську госпо-
дарську академію в м. Подєбра-
ди, Чехія, у травні 1927 р. за фа-
хом інженера-технолога. Член Ле-
гії Українських націоналістів. На 
початку 1920-х рр. написав спога-
ди «Біля перевозу». Загинув у бою 
на Закарпатті з угорськими оку-
пантами, захищаючи Карпатську 
Україну.

За інформацією Володимира 
Муравського та Романа Коваля.
«Північний Вектор», 02. 02. 2019 

У Чернігові в центральній міській бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського представлено нову книгу 
чернігівських істориків Сергія Горобця та Сер-
гія Бутка «Усвідомлення Голодомору 1932-1933 
рр.: Чернігівщина».

Ініціатором заходу була бібліотека, яку під-
тримав професійний ліцей залізничного тран-
спорту. Учні 1- 2 курсів, викладачі взяли участь 
у зустрічі з авторами – співробітниками Україн-
ського інституту національної пам’яті.

«Чи відомо Вам, де в Чернігові встановлено 
пам’ятник жертвам Голодомору? Відповідь на 
це запитання проста – його немає. Чому так 
сталося – про це йдеться в новій книзі. Вона 
унікальна тим, що порушує болючі питання. 
Чому українці «забули» про смерті людей від 
голоду? Що таке «роїщенський синдром» і за-
кон «про п’ять колосків»? Які наслідки геноци-
ду – Голодомору Україна відчуває зараз і які з 
них будуть переслідувати країну в майбутньо-
му? Що це за діагноз — «постгеноцидне сус-
пільство»? Як лікуватися кожному і лікувати 
суспільну пам’ять?» Це говорила Ольга Гайова, 

завідувачка відділом обслуговування бібліо-
теки, відкриваючи представлення нового ви-
дання.

«Сьогодні відомо, що на Чернігівщині мен-
ше ніж за рік внаслідок Голодомору загинуло 
майже стільки ж людей, скільки за всю Другу 
світову війну», зазначив Сергій Горобець. Він 
підкреслив: «Маємо констатувати таку собі під-
міну понять: мовляв, як не було масової заги-
белі людей, то не було і голоду. Це досить роз-
повсюджений стереотип у нашому регіоні, 
який, по суті, маскує масштаби злочину, розми-
ває трагізм тодішніх реалій. Насправді, на Чер-
нігівщині голод був повсюдно і у вкрай важких 
формах».

Сергій Бутко повідомив, що наочним про-
явом хвороби під назвою «постгеноцидне сус-
пільство» є ситуація в Чернігівській міській гро-
маді. Він констатував: «У виданому в 2008 р. 
томі «Національна книга пам’яті жертв Голодо-
мору 1932-1933 років в Україні. Чернігівська 
область» у розділі «Мартиролог» оприлюднені 
прізвища 3529 мешканців Чернігова, які за-

гинули від голоду. Попри всі рішення, вказів-
ки та обіцянки, досі політико-економічна елі-
та та громада міста не спромоглися вшанувати 
пам’ять цих жертв комуністичного режиму ме-
моріальним знаком. Для них це виявилося НЕ 
актуальним, а слова про пам’ять – формальний 
ритуал… Тоді як вчителі та викладачі жаліють-
ся, що дітям нема куди покласти квіти і вкло-
нитися загиблим. Не говорячи вже, що такі ме-
моріальні знаки в столиці Чернігівщини симво-
лізували б шану й пам’ять жертвам усього ре-
гіону».

Історики наголосили, що знання історії Го-
лодомору, як і інших російсько-комуністичних 
злочинів, теж є інструментом для українського 
суспільства у вирішенні проблем сьогодення, 
відбитті російської агресії.

Автори передали примірник своєї книги ко-
лективу ліцею.

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 
журналістів України

Насамперед, планується замі-
на клінкеру на центральній площі 
Чернігова. Також заміна водогону 
та каналізаційного колектора біля 
площі. Під час реконструкції площі 
її перекриватимуть. 

Начальник управління житло-
во-комунального господарства 
міськради Ярослав Куц розпо-
відає: «Спочатку робиться замі-
на каналізаційного колектора та 
водопроводу. Після цього вручну 
знімаємо клінкер, перебираємо 
його, той, що залишиться, – вкла-
даємо в центр площі. Що стосуєть-
ся проїжджої частини — ми роби-
мо велосипедні доріжки червоним 
клінкером. Сама дорога – це чер-
воний граніт. Все це кладеться на 
бетонну основу.»

Точної вартості робіт поки не 
порахували. Ярослав Куц додає: 
«Водогін та каналізація – це десь 
біля 20 млн. Площа – приблизно 
ну 40-45 мільйонів. Це в залеж-
ності від вартості каменю.»

Роботи планують розпочати 
після розробки проекту і отри-
мання експертизи. Завершити – 

до дня міста, 21 вересня. 
Голова обласної організації 

«Українського товариства охоро-
ни пам’яток історії та культури» 
Костянтин Ягодовський зазначає, 
що цього року виповнюється 85 
років, як всю Красну площу всте-
лили бруківкою. «Сама поверхня, 
ми бачимо, нерівна. Тут є залиш-
ки фундаментів, торгівельних ря-
дів, які знаходилися на цій площі, 
інших будівель. І тому треба це ви-
рівнювати і вкладати цю бруків-
ку по-новому. Але перед цим по-
трібно робити весь комплекс ар-
хеологічних досліджень, передба-
чених чинним пам’яткоохоронним 
законодавством. Без цих попере-
дніх робіт, без усіх погоджень нія-

кі роботи неможливі.»
Сергій Леп’явко, доктор іс-

торичних наук, профессор, ав-
тор книг з історії міста: «Треба, по-
перше, дати якісний проект, це по-
винні обговорити історики, архео-
логи, всі зацікавлені люди. Площа 
– це не власність міської ради, 
площа це власність громади Черні-
гова. Наприклад, археологія може 
дати абсолютно несподівані зна-
хідки. Скажімо, там, де робили ков-
занку, великі засипані підвали тор-
гових рядів. Я не знаю, якої вони 
глибини: може, 2-3 метри, а може 
5-7. А може, по ходу треба буде по-
дивитися і ті підвали перекрити й 
зробити там підземне кафе.»

Має запитання професор 

Леп’явко і щодо перекладання 
клінкеру. Його, за попередніми 
розрахунками, з 12 тисяч ква-
дратних метрів залишиться близь-
ко 7 тисяч.

«Оскільки ця бруківка пережи-
ла дві світові війни й купу подій, ми 
бачимо, що її вже перекладали. От 
вона різного обпалення, з різної 
глини зроблена. Але найкраща — 
це ось ця темна. І найкраща бру-
ківка у нас з цього боку, де вона 
була покладена за голландською 
технологією. Ось це бруківка по-
чатку 20 сторіччя. Бачимо, що 
вона залишилась майже цілою. 
Хочу нагадати, є фотографії, тут 
їздили танки, величезне наван-
таження, і те, що було покладене 
більше ста років тому, собі живе 
й далі. Порівняємо з тим, що роз-
валюється, що зроблено, покла-
дено буквально кілька років тому. 
Чи дадуть нам гарантію, що воно 
буде так само? Ми маємо справу з 
історичною пам’яткою, бо і Красну 
площу подивитися теж приїжджа-
ють, як і наші церкви.»

UA: Чернігівська хвиля

Реконструкція Красної площі 

Книга про усвідомлення Голодомору 

Чернігівці — засновники ОУН
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Нотатки про Голодомор

Батурин — гетьманська столиця

Уперше досить повний опис Сей-
му міститься в найстарішій геогра-
фічній праці України – «Книга Боль-
шому чертежу», складеної у 1627 
році. 

На всіх старовинних картах річ-
ка називалася Сім. Вважається, що 
назва походить від семи струмків, 
які дали початок річки. Однак з кінця 
XVII століття на географічних картах 
вона позначається як Сейм.

Історія судноплавства на річці 
Сейм доволі цікава. 

Маючи достатню ширину і гли-
бину, Сейм ще в кінці XIІІ століття 
розглядався як повноцінна судно-
плавна артерія, що зв’язує хлібороб-
ський край із дніпровським басей-
ном і чорноморськими портами. Кур-
ські дворянство і купецтво виступа-
ють на користь приведення Сейму в 
судноплавний стан. Перепоною ста-
вали численні млини і мости, що за-
важали плаванню. Поступово тор-
гівля все більше відбувалася сухо-
путними дорогами, та й Сейм мілів.

У 1782 році під керівництвом 
правителя Курського намісництва А. 
М. Зубова (1738-1822) утворено суд-
ноплавну компанію. Із завершенням 
зими на пристанях курських річок, 
які впадали в Сейм, збиралися това-
ри з навколишніх поселень. Сходив 
лід, і по повеневій воді навантажені 
каравани барж виходили в Сейм. А 
далі шлях лежав по Десні до Дніпра 
і аж до Чорного моря. Тільки більше, 
ніж через два місяці, свій товар кур-
ські купці продавали в Херсоні.

Однак після відставки А. М. Зу-
бова з посади у 1791 році компанія 

почала зазнавати збитків і розпа-
лася.

До нової спроби перевезення 
вантажу по Сейму вдалися у 1816 
році. Караван барж плив до Херсо-
на. Доводилося проходити через ба-
гато млинів, до того ж літо видалося 
посушливим, утворилися численні 
мілини. Бажання повторювати цей 
шлях відпало. Проте деякі купці ви-
користовували Сейм на коротких 
відстанях, що було зручним під час 
повеней.

У 1823 році питанням судно-
плавства на Сеймі зайнявся князь 
І. І. Барятинський (1767-1825), який 
був помітним землевласником гу-
бернії. Він залучив інженера Михай-
лова для складання нових планів і 
детального вивчення річки. Головне 
Управління шляхів сполучення роз-
почало технічні дослідження по річ-

ці Сейм. Розробили проект, та піс-
ля смерті князя підготовчі роботи 
згорнули. Великий надлишок сіль-
ськогосподарського та промислово-
го виробництва залишався для кур-
ських землевласників та промис-
ловців проблемою, це вимагало но-
вих ринків збуту.

У 1831 році Курським губерна-
тором призначено графа П. М. Деми-
дова (1798 — 1840). Гідротехнік М. 
О. Пузанов (1795 — 1869) виступив 
з пропозицією використання Сейму 
як транспортної артерії, що збіль-
шило б експорт продукції сільського 
господарства губернії.

До розв’язання проблеми під-
ключилося Головне Управління шля-
хів сполучення. Міністр доповів ім-
ператору Миколі І, той ідею підтри-
мав. Імператор на будівництво ви-
ділив 15 тисяч рублів з особистих 

коштів, таку ж суму надала і його 
дружина Олександра Федорівна. Та-
кож організували збір коштів у Кур-
ській та Чернігівській губерніях з до-
ходу дворян, купців, поміщиків та ін-
ших.

У серпні 1832 року імператор 
Микола І видав Указ «Об устройстве 
судоходства на реке Сейм», ство-
рили Комітет по приведенню річки 
Сейм в суднохідний стан.

Будівельні роботи розпоча-
лись вже весною, а восени відбу-
лося успішне випробування першо-
го шлюзу. Тоді біля села Лозовське 
пропустили кілька барок з вантажем 
до п’яти тисяч пудів.

Будівництво шлюзів у Нових 
Млинах та Батурині розпочато 15 
травня 1834 року. Долаючи всі пе-
репони, роботи по будівництву шлю-
зів у Чернігівській губернії закінчи-
ли, як і планувалось, до 15 серпня 
1834 року.

У 1836 році путивльський ку-
пець Беляєв відправив пробну бар-
ку до Кременчука, яка успішно подо-
лала цю відстань та принесла при-
буток. Наступного року до шести ба-
рок купця Беляєва приєднали ще по 
дві барки княгиня Марія Барятин-
ська та купець Макар Пашутін. Цьо-
го разу шлях каравану мав пролягти 
до Одеси, але після переходу шлюзу 
між Батуринським Миколо-Крупиць-
ким монастирем та селом Кербутів-
ка одна барка зачепилась за корч і 
перевернулась. Вантаж з барки по-
грабували місцеві жителі.

У березні 1839 року Імператор 
Микола І видав указ «Водяное сооб-

щение по реке Сейм, от города Кур-
ска до впадения ея в Десну, прини-
мает название Александровско-
го», на честь дружини імператора 
— Олександри Федорівни. Офіцій-
но водний рух довжиною 593 вер-
сти (635 км) було відкрито 20 липня 
1839 року. Було побудовано 60 при-
станей та 17 шлюзів для проходу че-
рез водяні млини.

Управління судноплавством 
розділили на два відділення: перше 
– Рильське, друге – Курське. Відді-
лення в свою чергу поділялися на 
дві дистанції, які мали по 4 шлюзи, 
кожен з яких мав довжину до 30 ме-
трів, ширину близько 10 метрів. Сей-
мом могли проходити судна довжи-
ною до 15 сажень (32 метри) та ши-
риною до 9 аршин (6,4 метра) з осад-
кою у воді від 14 до 20 вершків (62 
см — 89 см), а весною до 2 аршин 
(1,42 метра). Літом судно перевози-
ло 3-4 тисячі пудів, а весною до 8 ти-
сяч пудів товару.

У перші роки після закінчення 
будівництва водний шлях експлуа-
тувався успішно, правда, бракува-
ло лоцманів. У наступні ж роки вес-
няні повені пошкоджували греблі та 
шлюзи. Перешкодою для судноплав-
ства стало безладдя на бечівниках, 
за якими мали стежити земства. Бе-
чівник – сухопутна дорога вздовж 
річки, призначена для буксирування 
людьми (бурлаками) або кіньми су-
ден канатами.

Микола ТЕРЕХ, 
науковий співробітник 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Торгівля на річці Сейм

В Радянському Союзі правда про Голодо-
мор всіляко приховувалася. Багато хто славу 
людини, що першою заговорила про голод, при-
писує Щербицькому. В україномовній Вікіпе-
дії в статті «Голодомор в Україні (1932-1933)» і 
сьогодні є наступний абзац: «Уперше в СРСР 25 
грудня 1987 року перший секретар ЦК Компар-
тії України Володимир Щербицький у доповіді, 
присвяченій 70-річчю утворення УРСР, згадав 
про факт голоду. Згадування було побіжним («5-
6 рядків»), і причиною голоду оголошено «посу-
ху», але принципово новим було визнання само-
го факту – раніше (і то дуже зрідка) дозволено 
було згадувати лише про «нестачу продуктів». 

Зрозуміло, визнання голоду Щербицьким 
було вимушеним – з огляду на очікуване оголо-
шення результатів роботи американської комі-
сії. Тому й вирішили діяти на випередження.

Хоча на сайті Українського інституту націо-
нальної пам’яті зазначається: «В Україні про го-
лод 1932-1933 рр. заговорили 1987 року. Пер-
шими сказали своє слово Володимир Маняк 
та Лідія Коломієць. Вони стали засновниками 
Асоціації дослідників голодоморів в Україні та 
Українського республіканського історико-про-
світнього товариства «Меморіал».

Втім, радянські люди змогли вголос гово-
рити про Голодомор набагато раніше – в 1941-
1943 роках. Так, це роки нацистської окупації. 
Водночас це був період, коли в пресі вперше 
було піднято теми злочинів комуністичного ре-
жиму. Достатньо погортати шпальти тогочасних 
видань, ініційованих німецькою владою і під-
триманих патріотично налаштованою україн-
ською інтелігенцією.

На Чернігівщині тоді видавався часопис 
«Українське Полісся». Ось деякі інформації на 
тему Голодомору.

30 листопада 1941 р. (№ 10). В листі укра-
їнців Мени «До українців Чернігівщини» є й такі 
рядки: «Знищення нашої культури і національ-
ності, голод, Сибір – ось той «рай», якого ми за-
знали за панування Совєтів».

10 грудня 1941 р. (№ 14). Стаття С. Баран-
Бутовича «На новий історичний шлях»: «Була на-
віть злочинна спроба фізично знищити україн-

ський народ. Це був жахливий, штучно утворе-
ний у 1933 році голод на Україні. Примара голо-
дної смерті нависла над всією нашою країною, 
з якої большевики викачали весь хліб і корм 
для худоби. Цілі села спустіли. Натовпи людей 
посунули, куди очі дивляться, рятуватися від не-
минучої смерті. Трупи померлих українців вкри-
вали шляхи, і нікому було їх поховати, їх гризли 
вовки, собаки, вони були їжею для хижих пта-
хів. По розкішних лугах р. Десни, на Чернігівщи-
ні. На вокзалі Харкова щодня підбирали від 70 
до 100 трупів померлих від голоду.

Люди дійшли до огиднішого наслідку голо-
ду – до людожерства, і випадки людожерства 
не були поодинокі. Дехто з большевицької вла-
ди на селі дозволяв собі садистські насолоди з 
жертв голоду. У Недригайлівському районі Чер-
нігівської області голова сільради дістав кіль-
ка буханок хліба, повісив їх на деревах у лісі, 
що знаходився поодаль від села, і оголосив се-
лянам, що хліб одержать ті, хто швидше добі-
жить до нього. Уявіть собі цю мерзенну карти-
ну гонитви за хлібом ошалілого від голоду, схо-
жого на дантові тіні, натовпу людей! Лише гені-
альний Доре зміг би змалювати весь жах цього 
видовища. Багато людей від цього «старту» по-
вмирали. Той же голова, натрапивши на голо-
дних дівчат, що скубли та їли горох на колгосп-
ному полі, пороздягав їх, позв’язував вірьов-
ками і погнав на село. Декілька соромливих ді-
вчат збожеволіло. Правда, цього голову судили 
і присудили до страти, але потім замінили 10 
роками заслання. Виявилось, що після 3 років 
відбування кари цей мерзотник знову став по-
вноправним членом большевицької партії. Такі 
голі, незаперечні факти».

Або стаття В. Волинця 18 лютого 1942 року 
№ 20 (39) – із цифрами та цілком конкретними 
прикладами: «За дверима сталінського «раю». 
Під час голоду 1932-33 р. мені доводилось їз-
дити по селах Чернігівщини у різних службових 
справах. Мене цікавило питання: скільки людей 
померло від голоду і скільки загинуло під час ім-
періалістичної війни 1914-1918 р.р. Дані пока-
зували таке співвідношення: померлих від голо-
ду припадало на село пересічно 180-200 чоло-

вік, а на війні загинуло 8-12 чоловік. Отже, від 
голоду, штучно утвореного большевиками, по-
мерло українців приблизно в 20 разів більше, 
ніж їх загинуло за 4 роки війни. 

Згадаймо голод 1891 року в колишній Ро-
сії. Тоді всі культурні народи щиро відгукнулись 
на палкі відозви письменників Льва Толстого, 
Чехова, Короленка і інших. Навіть учні почат-
кових і середніх шкіл на користь голодуючим 
жертвували свої обмежені кошти, відривали 
від себе останній шматок хліба, сушили сухарі і 
з любов'ю здавали їх на відповідні пункти. 

Зовсім інакше поставилась до голодуючих 
большевицька влада у 1932-33 році. Больше-
вики тоді оголосили, що, власне, ніякого голоду 
нема в країні, що це є просто вигадка контрре-
волюціонерів, які хочуть підірвати її міць. І за-
мість допомоги голодуючим, по всій країні, осо-
бливо на Україні, прокотилась хвиля звірячої 
розправи над виснаженим населенням. Знову 
було накладено різні додаткові контрактації та 
податки. Всіх, хто проявляв найменшу непокору, 
катували, кидали до в'язниць, засилали в дале-
кі табори, безжалісно вбивали. Ось живі факти. 

У Скугарській сільраді за невиконання по-
датку голодуючих мордували, а трьох чоловік 
було забито на смерть. Правда, увесь «актив» 
цих убивців, на чолі з головою сільради, був за-
арештований обласною міліцією, але прокурор 
зараз же звільнив убивців з-під варти. 

Особливою ж жорстокістю уславилась ко-
муністка Марусик – голова Клочківської сіль-
ради. Незважаючи на голод, вона з бригадою 
ходила по хатах і вимітала останню зернину, ви-
водила з хліва корову – єдину підтримку вкрай 
виснажених людей. В результаті її жорстокості 
в одному тільки селі Клочківці від голоду помер-
ло понад 200 чоловік. А тим часом у хаті цієї Ма-
русик щоночі влаштовувались бенкети з музи-
кою, співами та танцями. 

В селі Макошині два молоді комсомольці-
активісти, запідозрівши сироту-дівчину в кра-
діжці картоплі, на допиті забили її, а потім по-
вісили її труп на дверях у льосі. У селі Березан-
ці пострілом з рушниці голова колгоспу забив 
жінку, яка вибирала на полі картоплю. Голова 

колгоспу с. Шестовиці по-звірячому вбив голо-
дну, нещасну вдову, яка вночі не впустила його, 
п'яного, до своєї хати. 

Таких фактів звірячої розправи большеви-
ків над голодуючими можна б навести безліч, 
але й з наведеного ясно, що за дверима ста-
лінського «раю» було справжнє пекло, нечувані 
тортури для невинних людей».

Цікаві цифри знаходимо і в передовиці «Кі-
нець колгоспу» в газеті за 25 березня 1942 
року № 35 (54): «В наслідок повної дезорганіза-
ції сільського господарства в перші роки після 
примусової колективізації прийшло до велико-
го голоду 1931-1933 рр. За даними нейтраль-
них спостерігачів, на півдні СССР померло тоді 
більше як 40% загального числа населення. На-
віть Сталін мусив … констатувати повне фіас-
ко колективізації, яка викликала зменшення 
поголів'я коней з 34 млн. у 1928 р. до 16,6 млн. 
у 1933 році; за той же час поголів'я рогатої худо-
би зменшилось з 68,1 до 38,6 млн.»

Писали в газеті й про замовчування голоду. 
Передовиця від 10 травня 1942 р. № 53 (72) «Вчі-
мось у наших визволителів»: «…все життя боль-
шевицької держави було побудоване на циніч-
ній і нахабній брехні. Хіба була хоч елементарна 
чесність у поводженні жидівських комісарів, які в 
часи матеріальних труднощів запевняли, що труд-
нощі ці тимчасові, що це труднощі росту, а самі 
після чергової промови йшли по продукти до за-
критих розподільників? Хіба можна говорити про 
найменшу правдивість людей, які заперечували, 
наперекір явним і відомим усім фактам, нечува-
не лихо голоду 1932-1933 років? І це тоді, коли на 
вулицях наших міст валялися трупи померлих го-
лодною смертю наших селян і їх нещасних дітей!».

Як бачимо, інформації було вдосталь. Інша 
річ, що після повернення радянської влади (те 
саме «визволення») і ненависні людям колгоспи 
відновили, і знову запровадили жорстке табу 
на правду.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Сергій БУТКО

 Український інститут національної пам’яті
м. Чернігів

Про «мужнього» Щербицького 
Коли в Україні заговорили про Голодомор
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Григорій Деполович 
(роки служби: 1825 – до 1852)

Дві гілки родоводу Деполови-
чів виявлено на півночі Чернігів-
ської губернії – в Стародубському 
і Суразькому повітах. У Суразькому 
повіті в с. Рожнах при Благовіщен-
ській церкві служив священиком 
Леонтій Деполович (1771). Він – ви-
пускник богословського класу се-
мінарії, в 1804 р. був призначений 
на посаду вчителя парафіяльного 
училища. 

Син Леонтія Деполовича, Гри-
горій (1800), з 1811 р. до 1822 р. 
навчався в Чернігівській духовній 
семінарії. Станом на 1814 р. підлі-
ток лишився без батька, котрий по-
мер. Скупі відомості семінарського 
діловодства зазначають, що «уче-
ник синтаксического класса Гри-
горий Деполович учения и пове-
дения – преизряден, тих». На пері-
од навчання в семінарії припадає 
знайомство Григорія Деполовича 
з Костянтином Івашкевичем, трохи 
старшим учнем риторичного класу. 
Хлопці потоваришували й, очевид-
но, не раз приїжджали у Ковчин на 
вакації. Тут відбулося знайомство 
семінариста Григорія Деполовича з 
ковчинським священиком Іоанном 
Івашкевичем. Скромний і здібний 
юнак завоював повагу й сердечну

приязнь вимогливого священи-
ка. Старий Івашкевич оточив Григо-
рія справжньою батьківською опі-
кою і став для нього духовним на-
ставником, прикладом жертовного 
служіння богу й людям. 

Отець Іоанн Івашкевич щиро 
вболівав за долю ковчинської па-
стви. Не вбачаючи у своїх дітях гід-
них наступників у церковному слу-
жінні, він на схилі літ запросив до 
Ковчина саме Григорія Деполови-
ча, тоді вже молодого священика 
із с. Займища Городнянського по-
віту, передавши йому не тільки свя-
щеницьке місце, а й піклування про 
власну долю. 

У проханні до Чернігівського 
єпископа престарілий отець Іоанн 

вказував не тільки на доброчесне 
життя Григорія Деполовича, а й на 
його давню, щиру й шанобливу при-
хильність. Будучи певним у поряд-
ності отця Григорія, Івашкевич від-
мовився від усіх церковних доходів 
на користь Деполовича і поклався 
на його повне утримання. 

За тогочасними правилами, 
особа, яка претендувала на цер-
ковну посаду, мала здобути схва-
лення місцевих прихожан. Таке «од-
обрєніє» підписали Григорію Депо-
ловичу багато ковчинців, а одним із 
перших – Костянтин Івашкевич. 

Перевірку кандидата проводи-
ла й Чернігівська духовна дикасте-
рія (консисторія). 

Тож наприкінці лютого 1825 р., 
за благословенням єпископа Чер-
нігівського і Ніжинського Лаврентія 
(Бакшевського), Григорія Леонтійо-
вича Деполовича було призначено 
священиком Георгіївської церкви с. 
Ковчина. 

За браком архівних джерел не-
можливо точно встановити як дов-
го правив Григорій Деполович у 
Ковчині. Метрична книга Георгі-
ївської церкви за 1853 р. уже не 
фіксує його підпису під церковни-
ми дійствами, а більш ранніх доку-
ментів немає. Тож Григорій Леонті-
йович Деполович міг служити в ков-
чинській церків приблизно до 1852 
р. Згодом естафету церковного слу-
жіння продовжив його син Платон 
Григорович Деполович. 

Дружина Григорія Деполовича 
– Євдокія Олексіївна – прожила в 
Ковчині до 1859 р., де й померла у 
61-літньому віці. 

Влас Карпинський 
(роки служби: 1809 – 1859)

Через велику кількість при-
хожан ковчинської Георгіївської 
церкви, при ній упродовж тривало-
го часу було по два священики. Так, 
разом із Іоанном Івашкевичем дру-
гим священиком служив Влас Юхи-
мович Карпинський. 

Відомо, що народився він у ро-

дині паламаря в 1779 р. (за інши-
ми даними – в 1782 р.). Навчався 
в Чернігівській семінарії, після за-
кінчення якої був рукоположений у 
сан священика в 1805 р. За відо-
мостями 1809 р. він уже значить-
ся священиком Георгіївської церк-
ви с. Ковчина. Відтоді щонайменше 
півстоліття віддав Влас Юхимович 
Карпинський пастирському служін-
ню. 

Родина батюшки була багато-
дітною. Разом з дружиною Євдокі-
єю Василівною (1785 – 1854) вони 
виховували синів Федора (1805), 
Кирила (1807), Єлисея (1815) та до-
чок Матрону (1810), Василису (1815 
– 1853), Параску (1825). 

Досвідчений Влас Карпинський 
надавав підтримку й допомогу мо-
лодому священику Григорію Депо-
ловичу, котрий прибув у Ковчин і за-
мінив отця Іоанна Івашкевича. Свя-
щеники не тільки разом служили – 
родини Карпинських і Деполовичів 
щиро приятелювали, а згодом і по-
родичалися. 

Влас Юхимович Карпинський 
помер 15 лютого 1861 р. 

До церковної діяльності долучи-
лися його діти й онуки. Кирило Вла-
сович Карпинський став священи-
ком. За єпархіальну службу в 1866 
р. був нагороджений камілавкою. 
Він підтримував дружні стосунки з 
Платоном Деполовичем і охрестив 
його доньку Маріамну (1874). Син 
Кирила – Петро Кирилович Кар-
пинський з 1861 р. був священи-
ком Богоявленської церкви м. Ні-
жина, а від 1862 го до 1867 р. пра-
вив у Георгіївській церкві с. Ковчи-
на, потім у кафедральному соборі 
м. Чернігова. Був членом правлін-
ня Чернігівського духовного учили-
ща. Інший онук Власа Карпинсько-
го – Федір Карпинський – навчав-
ся в Чернігівській духовній семіна-
рії (1862), потім служив дияконом 
Іоанно-Богословської церкви м. Ні-
жина (1879). Єлисей Власович з 10 
літнього віку був паламарем, а зго-

дом дячком ковчинської церкви. 
Так само як і батько, він більше 55 
років служив при нашому храмі. Па-
раска Власівна Карпинська довго 
працювала проскурницею. 

Платон Деполович 
(роки служби: 1862, 1868 – 1904)

Говорячи про Ковчинську школу 
й про історію села взагалі, не мож-
на не згадати тих діячів сільсько-
го просвітництва, які самовіддано 
працювали на духовній ниві. Чільне 
місце серед них належить Платону 
Григоровичу Деполовичу. 

Платон Григорович Деполович 
народився 1835 р. у с. Ковчині. У 
липні 1861 р. він закінчив повний 
курс Чернігівської духовної семі-
нарії з атестатом другого розряду 
і був рукоположений архієписко-
пом Філаретом (Гумілевським) у сан 
священика до церкви Різдва Бого-
родиці с. Форостовичі Новгород-Сі-
верського повіту. Молодий свяще-
ник долучився до процесу створен-
ня початкових шкіл, у 1867 р. брав 
участь у роботі з’їзду Новгород-Сі-
верського училищного округу. 

У серпні 1868 р. за власним 
проханням та рішенням архієписко-
па Варлаама (Денисова) він був пе-
реведений на місце парафіяльного 
священика в с. Ковчин. Родина по-
селилася у просторому будинку біля 
церкви, на місці нинішньої садиби, 
що по вул. Перемоги, 80. 

Глибокі знання, доброчесність 
і активна громадська позиція П. Г. 
Деполовича не залишилися поза 
увагою єпархіального начальства. 
У 1870 р. його призначили на поса-
ду депутата в слідчих справах, того 
ж таки року обрали кандидатом у 
члени благочинної ради єпархії, а в 
1874 р. – дійсним членом ради.

Ковчинці шанували настоятеля 
Свято-Георгіївської церкви не лише 
як священика, а й законовчителя 
місцевої земської школи. За високі 
моральні якості та вагомі досягнен-
ня в релігійному вихованні школя-
рів П. Г. Деполовича неодноразово 

відзначали преміями Чернігівської 
повітової училищної ради.

У земських училищах крім учи-
телів та законовчителів, були ще й 
попечителі, які опікувалися пробле-
мами навчального закладу. Як пра-
вило, на цю посаду громади обира-
ли найбільш порядних і відповідаль-
них людей. Від часу відкриття зем-
ської школи в Ковчині в 1875 р. її 
незмінним попечителем був саме 
П. Г. Деполович. Діяльний просвіт-
ник, він також клопотався про від-
криття школи в задеснянському с. 
Дурні (нині с. Миколаївка), де вів за-
няття в недільній школі. 

Доля не була прихильною до 
Платона Деполовича. Юнаку ледь 
виповнилося 16, коли з життя пі-
шов його батько, ковчинський свя-
щеник Григорій Деполович. Опіку і 
дружню допомогу надала тоді ро-
дина Карпинських. Можливо за-
вдяки їхній підтримці П. Г. Депо-
лович здобув духовну освіту. А не-
задовго до закінчення семінарії 
він одружився з донькою Федора 
Власовича Карпинського – Олек-
сандрою. У родині священика 
з’явилися діти. Спочатку сини: Пе-
тро (1865) та Сергій (1867), а по-
тім донечки: Лідія (1869), Марія 
(1871) й Маріамна (або ж Маргали-
на, 1874). Матері самій важко було 
б упоратися з усіма. На щастя, на 
допомогу прийшла тітка – Параска 
Власівна Карпинська. Вона була 
незаміжньою, а по смерті батька 
лишилася цілком самотньою. Тож 
коли у 1868 р. до Ковчина переїха-
ла сім’я П. Г. Деполовича, вона ста-
ла мешкати разом з ними. Парас-
ка Власівна знаходила справжню 
втіху в колі дітей своєї племінниці, 
була незамінною помічницею і по-
вноцінним членом великої свяще-
ницької родини. Адже на додачу до 
своїх дітей, П. Г. Деполович опіку-
вав ще двох дочок покійного пала-
маря церкви с. Форостовичі, які та-
кож проживали в його домі.

Закінчення в наступному номері.

Стара 
Чернігівщина

Просвітяни села 
Сокиринці .1917 р.

Земський лікар 
Яків Андріяшев зі 
своїми домашні-
ми улюбленцями. 
Прилуки. Поч. 20 
ст.

Фото з архіву 
історика 
Віктора 

Моренця. 

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка 25 березня 
пройшло представлення чергової історико-краєзнав-
чої книги по нашій Чернігівщині «КОВЧИН. Історія села 
від найдавніших часів до 1917 року». Село Ковчин Кули-
ківського району — одне з найстаріших на Чернігівщи-
ні. Його історія сягає княжих часів Київської Русі. 

Ця солідна за змістом і обсягом книга вийшла наприкінці 
2018 року в Києві у видавництві «Логос». Детально про книгу 
наша газета писала в № 144. 

На представленні виступили автори книги. Всі троє — уро-
дженці Ковчина. Ось вони. 

Сергій Михайлович Спутай, 1963 р. н., закінчив фізичний 
факультет Київського університету ім. Т. Шевченка, потім — сто-
личний Міжнародний інститут менеджменту. З 2007 р. працює 
директором інституту радіаційних технологій (Київ). 

Михайло Михайлович Мороз, 1956 р. н., закінчив історич-
ний факультет Чернігівського педінституту ім. Т. Шевченка. У 
1980 — 1985 рр. працював вчителем у рідній школі. Потім 30 
років підряд обирався земляками і працював головою Ковчин-
ської сільради, аж до виходу на пенсію. 

Наталія Миколаївна Халімон, 1972 р. н., закінчила історич-
ний факультет Чернігівського педінституту ім. Т. Шевченка, у 
1999 — 2005 рр. працювала вчителькою у своїй школі, потім 
10 років — її директором. Восени 2015 р. на місцевих виборах 
обрана депутатом і головою Куликівської районної ради. Восе-
ни 2017-го район об'єднався в територіальну громаду, і Н. Ха-
лімон на виборах була обрана головою ОТГ, тобто Куликівської 
селищної ради. Кандидат педагогічних наук. Старший викладач 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти ім. К. Ушинського. 

Пропонуємо одну з глав книги. В ній мова про священиків 

села. А це був не просто великий приход Свято-Георгіївської 
церкви, до речі, одної з найбільших сільських церков Чернігів-
щини, на жаль, знищеної комуністами у 30-ті роки. Село було 
центром Ковчинського благочиння, що охоплювало чимало сіл 
нинішнього Куликівського району. До благочиння тоді (кінець 
ХІХ — поч. ХХ ст.) входили церкви: Архістратига Михаїла, Свя-
то-Миколаївська, Різдва Христового (Салтикова Дівиця); Свято-
Миколаївська (Жуківка); Архістратига Михаїла (Куликівка); Свя-
то-Троїцька, Воскресіння Христового (Виблі); Різдва Богородиці 
(Горбове); Іоано-Богословська (Авдіївка).

Ця глава цікава не лише розповіддю про церковне життя. 
Одним з представників родини священнослужителів Деполови-
чів був Платон Григорович, донька якого Лідія Деполович стала 
знаменитим українським педагогом. Цього року якраз відзна-
чатиметься 150-річчя з дня її народження. Відомими діячами 
стали і її рідні брати. 

Ковчинські духівники
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Любов Забашта
Любов Забашту 

пов’язують у пам’яті 
з непересічним ім’ям 
Андрія Малишка. Ці 
двоє, зустрівшись се-
ред бурхливих життє-
вих перегонів цілком 
сформованими осо-
бистостями і митця-
ми, знайшли одне в 
одному те «друге кри-
ло», що тільки й дає 
душі сили для висо-
кого лету. 

Любов Забашта, відома поетеса, вирізнялася 
не лише мистецьким обдаруванням, а й вродою. Ті-
шила нею батьків, вчителів, знайомих.

Любов Василівна Забашта народилася 3 люто-
го 1918 року в місті Прилуки на Чернігівщині. Вчи-
лася в школі № 4, де почала писати свої перші ві-
рші. В середині 1930-х років майбутню поетесу під-
тримав Павло Тичина, що окрилило її і переконало 
до творчої праці. Перші вірші Любові Забашти були 
надруковані в газеті «Правда Прилуччини» в 1935 
році. 

Після закінчення школи Любов Забашта навча-
лася в Одеському водному інституті, який закінчи-
ла в 1940 році. Під час війни працювала інжене-
ром-конструктором на Рибинській судноверфі. А 
звідти пішла працювати на київський завод «Ленін-
ська Кузня». «Без відриву» закінчила мовно-літера-
турний факультет педінституту імені Горького (нині 
Національний педагогічний університет ім. М. Дра-
гоманова). На війні загинув її чоловік, з яким жила 
неповний рік і залишилася з сином на руках. 

Вдруге Любов Забашта вийшла заміж у 1956 
році за Андрія Малишка. Подружжя замешкало в 
Києві в будинку письменників. 

Перша її збірка віршів для дітей «Паляниця-бі-
лолиця» була опублікована в 1963 році. Пізніше 
стали з̀ являтися її поетичні збірки, книжки прози, 
п'єси і драматичні поеми. Чимало віршів поетеси 
покладено композиторами на музику. Зокрема, це 
пісні «Ой, вербиченько», «Червона ружа», «Криниця 
мого дитинства», «Засихає в степу материнка».

 Забашта, окрім поетичних збірок, видала та-
кож драматичні та ліро-епічні поеми «Маруся Чу-
рай» (поставлену на сцені Тернопільського музич-
но-драматичного театру ім. Т. Шевченка), «Роксо-
лана», «Леся Українка», «Софія Київська». Тарасові 
Шевченку присвятила драматичну поему «Тернова 
доля», ряд поезій. Твори поетеси відбивають її гли-
бокий інтерес до української історії та культури. 

У доробку Л. Забашти також роман «Там, за рі-
кою, — молодість», художньо-документальна по-
вість «Будинок мого дитинства», збірки віршів для 
дітей. Її творчості властиві гуманізм, віра у доброту 
та чесність людини. 

Подружжя Люби Забашти і Андрія Малишка 
жили тими самими ідеалами. Ось як син Любові За-
башти Ігор Валентинович писав про маму і свого 
вітчима, прибраного батька: «Коли з’явився у ма-
миному житті Андрій Малишко, два поети, дві осо-
бистості пов’язали долі, створивши своє голубине 
гніздо, де постійно бували творчі люди, де все диха-
ло поезією. До всього, мама ще встигла й бути жін-
кою, смачно готувати, створювати затишок в оселі. 
Це було велике кохання. Вони прожили разом по-
над до 17 лютого 1970-го, коли Андрія Самійлови-
ча не стало. Обоє гарно співали, знали багато укра-
їнських пісень. На щастя, голоси Любові Забашти 
й Андрія Малишка є на магнітофонній плівці. Моя 
мама у віршах називала Андрія Малишка «Бояном 
України», «жайворонком», «козаченьком», «сурма-
ченьком». До речі, саме Андрій Малишко допоміг 
мені стати свідомим українцем. У домі Малишка-
Забашти ніхто не дозволяв собі розмовляти росій-
ською. Так почалося моє духовне виховання. І досі 
вважаю Андрія Малишка своїм духовним настав-
ником.» 

Хоча й писала Забашта в темну ніч так званого 
«соціалістичного реалізму», її поезія розбуджувала 
найгарніше, найцінніше. 

Комуністичний режим вивозив українську мо-
лодь у Сибір та інші віддалені від України місцевос-
ті. Проти цієї злочинної акції різко виступав А. Ма-
лишко. Разом подружжя болісно переживало цю 
національну трагедію. 

Любов Забашта померла 21 липня 1990 року, 
незадовго до відродження Української державнос-
ті, для якої працювала. Поховано її в Києві на Бай-
ковому кладовищі поруч з Андрієм Малишком. З 
роками ніжне сяяння цієї світлої зорі української 
поезії не згасає в нашій пам’яті.

 Ярослав СТЕХ,
дослідник української історії і літератури

Торонто, Канада

8 січня 1879 
року в місті Ічня 
на Чернігівщині 
народився Степан 
Васильович Ва-
сильченко (справ-
жнє прізвище – 
Панасенко).

Закінчив Ко-
ростишівську учи-
тельську семіна-
рію (1898). Учите-
лював у школах 

Київщини, Полтавщини. Активно цікавився 
народною творчістю, поезією Тараса Шев-
ченка. Через свою проукраїнську позицію 
(привчав школярів писати перекази рід-
ною мовою, знайомив із творчістю Шев-
ченка, Глібова) вважався неблагонадій-
ним. Його щоденникові «Записки вчителя» 
(1898 — 1905) згодом стали основою ба-
гатьох реалістичних оповідань.

У 1904-му вступив до Глухівського учи-
тельського інституту, за рік виключений 
за участь у революційних подіях, виїхав 
на Донбас. Заарештований за участь у ро-

бітничих страйках (1906), через два роки 
звільнений із категоричною забороною 
вчителювати. Заробляв на життя приват-
ними уроками в рідній Ічні, завідував теа-
тральною хронікою в газеті «Рада». Підготу-
вав збірку новел «Ескізи» (1911), куди уві-
йшли оповідання «Мужицька арифметика», 
«У панів» та інші.

Під час Першої світової війни – коман-
дир саперної роти на Західному фронті, 
воював майже три роки на передових по-
зиціях. Жахи війни зобразив в «Окопному 
щоденнику» та оповіданнях «На золотому 
лоні», «Отруйна квітка», «Чорні маки», «Під 
святий гомін».

В 1920-му мандрував по Лівобереж-
ній Україні разом із Першою мандрів-
ною капелою Дніпросоюзу (пізніше – хо-
рова капела «Думка»). Працював у Києві 
вчителем школи № 61 імені Івана Фран-
ка (1921 — 1928). Як писав сам Степан 
Васильович: «Немає взимку дров, немає 
потрібного ремонту, немає приладдя, убо-
гий фізичний кабінет, майже порожня бі-
бліотека. Чого гіршого – сором признати-
ся, немає навіть повного видання творів 

Франка… Що поробиш – пролетарська 
школа».

Активно займався літературною діяль-
ністю, один із найвідоміших тогочасних 
українських письменників. Автор драма-
тичних творів «Кармелюк», «Минають дні», 
кіносценаріїв, фейлетонів, перекладав 
твори російських письменників. Планував 
створити велику біографічну повість про 
Тараса Шевченка, однак встиг заверши-
ти лише першу частину із п’яти запланова-
них. Водночас літературні критики закида-
ли йому, що досі «лишився в полоні старих 
образів», «не знайшов себе в революції», 
мало пише про радянське життя.

Помер 11 серпня 1932-го в Києві від 
хвороби серця, похований на Байковому 
кладовищі.

Його син, архітектор і скульптор Юрій 
Кодак, під час Другої світової потрапив у 
полон, надалі мешкав у Канаді.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ 

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 

У своїй депутатській ро-
боті я часто бував у населе-
них пунктах Чернігівщини. Там 
мене завжди чекали, радо зу-
стрічали мої земляки. Де б не 
з’явився, там і свято. Приєм-
но бачити усміхнені обличчя 
близьких, рідних мені людей. 
Завжди є про що поговорити: 
про наболіле, поділитися успі-
хами, вислухати щирі поради, 
сімейні події, що відбулися або 
невдовзі ще будуть. Цікаво по-
спілкуватися про все, з чого 
складається звичайне люд-
ське життя. 

Особливо приємно було 
поїхати до Седнева. По-перше, 
недалеко від Чернігова, туди 
хороша дорога, селище місь-
кого типу розмістилось у ма-
льовничому місці, природа 
особливо щедро обдарува-
ла цю місцину своєю красою. 
А головне, там селились над-
звичайно добрі люди, які дба-
ли про збагачення цього краю 
красою і добрими справами.

Наприклад, родина Ли-
зогубів. Уміла працювати на 
землі, і земля віддячувала ще-
дрими врожаями. Родові ма-
єтності й досі прикрашають 
центр селища. Найбільше до-
клались до розвитку Седнева 
брати Лизогуби Андрій та Ілля: 
розбили парки, побудували 
багато будинків. Седнев став 
важливим козацьким містом. 

Про яскраві часи козацтва у 
Седневі нагадує Кам’яниця 
Лизогубів, виконана в яскра-
вому оборонному стилі.

Садиба Лизогубів оточе-
на великим парком у 22 гек-
тари. На околиці парку є зна-
менитий дуб у 4 обхвати. Тут 
два рази побував Тарас Шев-
ченко. Збереглася акварель з 
видами Седнева, виконана ру-
кою великого Кобзаря. У 1904 
році до 90-річчя від дня його 
народження у садибі Лизогу-
бів було встановлено один з 
перших в Україні пам’ятників 
Кобзареві.

Місцеві люди обов’язково 
порадять відвідати Святу кри-
ницю, напитися з неї води і 
взяти з собою. Ця вода може 
стояти кілька тижнів і не псу-
ватись, вона має цілющі влас-
тивості, мабуть, містить срі-
бло.

Неперевершена краса 
седневських краєвидів нади-
хала на творчість митців ми-
нулого і сьогодення. Тут на су-
сідньому з колишнім маєтком 
пагорбі розмістився Будинок 
творчості й відпочинку Спілки 
художників України. У ньому 
багато часу та дозвілля прово-
дило чимало відомих художни-
ків країни. З цих міркувань в 
садибі встановлено пам’ятник 
Тетяні Яблонській.

Свято «Седнівська осінь» 

щорічно збирає зі всієї Укра-
їни відомих художників, пись-
менників, діячів культури. Тут 
все дихає творчістю. Не тво-
рити, перебуваючи у Седневі, 
просто неможливо. Я особис-
то це випробував на собі.

В одну із поїздок по Чер-
нігівському району я зі своєю 
командою опинився на тери-
торії Парку Лизогубів. Тут-таки 
до нас долучилися голова се-
лищної ради та директор міс-
цевої школи. Оскільки ми бу-
вали в цих місцях багато ра-
зів, проходимо повз знамени-
ті місця майже без зупинок. 
Ось вже і край Парку, набли-
жаємось до романтичної біло-
колонної альтанки-ротонди на 
невеличкому уступі горішньо-
го плато, звідки відкривається 
неймовірної краси мальовни-
чий краєвид. 

Враз щось зі мною ста-
лось, і я в повний голос заспі-
вав: «Стоїть гора високая, по-
під горою гай, гай, гай. Зеле-
ний гай, густесенький, неначе 
справді рай!». 

Дивно, але мій вчинок не 
викликав ні в кого здивуван-
ня. Навпаки, всі присутні друж-
но почали співати разом зі 
мною. Певен, що ніхто, мабуть, 
і слів як слід не знав. Але спі-
вали всі. «Під гаєм в’ється рі-
чечка, як скло, вода блищить, 
долиною зеленою кудись вона 

біжить» — продовжуємо спі-
вати. Здалось, що з нами від-
бувається той випадок, коли 
що бачу, про те і співаю. Слова 
пісні ми читаємо не у Леоніда 
Глібова з паперу, а з реальної 
дійсності. 

Ми всі перебуваємо в 
якійсь одній сфері впливу і з 
однаковим завзяттям продо-
вжуємо: «Край берега у затиш-
ку прив’язані човни, а три вер-
би схилилися, мов журяться 
вони»…

Відчуваємо, що наш друж-
ний спів додає всім нам енту-
зіазму, наповнює творчим на-
тхненням. І ми ще більше вди-
хаємо у груди тепле, п’янке 
повітря і ще голосніше: «Як хо-
роше, як весело на білим сві-
ті жить! Чого ж у мене сердень-
ко і мліє, і болить?». Із глибо-
кою щирістю запитуєм у біло-
го світу, де нам так хороше та 
весело живеться. І тут же від-
разу знаходиться відповідь: 
«Болить воно та журиться, що 
вернеться весна, а молодість 
… не вернеться, не вернеться 
вона!». 

Про молодість, яка не вер-
неться, виконали кілька ра-
зів. Тільки після цього отями-
лись. Пильно подивились одне 
на одного, неначе вперше по-
бачили. Без коментарів і об-
говорення роз̀ їхались по до-
мівках.

Віталій Те-
рентійович Корж 
— відомий укра-
їнський політич-
ний і громад-
ський діяч, наш 
земляк з Чер-
нігівщини. На-
родився у селі 
Дроздівка Кули-
ківського райо-
ну у простій се-
лянській родині. І 
хоч уже 60 років 

мешкає в Києві, ніколи не поривав зв̀ язків 
з рідним селом. Заслужений економіст Укра-
їни, кандидат економічних наук. Почесний 
громадянин Києва. Депутат Верховної Ради 
України трьох скликань, бере активну участь 
у благочинній роботі. Автор численних публі-
кацій у періодиці, кількох книг публіцистики. 

Віталій Терентійович щойно написав і 
видав книгу прози. За жанром це книга опо-
відань, новел, етюдів, а сам автор влучно на-

звав їх оповід-
ками ще й дав 
дотепну назву 
книзі — «Еківо-
ки». 

Наша газе-
та «Світ-інфо», 
читачем якої з 
першого номе-
ра є Віталій Те-
рентійович, уже 
представляла 
цю книгу, коли 
вона готувала-
ся до друку. В 

№№ 144 і 146 ми розповіли про книгу, над-
рукували з неї 4 оповідки.

І ось книга щойно вийшла друком у Чер-
нігівському обласному видавництві «Десна». 
Автор передмови — вступної статті «Образ-
ки життєвого шляху» — редактор нашої га-
зети Петро Антоненко, він же — і редактор 
книги. Технічний редактор — інженер-тех-
нолог видавництва Валентина Вернигора. 

Комп`ютерна верстка — Юрій Литвиненко. 
Коректор — Олена Пильник. Автор вислов-
лює щиру вдячність всім, хто працював у ви-
давництві над випуском книги. Адже вона 
має гарне поліграфічне оформлення, висо-
ку якість видання, як і всі книги видавництва 
«Десна». Де, до речі, всі 7 років видається і 
наша газета «Світ-інфо».

Книга у твердій обкладинці, і на ній на-
рукована картина з приватної колекції 
В. Т. Коржа. Її написав і подарував йому 40 
років тому тоді ще молодий, нині відомий ху-
дожник Євген Лещенко. Окремо автор ви-
словлює вдячність Євгенові Івановичу Го-
либарду, а також Миколі Михайловичу Тка-
чу і Надії Олександрівні Данилевській — за 
те, що ввели у світ української народної ви-
шивки.

І звичайно, справжнім натхненником ав-
тора у написанні книги стала його дружина 
Любов Василівна, з якою вони живуть уже 
понад півстоліття. 

Пропонуємо читачам чергову оповідку з 
цієї книги. 

Вийшла книга Віталія Коржа «Еківоки»

«Стоїть гора високая…»

Степан Васильченко — письменник, журналіст, педагог
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У світі цікавого

Щоб сир не висихав, загорніть його 
в чисту тканину, змочену в солоній воді.

Терку, на якій збираєтеся натерти сир, змастіть рос-
линною олією: сир не буде склеюватися, а тертку лег-
ше вимити.

Все про спеції
Кардамон. Смак пекучий, пряний, з відтінком ли-

мону. При поєднанні з іншими спеціями він перебиває 
їхній аромат, тому краще використовувати його само-
стійно. Кладуть у каву, випічку та кондитерські вироби. 
Покращує смак паштетів та ковбас. Деякі кухарі вико-
ристовують його для консервації овочів і фруктів, а та-
кож маринованої риби.

Кориця. У неї теплий, приємний аромат і пряний со-
лодкуватий смак. Як пряність або приправа вона про-
дається у вигляді паличок або в молотом вигляді.

Кондитерські вироби, напої, солодкі страви, випіч-
ка, каші, фрукти (особливо яблука), консервація.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Більшість людей вар-
ті одне одного.

 Вгорі збираються 
«вершки», і «піна» також.

 Якось ніколи не вда-
ється робити щось одне.

 Важливу роботу вар-
то робити вчора. 

 Помилятися люди-
ні властиво, перекладати 
вину на інших — ще більш 
властиво. 

 Той, хто сміється 
останнім, можливо, не зро-
зумів жарту. 

Було колись...
Наприкінці 1917 року І. 

С. Нечуй-Левицький, який 
жив тоді у Києві на Лук’янівці, 
повертався десь о восьмій 
вечора додому. Раптом до 
нього наблизилося двоє: 

— Ану, давай гроші! Ми 
знаємо, що ти відомий пись-
менник, а значить, і грошо-
витий. 

— Колись був. А те-
пер у Києві такий час, що 
треба мотузкою живіт 
підв’язувати. 

 Грабіжники обмацали 
кишені письменника, зна-
йшли гаманця, але порож-
нього. А його власник жар-
тома зауважив: 

— Ви, мабуть, нині ба-
гатші за «відомого письмен-
ника», то чи не подаруєте 
щось на прожиток? 

Грабіжники подивилися 
один на одного й мовчки по-
дали по кілька карбованців. 

* * *
Бельгійський майстер 

Адольф Сакс, який винай-
шов саксофон, спершу на-
звав винахід – мундштуч-
ний офіклеід. Лише через 
два роки його друг компо-
зитор Берліоз назвав но-
вий інструмент саксофоном 
у своїй статті в журналі. 

Куточок 
гумору

– Кума, ну як там твоя 
дочка?

– Чудово. Чоловік лю-
бить, шуби купує, на курор-
ти возить. 

 – А син?
– А синові стерва попа-

лася. То шубу їй купи, то на 
курорт звози …

☺ ☺ ☺
В тролейбусі:
–Мужчіна, Ви зараз схо-

дите?
– Я зранку вже сходив…

☺ ☺ ☺
Думки кота: «Господиня 

коханця привела. Всю ніч з 
нею спав. На моєму місці. 
Зараз на кухні закрилися. З 
моєї миски, напевно, жере.»

☺ ☺ ☺
– Альо, любий! Можеш 

говорити?
– Можу.
– Тоді слухай…

☺ ☺ ☺
– Любі гості, ви вже 

йдете?
– Так.
– А чому так повільно?

 У соку клена більше 20 відсотків цукру.
 Національна рослина Гренландії – верба.
 70% живих організмів на Землі складають бак-

терії.
 Швидкість зростання перлин – приблизно 0,1 мм 

на рік.
 В середньому, в одному гороховому стручку 8 го-

рошин.
 На Південному полюсі Землі холодніше, ніж на 

Північному.
 Водоспад Анхель у Венесуелі приблизно у 20 ра-

зів вищий за Ніагарський водоспад.
 Вода у Мертвому морі в 7-8 разів солоніша, ніж 

у океанах.
 Приблизно третину земної поверхні складають 

пустелі.

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.

укру.

Щ
вв чист

Корисні порадиКорисні поради

Будьте вдячні за те, що маєте. Люди 
звикли сприймати своє життя і людей навко-
ло, як саме собою зрозуміле. Знайдіть кіль-
ка хвилин на день, щоб поміркувати, що ви 
маєте і кому або чому ви повинні бути вдяч-
ні за це.

Висловлюйте вдячність. Не тримайте 
подяку в собі. Не лінуйтеся сказати: «Спаси-
бі!». Ваш друг дав вам парасольку в дощовий 
день? Подякуйте йому. Нехай він знає, що ви 
цінуєте його ставлення. Навіть незначні сло-
ва подяки можуть зробити іншу людину кра-
щою.

Перестаньте судити. Усім знайомий 
вислів «Не судіте і не судимі будете». Вам 
подобається, коли вас засуджують? Ні? 
Тоді не засуджуйте інших, і всі будуть у ви-
граші.

Будьте стриманіші з критикою. Кон-
структивні зауваження часом необхідні, але 
в усьому потрібно знати міру. Якщо метою 
вашої критики є принизити людину, а не вка-
зати їй на її промахи, це вже не критика, а 
критиканство.

Ставтеся з розумінням. У кожної лю-
дини є своя думка, свій погляд на світ. І це 
зовсім не заважає вам вислухати чужу точку 
зору і спробувати зрозуміти її. Це не тільки 
допоможе вам уникнути багатьох конфлік-
тів, а й розширить ваші знання. Лише обме-

жені і вперті люди боятися почути думку, що 
відрізняється від їх власної.

Робіть компліменти. Замість того, щоб 
зосереджувати свою увагу на дрібницях, які 
вас дратують в людях, зосередьтеся на тому, 
що вам в них подобається. Це може бути що 
завгодно: посмішка, зачіска, голос, нові че-
ревики... Як тільки ви знайдете якусь рису, 
приємну вам, повідомте про це її господаре-
ві. Компліменти творять чудеса. 

Робіть маленькі добрі справи. Про-
пустіть пішохода, якщо ви за кермом, або 
притримайте двері магазину перед жінкою. 
Кращий спосіб підняти собі настрій — зроби-
ти приємне іншій людині.

Уникайте конфліктів. Це не означає, 
що ви повинні погоджуватися завжди і з 
усіма. Просто постарайтеся не витрачати 
ваші час і енергію на марні конфлікти, які 
ні до чого не ведуть. Змиріться з тим, що 
на світі є люди, яких ви ніколи не зрозу-
мієте і які ніколи не зрозуміють вас. При-
йміть це, і ваше життя стане значно лег-
шим.

Будьте ласкаві до себе. Доброта — це 
ціле і неподільне поняття. Те, як ви ставите-
ся до інших, впливає на те, як ви ставитеся 
до себе і навпаки. Якщо ви будете ласкаві 
самі до себе, ви будете добрішими і до ото-
чуючих.

Не секрет, що лінь 
вважається «матір'ю всіх 
вад», але лінується май-
же кожен — періодично, 
незалежно від вікового, 
економічного і соціально-
го статусу.

До основних симптомів 
ліні відноситься «синдром 
бурого ведмедя», тобто лю-
дина ніби впадає в спляч-
ку, причому в будь-який час 
року і доби. Періоди сплячки 
тривають від 12 годин до 15 
днів.

Через лінь улюбленцями 
вчителів ніколи не були Дар-
він, Черчіль, Пікассо, навіть 
Ейнштейн. Останній взага-
лі мав репутацію запеклого 
ледаря і тугодума.

Лінь на робочому міс-
ці зазвичай виникає в тих 
випадках, коли підлеглим 
розпорядження начальника 
здаються відверто марни-
ми. Або ж коли співробітни-
ки не мають зацікавленості 
у виконуваній роботі.

Напади ліні можуть мати 
і сезонний характер. Така 
лінь з'являється, як прави-
ло, навесні. Причиною се-
зонної ліні можуть бути аві-
таміноз, а також перші про-
мені активного та дратівної 
сонця.

Крім сезонної, є лінь до-
бова. Всі люди діляться на 
«сов» і «жайворонків», а тому 
змусити працювати «жай-
воронка» увечері, а «сову» 
вранці важко. Єдиний вихід 
— кожному пристосовувати-
ся до свого часу. На жаль, це 
виходить не завжди.

Однак це все прояви 
«здорової ліні». Але причи-
ною того, що вам нічого не 
хочеться робити, може бути 
і хвороба, точніше — недо-
лік в організмі гормону ме-
латоніну.

В певному сенсі лінь ко-
рисна для здоров'я. Робити 
якомога менше — набага-

то корисніше для організ-
му, ніж виснажувати себе 
фізично. Втім, вчені не за-
перечують проти помірно-
го фізичного навантажен-
ня, наприклад, спокійних 
прогулянок. В першу чергу 
це стосується людей серед-
нього і старшого віку, яким 
слід економніше витрачати 
енергію.

Лінь може бути резуль-
татом елементарного пере-
вантаження або може мати 
суто медичні причини, на-
приклад, низький рівень цу-
кру в крові, проблеми з сер-
цем або судинами. Якщо ви 
відчуваєте хронічну втому, 
проконсультуйтеся у невро-
патолога. Медицина вже ви-
значила й нову, сучасну хво-
робу — синдром хронічної 
втоми. 

Вчені також вважають, 
що лінь — це хворобливий 
стан, який вони називають 
синдромом мотиваційної 
недостатності.

На думку психологів, в 
основі ліні лежать негатив-
ні емоції: страх, почуття про-
вини, досади. Тільки зрозу-
мівши причини їх виникнен-
ня, ви зможете подолати 
лінь. Тобто, ліні можна чини-
ти опір, її треба запобігати.

Класифікація ледарів 
така. 

Ледар ослаблений. Лінь 
виникає через низький фі-
зичний тонус людини. В цьо-
му випадку закиди і сило-

ві настанови слабо допо-
магають — вище голови не 
стрибнеш. Людині необхідно 
підвищувати свій тонус. Для 
цього можна використову-
вати вітаміни. Корисні про-
біжки, гімнастика, занят-
тя йогою, плавання. І, як не 
дивно, такому ледареві не-
обхідно добре відсипатися.

Ледар нудьгуючий. Лю-
дина не бажає виконувати 
роботу через те, що їй нуд-
но. Тоді потрібно набрати-
ся мужності і визнати, що це 
«не ваше», і зайнятися тим, 
що вам до душі. 

Ледар неорганізова-
ний. Ви лінуйтеся і ніяк не 
можете увійти в потрібний 
ритм. Така лінь найнебез-
печніша, і допомогти тут 
може тільки силовий вплив 
над собою. Щоранку почи-
найте із запитання: «Що я 
сьогодні повинен зробити?» 
І суворо дотримуйтесь намі-
ченого плану. Важливо не 
зациклюватися на невда-
чах. І не забувати хвалити 
себе за перемоги.

Ледар винахідливий. 
Завдяки таким ледарям по-
легшено наше життя. Лінь 
було копати землю лопатою, 
придумав ледар екскава-
тор. Лінь займатися приби-
ранням - придумав пилосос. 
Може, і ви через лінь зроби-
те винахід століття? Так що, 
якщо ви - ледар, це зовсім 
не означає, що ви втрачені 
для суспільства.

Говорять, що лінь — двигун прогресу?

Ставаймо добрішими
Неправильно Правильно
Довший час Тривалий час

Дозволяє вести мову Дає змогу говорити

Доносився голос Долинав голос

До останнього часу Донедавна

Дороге задоволення Велика розкіш


