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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.
 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. 

4

Активісти відзначають, що їх ключо-
ве завдання – не допустити російського 
реваншу, який, з огляду не перебіг полі-
тичних подій, у повний зріст стає перед 
Україною. 

«Володимир Зеленський, що має ве-
ликі шанси на перемогу в другому турі 
президентських виборів, є цілком зруч-
ною фігурою для тих, хто хоче повернути 
російський порядок денний в країні», під-
креслюють представники патріотичних 
організацій.

Учасники ініціативи поширили від-
повідну заяву, в який закликали україн-
ський народ об’єднатися для відсічі росій-
ській агресії, захисту здобутків Револю-
ції Гідності, зовнішньополітичного курсу, 
державності. В ній говориться:

«Патріоти, майданівці, активні пред-
ставники українського суспільства – 
всі, кому не байдужа доля держави – 
об’єднуються для захисту України, го-
ловних національних та громадянських 
цінностей і здобутків. Ми вважаємо, що 
зараз найважливішим є:

Відсіч російській агресії та повернен-
ня окупованих територій Донбасу і Криму.

Інтеграція в ЄС та НАТО.
Зміцнення армії та сектору націо-

нальної безпеки і оборони.
Захист українського інформаційного 

простору від російського вторгнення.
Підтримка та розвиток української 

мови.
Розбудова незалежної Православ-

ної церкви України.
Утвердження енергетичної незалеж-

ності.
Реальна економічна деокупація 

України.
Однак цього не відбудеться при Зе-

ленському!
Українці не обирають того, хто гото-

вий стати на коліна перед Путіним, кому 
аплодує Жириновський, ким захоплюєть-
ся «кримська прокурорша» Поклонська, 
кого підтримують Пореченков і Зюга-
нов, за кого виступає Губарєв і ЛНР-ДНР! 
Українці не обирають Зеленського!»

Звернення підписали:
Юрій Шухевич, народний депутат, син 

командувача Української повстанської 
армії Романа Шухевича. 

Стефан Романів, Голова Проводу Ор-
ганізації українських націоналістів (бан-
дерівців).

Дмитро Ярош, народний депутат.
Микола Величкович, народний депу-

тат, «Самооборона Майдану». 
Андрій Левус, народний депутат, Го-

лова Проводу «Вільних Людей».
Ігор Мазур, керівник УНА-УНСО.

Андрій Тарасенко, «Правий сектор». 
Богдан Червак, Голова Проводу Ор-

ганізації українських націоналістів.
Степан Брацюнь, голова Конгресу 

українських націоналістів.
Сергій Квіт, доктор наук, профессор.
Володимир В’ятрович, історик, учас-

ник Революції Гідності.
А також громадські об’єднання:
Молодіжний націоналістичний кон-

гресс. 
ГО «Автомайдан Тернопіль».
«Захист Патріотів».
«Вавилон’13».
«Самооборона Майдану».
Спілка добровольців.
«Відсіч».
Корпус захисників Революції Гідності.
Асоціація українських правників.
«Українська стратегічна ініціатива».
Громадська ініціатива «Вимкни ро-

сійське».
Асоціація учасників АТО, сімей заги-

блих (померлих) військовослужбовців.
Центр зовнішньополітичних дослі-

джень ОПАД імені Олександра Никоно-
рова.

Антипутінський інформаційний 
фронт.

Асоціація молодіжних громадських 
ініціатив та організацій.

Представники патріотичних організацій створили ініціативу «Захисти Україну»

Оголошена передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя 

Ті читачі, у яких передплата на нашу газету «Світ-інфо» 
оформлена лише на І півріччя, можуть уже зараз продовжити 
її на друге півріччя.

Також зараз можна оформити передплату з доставкою 
газети на травень і наступні місяці року.

Підсумки першого туру 
виборів Президента України

Відсоток голосів по відношенню до виборців, 
що проголосували. Кількість набраних голосів. 

Зеленський Володимир 30,24 5 714 034
Порошенко Петро 15,95 3 014 609
Тимошенко Юлія 13,40 2 532 452
Бойко Юрій 11,67 2 206 216
Гриценко Анатолій 6,91 1 306 450
Смешко Ігор 6,04 1 141 332
Ляшко Олег 5,48 1 036 003
Вілкул Олександр 4,15 784 274
Кошулинський Руслан 1,62 307 244
Тимошенко Юрій 0,62 117 693
Шевченко Олександр 0,57 109 078
Наливайченко Валентин 0,22 43 239
Богомолець Ольга 0,17 33 966
Балашов Геннадій 0,17 32 872
Безсмертний Роман 0,14 27 182
Бондар Віктор 0,11 22 564
Литвиненко Юлія 0,10 20 014
Дерев'янко Юрій 0,10 19 542
Тарута Сергій 0,10 18 918
Шевченко Ігор 0,09 18 667
Богословська Інна 0,09 18 482
Кармазін Юрій 0,08 15 965
Петров Володимир 0,08 15 587
Скоцик Віталій 0,08 15 118
Каплін Сергій 0,07 14 532
Мороз Олександр 0,06 13 139
Кривенко Віктор 0,04 9 243
Журавльов Василь 0,04 8 453
Кива Ілля 0,03 5 869
Новак Андрій 0,02 5 587
Ващенко Олександр 0,02 5 503
Габер Микола 0,02 5 433
Соловйов Олександр 0,02 5 331
Ригованов Руслан 0,02 5 230
Данилюк Олександр 0,02 4 648
Купрій Віталій 0,02 4 508
Корнацький Аркадій 0,02 4 494
Носенко Сергій 0,01 3 114
Насіров Роман 0,01 2 579 

Вибори: 
прийшли туди, куди ішли

Вже третій тиждень українське 
суспільство під враженням, якщо 
не сказати — оглушене, результата-
ми першого туру президентських ви-
борів 31 березня. Гучну перемогу в 
цьому турі здобув актор і організа-
тор шоу-бізнесу Володимир Зелен-
ський, набравши 30, 24 % голосів. 
Друге місце і також право вийти у 
другий тур здобув чинний Президент 
Петро Порошенко, який набрав мало 
не вдвічі менше голосів — 15,95 %.

Фото REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi. Сайт «НВ»

Відбиттям цього потрясіння стала 
справжня істерія в Інтернеті — Фей-
сбуці, сайтах. Істерія у форматі лемен-
ту, плачів, прокльонів, бруду, наклепів, 
матюків. Все це говорить про явно роз-
хитані нерви і рівень культури нашого 
народонаселення. Ступінь істерії пока-
зують такі її тези щодо другого туру ви-
борів, як «Останній шанс для України», 
«Рятуйте Україну від Зеленського», «Ря-
туйте Україну від Порошенка», «Україна 
на порозі загибелі», «Вибір — мародер 
або клоун» і т. д. 

Якщо трохи відійти від цього чаду, а 
подивитися на все здоровим розумом, 
то ситуація теж виглядає нехай не апока-
ліптичною, але серйозною. Вибір непро-
стий і невеселий. Якщо Порошенко — це 
продовження того стану, в якому була 
Україна всі попередні 5 років, оцініть цей 
стан самі. Якщо Зеленський — це пере-
міни, з надією на краще, але й велика не-
відомість щодо майбутнього країни. Не-
відомість цілком зрозуміла, настільки 

новим для нашого усталеного політично-
го життя став цей феномен Зеленського.

Але як же голосувати в другому турі? 
В такій ситуації чимало виборців, яким 
не до вподоби Порошенко, все ж, голо-
суватимуть за нього, бо ще більше їм не 
подобається Зеленський. Навзаєм — 
чимало тих, кому не подобається Зелен-
ський, голосуватимуть за нього, бо ще 
більше їм не подобається Порошенко. 
Знову, на жаль, звичний, для нас вибір 
«меншого зла з двох». Коли вже ми оби-
ратимемо не зло, а добро — запитання 
поки що без відповіді.

А тепер гляньмо уважніше на істе-
ричну полеміку виборців, чітко відбиту в 
Інтернеті. Значна частина виборців, на-
віть маючи власні сторінки у Фейсбуці, 
вільний доступ до коментування на сай-
тах, просто не беруть участі в цьому га-
ласі. Чи показують свою мудрість, при-
наймні, не пишучи матюків, чи їм все до-
волі байдуже? 

Ті ж активні, хто затято веде поле-

міку, діляться на два табори — по двох 
кандидатах. Дописувачі, читачі, тобто 
виборці хвалять свого кандидата, а ще 
більше (значно більше!) лають опонента. 
Дві ці групи в Інтернеті не рівні кількіс-
но: приблизно дві третини — прихильни-
ки Порошенка, третина — Зеленського. 
Тобто співвідношення прямо протилеж-
не результатам першого туру виборів. 

Ще одна суттєва різниця — в стилі по-
леміки. Прихильники Зеленського неба-
гатослівні, особливо у критиці Порошен-
ка: просто пишуть, що за 5 років ми вже 
побачили, який Порошенко президент. А 
от прихильники Порошенка більш бага-
тослівні в аргументації, як у позитивній, 
так і особливо негативній. Щодо позити-
ву, нагадують про досягнення держави за 
ці 5 років, без сумнівів ставлячи це в за-
слугу президентові. Що ж до негативу на 
Зеленського — тут уже у прихильників По-
рошенка все вихлюпується далеко за 
рамки пристойності, а часом і за-
кону. І це дуже й дуже сумно. 
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Бліц-інформ

Спортивні вісті

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

на підтримку діяльності Чернігівського  благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Дякуємо українцям 
діаспори за допомогу
Величезна подяка п. Ірині Ващук та Суспільній 

Службі України (м. Торонто, Канада) за надану допомо-
гу: візками для інвалідів Чернігова та Седнева, реча-
ми для багатодітних родин з Куликівського району та 
родин учасників російсько-української війни.

Олександр ЯСЕНЧУК 
Чернігівський осередок Суспільної Служби України

Чернігів відкриває 
туристичний сезон
Цього року відкриття заплановане на 30 квітня. 

Тоді ж відбудеться відкриття Туристичного інформацій-
ного центру, де можна буде дізнатися про туристичні 
об’єкти, визначні пам’ятки міста, цікаві екскурсії, за-
бронювати готель, придбати квитки на культурницькі 
заходи міста.

Кожної суботи будуть проводитися вечірні екскур-
сії Черніговом, з розповідями про історію міста. 

Щонеділі у травні — вересні та 6 і 13 жовтня на 
реконструйованій міській Алеї в центрі Чернігова пра-
цюватимуть локації для живописців, скульпторів, гон-
чарів, для музики і танців.

17, 18 і 19 травня, 15 і 16 червня, 12, 13 і 14 липня, 
16, 17 і 18 серпня, 13, 14 і 15 вересня на Алеї діятиме 
творчий простір «Зелена сцена», де виступатимуть ак-
тори, музиканти, художники, фотографи, поети. Вхід на 
всі заходи безкоштовний.

Почалася передплата 
на ІІ півріччя
Структури «Укрпошти» в області почали приймання 

передплати на періодичні друковані видання на ІІ пів-
річчя 2019 року у відділеннях поштового зв’язку, пунк-
тах приймання передплати та безпосередньо листоно-
шами.

Передплата проводиться у наступні терміни: на 
видання загальнодержавної сфери розповсюдження 
— до 15 червня; 

на місцеві видання (обласні, міські, районні) — до 
25 червня; на видання зарубіжних країн — до 4 червня.

Передплата газет області з доставкою з будь-яких 
наступних місяців приймається до 20 числа кожного 
місяця, що передує передплатному.

Народжуваність впала на 9% 
У 2018 році в області народилися 6854 дитини. Це 

на 9% менше, ніж у попередньому році. На 100 наро-
джених дівчаток припало 108 хлопчиків. Двійнятами 
поповнилися майже 80 родин.

У міських поселеннях показник народжуваності 
традиційно вище, ніж у селах: відповідно 7,0 і 6,3 на 
тисячу мешканців.

22% немовлят народилися в матерів-одиначок 
або в батьків, шлюб яких не зареєстрований. 

Батурин запрошує
Всі музеї Національного історико-культурного за-

повідника «Гетьмансьткаа столиця» перейшли за вес-
няно-літній графік роботи. Вони працюють без вихід-
них, з 9-00 до 17-30. Палац гетьмана Кирила Розумов-
ського працює з 10-00 до 17-30.

У бібліотеці ім. Короленка — 
«Мовний ярмарок»
10 квітня в обласній бібліотеці відбувся «Мовний 

ярмарок». Організатори: клуб LinguistX, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевчен-
ка та центр «Вікно в Америку» бібліотеки. 

Читачі більше дізнатися про іноземні мови, їхню іс-
торію, отримати поради з вивчення мов, спілкувалися 
на іноземних мовах. 

Долучайтесь до вивчення мов! За додатковою ін-
формацією звертатися: Олена Ганжа, центр «Вікно в 
  Америку», тел. 77-42-78

З церкви вивезли в нове приміщення 
всі документи обласного державного архі-
ву, які зберігалися там з 1926 року. 4 квіт-
ня сесія обласної ради ухвалила передати 
в довгострокове безоплатне користування 
Православній Церкві України цю пам’ятку 
архітектури національного значення. 

 Архієпископ Чернігівський і Ніжин-
ський ПЦУ Євстратій: «Символічно, що на 
Чернігівщині вперше передається храм 
єдиній Помісній церкві України. Раніше пе-
редавали Київському чи Московському 
патріархату. Це перший випадок переда-
чі храму ПЦУ після отримання Томосу. До-
вкола храму згуртувалася громада, зна-
чну частину якої складають етнічні ассирій-
ці, які живуть у Ніжині. Це для нашого краю 
теж унікальне явище».

Лілія Руденко, завідуюча відділом 
«Поштова станція» Ніжинського краєз-
навчого музею: «Церква Іоанна Богосло-
ва зведена в 1752 році. Будував її своїм 
коштом ніжинський грек Петро Тернаві-
от. Церква унікальна тим, що двохярусна. 
На нижньому ярусі тепла частина церкви, 
де правили всю зиму. На другому повер-
сі починали правити на Великдень. У ра-
дянські часи церква, яку займав архів, хоч 
і не служила вірянам, та все ж милувала 
око: побілена, пофарбована, ніколи з неї 

не знімалися хрести».
Раїса Воробей, директор Державного 

архіву Чернігівської області: «Тут було 246 
тисяч одиниць зберігання. Це досить вели-
ка кількість документів і дорадянського, і 
радянського періодів. Документи цікаві, 
вони користуються великою популярністю 
серед дослідників. Документи повинні збе-
рігатися не в культових спорудах, а в спеці-
ально облаштованих приміщеннях. Там уже 
проведено ремонт, виготовлено стелажі, 
зроблені підготовчі роботи».

Прихожани церкви на чолі зі священи-
ком Олегом Расковаловим впорядкували 
нижню частину храму. Говорить священик: 
«Ось ми стоїмо під куполом цього прекрас-
ного храму. Збереглися фрески тих часів, 
ланцюг, на якому висіла величезна люстра, 
що освітлювала храм. Зберігся жертовник, 
дуже оригінальний».

Громада виборювала храм більше 25 
років. Останній час богослужіння проводи-
ли на вулиці, під воротами церкви.

18 квітня планується провести урочис-
ту передачу храму вірянам та богослужін-
ня. Молитву у цих стінах виголосять впер-
ше за 93 роки.

Мова йде і про реставрацію церкви. 
Анатолій Лінник, міський голова Ніжина: 
«Остання реконструкція цього храму роби-

лася в 1956 році, відтоді тут більше нічого 
не робили. Дерев’яні конструкції зовнішні, 
штукатурка, металеві частини потребують 
реставрації».

Олександр Дмитрюк, начальник 
управління містобудування та архітектури 
ОДА: «Це пам’ятка архітектури національ-
ного значення, вона у нас стоїть на балан-
сі. Фінансувати реконструкцію на сьогод-
ні наше управління не зможе. Там необ-
хідно не менше 10-20 мільйонів. А щоб 
зберігати і підтримувати пам’ятку, робити 
поточні ремонти, громада зможе це вико-
нати.» 

Архієпископ Зоря: «У Ніжині Храм Всіх 
Святих чи Миколаївська церква теж були 
передані не в найкращому вигляді. Але 
коли є жива громада, коли є живе богослу-
жіння, тоді і храм оживає».

Воскресла українська церква
Храм Іоанна Богослова в Ніжині передано вірянам 

«Десна» в чемпіонаті
Чемпіонат України з футболу. Прем`єр-ліга. 

23 тур. 6 квітня, Київ. «Олімпік» — «Десна» — 0:2.
Це був перший тур другого етапу чемпіонату. 

Після першого, 22-х турів, команди, згідно зайнятих 
місць, розділилися на дві шістки. Перша змагається 
за медалі і путівки у єврокубки, друга — за збере-
ження місця в еліті. 

Наші зайняли в першому етапі 8 місце і тепер 
змагаються у другій групі. Очки, набрані на першому 
етапі, командам залишилися. То ж «Десна», набрав-
ши 28 очок, почала турнір у групі другою, відстаючи 
від «Ворскли» на очко. Гарантують місце в еліті на на-
ступний чемпіонат перші три місця в групі, тобто за-
гадом у чемпіонаті 7—9. Наступні дві команди мають 
грати перехідні матчі з другим і третім призерами 
першої ліги за місце у вищому дивізіоні. 12-та його 
команда переходить у першу лігу. Отже, у наших не-
поганий запас очок, але боротьба у групі буде напру-
женою, то ж всі 10 матчів тут дуже важливі. 

Донецький «Олімпік», «Шахтар» та луганська 
«Зоря» вже 5-й чемпіонат поспіль не можуть грати в 
зайнятих сепаратистами і російськими агресорами 
рідних містах. То ж проводять домашні матчі в інших 
містах країни. 

В цьому матчі рахунок у першому таймі відкрив 
наш капітан Денис Фаворов, подвоїв у другому таймі 
Сергій Старенький. А оскільки «Ворскла» напередод-
ні програла», то «Десна», набравши 31 очко, вийшла 
на перше місце в групі.

24 тур. 14 квітня, Чернігів. «Десна» — 
«Карпати» (Львів) — 2:1.

На матч, попри прохолодну погоду, прийшли по-
над 2800 глядачів, немало як для нашого чемпіо-
нату. Перед початком матчу всі привітали капітана 
«Десни» Дениса Фаворова з тим, що це був його юві-
лейний 100-й матч за нашу команду. Денис, включно 
з цим матчем, відіграв усі 24 поєдинки цього чемпі-
онату від першої до останньої хвилини. Єдиний у ко-
манді та й, напевно, таких небагато загалом у чемпі-
онаті України. 

Матч пройшов цікаво, у напруженій боротьбі. 
Уже в першій половині першого тайму красиву ком-
бінацію «Десни» завершив голом Єгор Картушов. 
Гості невдовзі зрівняли рахунок : гол забив Мар̀ ян 
Швед, молода зірка «Карпат». 

Другий тайм пройшов при перевазі «Десни», 
хоч гості відповідали гострими випадами. Але в од-
ній з атак «Десни» гості збили нашого гравця у своїй 
штрафній. Суддя, не вагаючись, призначила пеналь-
ті. Саме призначила, адже головним суддею матчу 
була єдина в елітному дивізіоні жінка-арбітр Кате-
рина Монзуль з Харкова. До речі, відсудила чітко. А 
пенальті забив Денис Фаворов, і це його 4-й м’яч в 
чемпіонаті.

Після цієї перемоги «Десна» ще міцніше закрі-
пилася на першому місці у своїй групі, набравши 34 
очки. Відрив від «Ворскли» — уже 5 очок, адже пол-
тавчани того ж дня програли аутсайдеру «Арсеналу-
Київ» — 0:1. Третіми йдуть «Картати». 

Тепер у «Десни» 2 матчі на виїзді: 23 квітня з 
«Ворсклою» і 29 квітня з «Арсенал-Київ». Після цього 
гратимуть вдома з «Чорноморцем» на початку трав-
ня (точна дата — в наступному номері газети). 

«Буревісник» відстояв місце 
в еліті українського волейболу

Не лише «Десна» грає в еліті одного з чемпі-
онатів України, футбольного. У волейбольній елі-
ті України виступає клуб «Буревісник». що пред-
ставляє наш Національний педуніверситет. 

На третьому етапі в чоловічій Суперлізі «Бу-
ревісник» обіграв у двох матчах хмельницький 
«Новатор» і забезпечив місце в елітному дивізі-
оні. У боротьбі за 5 - 8 місця команди грали до 
двох перемог. Перший матч у Хмельницькому 
30 березня чернігівські волейболісти виграли 
— 3: 1. У другому, 5 квітня на своєму майдан-
чику, «Буревісник» з таким же рахунком знову 
обіграв «Новатор». Таким чином, третій матч не 
знадобився.

— Грою задоволений, 
ми її виграли. Я дуже вдяч-
ний команді, вболівальни-
кам, які прийшли на гру, 
підтримали нас. Сезон був 
дуже важкий, і я радий, що 
ми виконали завдання і те-

пер будемо боротися за п'яте місце, — сказав 
Володимир Борисенко, капітан і граючий голо-
вний тренер «Буревісника» (на фото).

У боротьбі за 5 місце суперником «Буре-
вісника» є «Фаворит» (Лубни). 13 квітня перший 
матч між ними пройшов у Лубнах, другий матч 
завтра, 19 квітня, в Чернігов, у спорткомплексі 
університету. Вболіваймо за наш «Буревісник»!

У Чернігівському міському Палацу 
культури 3 квітня відбувся традиційний 
«Бал чемпіонів» — нагородження кращих 
спортсменів, тренерів, спортивних акти-
вістів області за підсумками 2018 року. 
Це свято пройшло у 25-й раз. Ось пере-
можці в номінаціях. 

«Кращий спортсмен Чернігівщини 
з олімпійських видів спорту» — Ірина 
Варвинець-Петренко (біатлон), Артем 
Прима (біатлон), Олена Костевич (стріль-
ба), Галина Авраменко (стрільба), Сергій 
Семенов (біатлон).

«Кращий тренер з олімпійських ви-
дів спорту» — Олександр Ворчак (бі-
атлон), Микола Зоц (біатлон), Геннадій 
Авраменко (стрільба), Ігор Чередінов 
(стрільба), Микола Аксюта (велосипед-
ний спорт).

«Сильні духом»: кращі спортсме-
ни-паралімпійці — Ігор Рептюх (біатлон, 
лижні гонки), Олексій Коломієць (плаван-
ня), Дмитро Суярко (біатлон, лижні гонки).

«Сильні духом»: кращі тренери пара-
лімпійців — Володимир Півень (біатлон, 
лижні гонки), Андрій Литвинець (біатлон, 
лижні гонки), Дмитро Гунько (плавання).

«Поруч з олімпійцями»: кращі 
спортсмени з неолімпійських видів спор-
ту — Сергій Лисюк (кікбоксинг), Михайло 

Єрко (кікбоксинг), Максим Шило (бойове 
самбо, хортинг).

«Поруч з олімпійцями»: кращі тренери 
з неолімпійських видів спорту — Юрій Єр-
мілов (кікбоксинг), Сергій Козир (рукопаш-
ний бій), Андрій Кужельний (кікбоксинг).

«Олімпійська надія Чернігівщини» 
— Андрій Паламар (велосипедний спорт), 
Андрій Гребенюк (теніс настільний), Де-
нис Хотулєв (велосипедний спорт).

«Спортивна легенда Чернігівщини» 
— Олександр Батюк, Валентина Цербе-
Несіна.

«За відданість спорту» — Дмитро 
Пиріжок, Микола Нак.

«Прорив 2018» — футбольний клуб 
«Десна».

«Краща ДЮСШ Чернігівщини» — 
«ДЮСШ Україна» Чернігівської міської 
ради, директор Ігор Григор'єв.

«Краща СДЮШОР Чернігівщини 
2018» — «СДЮШОР з лижного спорту» 
обласної організації фізкультурно-спор-
тивного товариства «Україна», директор 
Віталій Паршуков.

«Кращий спортивний благодійник-
меценат Чернігівщини» — голова Відді-
лення НОК України в Чернігівській облас-
ті Валерій Паска, представник компанії 
СанІнБев Олена Радченко.

Спортивний «Оскар» Чернігівщини

Олена Костевич — 
краща спортсменка
України 2018 року

На головній спортивній арені 
України НСК «Олімпійський» відбула-
ся ХІІІ Всеукраїнська церемонія «Ге-
рої спортивного року».

Кращим спортсменом 2018 
року визнаний Олександр Абра-
менко, чемпіон зимової Олімпіади в 
Пхоьнчхані (Корея) з фрістайлу (лиж-
на акробатика), учасник чотирьох 
останніх Олімпіад. 

Кращою спортс-
менкою року визна-
на чернігівка Оле-
на Костевич, чемпі-
онка Олімпійських 
ігор, Європи і світу зі 
стрільби з пістолета. 

В цьому році 
перша олімпійська медалістка у 
складі самостійної команди Укра-
їни, наша землячка з Прилук лиж-
ниця Валентина Цербе-Несіна від-
значає 25 років з часу здобуття 
олімпійської нагороди. Відтак. на 
цьому святі НОК нагородив Вален-
тину спеціальною відзнакою «За 
відданість олімпізму». 
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Бліц-інформ
Красну площу перекрили 
на реконструкцію до осені
Роботи триватимуть до 20 вересня. Основне — 

буде оновлено клінкерне покриття площі. Також пе-
ред цим реконструюють комунальні мережі під пло-
щею. 

На час реконструкції площа закрита для гро-
мадського транспорту. То ж внесено зміни в авто-
бусні та тролейбусні маршрути.

Тролейбуси № 1 та № 9 в напрямі Бобровиці 
здійснюють об'їзд вулицями Кирпоноса – Єлецька 
– Толстого – Преображенська – Пушкіна – Шев-
ченка.

Автобуси №№ 16, 27, 33, 44 їдуть в об'їзд вули-
цями Кирпоноса – Єлецька – Толстого – Преобра-
женська – Гонча – Шевченка.

Тимчасово не діють зупинки громадського тран-
спорту: тролейбусні — Драмтеатр, вул. Шевченка; 
автобусні — Драмтеатр, Красна площа.

Пільгові дачні маршрути 
За рішенням міськвиконкому окремі категорії 

громадян у Чернігові безкоштовно перевозитимуть 
автотранспортом до дачних масивів щочетверга, 
починаючи з 18 квітня. Такі рейси триватимуть до 
10 жовтня.

Зараз у Чернігові близько 79 тисяч громадян, 
які мають право безкоштовного проїзду в громад-
ському транспорті. Це13 категорій пільговиків.

До дачних масивів встановлено такі маршрути:
№2 , Дитячий світ – Дачі (Рівнопілля);
№ 3, Епіцентр – Дачі (Киїнка);
№ 9, Лікеро-горілчаний завод – Дачі (Жавинка);
№ 16, Залізничний вокзал – Дачі (Вознесен-

ське);
№ 22, Вул. Захисників України – Дачі (Рівнопілля);
№ 22с, ЗАЗ – Дачі (Рівнопілля);
№ 36с, КСК – Дачі (Жавинка);
№ 46, Вул. Захисників України – Дачі (Березанка).

Чернігівцям може бути 
літо без гарячої води: 
величезні комунальні борги населення
Гарячої води влітку «Облтеплокомуненерго» 

чернігівцям не обіцяє. Величезні борги населення 
за спожиті послуги не дозволяють підприємству ку-
пити газ, запевняють там. 

Уже з 1 травня комунальники можуть влашту-
вати мешканцям міста «літні канікули» без гарячої 
води .

230 мільйонів гривень заборгували мешкан-
ці обласного центру ПАТ «Облтеплокомуненерго». 
Схожа ситуація і на Чернігівській ТЕЦ: сума боргу 
перед «ТехНовою» — 158 мільйонів. У середньому 
мешканці мають 2-місячний борг.

Борги можуть призвести до проблем наступ-
ного опалювального сезону, бо теплогенеруючим 
компаніям можуть не виділити чи обмежити ліміти 
на газ.

Безкарними паліями 
випалено за березень 
і початок квітня близько 
2000 гектарів 
Саме стільки земель вигоріло на Чернігівщині 

через підпали сухої трави. Це в п’ять разів більше, 
ніж за цей період торік. У таких пожежах загинули 2 
людей, дехто отримав опіки.

Станом на 5 квітня Чернігівщина йшла на сум-
ний рекорд в Україні за кількістю пожеж в екосис-
темах.

Крадуть речі у камерах 
схову магазинів
5 місяців цей зловмисник крав речі в камерах 

схову магазинів Чернігова. Нарешті його затрима-
ла поліція. Правопорушником виявився зрілий чо-
ловік, який останнім часом проживав у Чернігові. 
У магазинах він сочив за тим, щоб поблизу камер 
зберігання нікого не було. Підбирав ключі до камер 
та викрадав майно клієнтів магазину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за 
частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу Укра-
їни (крадіжка).

Звичайно, зловити таких злодіїв непросто. Та й 
відкрити замок камери неважко. Але ж у багатьох 
магазинах є охорона, встановлено камери віде-
оспостереження. І при цьому злодій крав місяця-
ми. Виходить, не все гаразд з попередженням кра-
діжок. Тому покупцям краще не залишати в таких 
   камерах цінні речі. 

Літературно-мистецька панорама

Цю програму, що складається з 
духовних творів, у Борисоглібському 
соборі на Валу представили Акаде-
мічний народний хор філармонійно-
го центру під керівництвом Заслуже-
ного діяча мистецтв України Володи-
мира Коцура та чоловічий хор Храму 
Всіх Святих Чернігівських (настоятель 
храму – протоієрей Петро Казновець-
кий).

Величні духовні піснеспіви у час 
Великого посту у виконанні Акаде-

мічного народного хору – традиція, 
яка започаткована 1998 року, коли 
хор вперше виконав твори з літур-
гій українських композиторів, ста-
ровинні наспіви Києво-Печерської 
і Почаївської лавр. Чоловічий хор 
Храму Всіх Святих Чернігівських 16 
років поспіль готує запричасний 
концерт до кожного дванадесятого 
свята. 

Спільну програму духовних творів 
ці два хори представили вчетверте.

Свято «Діти, 
що читають, – 

майбутнє України»
В обласній бібліотеці для ді-

тей відбувся цей конкурс у рам-
ках Всеукраїнського конкурсу 
дитячого читання «Книгоманія». 
За звання кращого читача року 
змагалися семикласники Чер-
нігова і області. 

Учасники виконали тестові 
завдання з української і світо-
вої літератури, «Контрольну з 
української мови». Перемож-
цями стали Розумієнко Варва-
ра (Чернігів, ліцей № 22) і Но-
вицька Марія (Борзнянський 
район). Дівчатка вибороли го-
ловну нагороду – поїздку на 
Фестиваль «Книгоманія» до 
Львова, де будуть представля-
ти Чернігівщину. Їх там чекають 
зустрічі з відомими письменни-
ками, спортсменами, актора-
ми, спілкування із однолітками 
з України.

Область налагоджує 
культурні зв’язки з Австрією

У ході візиту до області Надзвичайний та 
Повноважний посол Австрії в Україні Герміне 
Поппеллер і Директор австрійського культур-
ного форуму в Києві Ульф Хаусбрандт зустрі-
лися з представниками культурного загалу об-
ласті. Мова йшла про участь творчих колекти-
вів і митців обох країн у спільних заходах.

Нещодавно в обласній бібліотеці ім. В. Ко-
роленка відкрилася книжково-ілюстратив-
на виставка «Вітання з Австрії / Grüße aus 
Österreich». У зібранні Чернігівського історич-
ного музею імені В. Тарновського є кілька груп 
експонатів, пов’язаних з історією Австрії.

У планах – обмін виступами творчих ко-
лективів і солістів Чернігівщини й Австрії, зо-
крема, участь колективів області у проведен-
ні Днів української культури в Австрії, а також 
запрошення австрійських митців на Міжнарод-
ний фестиваль національних культур «Поліське 
коло» в Чернігові.

Також запланована співпраця бібліотек, 
обмін друкованими виданнями, проведення лі-
тературних вечорів, виставок майстрів народ-
ного мистецтва. Також розвиток сільського зе-
леного, фестивального, інших видів туризму.

Представлення альбому 
«Сергій Шишко і Ніжин»
У фотоальбомі колекції картин художника 

з фондів Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. Івана Спаського та картинної галереї Ні-
жинського державного університету ім. Ми-
коли Гоголя. А також вперше представлена 
колекція полотен доньки митця – Валентини 
Шишко.

Захід проходив в одній із зал картинної 
галереї НДУ, що присвячена творчості Сергія 
Шишка, який був частим гостем навчально-
го закладу і протягом 1982-1984 подарував 
йому 36 своїх картин. В колекції ранні робо-
ти, присвячені вузу,— («Ніжинський педінсти-
тут», 1940, «Парк біля інституту влітку», 1939); 
картини 1950-1960-х і полотна більш пізньо-
го періоду.

Акварелі Миколи Гроха 
У Чернігівському музеї сучасного мисте-

цтва «Пласт-Арт», що на Валу, відкрито вистав-
ку Миколи Гроха, народного художника Украї-
ни, киянина, сучасного митця. В експозиції — 
майже 70 творів: натюрморти, пейзажі, пор-
трети. Виставка триватиме до 12 травня.

У Філармоніійному центррі

Артисти філармонійно-
го центру співак, Заслуже-
ний артист України Сергій Су-
лімовський та Заслужений 
працівник культури Украї-
ни, концертмейстер Світла-
на Пилипенко з 3 по 12 квіт-
ня перебували у німецько-
му місті Дюссельдорф. Спіль-
но з вокальним ансамблем 
«Sonnenstrahl» митці брали 
участь в презентації вистав-
ки «Німці в Україні. Історія і 
культура». Організаторами 
проекту є Рада німців України 
та Integration Kultur Zentrum 
Mettmann.

Автор виставки — німець-
кий історик Альфред Айс-
фельд. Він визнаний експерт 
з історії та культури німців 
у Російській імперії, Радян-
ському Союзі та країнах СНД, 
автор численних наукових 
праць. Виставка розповідає 
про історію та культуру етніч-
них німців в Україні, від Х сто-
ліття до 1939-м року.

Серед стендів є й черні-
гівський. На ньому, серед ін-

шого, сумна історія німець-
кого поселення у селі Білі 
Вежі, у Бахмацькому райо-
ні. До війни там діяв колгосп 
«Шлях Ілліча», більшість чле-
нів якого була з етнічних нім-
ців. Під час Голодомору 1933 
року у Білих Вежах загинуло 
63 селянина. Село було за-
сноване німецькими коло-
ністами у 1768 році. Загалом 
до німецької колонії повіту 
увійшло шість поселень (Го-
родок, Рундевізія, Білі Вежі, 
Кальчинівка, Великий і Ма-

лий Вердер). На поселення 
спершу прибули 173 німець-
кі сім`ї (583 особи). До 1917 
року їх кількість перевищила 
5 тисяч чоловік. 

У 1943 році, після звіль-
нення Чернігівщини від на-
цистських загарбників, ні-
мецьке населення було де-
портоване радянською 
владою переважно до Казах-
стану. Зараз у селі залишаєть-
ся чотири двори, в яких меш-
кають 14 осіб.

До презентації у Дюссель-

дорфі виставка за три роки 
об’їхала майже усі регіони 
України. Невдовзі виставку 
планують розширити, додати 
період з 1939 року до наших 
днів.

Презентація виставки у 
Німеччині не обмежилася іс-
торією. Проект включав і на-
сичену культурну програму. 
«Ми відвідали культурні цен-
три в містах Дюссельдорф, 
Хільден, Метманн та Еркрат, 
— розповідає Світлана Пили-
пенко. – І всюди глядачі нас 
палко зустрічали».

 «Ми виконували німець-
кий та український фольклор. 
Ці пісні зближують народи, бо 
і у німецьких, і в українських 
піснях йдеться про любов, 
батьківщину, природу, речі, 
однаково близькі для обох на-
родів», сказав Сергій Сулімов-
ський.

Прес-центр Чернігівського 
обласного філармонійного 

центру фестивалів 
та концертних програм

Сергій Сулімовський і Світлана Пилипенко 
(другий і третя зліва) серед учасників проекту

Артисти центру в проекті «Німці в Україні: 
історія та культура»

Духовий оркестр: 
«А музика звучить»

Солісти обласного філармонійного центру, 
лауреати всеукраїнських та міжнародних кон-
курсів Марина Маккей, Марина Коваленко, Ан-
дрій Рекун, Богдан Лазаренко взяли участь у 
новій програмі «А музика звучить...», яку пред-
ставив духовий оркестр філармонійного центру 
під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв 
України Анатолія Ткачука. 

Оновлену програму оркестру, в якій вели-
ка роль вокалістів, відкрив «Парад мелодій» 
Гленна Міллера — класика біг-бендів. Класика 
жанру — і «Парад трубачів» Лероя Андерсона, 
«Арія Фігаро» з опери «Весілля Фігаро» Моцар-
та, «Марш Радецького» Йоганна Штрауса, «Ла-
тиноамериканська феєрія» Гаральда Колаша, 
«Лібертанго» Астора П’яццолли.

Значна частина нової програми — сучасна 
українська музика. Прозвучали пісні «Три по-
ради» Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинсько-
го, «Край, мій рідний край» Миколи Мозгово-
го, «Спасибі, музико!» Марка Мінкова на вірші 
Дмитра Іванова. 

Як завжди, у програму оркестру увійшли і 
твори Анатолія Ткачука.

«Благослови, душе моя, Господа!»
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Відгук на публікацію в минулому но-
мері газети «Наголосували…Вибори як 
вирок так званій «національній еліті»

Наша, так звана, еліта — це в значній мірі 
особи, яким у радянські часи за збігом обста-
вин не вдалося попасти в «струю», і комсомоль-
сько-партійна біографія їх виявилася скромну-
ватою. Для прикладу: Міністр юстиції часів Яну-
ковича, О. Лавринович був секретарем парт-
кому одного із наукових інститутів, а мріяв, 
мабуть, про посаду генсека. У нині діючого Пре-
зидента батько був першим секретарем райко-
му КПУ, а у Генерального прокурора — першим 
секретарем обкому. Це еліта чи не еліта?

В кінці 80-х років майже кожному стало 
зрозуміло, що радянська система впаде. І такі 
пройдисвіти, як Б.Єльцин та дрібніші кадри, 
стали «демократами». Одним із гасел Народ-

ного Руху України була боротьба з номенкла-
турними привілеями. І воно спрацювало. Але 
як тільки привілеї ці перейшли до переможців, 
вони ними скористалися. Упевнений, що й Іван 
Заєць, і Сергій Головатий, і решта засновників 
Руху донині не ходять в районні поліклініки, в 
чергах з народом не сидять («Вышел в люди и 
не вернулся» — це про таких). От тому з поліклі-
ніками у нас проблеми. 

В рядянські часи для обраних були 
«Лечсанупры», а нині — ДУСі, Для тих, хто за-
був: «Лечебно-санитарные управления» плюс 
«Четвертое управление» — для самих- самих 
небожителів з числа народу, ДУСя — Дер-
жавне управління справами при Президенті 
України. Що вже говорити, навіть титан і по-
борник за нашу Державу, Левко Григорович 
Лук'яненко спокусився званням «героя украї-
ни» (навмисно пишу з маленьких літер) і не тіль-

ки він. А «геройська» зірка ця — копія зірки ра-
дянської. Тільки чіпляти її почали не до черво-
ного, а жовто-синього прямокутника.

Хочу сказати, наскільки людська істота є 
спокусливою. Левко Григорович десятки років 
провів у тюрмах і таборах, а на схилі літ спо-
кусився цяцькою у формі зірочки. До слова, 
хочу сказати, Л. Г. Лук'яненко згаданий лише 
для прикладу, а не для осудження. Перед ним 
я схиляю голову і стаю на коліна.

Думаю, що В. Вятровичу треба виступа-
ти не тільки за перейменування вулиць і ска-
сування свят, а й за скасування привілеїв, які 
запровадила радянська влада, «найсправед-
ливіша» влада у світі, «благодаря которой, так 
вольно дышалось человеку, который проходил 
по стране, как хозяин». Але про це Інститут на-
ціональної памяті мовчить. Скоріше за все, В. 
Вятровичу, мабуть, також приємно обслуго-

вуватися без черг в Державному управлінні 
справами...

А ви кажете, еліта... Та ви знаєте, ким би 
був при радянській владі наш земляк Олег 
Ляшко? Ну, не рядовим депутатом і генераль-
ним секретарем радикальної партії, а як міні-
мум членом Політбюро ЦК. І їздив би не з вила-
ми, я з портфелем, і не на іноземному джипі, а у 
персональному членовозі під назвою «Чайка».

Одним реченням, на завершення: допоки 
не викорінимо номенклатурні привілеї і всіля-
кі звання заслужених, народних і любимих — 
доти про побудову справдливої держави для 
людей не можна говорити, за кого б ми не про-
голосували.

Володимир ЛУЗАН,
багаторічний голова Куликівського 

відділення Чернігівського земляцтва в Києві

Звичайно, нам давно 
відома з історії теза «Мета 

виправдовує засоби». Тобто, 
якщо мета благородна, наприклад, 

збереження держави, то, згідно цієї 
тези, виходить. можна застосову-
вати всякі засоби — підступ, брех-
ню, наклепи. Перелічувати. що нині 
ллється на Зеленського і в меншій 
мірі (бо менше «пишущих») на Поро-
шенка, просто не хочеться. Це почи-
наючи від вульгарних прізвиськ, до 
звинувачень у криміналі, ось так про-
сто і легко — звинувачень, а докази 
«десь знайдуться». 

Це ллється не лише на учасни-
ків другого туру. Кандидати Анатолій 
Гриценко та Ігор Смешко, які зайняли 
відповідно 5 і 6 місце в першому турі, 
вже виступили з офіційними заявами 
щодо другого туру: обидва закликали 
своїх виборців не голосувати за По-
рошенка. А ці два кандидати сумарно 
ж набрали 13 % голосів. І тут же в Ін-
тернеті полився бруд і на обох політи-
ків — Гриценка і Смешка.

Такий істеричний стиль дискусії 
ведеться прихильниками Порошен-
ка з дуже благородною метою збе-
реження незалежності держави. Ве-
деться інколи так «дубово», що дає 
протилежний ефект. 

Ще перед першим туром одна 
людина, безумовно, достойна, па-
тріот, заявила таке : «Хто не за Поро-
шенка — той агент Кремля». Але піс-
ля першого туру виборів можна запи-
тати: «З тих виборців, які проголосу-
вали, майже 85 відсотків голосували 
не за Порошенка, то вони теж агенти 
Кремля?» 

Другий приклад. Розумний, осві-
чений чоловік, теж, безумовно, па-
тріот, написав, що прихильники Зе-
ленського — «амебоподібні». Чи ж 
треба називати третину виборців 
«амебами»?

Читаю дописи опонентів, кого 
явно «заносить» у їхній патріотичній 
полеміці, і яких особисто знаю чима-
ло років. Переважна більшість тих з 
них, хто за Порошенка, — дійсно па-
тріоти України і вони щиро заклика-
ють «рятувати Україну від Зеленсько-
го». Патріоти — за дуже простим і 
чітким критерієм: ці люди роками 
й десятиліттями багато й конкрет-
но працюють для України. Кожен на 
своєму місці, як працівник чи в цари-
ні політичного і громадського життя. І 
це найвищий патріотизм.

Але, на жаль, їхніми мимовільни-
ми спільниками в цій полеміці ста-
ли й інші люди. І справжні патріоти 
не винні в тому, що отримали таких 
спільників. Мова про «патріотів» і «су-
перпатріотів», які нічогісінько не ро-
били і не роблять для України роками 
і десятиліттями. Більше того: робили 

і роблять стільки зла. Питання лише 
— через свою нездарність чи спеці-
ально? 

Це люди, які розвалюють ледве 
народжуване наше громадянське 
суспільство, наш політикум, грома-
дянський сектор. Люди, які знищили, 
довели до деградації колись потуж-
ний Народний Рух України. Гляньмо 
на підсумкову таблицю першого туру 
виборів. 

У попередньому номері газети 
я писав, що ті 39 (!) кандидатів роз-
ділилися на дві групи: ті, хто набрав 
більше відсотка голосів, і «політичні 
нулі», у яких менше відсотка. Нулів ви-
явилося аж 30. Причому, аж 20 з них 
— «подвійні нулі», які не набрали на-
віть одну десяту відсотка, а 0,0 і скіль-
кись сотих. Так от 27 місце (!) зайняв 
пан Кривенко, нинішній голова На-
родного Руху,серед «подвійних нулів» 
з його 0,04 %. Це крах. Можна при-
гадати попередні результати Руху на 
президентських виборах. 1991 рік: 
В`ячеслав Чорновіл — 23,27 %; 1999 
рік, після розколу весною Народно-
го Руху: Юрій Костенко (голова УНП, 
куди перейшла більшість рухівців) 
— 2, 17 %, Геннадій Удовенко, голо-
ва «старого» руху —1,22%; 2010 рік: 
Юрій Костенко (нещасне балотуван-
ня, проти якого була більшість членів 
УНП) — 0,22%. Отже, з кожними вибо-
рами результат кандидата Руху, його 
голови, падав у 10 разів! І нарешті ни-
нішні — 0,04...

Отже, розкол і наступна деграда-
ція Руху, 20-річчя чого в суспільстві 
закономірно навіть не помітили. Це 
також справа рук «патріотів», у тому 
числі і з нині «кричащих». 

Серед цих патріотів є й ті, хто до-
вели до сумного стану колись потуж-
не Всеукраїнське Товариство «Про-
світа», принаймні, в ряді областей. 
Напевно, читачам буде цікаво, що 
нині балотувався фактично, нехай не 
юридично, і висуванець «Просвіти». 
Громадська організація — не партія 
і не мала права висувати кандидатів. 
Але вже кілька років «Просвіта» праг-
не щиро і поки що безуспішно згурту-
вати бодай кілька дрібних партійок, 
які гучно заявляють про свій патрі-
отизм. Але це патріотизм — не далі 
крісла вождів таких партій. Вони й 
не подумують об’єднуватися. То ж та-
кою віртуальною є ініційована «Про-
світою» ця громадська ініціатива 
«Українська альтернатива». Так от, ця 
«Українська альтернатива» фактично, 
а юридично — одна з таких партійок 
теж висунула свого кандидата. То він 
після першого туру опинився в само-
му хвості, у «подвійних нулях». 

Серед «кричащих патріотів», у 
тому числі всеукраїнських столич-
них вождів, і ті, хто знищив рухівську 

і просвітянську пресу, таку потужну в 
середині 90-х. 

У читача може скластися вра-
ження, що я агітую за Володимира 
Зеленського. Це не так, просто хочу 
розібратися. Бо мільйони громадян 
перед другим туром у ситуації, коли 
«за одного кандидата голосувати не 
хочу, за другого не можу». У них хіба 
що третій варіант — не голосувати 
зовсім. Це передбачено нашим зако-
ном, так вчинила в першому турі тре-
тина виборців. Хоча я, звісно. не агі-
тую за такий варіант. 

Та й за що можу агітувати? З 7-ми 
президентських виборів лише одно-
го разу я «вгадав», тобто було обра-
но кандидата, за якого я голосував: 
це коли ми в ейфорії обрали Ющенка. 
Всі інші раз – «мимо», починаючи з 
перших виборів, коли я голосував за 
В`ячеслава Чорновола. На цих і попе-
редні виборах я голосував за Анато-
лія Гриценка, тобто і на виборах 2014 
року теж «не вгадав». То ж, якщо віри-
ти прихильникам Порошенка, що його 
президентство піднесло Україну, я по-
милився з голосуванням на попере-
дніх виборах. Якщо вірити прихильни-
кам Зеленського, що президентство 
Порошенка продовжили наше сус-
пільне «болото», тоді, принаймні, я за 
це не голосував на минулих виборах. 

…Припинити стріляти! Варто 
сказати дещо на одну тему, очевид-
но, найголовнішу — війна в Україні, 
на Донбасі. Громадяни особливо чут-
ливо чекають тут позиції обох канди-
датів другого туру. Ось повідомлення 
від команди глави держави. 

Президент України Петро Поро-
шенко під час візиту та НСК «Олімпій-
ський» 10 квітня прокоментував жур-
налістам ідею свого опонента на пре-
зидентських виборах Володимира 
Зеленського щодо перших кроків із 
завершення бойових дій на Донбасі. В 
інтерв’ю іноземним ЗМІ в березні Во-
лодимир Зеленський заявив, що перш 
за все «треба припинити стріляти». 

«Може пан Зеленський просто 
не дуже обізнаний в цьому. Але я, як 
президент і як верховний головноко-
мандувач, санкціонував уже 19 разів 
режим припинення вогню. І на сьо-
годнішній день Збройні сили України 
знаходяться саме в такому режимі. 
Але існують абсолютно чіткі дирек-
тиви, як мають діяти військовослуж-
бовці ЗСУ, коли на них здійснюється 
напад, в тому числі з застосуванням 
зброї важкої, яка заборонена Мін-
ськими домовленостями… Безумов-
но наші військовослужбовці мають 
право відкривати вогонь у відповідь. 
І залишати наших воїнів без зброї, зі 
зв’язаними руками… є абсолютно не 
компетентно, непрофесійно і безвід-
повідально», зазначив президент.

Перше — істини ради, хочеть-
ся уточнити, що мав на увазі канди-
дат Зеленський під заявою — «тре-
ба припинити стріляти»? Бо тут ко-
лосальна різниця. Якщо Зеленський 
має на увазі, щоб наші військові не 
оборонялися, не відповідали на об-
стріли ворога, саме ось так «не стрі-
ляли», то я перший закличу не голосу-
вати за Зеленського. 

Але, можливо, тут принципово 
інше, про що вже п’ятий рік говорять 
в Україні: чому ж на Донбасі обстрі-
ли, коли вони припиняться? Мова за-
раз не про те, якою далі буде ситуа-
ція на Донбасі, коли його окупована 
частина повернеться під юрисдикцію 
Української держави. Ці питання, без-
умовно, дуже важливі, але є питання 
№ 1. Йдеться про ті самі Мінські уго-
ди, де воно й значиться першим пунк-
том. Ці угоди були укладені воюючими 
сторонами 5 вересня 2014 року, піс-
ля кровопролитних боїв на Донбасі 
між української армією і сепаратис-
тами-заколотниками та російськими 
військами. Через кілька місяців, у лю-
тому 2015 року, ці угоди були затвер-
джені Мінським протоколом на нара-
ді глав чотирьох найбільших держав 
Європи? Його підписали президенти 
Франції, України, Росії, канцлер Ні-
меччини. Так от першим пунктом цих 
угод є негайне припинення вогню. 

Цей ключовий пункт не викону-
вався жодного дня ось уже 5-й рік. 
Чому? Що має робити в цій ситуації 
Україна, в якій загинули під цими об-
стрілами й отримали поранення тися-
чі й тисячі військових і цивільних? Що 
саме робити? Вимагати від найбіль-
ших держав Європи поваги до підпи-
су під угодами їхніх президентів? Не 
сідати за один стіл з представниками 
цих держав, поки ті підписи ці держа-
ви ігнорують? 

А поки що — ось чергове зве-
дення командування нашої Операції 
об’єднаних сил. Протягом 11 квітня в 
районі проведення ООС терористи 20 
разів обстріляли позиції українських 
підрозділів, чотири рази застосував-
ши зброю, заборонену Мінськими уго-
дами. Противник обстрілював наші 
позиції з мінометів калібру 120 мм, 
протитанкових ракетних комплек-
сів, озброєння бойових машин піхо-
ти, станкових протитанкових гранато-
метів, великокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї. Внаслідок обстрі-
лів за один цей день один український 
військовий загинув, 8 поранено.

…Як доречно дехто згадав про 
навіть не право, а обов’язок наших 
військових давати відсіч агресії, в 
тому числі й без наказу командуван-
ня, за військовим статутом, коли у 
тебе стріляють. Але якщо такої відсі-
чі не було, то це не лише через зра-
ду військових, але й через накази ко-
мандування «не стріляти». 

Мова про ще один сумний юві-
лей: недавно виповнилося 5 ро-
ків загарбання Росією Криму і на-
шої здачі півострова. Також нині 5 
років,як почалося загарбання час-
тини Донбасу, відтак також нашої 
здачі цієї території. Злочину, не роз-
слідуваного і не покараного по сьо-
годні, адже, наприклад, вже 5-й рік 
тягнеться так званий суд над мером 
міста, яке було першим захоплене 
сепаратистами і росіянами і стало 
плацдармом для подальшого загар-
бання. Кілька років нескінченно тяг-
неться слідство щодо здачі Криму і 
Донбасу, щодо тих, хто не стріляв і 
давав команду «не стріляти». Може, 
гнівній і справедливий випад щодо 
обов’язковості «відсічі агресору» на-
решті прискорить ці розслідування, 
незалежно від результатів виборів? 

…Отже, другий тур. Два варіанти, 
якщо виключити якісь неймовірні, що 
у нас теж імовірно. Перший — потря-
сіння при обранні президентом Воло-
димира Зеленського. Другий, при пе-
реобранні Порошенка, — менше по-
трясіння результатом уже першого 
туру. Потрясіння «во благо», від чого 
ми нарешті прозріємо? 

Видатний китайський філософ 
Конфуцій ще 2 з половиною тися-
чі років тому сказав, що суспільству 
інколи корисні потрясіння, щоб роз-
плющити очі і тверезо подивитися на 
самих себе.

Та загалом шкода, що ми про-
зріваємо через потрясіння. І чи ж не 
наша так звана «національна еліта» 
за 28 років довела нас сьогодні до 
ось такого вибору.

…Ідеолог українського націо-
налізму Дмитро Донцов свого часу 
писав, що кожна нація зобов’язана 
мати свою еліту. Людей, яким бага-
то дано — влади, морального авто-
ритету, поваги, але які натомість і 
багато беруть на себе — насампе-
ред. відповідальності за долю краї-
ни. Беруть на себе, а не гребуть під 
себе, додамо вже не з Донцова, а з 
нашого сьогодення. 

Петро АНТОНЕНКО

Про нашу так звану «еліту»

Вибори: 
прийшли туди, куди ішли
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Пряма мова
Юлія ТИМОШЕНКО, 
голова Всеукраїнського 
об'єднання «Батьківщина»

Треба зробити 
аудит держави

Лідер «Батьківщини» радить 
новій команді, яка може при-
йти до влади в результаті вибо-
рів президента, провести аудит 
майна і коштів, виведених з дер-
жавної власності за минулі роки. 
Про це вона сказала на 12-му 
Київському безпековому форумі 
11 квітня.

«Я вірю в те, що якщо прези-
дент зміниться, а це так вигля-
дає, то ніхто не залишиться без 
відповідальності... І тому я раджу 
новому президенту розібратися 
з кожною молекулою і атомом, 
які в України забрали за п'ять 
років», заявила Тимошенко.

Вона підкреслила, що «із за-
доволенням допоможе» в про-
веденні такого аудиту, тому що 
знає «ці місця, ці клондайки, як 
ніхто».

«Якщо тільки ця влада буде 
передана мирно. А (якщо) по до-
говорняку ніхто ні за що не від-
повідатиме, і ніхто нічого не від-
криє суспільству, і не притягнуть 
до кримінальної відповідальнос-
ті – це буде означати початок 
кінця вже нової влади».

Михайло ЦИМБАЛЮК, 
генерал-лейтенант міліції, 
голова Львівської обласної 
організації ВО «Батьківщина»

Так скільки ж 
у нас виборців?

ЦВК зіслалась на Держре-
єстр виборців, який станом на 7 
березня налічував «29 млн 935 
тис. 965 осіб з урахуванням ви-
борців, яким на день голосуван-
ня виповниться 18 років, та ви-
борців, які тимчасово змінили 
місце голосування без зміни ви-
борчої адреси». А тепер – увага: 
уже 1 квітня, оголошуючи оста-
точну явку на виборах, що стано-
вила 63,48%, голова ЦВК Тетяна 
Сліпачук заявила: у голосуванні 
взяло участь 17 млн 000 тис. 599 
виборців із внесених до Держре-
єстру 26 млн 770 тис. 419 осіб! 
Питання, куди за 24 дні «зникло» 
аж 3 млн 165 тис. 546 громадян 
України, що мають право голосу-
вати – без відповіді!

Утім, і на цьому «маніпуляція 
мільйонами» у ЦВК аж ніяк не за-
вершилася. Уже 7 квітня, оголо-
шуючи офіційні (тобто остаточні) 
результати першого туру, ЦВК за-
явила: «Явка на виборах прези-
дента України становила 63,53%. 
У голосуванні на виборах прези-
дента взяло участь 18 млн 893 
тис. 864 виборців із 26 млн 770 
тис. 419 осіб, внесених до Держ-
реєстру. 22 600 бюлетенів ви-
знано недійсними». Тобто лише за 
шість днів підрахунків виборців 
(що голосували — ред.) раптом по-
більшало на 1 млн 893 тис. 265?!

Звідки? Вочевидь, відпові-
ді слід шукати в наступному по-
відомленні голови ЦВК Сліпачук 
на черговому брифінгу: «Якщо у 
2014 році був 31 протокол із по-
міткою «уточнено», то у 2019 році 
був 41 такий протокол». Тобто за 
тиждень ЦВК «уточнила» 20,6% зі 
199 протоколів окружних вибор-
чих комісій, унаслідок чого голо-
сів виборців і «побільшало» на 
1,89 млн? На чию користь – за-
питання відкрите… 

 Сайт «Гордон», 09. 04. 2019.

Ганна ГОПКО, 
депутат Верховної Ради

Чотири роки 
декомунізації в дії: 
здобутки та борги

9 квітня 2015 року парламент ухва-
лив «Закони чистого четверга», або зако-
ни про декомунізацію, а 21 травня вони 
набули чинності. Ці закони розробив 
Український інститут національної пам’яті 
– в тісній співпраці з депутатами, урядом 
і громадськістю. Три із цих законів вніс 
уряд:

«Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917-1991 років»;

«Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у 
XX столітті» ;

«Про увічнення перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні 1939-1945 ро-
ків».

Четверний і ключовий законопроект 
внесли народні депутати, і я мала честь 
бути серед його співавторів. Це закон 
«Про засудження комуністичного та наці-
онал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», реалізація 
якого дозволила очистити публічний про-
стір від пропаганди тоталітарного кому-
ністичного режиму.

«Якщо людина живе в оточенні тоталі-
тарної пропаганди й не помічає її, то про-
паганда досягнула своєї мети», сказав 
Вацлав Гавел. На відміну від Чехії та низ-
ки інших країн Центрально-Східної Євро-
пи, Україна із проголошенням незалеж-
ності й падінням комунізму не позбулася 
радянської пропаганди та символіки.

Але під час Революції гідності люди 
відчули, шо не можуть більше жити се-
ред монументів кривавим тиранам, які 
увійшли в дисонанс з європейськими 
прагненнями українців. Суспільство піш-
ло вперед порівняно з державою: вия-
вом цього став і ленінопад по всій краї-
ні, й рішуче несприйняття комуністичної 
пропаганди. Це питання набуло додатко-
вої гостроти ще й тому, що пропаганда ко-
муністичного тоталітаризму стала одним 
із інструментів російської агресії проти 
України.

Декомунізація для України не менш 
важлива, ніж денацифікація в післявоєн-
ній Німеччини. Як без рішучого засуджен-
ня й очищення від спадщини гітлеризму не 
були б можливими сучасні демократична 
Німеччина чи Австрія, так само неможли-
ва європейська Україна без декомунізації.

Залишилися деякі борги, серед яких я 
б виділила два.

По-перше, Верховна Рада має завер-
шити процедуру й ухвалити в цілому зміни 
до Конституції про перейменування Дні-
пропетровської області на Січеславську й 
Кіровоградської на Кропивницьку.

І по-друге, нам потрібно нарешті за-
вершити процес передбаченої законом 
заборони комуністичної партії. Не всі зна-
ють, але ухвалене за поданням Мін'юсту 
в 2015 році рішення суду про заборону 
КПУ оскаржене в апеляції, де воно штуч-
но підвішене й де-юре компартія досі не 
заборонена. Вона існує, здає звітні доку-
менти. І лише додаткові запобіжники, пе-
редбачені законом, не дозволяють їй бра-
ти участь у виборах. Проте є й серйозніша 
загроза – що Конституційний Суд, який 
останнім часом ухвалює доволі несподі-
вані рішення, може скасувати заборону 
компартії та знову допустити ідейних на-
щадків Леніна-Сталіна до української по-
літики й виборів. Важливо не допустити 
такого розвитку подій.

Процес декомунізації має бути незво-
ротним, не дивлячись на коливання полі-
тичної кон’юнктури. І тому, що це складник 
не лише політики пам’яті, але й безпеко-
вої політики. І тому, що це важлива час-
тина європейського та світового проце-
су засудження й подолання наслідків ко-
мунізму. 

Про підсумки медійної рефор-
ми розповів голова Держкомте-
лерадіо Олег Наливайко. За його 
словами, станом на 20 березня 
2019 року реформовано 566 ви-
дань, з них комунальних – 533, 
державних - 33.

1 січня 2016 року набув 
чинності Закон України «Про 
реформування державних і 
комунальних друкованих за-
собів масової інформації», що 
став одним з кроків виконан-
ня Україною Резолюції Парла-
ментської Асамблеї Ради Євро-
пи. Мета закону – обмеження 
впливу органів влади на ЗМІ, 
інтеграція вітчизняних медіа до 

світового інформаційного про-
стору, створення рівних умов 
діяльності ЗМІ різних форм 
власності.

31 грудня 2018 року сплив 
термін, в який усі державні та ко-
мунальні газети повинні були ре-
формуватись. Це означає, що із 
числа засновників газет мали 
вийти всі органи влади — і вико-
навчої, і самоврядування. Газе-
ти залишалися у власності самих 
редакцій, які мали утворили фі-
нансово-господарські структури 
для їх видання і перереєструвати 
на них газети. На реформу було 
відведено три роки. Газети, які 
не було реформовано, з початку 

цього року втрачали право на іс-
нування. 

Згідно з даними Держком-
телерадіо, на кінець 2018 року 
функціонувало 607 комуналь-
них видань, з державних – фак-
тично діяло 81 видання. А ре-
формуватися встигли лише 
лише 516 видань. Тобто понад 
півтори сотні газет мали б на по-
чаток року припинити вихід. Де-
яким чомусь продовжили чітко 
визначений законом термін пе-
ререєстрації, то ж на кінець бе-
резня півсотня їх ще «дореєстру-
валися». Та все одно понад сто 
газет уже мали б закритися, як 
не реформовані. 

Величезні зарплати 
керівників державних компаній

Редакція «Економічної правди», підрозділу 
Інтернет-газети «Українська правда», розісла-
ла запити до прес-служб 30 державних підпри-
ємств з проханням надати інформацію про рі-
вень заробітної плати, встановлений для керів-
ника компанії,з урахуванням окладу, премій та 
бонусів.

З 30-ти підприємств на запит ЕП відповіли 
лише 12, і то частина з них порадили шукати ін-
формацію на сайті Нацагентства із запобігання 
корупції, і тільки у 7 підприємствах редакції на-
дали вичерпну відповідь.

Тож частину інформації ЕП знайшла у декла-
раціях менеджерів на сайті НАЗК (а це дані за 
2018 рік, так що у декого ці оплати зросли) та в 
інших публічних джерелах. 

Ось місячний сумарний заробіток цих керів-
ників у гривнях (вказано очолюване ними дер-
жавне підприємство). 

Андрій Коболєв, Нафтогаз: 3 мільйони 925 
тисяч.

Євген Кравцов, Укрзалізниця: 808 000.
Юрій Недашковський, Енергоатом: 608 000. 
Всеволод Ковальчук, Укренерго: 517 000.
Олександр Дегтярев, Конструкторське бюро 

«Південне» імені Янголя: 458 000.
Віктор Войтко, Одеський морський порт: 

442 000. 
Павло Рябікін, Аеропорт «Бориспіль»: 

383 000.
Ігор Смілянський, Укрпошта: 333 000.
Райвіс Вецкаганс, Адміністрація морських 

портів України: 275 000. 
Андрій Радченко, Аграрний фонд України: 

175 000.

У дрібніших чиновників 
зовсім не дрібні зарплати: 
звідси також наші комунальні тарифи 

Звичайне районне місто Ковель Волинської об-
ласті. 69 тисяч мешканців, це як Ніжин. Національне 
агентство України із запобігання корупції оприлюд-
нило на своєму сайті декларації про доходи керівни-
ків комунальних підприємств Ковеля.

За основним місцем роботи на посаді директора 
підприємства теплових мереж «Ковельтепло» депу-
тат Ковельської міської ради Володимир Бойко ми-
нулого року отримав зарплати 558 088 гривень (в се-
редньому в місяць – 46 507, за 2017 рік – 22 655), 
дохід від надання майна в оренду полтавському ТОВ 
«Агрофірма Дніпроагролан» – 13 033 гривень. За-
декларував пенсію – 92 720 гривень (на місяць — 
7 727). У декларації Бойко вказав свої готівкові ко-
шти: 10 000 доларів США (в 2017 р. – 2 000 дол.) та 
150 000 гривень. У розділі «Вид активу. Кошти, по-
зичені третім особам» зазначив двох осіб з Ковеля 
і Полтави, яким позичив відповідно 20 000 доларів і 
10 000 доларів США.

Начальник «Ковельводоканалу» Юрій Рибачок 
задекларував у 2018 році заробітну плату – 409 800 
гривень (за місяць 34 150, у 2017 році – 19 895), 
пенсію – 94 335 гривень, проценти в банківських 
установах: «Приватбанку» – 71 935 гривень, «Укргаз-
банку» – 27 199 гривень, «Креді Агріколь Банку» – 47 
гривень. Доходи від надання свого майна в три орен-
ди становлять: 69 242 — 12 000 — 2 857 гривень. 
Кошти на банківських рахунках: у «Приватбанку» – 
481 985 гривень, «Креді Агріколь Банку» – 927 гри-
вень, «Кредобанку» – 228 878 гривень (у 2017 році 
– 15 085 гривень), «Укргазбанку» – 200 000 гри-
вень (у 2017 році – 49 000 гривень). Також має го-
тівкові кошти: 100 000 гривень, 25 000 доларів США, 
15 000 євро.

У 2007 році в Одесі про-
вели реконструкцію Кате-
рининської площі, в рамках 
якої встановили (точніше, 
повернули на колишнє міс-
це) пам'ятник «Засновни-
кам Одеси» — точну копію 
оригіналу, демонтованого 
більшовиками в 1920 році.

Опоненти рішення місь-
кради про встановлення 
пам'ятника звернулися до 
суду. Позивачем виступив 
Союз громадських органі-
зацій «Асоціація козацьких 
товариств« Січ », відповіда-
чем — міська рада. Пред-
ставники позивача заяви-
ли, що Катерина II — «кат 
і гнобитель українського 
народу», а пам'ятник їй — 
«символ української несво-
боди, імперіалізму і росій-
ського великодержавництва».

Проте представники місь-
кради в суді доводили, що це 
пам'ятник засновникам Одеси, а 
Катерина - державний діяч, вста-
новлення пам'ятника — це від-
новлення історичного вигляду 
міста.

Влітку 2017 року Примор-
ський районний суд Одеси за по-

зовом зазначеної організації ви-
знав незаконним і скасував рі-
шення Одеської міськради про 
встановлення пам'ятника.

Пам'ятник «Засновникам 
Одеси» являє собою композицію, 
центральна фігура якого — імпе-
ратриця Росії Катерина II. Її ото-
чують сподвижники і коханці Гри-
горій Потьомкін, Платон Зубов, а 

також Йосип Дерибас і Франц 
Деволан, які дійсно долучили-
ся до перетворення Одеси у 
місто.

Вперше монумент був від-
критий на Катерининській пло-
щі 2 вересня 1900 року. Через 
20 років композицію демонту-
вали, пізніше на площі встано-
вили пам'ятник Карлу Марксу, 
але він був знищений під час 
Другої світової війни. У 1965 
році на цьому місці було вста-
новлено пам'ятник морякам-
потьомкінцям, а площа пере-
йменована в Потьомкінську. У 
2007 році «потьомкінців» пе-
ренесли на Митну площу. На 
Катерининській площі, якій по-
вернули її колишню назву, від-
новили монумент «Засновни-
кам Одеси».

А взагалі ці дебати щодо 
«пам`ятника засновникам», на 
чому акцентує міська рада, зайві. 
Оскільки серйозні історики давно 
спростували тезу про те, що імпе-
ратриця Катерина начебто засну-
вала місто. При ній просто давно 
існуючий населений пункт було 
перетворено в ще одну фортецю 
імперії, для подальшої агресії і 
експансії Росії на Південь. 

Верховний суд визнав законним пам'ятник в Одесі, 
центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II

Газети влади все ніяк не роздержавлять 



№149   18 квітня 2019 року№149   18 квітня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

Бліц-інформ
У Нью-Йорку — 
виставка про боротьбу 
України за незалежність
«Українське коло» — так нази-

вається виставка, присвячена сто-
річчю боротьби України за неза-
лежність на початку 20-го сторіччя.

Тут понад 150 експонатів, чима-
ло з яких виставляються вперше. 
Зокрема, Мирний договір Україн-
ської Народної Республіки, особисті 
речі Симона Петлюри та Володими-
ра Винниченка, поліграфічні камені 
для друку банкнот номіналом 1000 
карбованців.

У виставці беруть участь укра-
їнські наукові та історичні організа-
ції США

Збирали експонати в Украї-
ні, Швейцарії, Болгарії, Польщі та у 
Сполучених Штатах. Це дозволило 
відтворити сторінки маловідомої на 
Заході української історії.

Влаштувати показ у Сполуче-
них Штатах організатори вирішили 
не випадково. У нелегкі для Украї-
ни часи США стали її провідним со-
юзником. 

До цього експозиція працюва-
ла у Києві. Виставка у Нью-Йорку 
буде діяти до 29 вересня. 

Майже порожня 
Верховна Рада України 
здивувала депутатів 
парламенту Чехії
9 квітня почався черговий пле-

нарний тиждень нашого парламен-
ту. Продовжили розгляд поправок 
до закону про мову, яких внесено 
депутатами величезну кількість — 2 
тисячі. А в залі засідання було всьо-
го з півсотні депутатів. 

Того дня у Раді були з візитом де-
путати парламенту Чехії. І їх вкрай 
здивувала таке «активність» наших 
депутатів, які ігнорують засідання 
Ради. Побувши кілька хвилин у май-
же порожньому залі, чеські парла-
ментарі полишили його. 

У Польщі готуються 
виставити Німеччині 
рахунок на $900 млрд 
в якості репарацій
Депутат польського Сейму і 

член парламентської групи, що за-
ймається оцінкою суми компенса-
цій, Януш Шевчак заявив, що Поль-
ща хоче отримати від Німеччини 
$900 млрд репарацій за загарбан-
ня Польщі і її руйнацію Німеччиною 
у роки Другої світової війни. 

«Це ганебно, що таке очевидне 
питання, як наслідки винищення по-
ляків і знищення польської економі-
ки, Німеччиною ігнорувалося про-
тягом останніх 30 років», зазначив 
Шевчак.

Свого часу Німеччина відхили-
ла вимогу Польщі щодо виплати до-
даткових репарацій за роки Другої 
світової війни, зазначивши, що ця 
проблема вже була врегульована в 
1953 році.

Однак Польща нині заявляє, що 
ті рішення були прийняті польською 
владою комуністичної епохи, під-
контрольною Радянському Союзу.

Росія дає Білорусі 
600 млн доларів у борг 
для погашення старих 
боргів
Кошти цього чергового кредиту 

підуть на погашення боргів за рані-
ше наданими Російською Федераці-
єю позиками. Загальний обсяг бор-
гу Білорусі перед Росією перевищує 
6,5 мільярда доларів.

Валентина Матвієнко: «Якби Росія не 
відібрала Крим, там стояли б кораблі 

НАТО». Отже, нехай стоять кораблі Росії?
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про 

це в інтерв'ю для документального фільму «Валентина», приуроче-
ного до її 70-річчя, що вийшов в ефірі телеканалу «Росія-1».

Зокрема, вона прокоментувала звинувачення в розвалі ці-
лісності України: «Ніякого розвалу цілісності б не було, якби їхні 
[влади України] перші кроки не були нацистськими і антиукраїн-
ськими і антиросійськими».

Голова Ради Федерації зазначила, що російське керівництво 
не могло прийняти іншого рішення щодо Криму, ставлячи собі за 
мету захист населення півострова і безпеку РФ.

«Інакше сьогодні в Севастополі стояли б не російські судна з 
Андріївським прапором, а військово-морські кораблі НАТО з ін-
шими прапорами», сказала Матвієнко.

Вона також поскаржилася, що через конфлікт між державами 
не може поїхати на могили батьків в Україні.

Валентина Матвієнко — уродженка України, де мешкала й на-
вчалася до 18-ти років. Народилася в місті Шепетівка Хмельниць-
кої області. Заступник Голови Уряду РФ (1998—2003), губернатор 
і голова Уряду Санкт-Петербурга (2003—2011), голова Ради Фе-
дерації Федеральних Зборів РФ з 21 вересня 2011 року.

Позбавлена державних нагород України та інших форм від-
значення, їй заборонено в'їзд на територію України відповідно до 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 трав-
ня 2018 року.

Екс-міністра оборони СРСР 
Язова в Литві заочно 
засудили до 10 років 

Вільнюський окружний суд заочно засудив 67 колишніх радян-
ських посадових осіб за воєнні злочини і злочини проти людяності 
під час захоплення Вільнюської телевежі в січні 1991 року. Най-
більш високопоставленим з-поміж засуджених є міністр оборони 
СРСР Дмитро Язов.

Їх засуджено до позбавлення волі на терміни від 4 до 14 років.
Лише два радянські офіцери були присутні в залі суду. Це гро-

мадяни Росії Юрій Мель, затриманий у Литві 2014 року, і Геннадій 
Іванов, що проживає у Вільнюсі. Усіх інших засудили заочно. Во-
єнними злочинцями, зокрема, визнано колишнього начальника 
Вільнюського гарнізону Радянської армії Володимира Усхопчика 
(14 років позбавлення волі), офіцера КГБ Михайла Головатова (12 
років позбавлення волі) та інших

Підсудних визнали винними у створенні в 1990 році органі-
зованої групи військових і політиків, метою якої було повернення 
Литви до складу СРСР шляхом захоплення органів влади і страте-
гічних об'єктів.

Президент Литви Даля Грібаускайте назвала вирок очною 
ставкою з правдою і днем історичного правосуддя.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підкрес-
лив, що вирок Вільнюського окружного суду — це нагадування во-
єнним злочинцям наших днів: «Ця звістка не тільки тим, хто здій-
снював військові злочини в ті роки, але і тим, хто робить ці злочи-
ни проти мирних людей сьогодні, порушуючи права людини і права 
суверенних держав».

У ніч на 13 січня 1991 частини Радянської армії та спецпідрозді-
ли силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литов-
ського радіо. 14 осіб під час тої акції загинуло, сотні постраждали.

Це сталося через рік після того, як республіка оголосила про 
відновлення своєї незалежності й вихід з СРСР. На той час міні-
стром оборони СРСР був Маршал Радянського Союзу Дмитро 
Язов, який займав посаду з 1987 року. Зараз йому 94 роки, він 
проживає у Москві.

У центрі Мінська 25 березня силови-
ки затримали учасників святкування Дня 
Волі – 101-ї річниці заснування Білорусь-
кої Народної Республіки.

Вперше вулична акція, приурочена 
до річниці проголошення БНР, відбулася 
в Мінську в 1989 році. Тоді студенти під-
няли національний біло-червоно-білий 
національний прапор Білорусі, забороне-
ний в СРСР. 

У перші роки незалежності День Волі 
– це було, перш за все, свято. Біло-черво-
но-білий прапор уже мав статус держав-
ного, а в урочистих заходах брали участь 
офіційні особи. Наприклад, в 1993-му 
людей вітав керівник країни, голова Вер-
ховної Ради Станіслав Шушкевич.

Ситуація змінилася в 1996 році. Тоді 
демонстрація на День Волі стала почат-
ком так званої «Мінської весни» – низ-
ки масових акцій протесту з вимогами 
відставки недавно обраного президен-
та Олександра Лукашенка і скасування 
його курсу на інтеграцію з Росією. Захист 
незалежності країни від російської за-
грози – головне гасло акції опозиції, що 
відбулася 24 березня 1996 року. Органі-
затором демонстрації виступив Білорусь-
кий Народний Фронт, громадський комі-
тет очолив видатний письменник Василь 
Биков. 

Масова акція на захист незалежнос-
ті, під час якої були жорсткі сутички з си-
ловиками, викликала великий резонанс 
у світі. Лідери опозиції заявили, що «Мін-
ська весна» врятувала Білорусь від ан-

шлюсу Росією. 
З 1997 по 2000 рік акції до Дня Волі 

також мали характер жорсткого проти-
стояння з владою, під гаслами захисту 
незалежності Білорусі від Росії. У 2000-
му році мітинги і пікети на День Волі про-
йшли, крім Мінська, в Могильові, Вітеб-
ську, Бресті, Ліді, Бобруйську, Барано-
вичах, Сморгоні, Новополоцьку та інших 
містах. 

У 2009-му в Білорусі почалася так 
звана «лібералізація» – Лукашенко ви-
рішив налагодити відносини з Заходом. 
Тому День Волі в тому році обійшовся без 
брутальних дій силовиків. 

У 2012-2016 рр. акції проходили в 
форматі, санкціонованому міськими 
властями. Зате в 2014-2016 рр. до тради-
ційної тематики Дня Волі додалася солі-
дарність з Україною. 

У 2017-му святкування Дня Волі збі-
глося з протестами соціального характе-
ру. Напередодні Дня Волі силовики пре-
вентивно затримали понад 300 осіб, 26 
осіб стали фігурантами «справи патрі-
отів», сфабрикованої КДБ. 25 березня 
в центрі міста відбулася брутальна «за-
чистка»: понад 700 осіб силовики затри-
мали, деякі затримані були сильно побиті.

У 2018-му головна акція на День 
Волі мала винятково святковий формат 
– 100-річниця без протестного мітингу. 
Біля Оперного театру відбувся великий 
концерт, санкціонований владою. «Свя-
то незалежності» відвідало до 30 тисяч 
осіб. 

Працівники міліції і Слідчого коміте-
ту Білорусі 9 квітня після обшуку в офісі 
телеканалу «Белсат» вилучили два сис-
темних блоки, три ноутбуки та всі носії ін-
формації. Про це повідомляє білоруська 
служба «Радіо Свобода».

«Белсат» (Белсат ТВ, Belsat TV) — 
польський білоруськомовний телеканал, 
створений з ініціативи й за підтримки 
Міністерства закордонних справ Польщі 
та громадського Польського телебачен-
ня (TVP) 23 квітня 2007. Сигнал каналу 
транслюється через супутники. «Белсат» 
— єдиний незалежний телеканал, що мо-
вить білоруською мовою. Штат каналу — 
близько 80 осіб, більшість із них білоруси. 
Сайт представлений білоруською, україн-
ською, польською, англійською та росій-
ською версіями. Журналісти каналу пра-
цюють у Білорусі, Польщі, Литві та Чехії.

Після обшуку заступник голови Біло-
руської асоціації журналістів Борис Го-
рецький заявив, що з Кримінального ко-
дексу треба прибрати всі статті про на-
клеп та образи. «Позиція БАЖ незмінна 

довгі роки: з Кримінального кодексу по-
винні бути прибрані всі статті за дифама-
цію. Такі справи повинні розглядатися ви-
ключно в рамках цивільно-правових від-
носин».

Зараз у Білорусі за наклеп або обра-
зу можуть покарати штрафом, арештом, 
виправними роботами на строк до двох 
років або обмеженням волі на строк до 
трьох років. Також є кримінальні статті за 
образу президента, представника влади 
, судді. За образу простого представни-
ка влади або судді дадуть максимум три 
роки обмеження волі, за образу прези-
дента – до трьох років позбавлення волі. 
За наклеп відносно президента макси-
мальне покарання – п’ять років в'язниці.

Офіційний представник Слідчого ко-
мітету Сергій Кабакович зазначив, що 
обшук пов'язаний зі справою про «на-
клеп». Представниця «Белсату» в Білорусі 
Ірина Славникова припустила, що справа 
може стосуватися матеріалу про коруп-
ційні схеми в закупівлях медичного об-
ладнання.

У листопаді 2018-го відзна-
чено 42-у річницю заснуван-
ня Української громадської гру-
пи сприяння виконанню Гельсін-
ських угод під керівництвом Ми-
коли Руденка. 7 серпня 1988-го 
на 50-тисячному мітингу у Льво-
ві було оголошено про створен-
ня на основі УГГ Української Гель-
сінської спілки, очоленої Левком 
Лук’яненком. 

Український інститут націо-
нальної пам'яті, Всеукраїнське 
товариство політичних в’язнів 
і репресованих та Музей шіст-
десятництва створили вистав-
ку «В'язні сумління. Український 
правозахисний рух 1970–1980-х 
років». З нагоди її представлення 
в Полтаві відбулися урочистості 
«Нас єднає Україна». 

До нашого міста завітали го-
лова «Ветеранського об’єднання 
Українська Гельсінська спілка» 
Олесь Шевченко, голова Всеу-
країнського товариства політич-

них в’язнів і репресованих Ори-
на Сокульська, заступник голо-
ви Одеської обласної організа-
ції ВТПВіР, письменник, редактор 
часопису «Зона» Олекса Різників, 
заступник голови ВО УГС Олек-
сандр Ткачук, директор Музею 
шістдесятництва Олена Лодзин-
ська. Їм в. о. міського голови Пол-

тави, секретар міськради Олек-
сандр Шамота вручив Почесні 
грамоти з нагрудним знаком. 

Виступаючі розповідали про 
заснування Української Гельсін-
ської групи, про довготривалі 
ув’язнення членів УГГ та УГС, про 
рідних і побратимів, котрі не по-
вернулися з радянських в’язниць. 

Ведуча вечора Валентина 
Шемчук закликала вклонили-
ся пам’яті членів УГГ та УГС, ко-
трі відійшли у вічність. Серед 
них – Микола Руденко, Левко 
Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, 
Петро Григоренко, Оксана Меш-
ко, Олекса Тихий, Василь Стус, 
Іван Сокульський, Ярослав Ле-
сів, Ніна Строката, Святослав 
Караванський. 

Також схилилися перед 
пам’яттю загиблих земляків — 
захисників України від росій-
ських окупантів Романа Василен-
ка, Антона Грицая, Олександра 
Мочалова, Дениса Синюка, Анто-
на Цедіка. 

Учасники заходу перегляну-
ли виставку та документальний 
фільм «Українська Гельсінська 
спілка: вектор визначено». 

Валентина ШЕМЧУК, 
заслужений працівник 

культури України
Фото Олени Лодзинської

Виставка «В’язні сумління»
Вшанували пам’ять членів УГГ, УГС і полеглих на Сході оборонців України

Учасники заходу Анатолій Банний, Орина Сокульська, Валентина Шем-
чук і артисти ансамблю «Полтава», що виступали на вечорі

День Волі у Білорусі 

У Мінську слідчі вилучили техніку 
телеканалу «Белсат»
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Українці можуть їздити 
без віз у 128 країн
Дня порівняння: у Білорусі безвізовий режим 

з 77 країнами, у Росії — з 118, у Молдови — з 121. 
Рейтинг очолюють Південна Корея, Сінгапур і Японія. 
Жителі цих країн можуть подорожувати без оформ-
лення візи в 189 держав. Жителі США зараз можуть 
подорожувати без віз у 184 країнии, Великобританії 
– у 185. Серед лідерів також Швеція, Італія, Франція, 
Фінляндія і Данія. 

У Кракові пройшов 
міжнародний фестиваль 
українського театру 
«Схід-Захід»
Взяли участь 15 професійних і аматорських ко-

лективів з України, Німеччини, Фінляндії, Вірменії та 
Польщі. Був відбір, адже заявки подали 60 театрів. 
Мета фестивалю — зміцнення українсько-польських 
відносин. Цьогорічний фестиваль, що тривав тиж-
день, по15 квітня, відбувся вшосте. Організаторами 
є Фундація масових видовищ та Центр молоді імені 
Генрика Йордана у Кракові.

15 театрів показали 16 вистав у семи краків-
ських театрах. Українськими виставами дуже цікав-
ляться польські глядачі. Тому з минулого року на фес-
тивалі введено субтитри польською мовою.

На відкритті фестивалю було оголошено про 
створення у Кракові осередку української культури й 
мистецтва.

До складу журі фестивалю увійшли знані україн-
ські та польські режисери та актори. Член журі, відо-
ма українська акторка Римма Зюбіна зазначила, що 
географія театрів цьогорічного фестивалю величез-
на – від Львова до Харкова і Одеси, а також україн-
ські театри закордону.

Спеціальний гість, український співак Олег 
Скрипка привітав учасників фестивалю, разом із 
усім залом виконав гімн України. 

У програмі фестивалю були спектаклі, дискусії, 
зустрічі з артистами, виставки. 

Фестиваль «Нова хвиля 
українського кіно» 
у Франції
Він тривав з 5 до 10 квітня. Відкрився створеним 

за підтримки Держкіно фільмом «Дике поле». Стріч-
ку представили режисер Ярослав Лодигін, продюсер 
Володимир Яценко та автор сценарію письменник 
Сергій Жадан.

До програми показів увійшли також фільми «Ле-
бедине озеро. Зона» (режиссер Ю. Іллєнко), «Пер-
ша Сотня» (Я. Пілунський, Ю. Грузінов, Ю. Шашкова), 
«Вулкан» (Р. Бондарчук), «Коли падають дерева» (М. 
Нікітюк), «11 Дітей з Моршина» (А. Непиталюк), «Анна» 
(Олесь Санін).

Захід у Парижі організовано зусиллями Держкіно 
України та Благодійного фонду Ігоря Янковського за 
підтримки Посольства України у Франції.

На відкритті фестивалю Ігор Янковський від імені 
українських кінематографістів передав Послу Укра-
їни у Франції Олегу Шамшуру пам'ятник Анні Київ-
ській, дочці Ярослава Мудрого, яка стала королевою 
Франції. Пам’ятник буде встановлено у Парижі.

Усі фільми представляли учасники творчої групи, 
покази проходили з аншлагами.

У Польщі страйкували 
вчителі
У Польщі, починаючи з 8 квітня, вчительські проф-

спілки провели загальний страйк, в якому взяли участь 
три чверті шкіл. Учителів підтримали учні. Переговори 
представників профспілок з урядом не принесли ре-
зультату. На урядові пропозиції, які полягали у поступо-
вому збільшенні зарплат при відповідному збільшенні 
навантаження, погодилася лише одна з профспілок. 

Нині вчительська зарплата складає близько 929 
євро (приблизно 28 тисяч гривень), що менше за се-
редню зарплату по країні. Профспілки вимагали під-
вищення зарплат на 30%.

Уряд напередодні виборчої кампанії оголосив 
про щедрі соціальні програми для значних верств на-
селення. Обіцянки уряду обійдуться держбюджету у 
близько 40 мільярдів злотих (більше 9 млрд євро), 
або майже 2% ВВП. Це може підвищити розмір бю-
джетного дефіциту до 2,8% ВВП, що дуже близько до 
встановленої Євросоюзом межі.

Обіцянки уряду викликали велике невдоволення 
півмільйона вчителів, а вони не входять до електорату 
правлячої партії «Право і справедливість». Вчителі вия-
вилися не охопленими щедрими урядовими програма-
ми, орієнтованими в основному на багатодітні родини і 
людей старшого віку, які становлять виборчу базу «ПіС»

Збори Української 
національної 
федеральної 
кредитової 

кооперативи
Відбулися 53-ті річні збори 

УНФКК. У залі Українського народно-
го дому в Нью-Йорку зібралася укра-
їнська громада, члени та гості креди-
тівки. Хвилиною мовчання вшанува-
ли пам’ять членів кооперативи, котрі 
відійшли у вічність 2018 року, а також 
українських героїв, котрі полягли, від-
стоюючи Україну у війні проти агресії 
Росії. 

Кредитівка бере активну участь у 
заходах на благо України та для роз-
витку української громади у США.

Звіт ради директорів засвідчив 
фінансову стабільність кредитівки. 
Нерозділений прибуток і резерви 
зросли до $16 317 057, вартість акти-
вів залишилась в сумі $146 579 165, 
чистий прибуток склав $305 906.

Упродовж року кредитова коо-
ператива надала понад $87 000 для 
підтримки українських церков, орга-
нізацій, громадських установ та укра-
їнських газет.

Перед учасниками зборів висту-
пили: Володимир Єльченко — постій-
ний представник України в ООН, Олек-
сій Голубов — генеральний консул 
України в Нью-Йорку, представники 
організацій української діаспори. 

У Торонто (Канада) відбулося це святкуван-
ня. На цей день припало й 150-річчя від дня на-
родження Олени Сіменович-Кисілевської, пер-
шої голови СФУЖО. На заході були присутні ко-
лишні голови організації Оксана Бризгун-Со-
колик, Марія Шкамбара та Орися Сушко.

Анна Кісіль, голова СФУЖО, привітала ак-
тивісток жіночого руху і гостей свята. Присут-
ніх також привітали Святослав Кавецький — 
виконувач обов’язків генерального консула 
України в Торонто, Павло Ґрод — президент 
Світового конґресу українців, Леся Хичій — 
президент Конґресу українців Канади; Марія 
Петрова — голова Всеукраїнської ліґи укра-
їнських жінок. Зворушливим було і привітання 
Дарії Гусак, бранця радянських концтаборів, 
зв’язкової командира УПА Романа Шухевича.

СФУЖО була створена 1948-го на Світо-
вому конґресі українського жіноцтва у Філа-
дельфії (США). Членами-засновниками СФУ-
ЖО виступили: Союз українок Америки, «Укра-
їнський золотий хрест» (США), Організація 
українок Канади ім. О. Басараб, Ліґа україн-
ських католицьких жінок Канади, Об’єднання 
українських жінок Німеччини, Союз українок 
Франції, Організація українських жінок Ве-
ликої Британії, Об’єднання українок Бельгії, 
Союз українок Арґентини, Організація укра-
їнських жінок Бразилії. Згодом до об’єднання 
вступили ще ряд жіночих організацій Австра-
лії, Канади, Венесуели, Австрії, Англії, Арґен-
тини.

Управа СФУЖО з 1963 року видає журнал 
«Українка в світі».

З 1983-го екзекутива СФУЖО і жур-
нал перебралися зі США до Канади. Тепер це 
об’єднання 30 організацій зі 18 країн на чоти-
рьох континентах. 

СФУЖО була ініціатором різних акцій — 
творення музейних збірок, суспільної опіки, 
міжнародних зв’язків тощо, із чого виникли Лі-
тературний конкурс фундації Марусі Бек, ви-
ховні семінари для батьків, гуртки книголюбів, 
допомогові акції «Мати й дитина». 

СФУЖО вносила петиції і меморанду-
ми до різних міжнародних організацій в обо-
роні української культури, жінок-в’язнів, 
роз’єднаних родин, проти переслідування цер-
ков і непосильної фізичної праці жінки.

Список спонсорів і жертводавців відзна-
чення ювілею: Українська кредитова спіл-
ка, кредитова спілка «Будучність», корпорація 
«Міст», Фундація Ольжича, Союз українок Аме-
рики, Фундація Шевченка, Зенон Потічний.

Світова федерація українських жіночих 
організацій відзначила 70-річчя

Орися Сушко, Анна Кісіль, 
Марта Кічоровська-Кебало,

Оксана Бризгун-Соколик і Марійка Шкамбара

Інколи зустрічаюся із за-
певненням, що сьогоднішня 
московська агресія супроти 
України це діло Владіміра Путі-
на, яке повинно закінчитися з 
вигасанням терміну його пре-
зидентства. Правда, ніхто не 
може запевнити, коли це пре-
зидентство закінчиться. Путін 
— це симптом московського 
шовінізму і не його причина. 

Недавно з̀ явилася англо-
мовна стаття правнучки Нікі-
ти Хрущова на тему путінської 
агресії. Ніна Львівна Хрущо-
ва сьогодні професор міжна-
родних справ університету в 
Нью-Йорку. Стаття під назвою 
«Путінське втягнення у Крим, 
п'ять літ пізніше: націоналізм 
не платить рахунки». У стат-
ті пані Хрущова висунула такі 
головні тези: «Історія повинна 
навчити кожного авторитар-
ного, що націоналізм не про-
існує на віки, бо риторична ве-
лич не поплатить рахунки», «З 
цензурою та переслідуванням 
Путін наслідує модель Йоси-
фа Сталіна, що ізолював Со-
вєтський Союз, будуючи соці-
алізм в одній окремій країні», 
«Така дія робить людей менш 
слухняними. Тисячі росіян про-
тестували щодо пенсійної ре-
форми восени. В останніх тиж-
нях десятки тисяч вийшли на 
вулиці, захищаючи свої свобо-
ди». Пише пані Хрущова далі, 
що її 22 літній племінник ска-

зав: «Коли моє життя на лінії 
(Інтернету — А. Л. ) загрожене, 
я боронитиму його своїм фак-
тичним життям».

У цілій статті пані Хрущо-
ва ні разу не засуджує злочин-
ність московської агресії чи 
самого Путіна, а просто уболі-
ває, що з цією подією прийшли 
санкції та ізоляція, які нега-
тивно відбилася на економіч-
ному стані Росії. Як відгук на 
санкції, Кремль зупинив ім-
порт сільськогосподарських 
продуктів та розвиває власне 
виробництво у цій галузі, а по-
будова Керченського мосту та 
інші кроки Кремля розвинули 
будівельну індустрію. Але це 
все привело тільки до 2% рос-
ту економіки і не покращило 
економічного стану пересічно-
го російського громадянина. 

В пані Хрущової жодного 
слова морального чи етичного 
покаяння, жалю чи вибачення 
щодо населення Криму, навіть 
татар.

В цій статті, здавалося б, 
підсвідомо, пані Хрущова по-
яснила причину агресії Крем-
ля у Крим, немов виправдан-
ня: «Цей регіон був частиною 
російської імперії століттями. 
Росіяни вважають — це Хрис-
тиянське місце народження 
того, що колись вважалося 
Київською Росією, первісною 
державою Росії і України.» Так і 
написано у статті — «Київська 

Росія», а не «Київська Русь». 
Неможливо, що пані Хрущова 
не розрізняє цих двох назв. 

Я одразу написав на елек-
тронну адресу пані Хрущової, 
яку знайшов на сайті її універ-
ситету, вказуючи на її помил-
кову назву — «Київська Росія».

Мені здається, цей випа-
док не ізольований, а радше 
притаманний москалям. Пре-
тензії до Київської Русі мос-
калів — це симптом велико-
державності, шовінізму. Це є 
безперечним доказом, що пу-
тінська агресія безтерміно-
ва часово і географічно, коли 
йдеться про Україну. Нема Пу-
тіна — знайдеться інший. От 
навіть професор універси-
тету, академік Ніна Хрущоо-
ва, яка покладає великі надії 
та бажання демократичнос-
ті для московського народу, 
висловлює судження, які не 
відхиляються від історичного 
шовінізму, коли йде мова про 
Україну та українців. Очевид-
но, без Києва Росія не має на-
зви, тільки Московія, втрачає 
триста років свого існування, 
а імперія потребує велику іс-
торію. Також без осідку Хрис-
тиянства Москва втрачає на-
віть ілюзії бути третім Римом.

І надалі москалі будуть шо-
віністами, а українці будуть їх-
німи жертвами. До цього тре-
ба не звикати, а завжди бути 
готовими до опору фізичного, 

інформаційного та психологіч-
ного. 

Написавши свого листа 
до пані Хрущової, я від неї не 
одержав відповіді і, напев-
не, не одержу. Рівно ж я пе-
редбачаю, що вона і на мить 
не застановиться над моїми 
заувагами. Але вона зовсім 
серйозно, хоча лицемірно, 
проголошуватиме себе демо-
кратично наставленою люди-
ною Західного світу. Маючи 
певний стаж, а також трибуну, 
вона поширюватиме москов-
ську дезінформацію на кожно-
му кроці. 

При таких моментах я за-
вжди згадую Шевченка, який 
москалів знав, мабуть, краще, 
ніж хтось, проживши у їхньо-
му оточенні по-приятельськи, 
по-ворожому і в неволі вели-
ку частину свого життя. Тому 
Шевченко і пророк, бо ще 22 
квітня 1838 року, маючи всьо-
го 24 роки, написав, присвя-
чуючи московському поетові 
Василеві Андреєвичу Жуков-
ському: 

«Кохайтеся, чорнобриві, 
Та не з москалями, 
Бо москалі — чужі люде, 
Роблять лихо з вами.» 

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ, 
юрист, Президент Світового 

конгресу українців 
у 1998— 2008 роках 

США

Фільм «Сашка» польської режисерки 
Катажини Лесіш отримав гран-прі міжна-
родного фестивалі короткометражного 
кіно у Венеції. Стрічка, у якій грають поль-
ські та українські актори, є двомовною.

Драму показали уже на кількох кінофес-
тивалях у Польщі. Зокрема, торік вона була 
нагороджена на 43-му фестивалі у Гдині, 
який є одним з найпрестижніших у Польщі.

Дія фільму відбувається у 90-ті роки 
у невеликому польському місті. Молода 
українка Сашка отримує повідомлення 

про смерть людини, з якою багато років 
тому вона взяла фіктивний шлюб. Полі-
ція починає ставити незручні запитання, 
з’являються спогади та обличчя з минуло-
го. Драма розповідає про пошук власного 
шляху і остаточне закриття певних розді-
лів життя.

Головну роль виконує Дарина Полуні-
на. Українка отримала акторську освіту в 
Києві, після чого встигла зіграти всього в 
кількох роботах, поки не була обрана на 
роль Лесі Українки в автобіографічному 

фільмі, присвяченому 148-річчю з дня її 
народження 25 лютого 1871 року.

Другопланову роль Альони, приятель-
ки головної героїні, зіграла українка з 
Польщі Оксана Терефенко. Оксана є вико-
навицею головної ролі в стрічці «Олена», 
яка була представлена на одному з най-
відоміших кінофестивалів світу в Каннах 
в категорії короткометражних фільмів. 
Крім акторства, вона є режисеркою Теа-
тру «Навпаки», який популяризує україн-
ську культуру та літературу в Польщі.

Московський шовінізм

Польський фільм про українку переміг на фестивалі у Венеції
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Асканія-Нова – 
екосистема 
з минулого

До переліку найбільших європейських 
біосферних заповідників входить українська 
Асканія-Нова, розташована в межах Ча-
плинського району на Херсонщині. Його істо-
рія почалася в 1828 році – саме тоді німець-
кий герцог Ангальт-Кетенський придбав для 
себе величезний маєток, назвавши його 
аналогічно власному обійстю в Німеччині.

Погосподарювавши там чверть століт-
тя, герцог продав землю поміщикам Фальц-
Фейнам, які і стали ідейними натхненниками 
майбутнього заповідника. Один з них – Фрі-
дріх, був добре освіченою людиною, мав чу-
дові організаторські здібності, помножені 
на німецький педантизм. Завдяки йому бук-
вально за 15 років на території Асканії-Нови 
був створений унікальний акліматизаційний 
зоопарк, а пізніше заснований дендропарк. 
У 1899 році на всесвітній виставці в Парижі 
господаря відзначають золотою медаллю за 
те, що парк виявився найпершим у світі зро-
шувальним садом, розташованим у степовій 
зоні.

Асканія-Нова сьогодні. Нинішня площа 
угідь значно більша і складає понад 33 тися-
чі гектарів. Будь-якої пори року степ вражає 
своїм різнобарв’ям: коливається срібними 
хвилями ковили, висвічує яскравими черво-
ними тюльпанами, заманює синявою паху-
чих гіацинтів, ніжно біліє ромашками. А коли 
приходить пора альпійського льону, вся зем-
ля покривається ледь помітним серпанком.

З дикого степу ви потрапите в оазис – 
старий дендропарк, ботанічний сад, зелені 
діброви і нову паркову зону. Ви можете ско-
ристатися послугами екскурсовода, а також 
матимете можливість пройтися тінистими 
алеями, помилуватися ставком з красеня-
ми-лебедями і зробити безліч гарних фото-
графій.

 Хто тут живе? Унікальною особливістю 
цієї місцини є те, що тут добре уживаються 
тварини, завезені з Європи, Азії, Австралії, 
Америки і Африки, разом з місцевими пред-
ставниками фауни. В Асканії-Нові можна по-
бачити зебр, антилоп гну, биків ватуссі, пів-
денноамериканських верблюдів, буйволів, 
поні, лам, а також сайгаків, які вважаються 
ровесниками мамонтів. Мешкаючи в умо-
вах, максимально наближених до природ-
них, звірі і птахи почувають себе як удома.

Тут є навіть рідкісні коні Пржевальсько-
го, яких людині так і не вдалося приручити. 
Живучи в табунах, при найменшій небезпе-
ці вони зриваються з місця. Але в цих краях 
їм нічого не загрожує, і тому ви зможете на 
власні очі побачити тварин, які ще донедав-
на були приречені на вимирання.

До речі, туристи можуть самостійно ви-
бирати туристичні маршрути. До диких тва-
рин вас довезуть невеликим автобусом або 
на возі, запряженому кіньми, а до заповід-
ного степу ви дійдете самостійно заповідни-
ми стежками.

Мандруючи херсонськими степами, ви 
будете бачити Україну такою, якою вона була 
ще за часів козаків і раніше. Тутешня еко-
система являється недоторканою уже міль-
йони років, і це насправді унікальне явище 
не лише для України, а й для всієї Європи. 
Адже одного разу перекопана земля не змо-
же відновитися уже ніколи. Саме тому Ас-
канія-Нова по праву стала переможницею 
державного конкурсу «Сім природних чудес 
України» та ввійшла до сотні визначних пар-
ків і заповідників.

Якщо ви любите дику природу, обожнює-
те безкрайні степові простори, обов’язково 
навідайтеся сюди. Дістатися можна марш-
рутними таксі, які курсують з обласного цен-
тру. Автомобілем від Нової Каховки шлях за-
ймає часу не більше ніж годину. У цьому міс-
ті є і найближча залізнична станція, а також 
в Новоолексіївці, Армянську, Каланчаку. За-
повідник приймає гостей з квітня до листо-
пада, без вихідних. 

Королівство Бельгія - країна, яка подару-
вала світу безліч винаходів, від мереживної 
обробки одягу до знаменитого бельгійського 
шоколаду. Сюди їдуть і туристи, спраглі до но-
вих вражень, і численні іммігранти, які шука-
ють високооплачувану роботу. Зрозуміти мож-
на і тих, і інших - ця країна дійсно чудова.

Бельгія — держава у Західній Європі. На 
півночі омивається Північним морем. На сухо-
долі межує на півночі з Нідерландами, на сході 
— з Німеччиною і Люксембургом, на півдні — з 
Францією. Площа країни — 30 528 км2 (139 міс-
це у світі), населення — 11 161 600 осіб. За гус-
тотою населення (367 ос. на 1 км2) Бельґія посі-
дає одне з перших місць у світі. Столиця — Брюс-
сель, населення —1 154 600 осіб. Серед інших 
великих міст — Антверпен, Гент, Брюгге, Льєж.

Населення Бельґії складається з двох груп: 
фламандців (бл. 5 млн), що населяють північ-
ні та центральні провінції Бельґії та розмовля-
ють нідерландською, і валлонців (бл. 4 млн), що 
живуть у південних провінціях і своїми говірка-
ми близькі до північних французів. Крім того, у 
Бельґії живуть італійці (бл. 161,5 тис.), францу-
зи (бл. 55,3 тис.), нідерландці (понад 49,7 тис.). 
Невелика німецькомовна громада проживає на 
сході, у провінції Льєж.

Бельгія — королівство. Тут є король і коро-
лева, замки, піддані тощо. Все, як годиться! 

Бельгія є неофіційною столицею Європи: тут 
розташовані керівні органи Євросоюзу — Євро-
парламент, Єврокомісія, а також штаб-квартира 
НАТО. 

Тут немає своєї національної мови, а офіцій-
ними вважаються мови найближчих сусідів — 
французька, нідерландська і німецька.

У містах живе близько 97% всіх бельгійців.
Популярну у світі картоплю фрі винайшли 

саме тут. Через те, що в країні безліч кіос-
ків з бельгійською картоплею, тут дуже мало 
MacDonald's, Burger King та інших ресторанів 
швидкого харчування.

З усіх країн континентальної Європи Бельгія 
стала першою, яка побудувала повноцінну за-
лізну дорогу.

Під час Другої Світової війни Бельгію окупу-
вала нацисти, уряд евакуювався до Англії, а ко-
роль був полонений німецькими військами.

На землях Бельгії було більше боїв, ніж на 
території будь-якої іншої європейської країни.

Найпопулярніший міський транспорт в краї-
ні - велосипед.

За кількістю виданих іноземцям паспортів 
Бельгія посідає друге місце в світі. Це обумов-
лено в першу чергу лояльними умовами ведення 
бізнесу тут. Першість утримує Канада.

Дощових днів у Бельгії більше, ніж сонячних.
Близько 80% всіх більярдних куль у світі ви-

роблено в Бельгії.

Показник розлучень тут один з найвищих у 
світі.

У деяких місцях кордон між Бельгією та Ні-
дерландами проходить прямо через будівлі.

По співвідношенню рівня освітленості до за-
гальної площі країни Бельгія посідає перше в 
світі місце. 

У 90% бельгійців є вдома кіт або собака.
Голосування на виборах в Бельгії – не про-

сто право, а обов'язок кожного повнолітнього 
громадянина.

У 18-му столітті тут було відкрито перше в 

Європі казино.
Найдовша в світі трамвайна лінія, що досі 

діє, розташована теж тут — цілих 68 кілометрів!
Бензин тут найдорожчий серед всіх розви-

нених країн світу.
Освіта в Бельгії не тільки безкоштовна, але 

і обов'язкова для всіх, хто не досягнув повноліт-
тя. На неї витрачається понад 6% ВВП країни.

В самостійну державу Бельгія оформилася 
лише в 1830 році. Можливо, саме цим поясню-
ється той факт, що патріотизм тут не дуже поши-
рений.

У бельгійців не заведено закривати штори.
Саксофон був винайдений в Бельгії на по-

чатку 1840-х років. Його придумав відомий му-
зикант і дизайнер Адольф Сакс.

Уряд виділяє десятки мільйонів євро для 
створення графіті з бельгійськими персонажа-
ми на міських будинках. І такі малюнки зовсім 
не порушують цілісність архітектури міста, а гар-
монійно поєднуються, роблячи місто веселішим.

Бельгійські пивовари запатентували близь-
ко сотні тисяч сортів пива. Вибір з кількох ти-
сяч сортів у звичайному пабі - цілком звичайна 
справа.

Середньостатистичний житель Бельгії за рік 
випиває майже 150 літрів пива.

Щорічно в Бельгії виготовляють 220 тис. 
тонн шоколаду, що становить близько 22 кг на 
душу населення в рік. 

Бельгія — перша в світі країна, яка ввела 
для своїх громадян електронні посвідчення осо-
би: у 2003 році.

Країна посідає третє місце в світі за кіль-
кістю автомобілів на км2. Перше і друге місце 
відповідно посіли Нідерланди і Японія. Однак 
по щільності залізниць відповідно до території 
Бельгія залишається беззаперечним лідером.

Понад 98% сімей мають кабельне телеба-
чення - найвищий відсоток у світі.

Середня тривалість життя населення — 
79.2 року.

В Бельгії просто немає міграції населення! 
Це пов'язано з дуже високим рівнем життя.

Більшість населення Бельгії сповідує като-
лицизм (72%).

Переважна більшість населення (92%) вдо-
ма майже не їдять. Основними точками харчу-
вання є ресторани і кафе. Такі показники Бель-
гії є найбільшими в світі!

Перші друковані газети в світі вийшли в 
1605 році в місті Антверпені - відомому турис-
тичному центрі Бельгії.

У країні заборонено виходити заміж з при-
мусу. За такі шлюби настає кримінальна відпо-
відальність.

В Антверпені — четвертий за величиною 
морський порт світу. 

Африка — древній континент, 
який за твердженням багатьох 
компетентних науковців, є бать-
ківщиною всього людства. Бага-
то його куточків досі не дослідже-
ні, через їх важкодоступність, а 
також суворий клімат і дуже не-
безпечну дику природу. Але дум-
ка про Африку, як про одну су-
цільну пустелю, оманлива — цей 
материк пронизаний річками

Конго — найповноводніша 
ріка континенту, а також друга за 
довжиною після Нілу, який нерід-
ко називають колискою цивіліза-
цій - саме на його берегах заро-
джувалися і розвивалися багато 
народів.

Всього по Африці протікає 59 
великих річок і безліч дрібних, 
частина з яких пересихає у спе-
котний сезон.

Блакитний Ніл отримав свою 
назву завдяки дивовижно прозо-

рій воді, а Білий Ніл, навпаки, че-
рез те, що вода в ньому істотно 
замутнена мулом.

Ще порівняно недавно Ніл 
вважався найдовшою річкою в 
світі, але останні дослідження 
показали, що Амазонка трохи до-
вша за Ніл.

Багато африканських річок 
були остаточно нанесені на карту 
не так вже й давно, років сто - сто 
п'ятдесят тому. При цьому багато 
з них досі не вивчені.

Річки Африки рясніють водо-
спадами через ступеневий ха-
рактер самої материкової плити.

Єдина річка, що протікає 
крізь пустелю Сахару, — Ніл.

До басейну річки Конго від-
носиться найбільше озеро Аф-
рики — Танганьїка, яке до того 
ж є другим за розміром і обся-
гом прісноводним озером в світі. 
Перше — Байкал. 

Айран — кисломолочний напій, 
який в Середній Азії п'ють вже не 
одну тисячу років. Важається, що 
він має чудодійні властивості і дає 
людям богатирське здоров'я. З дав-
ніх-давен на Сході його використо-
вували як ліки чи не від усіх хвороб, 
пов'язаних зі шлунком і кровонос-
ною системою. Робиться айран з 
коров'ячого або козячого молока, 
води, солі, дріжджів і базиліка. Ви-
ходить своєрідний рідкий солоний 
кефір. У вірменських горців такий 
напій називають таном і готують 
його без базиліка.

Ацидофілін оберігає людину від 
багатьох хвороб і вважається пре-
красним засобом проти старіння. 
До того ж, засвоюється він наба-
гато краще, ніж молоко, і не такий 
кислий, як кефір, оскільки сквашу-
ється зовсім недовго — 6-8 годин. 
Щоб приготувати ацидофілін, по-
трібна ацидофильна паличка. Це 
виключно життєздатна бактерія: 
вона не руйнується навіть під дією 
шлункових соків. Потрапивши в 
кишківник людини, паличка витіс-
няє звідти шкідливі мікроби і при-
гнічує процеси гниття. Поряд з аци-
дофіліном виробляють ацидофільне 
кисле молоко і ацидофільну пасту. 
Всі ці продукти зберігаються недов-
го — близько трьох діб.

Йогурт заквашується завдяки 
особливій бактерії — «болгарській 
паличці». Її назва виникла не випад-
ково. У 1900 році в Європі було про-
ведено перепис населення, в ре-
зультаті з'ясувалося, що найбільше 
довгожителів у Болгарії. Російський 
учений Іван Мечников пояснив цей 
цікавий факт тим, що болгари їдять 
йогурти. Але колись вони запозичи-
ли йогурт у турків, і названий він ту-
рецьким словом (при цьому справ-
жні турецькі йогурти досить екзо-
тичні: наприклад, даджік — з огір-
ком, хайдарі — з часником ).

Йогурти зараз дуже пошире-
ні по всьому світу: їх виробляють з 
коров'ячого молока з додаванням 
вершків і сухого знежиреного мо-
лока. У йогуртах багато кальцію, та-
кого важливого для росту і стану зу-
бів і кісток, вони добре впливають 
на мікрофлору кишківника.

Каймак придумали на Балка-
нах. З молока протягом досить дов-
гого часу знімають вершки і пере-
кладають їх шарами в глиняну таріл-
ку, після чого кілька днів тримають 
в теплі. Виходить ніжна вершкова 
маса, яку їдять як сметану або дода-
ють в тісто. Цікаво, що в Чорногорії 
каймак підсолюють. Схожі кисломо-
лочні ласощі є в Татарії, Башкирії і 
Середній Азії.

Ріки Африки Кисломолочні продукти світу

Збірна Бельгії з футболу — бронзовий призер 
чемпіонату світу 2018 року
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Цікаві й маловідомі факти

У більшості народів світу вірування були 
тісно пов’язані з повсякденним життям, при-
родою. Україна не виняток. Боги та міфічні іс-
тоти були близькими для наших предків, які 
жили в повній гармонії з природою.

В Україні існувала особлива іє-
рархія богів: на чолі всього сві-
ту – найстарші боги, котрі ке-
рували всім життям; далі – 
нижчі за рангом боги та де-
мони, які прислуговували 
старшим богам, а внизу – 
люди, наділені достатньою 
силою, щоб побороти демо-
нів.

Особливе місце серед богів 
займав весняний бог Ярило. Культ 

Ярила був дуже поширений в дохристиянській 
Русі та зберігався подекуди аж до початку ХХ ст.

До нас дійшли різні описи ритуальних про-
цесій, присвячених цьому божеству, так зва-

них «проводів Ярила».
Ярило був богом весняних ро-

біт, плотської любові і статевих 
пристрастей. Заступник сівачів 
і всіх, хто встає рано, до сходу 
сонця. Зазвичай його зобра-
жували молодим парубком у бі-
лій полотняній одежі, на білому 
коні, босим. На голові — вінок 

квітів як символ вічності і неба. 
У лівій руці — пучечок житніх коло-
сочків, знак життя і щастя, добро-
го врожаю і благополучності, а от у 

правиці — мертва чоловіча голова, нагадуван-
ня про те, що кожного чекає смерть, а тому тре-
ба жити Яро.

В українській мові ярові культури означа-
ють весняні, а слово ярий розшифровується як 
повний сил, пристрасний, палкий, молодий. На 
грудях Ярило носив зображення бика — сим-
вол дужої ярості і пристрасті.

На хвалу сонця Ярила, вічності і неба, люд-
ського буття, в день святого Урая—Рая, коли 
вперше худобу виганяють на пасовище, з давніх-
давен наші пращури оздоблювали бика кольо-
ровими стрічками й квітами та водили по селу.

Кожен зустрічний мав пригостити священ-
ну тварину. Доброю ознакою вважалося, якщо 
бик-тур буцне пожертвувача, бо тоді він надає 
людині здоров’я та плодючої сили. Після обря-

дового водіння бугая на третій день пускали в 
череду.

Таким чином бик уособлював священного 
Небесного Тільця, якого наші предки вшано-
вували ще у IV—IIІ тисячолітті до н.е., і відтоді 
він став творцем земного буття та символом 
орія—хлібороба.

Оскільки кожного разу навесні Ярило на-
роджується, а з початком літа помирає, йому 
вдячні пращури завжди влаштовували весе-
лі похорони: чого сумувати, коли все минуще, 
навіть смерть, адже після зими знову прийде 
сонце-яр, і знову треба буде жити яро.

В християнстві функції Ярила перейняв 
на себе Святий Юрій Змієборець. З Ярилом 
пов’язані такі слов’янські імена як Ярослав, 
Ярополк та ін.

Дивовижні фортеці, 
замки і палаци України

Хотинська фортеця
Одна з 

найбільш ві-
домих фор-
тець України. 
Вона на своє-
му віку бачи-
ла багато: ві-
йни, розвиток 
ремесел і тор-
гівлі, культу-
ри та еконо-
міки. Сьогодні 
тут проходять різні фестивалі, відтворюють історичні бит-
ви. Хотинська фортеця стала сценою для зйомок багатьох 
фільмів.

Кам'янець-Подільська фортеця
Над спору-

дженням її пра-
цювали кіль-
ка століть – свій 
внесок зробило 
багато поколінь 
і народів, скуль-
птори та архітек-
тори з усього сві-
ту. Тут ідеально 
поєднуються при-
родні ландшафти і середньовічна структура міста.

Митрополичий палац у Чернівцях
На сьогод-

ні резиденція 
служить голо-
вним корпусом 
Чернівецького 
національно -
го університе-
ту імені Федь-
ковича. Її нази-
вають видатним архітектурним творінням України. Будова 
створена у мавритансько-візантійському стилі, складаєть-
ся з трьох монументальних споруд-корпусів: головного, ду-
ховної семінарії разом із церквою Трьох Святителів, пресві-
терії.

Луцький Верхній замок
Побудований 

ще в 15 столітті, є 
одним з найдавні-
ших і найбільших в 
Україні.

Палац у Качанівці
І ч н я н -

ський район 
Черніг івщи-
ни. Це єдиний 
в Україні па-
лац, що уцілів 
у комплек-
сі, незважа-
ючи на війни і революції. Тобто, це палацово-парковий 
комплекс з величезним парком і штучними озерами. Тут, 
у маєтку меценатів Тарновських, гостила у ХІХ столітті то-
дішня інтелектуальна еліта, починаючи з Тараса Шевчен-
ка. Михайло Глінка писав тут оперу «Руслан і Людмила», 
Микола Гоголь вперше на публіці читав повість «Тарас 
Бульба».

Як львів'яни 
винайшли гасову лампу 

До XIX століття людям вірно служили свіч-
ки. Спершу з'явилися сальні, потім воскові, 
стеаринові, парафінові, які і горіли довше і 
давали менше нагару і диму.

У 1853 році у Львові, в аптеці «Під золо-
тою зіркою», на вулиці Коперника, фармацев-
ти Йоган Зег та Гнат Лукасевич за наполяган-
ням свого шефа аптекаря Міколяша намага-
лися очистити нафту, але винайшли першу у 
світі гасову (нафтову) лампу.

Вдень Зег працює в аптеці. Ніч разом з 
Лукасевичем просиджує над невідомою йому 
речовиною. «Через болі і запаморочення від 
чадних газів я часто навіть непритомнів. Че-
рез плями від нафти на моєму одязі люди уни-

кали мене, вважаючи диваком, — писав Зег у спогадах, надруко-
ваних у 1889 році в «Журналі Львівського товариства аптекарів». 
— Зрештою, мені вдалося так очистити дистилят, що мій продукт по-
рівняно з сировиною був практично без запаху».

У березні 1853 року перед аптекою зібрався натовп подивити-
ся на диво. Розійшлася вістка, що аптека освітлена якимось неба-
ченим чином. Львів'яни відразу зацікавлюються винаходом: гасова 
лампа давала світла як 10–15 свічок.

З цього часу гас стає найуживанішим у світі продуктом освіт-
лення, яким навіть зараз, на початку XXI століття, ще користується 
третина людства.

Якою ж була перша гасова лампа, яку побачили городяни? Це 
був циліндр-склянка з товстої жерсті, у верхній частині якого зна-
ходилося слюдяне віконечко, що прикривало надзвичайно яскра-
ве полум'я.

Винахідником вважається фармацевти Йоган Зег, а ось Ігнатій 
Лукасевич лише співавтор. Їх лампа швидко завоювала популярність.

Через деякий час одна з ламп Лукасевича потрапила в руки ві-
денському фабриканту Дитмару. Він трохи видозмінив її, прикрасив 
і налагодив масове виробництво. Найбільшою в світі була віден-
ська фабрика Дітмара і братів Брюннер.

На початку XX століття новий спосіб освітлення — електричний 
витіснив старі. Правда, оскільки електрика з'явилася на перших по-
рах не скрізь, гасові лампи ще довго служили людям.

Бог кохання та пристрастей: як прадавні українці шанували Ярила

Дослідниця з універси-
тету Ньюкасла Ганна Дур-
кін знайшла останню відо-
му людину, яку привезли в 
США на кораблі работоргів-
ців у 1860 році. Нею вияви-
лася Саллі Сміт, яку работор-
говці викрали із Західної Аф-
рики, коли їй було 12 років. 
Ганна Дуркін зробила своє 
відкриття, досліджуючи ар-
хівні документи і записи пе-
репису.

Дівчинку купив банкір з 
Алабами, власник великої 
плантації. Як з'ясувала Дур-
кін, до 1937 року жінка про-
живала в штаті Алабама, за-
лишаючись працювати на тій 
же плантації, де вона була 
рабинею.

До цього останньою ві-
домою жертвою работоргів-
ців вважався колишній раб, 
який помер в 1935 році.

Пані Дуркін каже, що де-
які деталі історії жінки ста-
ли відомими в 20-му століт-
ті, коли історики і борці за 

громадянські права почали 
записувати спогади людей, 
привезених работоргівцями 
з Африки. 

Саллі розповіла істори-
кам на початку 20-го сто-
ліття, що вона мирно жила у 
своєму селі, поки на нього не 
напали члени іншого племе-
ні. Вони захопили дівчинку, 
привезли до работоргівців. 

Разом з нею на борту кора-
бля було понад 100 чолові-
ків, жінок і дітей.

Вона бачила побиття, 
покарання батогом, вбив-
ства рабів, але, як ствер-
джує доктор Дуркін, у пове-
дінці жінки можна помітити 
проблиски опору, адже вона 
передала деякі слова своєї 
рідної мови дочці і зберегла 

свою африканську культуру 
та ідентичність.

Також дослідниця 
з'ясувала, що до того, як 
отримати американське ім'я 
Саллі Сміт, дівчинку звали 
Редоші. Прізвище Сміт дав 
їй той банкір, на якого вона 
працювала.

Незважаючи на те, що 
рабство скасували через 
п'ять років після прибуття 
Редоші до США, вона продо-
вжувала працювати в тому 
ж господарстві разом з чо-
ловіком, якого також викра-
ли із Західної Африки, і їх до-
чкою. Вона залишалася на 
тій же плантації понад 70 
років після закінчення раб-
ства і стала останнім відо-
мим представником поколін-
ня, яке насильно привезли з 
Африки.

Редоші жила в місті Сел-
ма, штат Алабама, до самої 
смерті, померла у віці 89 або 
90 років.

Саллі Сміт: остання рабиня, привезена до США

Дещо про соняшник
Чорне насіння — це чисто 

слов'янські ласощі. У світі в їжу 
вживають великі смугасті зерна. 

Розміром вони більші, але 
олії в них удвічі мен-
ше, а отже і смак 
прісний.

Привезена в 
1510 році в Євро-

пу з Північної Америки 
«сонячна квітка» годилася 

тільки для клумб. І лише пізніше з диких видів селекці-
онери одержали великоплідні сорти. Але потрібне було 
ціле століття, щоб люди навчилися з насіння вичавлю-
вати олію.

У народній медицині насіння соняшнику рекоменду-
ють при захворюваннях печінки, жовчних шляхів, вико-
ристовують для профілактики атеросклерозу, інфаркту 
та інсульту.

При тому, що луськати соняшник — це чисто словян-
ська звичка, але і в США теж є чимало любителів цього 
насіння. Тому різновидів даного продукту там набага-
то більше, ніж у нас: просто підсушені зерна, солоні, зі 
смаком барбекю, гострим томатним соусом і т. д. 

Далекобійники США вважають, що насіння — най-
кращий спосіб сконцентруватися на дорозі. Процес 
відділення ядерця від лушпиння дозволяє весь час бути 
напоготові. Жодні інші прийоми так не рятують від со-
нливості за кермом, вважають водії.

Згідно з Книгою Рекордів Гіннеса, найвищий со-
няшник виростив М. Хейджімх в Нідерландах. Висо-
та рослини склала близько 7 метрів. Найменший со-
няшник мав трохи більше 5 см. Найбільший розмір 
квітки соняшника, зафіксований у світі, — 82 см (Ка-
нада).

У 846 році на острів Лез напали арабські воїни і за-
хопили місцевих жителів для їх продажу в рабство. Се-
ред них була свята Феоктиста, яка зуміла втекти на ост-
рів Парос. Там вона в самоті молилася протягом 35 ро-
ків, при цьому вважається, що харчувалася лише насін-
ням соняшника.

Д щ р
Чорне нас

слов'янські ла
вживають вел

Розміро
о

пу з
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Залишаючись цілісним у своїх 
суспільно-політичних і соціально-
економічних характеристиках, ра-
дянський комуносоціалізм істотно 
змінював свій зовнішній вигляд за-
лежно від постаті верховного пра-
вителя. У морозну сталінську епо-
ху СРСР бачився інакшим, аніж у 
лєнінську. Часи Хрущова журналіс-
ти назвали відлигою посеред зими. 
Пов’язані з Брежнєвим два деся-
тиліття запам’ятались як застій. 
Останній генсек Ґорбачов слушно 
називав свою добу перебудовою 
і навіть революцією. Успадкована 
ним від попередніх десятиліть сис-
темна криза справді нею закінчи-
лася, але це була неочікувана для 
реформатора революція розпаду. 

Створена Владіміром Лєніним 
система влади ґрунтувалася на за-
садах «демократичного централіз-
му», які вимагали безумовного під-
порядкування нижчих за ієрархією 
ланок вищим. Унаслідок цього вся 
влада концентрувалася на вершині 
— у Центральному комітеті, точніше 
в політбюро (президії) ЦК, яке мало 
однакові з ЦК диктаторські повно-
важення, але працювало, на відмі-
ну від повного складу цекістів, як 
постійний орган влади. Його члени 
мали рівновеликі повноваження, 
але передбачене партійним стату-
том колективне керівництво не 
встановилося ні після відходу Лєні-
на від справ через хворобу, ні після 
смерті Сталіна. Щоразу знаходили-
ся претенденти на роль верховно-
го «вождя», який визначався в три-
валій і жорстокій боротьбі. Усува-
ючи Хрущова, цекісти погодилися 
зберігати колективне керівництво 
й дотримували цієї угоди впродовж 
двох десятиліть. Так країна опини-
лася в обіймах геронтократів.

Як функціонував 
режим колективного 

керівництва
Перетворившись на верховно-

го вождя, Нікіта Хрущов мало раху-
вався з компартійною радянською 
номенклатурою, її вищим прошар-
ком — цекістами — і навіть із члена-
ми президії ЦК, які були зобов’язані 
йому своїми посадами. Працюючи 
довгі роки в Україні, він перетягнув 
у Москву, зокрема до президії ЦК 
КПРС, тих, кого добре знав і в чиїй 
відданості не сумнівався. Однак у 
президії ЦК саме вихідці з України 
— Леонід Брежнєв, Микола Підгор-
ний і Дмитро Полянський — опини-
лися в центрі змови й цілком легі-
тимно на жовтневому пленумі ЦК 
КПРС 1964 року усунули свого па-
трона від влади. Першим із розгром-
ною промовою виступив Петро Ше-
лест, який завдяки Хрущову очолив 
ЦК Компартії України, коли цю по-
саду звільнив відкликаний до Мо-
скви Підгорний. Заступник голови 
Ради міністрів СРСР та улюбленець 
Хрущова Полянський підготував 
для змовників доповідь, у якій пе-
релічив претензії членів президії ЦК 
КПРС аж до суто побутових, які вра-
жали: «Он перестал считаться даже с 
елементарными приличиями и нор-
мами поведения и так старатель-
но сквернословит, что, как говорит-
ся, не только уши вянут — чугунные 
тумбы краснеют». «Дурак, бездель-
ник, лентяй, вонь, грязная муха, мо-
края курица, дерьмо…» — это толь-
ко «печатные» из употребляемых 
оскорблений. А наиболее «ходкие», 
к которым он прибегает гораздо 
чаще, никакая бумага не выдержит 
и язык не поворачивается произ-
нести», — така характеристика Хру-

щова містилася в доповіді.
Серед дев’яти членів президії 

ЦК, які залишилися після усунення 
Хрущова, найбільші шанси очолити 
секретаріат ЦК мав Брежнєв. У пре-
зидії його підтримували не тільки ви-
хідці з України. Московський клан із 
заздрістю та обуренням сприймав 
той факт, що найвища ланка вла-
ди включно з Хрущовим наполови-
ну складалася з людей, які в різний 
час очолювали республіканську або 
обласні партійні організації Укра-
їни. Однак він не мав претензій до 
толерантного й завжди товарись-
кого Брежнєва, який у повоєнний 
час працював першим секретарем 
спочатку Запорізького, а потім Дні-
пропетровського обкомів партії. У 

1950-му Сталін доручив йому керів-
ництво Молдавською партійною ор-
ганізацією, а через два роки забрав 
у секретаріат ЦК КПРС. Хрущов по-
ставив Брежнєва на чолі Компартії 
Казахстану, а через рік відкликав 
у секретаріат ЦК і доручив справу, 
яку цінував понад усе, — космічну 
програму. У 1957-му Брежнєв увій-
шов до президії ЦК КПРС, а в 1960-
му став головою президії Верховної 
Ради СРСР. За кілька місяців до від-
ставки Хрущов повернув його в се-
кретаріат ЦК КПРС.

Отже, змовники були одностайні 
в тому, що партію має очолити саме 
Брежнєв. На чолі Ради міністрів 
СРСР було поставлено Алєксєя Ко-
сиґіна, який по праву мав великий 
авторитет серед «господарників» і в 
суспільстві. Повноваження «другого 
секретаря» ЦК КПРС (до 1990 року 
така посада офіційно не вводилася 
в номенклатуру, щоб не послаблю-
вати позиції глави партії) передали 
войовничому консерваторові Міхаі-
лу Суслову.

На правах першого секретаря 
ЦК Брежнєв підготував черговий, 
ХХІІІ з’їзд КПРС у квітні 1966-го, який 
повернув вищому неформальному 
органу влади — президії ЦК — попе-
редню назву (політбюро ЦК) і відно-
вив посаду генерального секретаря 
ЦК. За партійним статутом, ухвале-
ним за часів Хрущова, президія ЦК 
мала оновлюватися на чверть піс-
ля кожного партійного з’їзду. Термі-
ну перебування на посаді статут не 
встановлював тільки для однієї лю-
дини в партії — першого секрета-
ря ЦК КПРС. Виступаючи на з’їзді, 
Брежнєв засудив «усілякі перебудо-
ви і реорганізації керівних органів, 
які супроводжувалися невиправда-
ною перестановкою та змінюваніс-
тю кадрів». З’їзд відредагував па-
раграф статуту, у якому йшлося про 

оновлення складу партійних орга-
нів, таким чином: «Під час виборів 
усіх партійних органів — від первин-
них організацій до Центрального ко-
мітету — КПРС дотримує принципу 
системності оновлення їхнього скла-
ду і наступності керівництва». Це на-
вмисно заплутане формулювання 
було прихованим зобов’язанням ге-
нерального секретаря не обмежува-
ти перебування на партійній посаді 
конкретним строком.

Як завжди, члени ЦК на ХХІІІ з’їзді 
партії визначалися таємним голосу-
ванням. Однак склад власних робо-
чих органів — політбюро і секрета-
ріату — ЦК міг затверджувати від-
критим голосуванням. Подаючи на 
затвердження склад політбюро ЦК, 

Брежнєв вилучив прізвища голови 
президії Верховної Ради СРСР Анас-
таса Мікояна і голови радянських 
профспілок Ніколая Швєрніка. Най-
вищу за Конституцією, але політич-
но другорядну посаду «всесоюзно-
го старости» він мав намір віддати 
Підгорному, який починав діяти в 
секретаріаті ЦК надто самостійно, 
а неполітичну профспілкову посаду 
— Алєксандру Шелєпіну («Залізному 
Шурику»), який відіграв у змові про-
ти Хрущова ключову роль і мріяв від-
воювати з часом у Брежнєва посаду 
генсека.

 За часів Сталіна та Хрущова іс-
нувала якісна відмінність між полі-
тичною олігархією (носіями дикта-
тури) та номенклатурою (трансля-
тором диктатури у відомства та на 
периферію). За часів Брежнєва по-
чалося поступове її стирання. Проте 
процес стирання пішов не через під-
вищення ролі ЦК КПРС як колектив-
ного органу вищої влади. Генераль-
ного секретаря таке підвищення не 
влаштовувало. 

З другої половини 1960-х плену-
ми ЦК відбувалися зазвичай двічі на 
рік, кожен із них тривав не більш як 
один день. За таких умов Централь-
ний комітет не мав можливості ви-
явити себе як орган влади. Пленуми 
ЦК тільки схвалювали рішення, що 
ухвалювалися в неформальних, але 
цілком реальних органах вищої вла-
ди: на політбюро та в секретаріаті ЦК, 
а готувалися в апаратних відділах ЦК. 

Водночас зросла роль перших 
секретарів обкомів і ЦК компар-
тій союзних республік. Ці керівни-
ки становили основний кістяк Цен-
трального комітету, проте діяли не 
на засіданнях ЦК (пленумах) як єди-
на корпорація, а кожен індивідуаль-
но, через спілкування з апаратними 
відділами ЦК. Останні складалися з 
працівників, позбавлених політич-

ного значення й підпорядкованих 
генеральному секретареві та секре-
таріату ЦК у цілому. У такий спосіб 
зростання ролі членів ЦК — провід-
них представників компартійно-ра-
дянської номенклатури — не зачі-
пало повноти влади політбюро ЦК і 
генерального секретаря. Хитрому-
дра реформа внутрішньої структу-
ри диктаторської влади зменшувала 
залежність генерального секретаря 
і від членів політбюро ЦК, і від ЦК у 
повному складі. Тому послаблюва-
лася небезпека виступу проти ке-
рівника секретаріату ЦК з боку біль-
шості членів вищого органу влади 
(як це сталося в 1957-му, коли біль-
шість президії ЦК виступила про-
ти Хрущова), а також із боку всього 

складу ЦК (у 1964-му).
Брежнєв зміцнював свою осо-

бисту владу не тільки за допомогою 
апаратних комбінацій. Йому вдало-
ся згуртувати довкола себе вищих 
функціонерів у складі політбюро ЦК, 
дотримуючи засад колективного ке-
рівництва. Після сталінського теро-
ру та хрущовського свавілля кожен 
член політбюро ЦК, як і весь номен-
клатурний клан, уперше відчув себе 
в безпеці.

До регулювання складу політ-
бюро ЦК Леонід Брежнєв підходив 
обережно. У другій половині 1960-х 
свою посаду втратив тільки Мікоян. 
У першій половині 1970-х — Шелест, 
який активно виступав проти русифі-
кації України, Воронов (як згадував 
керуючий справами Ради міністрів 
СРСР Міхаіл Сміртюков, він говорив 
генсекові у вічі все, що думав) і Ше-
лєпін (особистий недруг генсека), а 
в другій половині 1970 х — Полян-
ський (місце в політбюро знадоби-
лося Дмітрію Устінову) і Підгорний. 
Останнього відправили на пенсію 
1977-го в 74-річному віці через те, 
що посада «всесоюзного старости» 
подобалася Брежнєву, який бажав 
здійснювати закордонні візити в 
ранзі глави держави, а не партії. Як 
бачимо, генсек терпляче вичікував 
зручного моменту понад 10 років.

Інші члени політбюро ЦК зали-
шалися на посадах до скону. Серед-
ній вік членів вищого органу вла-
ди піднявся з 51 року в 1940-му до 
60 в 1960-му, до 62 у 1970-му й 70 
в 1980-му. Членів політбюро ЦК у 
віці понад 60 років у 1940 му було 
лише двоє (22% загальної кількості), 
у 1960-му — четверо (32%), у 1970-
му — восьмеро (73%), у 1980 му — 
13 (93%). 76-річний Кириленко, який 
увійшов у політбюро ЦК 1962-го, зу-
бами тримався за посаду, незва-
жаючи на прогресуючу атрофію го-

ловного мозку. Тільки через 12 днів 
після смерті Брежнєва, у листопаді 
1982-го, його змусили написати за-
яву про вихід на пенсію. Чому генсек 
тримав Кириленка на вершинах вла-
ди так довго, залишається загадкою. 
Можливо, відповідь дасть ремарка 
Підгорного в переказі Шелеста: «Не-
стійкий, дуже вразливий, зовсім не 
позбавлений підлабузництва».

Міжнародні справи
Майже повністю одержавлена 

економіка давала вождям комуно-
соціалізму можливість концентру-
вати максимум ресурсів на вико-
нанні невеликої кількості завдань. 
Першочерговим вважалося наро-
щування під прикриттям космічної 
гонки постійно вдосконалюваних 
зразків ракетної техніки та ядерних 
боєприпасів.

Конкурувати з потужною еко-
номікою країн Заходу радянська 
система господарювання не мо-
гла, тому що залишалася в межах 
індустріального суспільства — еко-
номіки вугілля і сталі. У найкращо-
му разі практикувалося копіюван-
ня високих технологій, уже розро-
блених у країнах, які переходили до 
постіндустріального розвитку. Од-
нак доступ до технологій, які могли 
б підвищити технічний рівень ви-
робництв військово-промислового 
комплексу, контролював спеціаль-
ний комітет при НАТО.

Можливості екстенсивного, 
тобто кількісного, зростання еконо-
міки невідворотно згорталися, по-
збавляючи населення перспектив 
підвищення якості життя, але про-
пагандистська машина перекону-
вала людей, що все йде добре. Тим 
часом під поверхнею відносно ста-
більного життя вирували руйнівні 
процеси. Саме в часи застою, коли 
одна за одною минали п’ятирічки, 
не залишаючи сліду в пам’яті лю-
дей, створилися передумови швид-
кого зникнення радянського ладу 
разом із державною партією.

Епоха Брежнєва характеризу-
валася гострим суперництвом вій-
ськово-політичних блоків: Північно-
атлантичного Альянсу та Організа-
ції Варшавського договору (ОВД). 
Крім протистояння із Заходом, а по-
тім і з КНР Мао Цзедуна (у конфлік-
ті, пов’язаному з островом Даман-
ським, 1969 року загинуло близь-
ко тисячі радянських військовос-
лужбовців) колективне керівництво 
СРСР мало також проблеми з країна-
ми Центрально-Східної Європи — зо-
внішньою сферою своєї імперії. Йому 
доводилося штучно підтримувати в 
них вищий порівняно з республіками 
СРСР рівень життя. Утім, соціальне 
напруження в країнах «соціалістич-
ної співдружності» наростало.

Коли чехословацькі комуністи 
почали будувати «соціалізм із люд-
ським обличчям», вожді країн «со-
ціалістичної співдружності» зляка-
лися ланцюгової реакції. У серп-
ні 1968-го війська п’ятьох держав 
ОВД окупували країну. На силово-
му придушенні Празької весни осо-
бливо наполягали Шелест, Підгор-
ний та Андропов.

Необхідність для Кремля сило-
вого придушення народних висту-
пів знову виникла в 1980–1981 
роках у Польщі. Цього разу поль-
ське керівництво оголосило в кра-
їні надзвичайний стан, попереджа-
ючи вторгнення радянських військ 
з «інтернаціональною допомогою». 
Військова сила або загроза її за-
стосування допомагала Москві 
тримати східноєвропейські 
країни під контролем.

Геронтократи при владі
Якими були економічні, дипломатичні та культурні досягнення радянських політиків епохи Брежнєва
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10 Принцип обмежено-
го суверенітету, що пану-

вав тоді в Центрально-Східній 
Європі, західні політологи назвали 

«доктриною Брежнєва».
Нова східна політика німець-

кого канцлера Віллі Брандта істот-
но пом’якшила ситуацію в Європі. 
У 1970 році ФРН визнала повоєнні 
кордони в Європі, а німецькі держа-
ви визнали одна одну та встановили 
між собою дипломатичні відносини. 
Після врегулювання відносин між 
КНР і США сформувалася нова гео-
політична ситуація, внаслідок чого 
зовнішня політика радянського ке-
рівництва втратила наступальність. 
Візит президента США Річарда Нік-
сона до Москви в травні 1972-го за-
початкував політику «розрядки». Її 
вершиною стало підписання в серп-
ні 1975 року в Гельсінкі заключного 
акта Конференції з безпеки та спів-
робітництва в Європі.

 «Розрядка» закінчилася з почат-
ком афганської війни. Як ухвалюва-
лися доленосні рішення в колектив-
ному керівництві, можна зрозуміти 
на прикладі вторгнення в Афганіс-
тан. Інтервенція стала наслідком 
рішення чотирьох членів політбю-
ро ЦК із наявних 14 членів, 9 канди-
датів і 6 секретарів, які не входили 
до політбюро ЦК. Ініціаторами були 
Юрій Андропов, Андрєй Ґромико та 
Дмітрій Устінов, згодом до них при-
єднався й Брежнєв. Рішення від 12 
грудня 1979 року мало діловодний 
номер протоколу політбюро ЦК. Це 

був аркуш паперу, заповнений ру-
кою Леоніда Брежнєва і вкладений 
в окремий конверт уже після підго-
товки протоколу. Це означало, що 
ніхто з присутніх на засіданні, крім 
названих чотирьох осіб, не здогаду-
вався, що Радянський Союз втягу-
ється в тривалу й безперспективну 
війну. Сотні тисяч «афганців», тобто 
військовослужбовців, що воювали 
в Афганістані (зокрема, до 150 тис. 
уродженців України), пізніше сфор-
мували нову специфічну соціальну 
групу, яка істотно відрізнялася від ін-
ших радянських людей.

Загострення 
економічної кризи

1966 року в СРСР почала реалі-
зуватися економічна реформа, роз-
роблена на підставі рекомендацій 
групи економістів під керівництвом 
харківського професора Овсія Лі-
бермана. Реформа, яку проштов-
хував у колективному керівництві 
Косиґін, передбачала істотне спро-
щення директивного планування та 
посилення економічного стимулю-
вання промислового виробництва. 
Незабаром, однак, «ліберманізація 
радянської економіки», як іронічно 
відгукувалися на Заході, зайшла в 
глухий кут. Празька весна допомо-
гла компартійно-радянській номен-
клатурі зрозуміти: або план пере-
може ринок, або ринок переможе 
план, директиву, радянську владу. 

Після 1968-го розмови про ринко-
вий соціалізм, прямі зв’язки підпри-
ємств з іноземними фірмами, оренд-
ні відносини стали вважатися полі-
тично шкідливими.

Безнадійну неефективність ко-
мандної економіки колективне ке-
рівництво вирішило компенсувати 
форсуванням експорту енергетич-
них ресурсів. У період із 1971-го по 
1980-й видобуток нафти в Західно-
му Сибіру зріс із 31 млн т до 312 млн 
т, а видобуток газу — із 9 млрд м3 до 
156 млрд м3. Через поспіхом збудо-
вані нафто- й газопроводи енерго-
носії пішли на експорт у Західну Єв-
ропу. Нафтодолари і друге місце у 
світі за золотовидобутком дали змо-
гу радянській системі уникати ко-
лапсу, а радянській владі триматися 
ще два десятиліття.

 Ситуація в сільському госпо-
дарстві погіршувалася особливо 
швидко. Адже завдяки пришвидше-
ній урбанізації кількість спожива-
чів продовольства зростала і в такій 
самій пропорції зменшувалася кіль-
кість його виробників. У 1965-му на 
імпорт продовольства довелося ви-
тратити 336 т золота, а в 1978-му 
вже 412 т. На початку 1980 х майже 
половина спожитого зерна припада-
ла на імпорт. 

У травні 1982 го пленум ЦК КПРС 
схвалив продовольчу програму, яка 
передбачала великі капіталовкла-
дення в сільське господарство та 
пов’язані з ним галузі. Проте еко-
номічна незацікавленість виробни-

ків сільськогосподарської продукції, 
помножена на безвідповідальність 
номенклатури, яка ухвалювала рі-
шення, не турбуючись про наслідки, 
призвели до провалу прийнятої з ве-
ликим галасом продовольчої про-
грами. Середньорічні темпи зрос-
тання сільськогосподарської про-
дукції зменшилися в Україні з 3,2% у 
1966–1970-му до 3,0% у 1971–1975 
му, 1,6% у 1976–1980-му та 0,5% у 
1981–1985-му.

 

Відносини Кремля 
з українським 

субцентром влади
Імперська психологія керівників 

СРСР мала подвійну природу: кла-
сову, яка в теорії виходила на пла-
нетарний масштаб, і національну, 
тобто російську. Коли переписи на-
селення показали, що росіяни втра-
чають кількісну перевагу в загаль-
носоюзному населенні, Кремль ак-
тивізував русифікацію українців та 
білорусів.

Петро Шелест цілком вписував-
ся своєю ідеологією, діяльністю і на-
віть ментальністю в коло інших пред-
ставників найвищої влади. Відмін-
ність полягала в тому, що він озвучу-
вав компартійно-радянську лексику 
українською мовою. Для тих, хто був 
у Кремлі, вже тільки це було незро-
зумілим і підозрілим. Особливо для 
Леоніда Брежнєва, який у довоєн-
них анкетах і в повоєнному паспор-

ті репрезентував себе українцем, бо 
це відповідало тодішнім вимогам. У 
березні 1972 го він поставив на по-
літбюро ЦК КПРС доповідь голови 
КГБ Юрія Андропова, у якій Компар-
тія України звинувачувалася в при-
миренському ставленні до виявів 
націоналізму. Усунення Шелеста від 
влади, як це майже завжди практи-
кував Брежнєв, відбулося в м’якій 
формі. Його перевели до Москви на 
посаду заступника голови Ради міні-
стрів СРСР. Тільки через рік він був 
виведений зі складу політбюро ЦК і 
відправлений на пенсію.

Першим секретарем ЦК КПУ 
став Володимир Щербицький. В 
Україні розгорнулася кампанія бо-
ротьби з націоналізмом. «Надмірна» 
любов до історії країни або постійне 
спілкування інтелігентної людини 
українською мовою вже вважало-
ся виявом націоналізму. У Львові на 
площі Ринок від скульптури Нептуна 
відламали тризуб, щоб не виникало 
небажаних асоціацій. Услід за Щер-
бицьким, який володів вишуканою 
українською, але послуговувався 
російською, на російську мову пере-
ходили партапаратники в областях і 
районах. 

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, профе-

сор, головний науковий співробіт-
ник відділу історії України 20—30 
років ХХ століття Інституту історії 

України Національної академії 
наук України

Тиждень.UA, 19. 02. 2019

Геронтократи при владі

Як банка кільки привела до краху радянської «рибної мафії»
У 1978 році Москва була переповнена див-

ною чуткою: розповідали, ніби в банках з кіль-
кою, що коштували 32 копійки за штуку, на по-
лицях столичних магазинів виявилася чорна 
ікра. Кільку з прилавків змели за лічені дні. Ано-
малією зацікавилися представники правоохо-
ронних органів ...

Справа «Океану» стала першим масштаб-
ним корупційним розслідуванням в СРСР. Ра-
дянська риба виявилася багата не тільки фос-
фором, але і «лівими» доходами, що осідали в 
кишенях високопоставлених осіб ...

Принциповий ветеран
Як з'ясувалося, все почалося з ветерана 

війни, який придбав банку кільки в спеціалізо-
ваному магазині «Океан». Коли чоловік відкрив 
консерви, то всередині виявив чорну ікру.

Ветеран виявився людиною принциповою, 
повернувся в магазин і зажадав той товар, 
який купував. Оскільки сцена відбувалася при 
інших покупцях, підприємливі громадяни відра-
зу ж почали хапати з прилавка банки з кількою, 
сподіваючись, що і там виявиться делікатес.

Та сама банка, яка трапилася ветерану, не 
повинна була надходити в продаж. Таким хи-
тромудрим чином по країні переміщалася не-
легальна ікра, яка збувалася потім втридорога.

З цієї банки почалося перше гучне коруп-
ційне розслідування радянської епохи: «Рибна 
справа», вона ж — «Справа «Океану».

Риба замість м'яса, 
або План товариша Ішкова

До середини сімдесятих років радянське 
керівництво визнало, що апетити і фінансо-
ві можливості громадян в царині споживання 
м'яса ростуть швидше, ніж виробничі потужнос-
ті тваринництва. І тоді було прийнято цікаве рі-
шення: постаратися змінити смакові вподобан-
ня народу на рибу, видобуток якої збільшити 
було простіше, ніж виростити поголів'я м'ясної 
худоби.

Ще в 1932 році Анастас Іванович Мікоян 
ввів на підприємствах громадського харчуван-
ня «рибні дні». 26 жовтня 1976 року ініціатива 
Мікояна був «оживлена» постановою ЦК КПРС, 
причому з конкретним зазначенням: «рибним 
днем» оголошувався четвер.

Міністр рибного господарства СРСР Олек-
сандр Якимович Ішков на керівних посадах у 
галузі працював з сорокових років. Він переко-
нав Леоніда Брежнєва і главу уряду Олексія Ко-
сигіна, що зуміє забезпечити радянських гро-

мадян морепродуктами в повному обсязі.
Радянська рибна галузь дійсно розвивала-

ся стрімко, обсяги видобутку риби росли, й Іш-
ков були надані широкі повноваження. Зокре-
ма, від Мінторгу до відомства Олександра Яки-
мовича перейшло право на реалізацію вилову.

Будучи у відрядженні в Іспанії, міністр звер-
нув увагу на те, як виглядають сучасні європей-
ські рибні магазини, і загорівся ідеєю створити 
в СРСР щось подібне.

Ішков свого домігся: в Радянському Сою-
зі з'явилася мережа спеціалізованих магази-
нів «Океан», які вражали покупців як новітнім 
обладнанням і широким асортиментом, так і 
люб'язністю продавців.

Радянські громадяни дійсно «підсіли» на 
рибу, страви з якої виходили смачними і кошту-
вали зовсім небагато в порівнянні з м'ясом. 
Мережа «Океан» демонструвала відмінні показ-
ники, а Леонід Брежнєв готувався нагороджу-
вати міністра Ішкова черговим орденом.

Гульвіси з «Океану»
І тут дуже недоречно — інцидент з чорною 

ікрою, яку видавали за кільку.
Одночасно в КДБ надійшов сигнал від пред-

ставників спецслужб дружньої Чехословаччи-
ни: два високопоставлені радянські чиновники, 
які знаходяться зараз у країні, гуляють на ши-
року ногу, а також проявляють інтерес до скуп-
ки коштовностей. Гульвісамии виявилися гене-
ральний директор торгово-виробничої фірми 
«Океан» Юхим Фельдман і директор одного з 
магазинів мережі «Океан» Володимир Фішман.

Розробка Фельдмана і Фишмана показала, 
що обидва мають намір емігрувати до Ізраїлю 
і потихеньку переводять в коштовності великі 
суми радянських грошей. Причому суми настіль-
ки великі, що вони навіть теоретично не могли 
бути результатом чесного накопичення. Як вже 
говорилося, Міністерству рибного господар-

ства були надані широкі повноваження щодо 
реалізації продукції. Куратором мережі магази-
нів «Океан» став заступник Олександра Ішкова 
Володимир Ритов на прізвисько Боцман.

Невситима жага наживи
Міністр Ішков, піклуючись про успіх доруче-

ної справи, вибив для відомства особливі умо-
ви роботи. 0,1% вилову (дрібна риба, неконди-
ція) дозволялося списувати як надлишок. Запо-
взятливі співробітники дуже швидко стали ро-
бити бізнес на продажу надлишків.

Крім того, магазинам мережі «Океан» до-
зволялося списувати 10% замороженої риби, 
яка втратила товарний вигляд. Задум полягав у 
тому, що ніякої «осетрини другої свіжості» на по-
лицях перебувати не повинно. Насправді ж спи-
сували дефіцитні сорти риби, які потім реалізо-
вували «наліво».

При мережі «Океан» діяли також кафе і рес-
торани, де якраз успішно і збувалося те, що спи-
сувалося. На «ура» в магазинах розходилися і 
заморожені напівфабрикати: новинка для Ра-
дянського Союзу в сімдесяті. На виробництві 
напівфабрикатів теж можна було заощадити, 
відправивши частину сировини на перепродаж.

Як з'ясувалося, банка з чорною ікрою за-
мість кільки стала випадковим проявом неви-
димого для публіки, але відмінно налагоджено-
го каналу постачання неврахованої чорної ікри 
з рибозаводів у Москву. Володимир Фішман се-
ред колег отримав неофіційне звання «ікряно-
го короля» столиці. Він пішов далі, налагодивши 
поставки чорної ікри за кордон.

Прибутки у ділків нелегального бізнесу були 
казковими. Правда, той же Фішман відмінно ро-
зумів, що вічно залишатися в тіні не вийде, тому 
і став готуватися до від'їзду в Ізраїль.

У тенетах слідства
Слідчі, які розбиралися в схемах «рибної 

мафії», дуже скоро відчули протидію сильних 

світу цього. Лише втручання глави КДБ СРСР 
Юрія Андропова, який підтримав розслідуван-
ня, дозволило продовжити роботу.

Оперативно-слідча група, до складу якої 
увійшли близько 120 чоловік, зуміла підібра-
тися до заступника міністра Володимира Ри-
това. Той спочатку тримався впевнено і навіть 
нахабно, але свідчення його підлеглих були 
вельми серйозним аргументом. Зрозумів-
ши, що з урахуванням обсягів махінацій йому 
може світити найсуворіше покарання, Боцман 
заговорив.

Показання Ритова не залишали сумнівів: 
система махінацій, хабарів та інших фінансових 
зловживань охопила всі міністерства. Навіть 
якщо якийсь директор магазину мережі «Оке-
ан» хотів працювати чесно, йому швидко пояс-
нювали правила гри.

У магазин принципового керівника просто 
тижнями не надходив ліквідний товар, у резуль-
таті колектив не виконував план, а це призво-
дило до позбавлення премій. У підсумку дирек-
тор вирушав до потрібної людини з конвертом, 
і на наступний день у магазин вже прибували 
машини з кращими видами риби.

Вище — не можна
У слідства не було сумнівів: обсяги розкра-

дань в сотні тисяч радянських карбованців не 
могли стати можливими без участі фігур, ран-
гом вище, ніж заступник міністра. Оперативни-
ки підступилися впритул до міністра Ішкова, а 
також ряду партійних функціонерів.

І тут пролунав такий гучний сигнал «стоп», 
що йому нічого не міг протиставити навіть все-
сильний Андропов. Олександра Якимовича Іш-
кова тихо провели на пенсію, а головною фігу-
рою у справі став Володимир Ритов.

Заступника міністра рибної промисловості 
засудили до розстрілу, Фельдмана і Фишмана 
засудили на 12 років позбавлення волі. Всьо-
го ж до кримінальної відповідальності було при-
тягнуто близько півтора тисяч осіб.

«Рибна справа» підкосило мережу «Океан». 
У вісімдесяті колишнього блиску магазинів уже 
не було, а потім вони і зовсім зникли.

Справи «рибної мафії» будуть стрясати Ро-
сію і після розвалу СРСР. Правда, потрібно ви-
знати, що радянські «мафіозі» були куди гуман-
ніші: в сімдесяті до «розборок», перестрілок і 
вбивств на замовлення справа не доходила. 
Кожна епоха диктує свої правила життя.

Сайт «Аргумент», 02. 04. 2019.
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Повідомляє Національний 
архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»

Міжнародна туристична 
виставка UITT’2019 

«Україна – подорожі та туризм»
У Києві наприкінці березня відкрилася ця 

найбільша міжнародна туристична виставка 
країни. Це щорічне місце зустрічі міжнародних 
туристичних організацій, інших структур, при-
четних до туризму. 

Долучився до виставки і заповідник «Чер-
нігів стародавній». Були видані і представлені 
нові буклети з прайс-листом та сучасні флає-
ри. Наукові співробітники заповідника зустрі-
лися з колегами з туристичних фірм інших міст 
та областей, обговорили шляхи співпраці.

До Міжнародного дня 
пам’яток і визначних місць

18 квітня у світі відзначається Міжнарод-
ний день пам’яток і визначних місць.

З нагоди свята в заповіднику проведено 
низку культурно-просвітницьких заходів. Зо-
крема,17 квітня проведена публічна лекція 
«Свята обитель Єлецької гори». Цього ж дня у 
приміщенні Колегіуму (на Валу) відкрито ви-
ставку «Повернуті з небуття». В експозиції — 
археологічні знахідки, виявлені у 2018 році 
науковцями на території Окольного граду Чер-
нігова. Представлені й реставровані ікони та 
інші музейні предмети з фонду заповідника. 
18 квітня вхід на виставку безкоштовний.

Новий збірник 
«Карнабідівські читання»
У березні вийшов збірник наукових праць 

«Карнабідівські читання», випуск 4. Він вклю-
чає матеріали наукової конференції «Карна-
бідівські читання», що пройшла в заповіднику 
4-5 жовтня 2018 року. Тема публікацій — іс-
торія, археологія, пам’яткии архітектури Чер-
нігівщини, ряд статей висвітлює історію інших 
регіонів України.

Ось деякі з публікацій збірника. 
Василенко Андрій, «Археологічні знахідки 

(віконне скло) на території Троїцько-Іллінсько-
го монастиря в Чернігові».

Васюта Олег, «Олег Гориславич: людина і 
князь».

Гейда Ольга, «Ремонтні роботи в церквах 
міста Чернігова на початку ХІХ ст.».

Глухенький Андрій, «Діяльність синодальної 
релігійної громади Борисоглібського собору 
Чернігова у 1925-1933 роках».

Лящук Наталія (заповідник «Поле Берес-
тецької битви»),

«Михайлівська церква ХІІ ст. на «Козацьких 
могилах»: історія і сучасність».

Нижник Людмила, «Метричні книги 
П’ятницької церкви 1876-1898 рр. як джере-
ло інформації про становий склад парафіян».

Потапенко Світлана, «Чернігово-Сіверщи-
на в документах Віденського архіву роду Розу-
мовських (1757-1799 рр.)».

Руденок Володимир,«Болдині гори у Черні-
гові: (питання топографії та топоніміки)».

У збірнику також вміщена біографія відо-
мого арзхитектора, поціновувача чернігів-
ських старожитностей Андрія Карнабеда.

Новинка у заповіднику: 
День неспішного мистецтва

6 квітня у Борисоглібському соборі прове-
дена акція «День неспішного мистецтва». Поці-
новувачі старовини оглянули унікальну пам’ятку 
ювелірного мистецтва козацької доби — цар-
ські срібні врата, які були створені завдяки ме-
ценатській діяльності гетьмана Івана Мазепи.

Бажаючі також могли придбати брошуру 
про цю пам`ятку «Мазепина брама», видану у 
грудні 2018 року заповідником.

День неспішного мистецтва був ініційова-
ний у США у 2008 році як можливість для від-
відувачів музеїв присвятити експонатам біль-
ше часу. 

Щойно в Чернігові у се-
рії «Бібліотека краєзнав-
ця» вийшла ця цікава кни-
га про наших земляків — 
уродженців Чернігівщини, 
учасників визвольних зма-
гань 1917 — 1921 років, 
які воювали в Армії Укра-
їнської Народної Республі-
ки, Армії Української Дер-
жави, очолюваної гетьма-
ном Скоропадським. Тут 
біографічні довідки 624-х 
діячів. Додано спогади де-
кого з них. 

Автор книги, і це його 
не перше подібне видан-
ня, — відомий чернігів-
ський дослідних історії, 
краєзнавець Олександр 
Ясенчук. Він працює в 
Культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо», очо-
лює обласну організацію 
«Самооборони Майдану». 
Ось передмова автора до 
книжки. 

Цей довідник підготовле-
но як продовження проекту 
«Інтелектуальна Самообо-
рона», мета якого – донести 
правдиву інформацію про 
історичні події до мешкан-
ців прикордонних з Росією 
територій, перш за все Чер-
нігівщини. Адже, володіючи 
правдивими знаннями про 
події, зокрема становлен-
ня Української держави, ми 
отримуємо надійне щеплен-
ня від хвороби під назвою 
«русскій мір». 

Ця книга є результатом 
проекту «Чернігівці в Україн-
ській Революції», який реалі-
зує ГО «Атенеум» (голова Єв-
геній Малецький) в рамках 
Програми сприяння розви-
тку інститутів громадянсько-
го суспільства на 2016–
2020 роки – «Чернігівська 
громада», на підставі рішен-
ня конкурсної комісії Де-
партаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю Чернігівської 
облдержадміністрації. 

…Уродженці кожного на-
селеного пункту Чернігів-
щини брали участь у націо-
нально-визвольній бороть-
бі початку ХХ ст., проте вна-
слідок бурхливих історичних 
подій маємо обмежену ін-
формацію про небагатьох з 
них. Така ситуація склалася 
з двох причин: через відсут-
ність достатньої уваги з боку 
істориків, отже – недослі-
дженість джерельної бази, з 
іншого боку – дефіцит відпо-
відних документів. 

У своїй роботі перш за 
все я спирався на праці до-
свідченого дослідника Ві-

ктора Моренця (Моренець 
В., «Земляки Миколи Міх-
новського в боротьбі за 
Українську державність», К., 
2012; Моренець В., Шевчен-
ко В., «Ічнянці в Армії УНР», 
Чернігів, 2013); знаного іс-
торика й журналіста, к.і.н. 
Ярослава Тинченка — «Офі-
церський корпус Армії Укра-
їнської Народної Республі-
ки (1917 – 1921)», кн. І., К. 
2007, кн. ІІ, К., 2011; дослі-
дження — Литвин М. Р., На-
уменко К. Є., «Збройні сили 
України І половини XX ст. Ге-
нерали і адмірали», Інсти-
тут українознавства імені І. 
Крип'якевича НАН України, 
Львів — Харків, 2007).

Використав і чотиритом-
ник, виданий за редакцією 
Я. Тинченка, — «Книга учета 
лиц, состоявших на особом 
учете бывших белых офице-
ров в органах ГПУ Украины», 
кн. І, ІІ, ІІІ, ІV, Харків, 2011 – 
2012, де зафіксовано дані 
про більш ніж 21 000 офі-
церів антибільшовицьких 
армій, що вціліли й залиши-
лися проживати на терито-
рії УРСР. Чимало в цих збір-
никах прізвищ уродженців 
Чернігівщини, переважно 
– вояки Білих армій, проте 
вагомий відсоток старшин і 
українських армій. 

Дуже тяжко на душі ста-
ло, коли я зіставив прізви-
ща офіцерів з «Книги уче-
та лиц…» з прізвищами ре-
пресованих людей з видан-
ня «Реабілітовані історією…» 
(по Чернігівській області) , 
де наведені дані щодо чер-
нігівців, розстріляних та 
ув’язнених радянською вла-
дою. Збіг був у кожному дру-
гому випадку, і це при тому, 
що на сьогодні томів «Реабі-
літованих історією» видано 
всього шість і перелік пріз-
вищ репресованих доведе-
но тільки до літери «О». 

Таким чином, доля по-
ловини старшин Україн-
ської армії, що повернули-
ся на Батьківщину, повірив-
ши амністії, оголошеній ра-
дянською владою, тих, кого 
здолала туга за рідними та 
батьківщиною, після відхо-
ду до Польщі разом з Армі-
єю УНР, завершилася у чер-
нігівській в’язниці у 1930-
х рр., а їхні тіла, скоріше за 
все, спочивають на місці по-
ховання жертв радянських 
репресій під селом Халявин 
Чернігівського району. 

Невелика частина стар-
шин, яка емігрувала до за-
хідних країн, стали поважни-
ми діячами еміграції і зали-
шили спогади про ті буремні 
події, як, наприклад, чернігі-
вець, генерал Армії УНР Ар-
кадій Валійський, що помер 
у США у 1976 р. 

Майже рівноцінна за 
числом частина старшин об-
дурила органи держбезпе-
ки СССР: вони змінили міс-
це проживання, скоригу-
вали біографію… і вижили. 

Показова тут історія керів-
ника політичної розвідки Ар-
мії УНР (аналог теперішньо-
го СБУ), уродженця села Си-
нявка Менського району Ва-
силя Шкляра, який настільки 
міцно засвоїв ази конспіра-
ції, що навіть його доньки 
тільки зі здобуттям неза-
лежності України дізналися, 
ким був їхній тато, і помер 
він у середині 1950-х років 
у м. Комарно Львівської об-
ласті у власному ліжку. 

Деякі з тих, чиї дані вмі-
щено в цьому виданні, вою-
вали в Українській Галиць-
кій Армії, брали участь у Дру-
гій світовій війні: в загонах 
Карпатської Січі (як уродже-
нець невеличкого хутора 
біля містечка Березна Ми-
хайло Білозерський), в УПА, 
в дивізії «Галичина» і навіть 
у Червоній армії. Соціальний 
стан вояків – переважно се-
ляни й козаки, помітний від-
соток міщан, є вихідці з ду-
ховенства, дворянства, куп-
ці, робітники. 

Щодо національного 
складу, загалом це українці, 
проте є незначна кількість 
росіян, білорусів, євреїв, по-
ляків. 

Географічні дані у біогра-
фіях наведені згідно сучас-
ного територіального поділу.

Яка ж усереднена біо-
графія героїв цього довідни-
ка? Це досить молоді люди 
– 1890 – 1900 р.н., зі стану 
селян чи козаків, уроджен-
ці півдня Чернігівщини (те-
риторії, яка була більш ба-
гата й національно свідома). 
Дуже багато вояків Армії 
УНР дали Прилуки й Черні-
гів. Цікаво, що чимало воя-
ків Армії УНР пройшли через 
службу в білогвардійських 
формуваннях Денікіна, 
куди їх мобілізували восени 
1919 р. 

Чимало чернігівців бра-
ли участь у Другому Зимо-
вому поході й загинули під 
Базаром – були розстріляні 
червоними. Проте, зважаю-
чи на об’єктивні обставини, 
не можна вважати, що дані, 
які надали козаки під час до-
питу, є правдивими. 

Є в цій книзі й кілька бі-
ографій жінок, які бороли-
ся за створення незалежної 
України.

Для кращого розуміння 
тих подій наприкінці книги 
наведено спогади безпосе-
редніх учасників бойових 
дій на теренах Чернігівщи-
ни з російськими більшо-
вицькими військами. Це зо-
крема, унікальні спогади со-
тника «Вільного козацтва» 
м. Чернігова Миколи Яно-
ва «Кіш Українського Віль-
ного Козацтва в Чернігові», 
що розповідають про ситу-
ацію в Чернігові напередод-
ні та під час наступу військ 
Муравйова, участь черні-
гівських «Вільних козаків» у 
бою під Крутами та парти-
занські акції. Надруковані 

вони були у 1973 р. в органі 
«Українського Вільного Ко-
зацтва» – часописі «Україн-
ське козацтво», що виходив 
у Чикаго, США.

Спогади Івана Ремболо-
вича, організатора «Вільно-
го козацтва» на Городнян-
щині, «1918 рік на Черні-
гівщині» більш відомі ши-
рокому загалу і органічно 
доповнюють спогади М. 
Янова. Зокрема, у спогадах 
Івана Ремболовича йдеться 
про партизанську бороть-
бу «Вільного козацтва» з ро-
сійськими військами, ситуа-
цію на Городнянщині під час 
Гетьманату – боротьбу із 
більшовиками, оборонні бої 
за Чернігівщину із загонами 
М. Щорса. 

Більш чітке розуміння 
подій на Чернігівшині почат-
ку 1918 р., вже після Крут, 
дають спогади на ті часи по-
встанця і гімназиста Олек-
сія Батюти «Перша смерть», 
що були занотовані 29 лис-
топада 1922 р., у час його 
навчання в Українській гос-
подарській академії у Подє-
брадах (Чехословаччина). З 
них стає зрозуміло, що вла-
ду російські більшовики на 
Чернігівщині значною мі-
рою втратили ще до прихо-
ду німців у 1918 році, в ре-
зультаті дій українських по-
встанців. 

Значно увиразнюють 
картину і дають нове розу-
міння спомини Никифора 
Авраменка – коменданта 
штабу Окремої Запорозької 
дивізії, Анатолія Тарнав-
ського – сотника Запорож-
ців та Петра Дяченка – ко-
мандира окремого «парти-
занського» куреня в скла-
ді Запорожців. Ця частина 
влітку та на початку осені 
1918 р., в часи Гетьмана-
ту Павла Скоропадського, 
охороняла від постійних на-
падів російських диверсан-
тів північний кордон Укра-
їнської держави – Старо-
дубщину, сучасну південну 
частину Брянської області 
Російської Федерації.

Спогади редаговані згід-
но з сучасним правописом. 

Дане дослідження – це 
вшанування пам'яті десят-
ків тисяч чернігівців, учас-
ників Української Револю-
ції, тих, яких ми знаємо і не 
знаємо, тих, що загинули на 
фронтах і що померли в ла-
заретах, отримали кулю від 
ката у стінах тюрем і тих, хто 
уникнув арешту, обдурив-
ши органи радянської держ-
безпеки, хто похований на 
цвинтарях у чужих краях і 
залишили після себе спога-
ди, і тих, чиї кістки розкидані 
по полях боїв… 

Спіть спокійно, козаки, 
наші діди і прадіди. Ми моли-
тимемося за Вас. Ми дося-
гли мети, яку Ви поставили: 
Україна – є. Україна – буде! 

Олександр ЯСЕНЧУК

«600 біографій: 
генерали, старшини, козаки»



№149   18 квітня 2019 року№149   18 квітня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ історії Чернігівщини 1313

Батурин — гетьманська столиця Степан Ніс: 
людина незвичайної долі

Степан Ніс народився 6 травня 
1829 р. у селі Понори Конотопсько-
го повіту Чернігівської губернії (нині 
Талалаївського району Чернігівської 
області). Походить з родини збідні-
лих поміщиків, яка мала глибоке ко-
зацьке коріння. Хлопцю з дитинства 
прищеплювали повагу до україн-
ського народу, його обрядів та зви-
чаїв. Змалку він розмовляв україн-
ською мовою. 

Закінчив медичний факультет 
Київського університету. У 1858-
1863 роках проживав у Чернігові, 

працював земським лікарем. Цікавився народною медици-
ною, знав багато народних пісень, вивчав історію і етнографію. 
Зібрав багато приказок, прислів’їв, які публікував у «Черни-
говських губернських ведомостях» та «Черниговском листке». 
Брав участь у драматичному гуртку «Товариство, що любить рід-
ну мову». Писав літературні твори з життя селян та козаків, які 
ґрунтувалися на народних переказах і життєвих історіях його 
знайомих. 

Степан Ніс був людиною прогресивних поглядів, тому до 
кола його спілкування входили свідомі українці — відомі діячі 
науки і культури Леонід Глібов, Опанас Маркович, Олександр Ла-
заревський. Вони розповсюджували українські книжки, портре-
ти українських письменників, колекціонували українські старо-
житності, влаштовували вистави, носили національний одяг.

Патріотично налаштовані українці часто збиралися у будин-
ку Степана Даниловича на Богоявленській вулиці, називаючи це 
місце «Курінь», а самого Степана жартома — «Курінним отама-
ном». Тут обговорювалися питання відновлення народних звича-
їв і поширення народної культури серед жителів Чернігова. 

Їхня діяльність викликала невдоволення у чернігівського 
губернатора за так звані «малороссийские стремления», тож 
представники «Громади» — організації, створеної на основі «Ку-
реня», переслідувалися таємною поліцією.

В Україні репресій зазнавали відомі діячі О. Кониський, П. 
Чубинський, П. Єфименко, В. Лобода. Наш земляк Степан Ніс 
був заарештований і засуджений за зберігання книг револю-
ційного змісту та поширення українських книжок (у справі І. 
Андрущенка, члена московської організації «Земля і воля»). У 
1863 р. Степан Ніс був засланий на поселення до Новгород-
ської губернії на 10 років. Перебуваючи на чужині, він мріяв 
скоріше повернутися на батьківщину.

Після повернення з заслання з 1886 р. працював у Черніго-
ві, видав тут книгу «У всякого народа своя природа». У 1891 р. 
переїхав працювати лікарем до Городні, де боровся з епідемія-
ми, обслуговував базари і в’язниці. Помер у 1900 році у Горо-
дні, де і похований.

Діяльність і творчі надбання Степана Носа міцно увійшли 
до історії Чернігівського краю. Тож у 2016 р. на честь відомого 
українського письменника, фольклориста, етнографа, громад-
сько-політичного діяча уродженця Чернігівщини Степана Дани-
ловича Носа в Чернігові названо вулицю (колишня вулиця Ар-
кадія Гайдара).

Міла КРАВЧЕНКО, 
бібліограф Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва

Старовинна друкарня
300 років у Чернігові існувала друкарня, що була однією з 

кращих в Україні. Розповідає Інна Непотенко, кандидат історич-
них наук, науковий співробітник Національного заповідника 
«Чернігів стародавній».

«Ми, чернігівці, повинні пишатися, що в XVII столітті наше 
місто було осередком не тільки козацького полку, а й духовного 
розвитку. Цікаво знати, які книги тоді видавали, яких авторів? 
Подивитись ілюстрації-гравюри.

Гравери були надзвичайно професійні – на дереві та мета-
лі відбувалося здійснення відбитку на форту, тобто на титульний 
лист. Більшість книг – це видання Лазаря Барановича та Іоанна 
Максимовича.

Таку конкурентоспроможну з Києвом і Львовом друкарню 
на Чернігівщині створив Архієпископ Лазар Баранович. Усе ви-
робництво книжок здійснювалось ручним способом. А найдо-
рожчою сировиною був папір, який колись виробляли не з де-
рева, а з ганчір’я. У друкарні було 10 співробітників, які ходили 
по хатах і збирали його.

Потім ганчірки рвали на волокна, щоб легше було замочу-
вати. Складали в казани, і там, у воді, вони варилися, потім за-
стигали, далі їх перетирали, щоб вода пішла й залишилася во-
локниста основа. Під пресом воду вичавлювали, і висихав сам 
листочок. Коли була тепла гарна погода, сушили як звичайне 
ганчір’я – на мотузках.

Друкарня розпочинала діяльність у Новгороді-Сіверському. 
З часом усе устаткування перевезли до Чернігова. Визначити, 
де саме була надрукована та чи інша книга, можна за спеціаль-
ним водяним знаком. Щодо Чернігова, то це водяні знаки із зо-
браженнями Троїцького собору, гетьмана Івана Мазепи, Івана 
Максимовича.»

Чернігівська друкарня була єдиною на Лівобережній Украї-
ні. За час її існування видано 154 книги. Серед них букварі, по-
лемічна література, панегірики та богослужбові книги. Майже 
всі вони були у форматі А5. Лише «Анфологіон» видали у вдвічі 
більшому розмірі. Цю книгу та інші стародруки можна побачити 
в Колегіумі та Історичному музеї.

Археологічні знахідки дають підста-
ву стверджувати, що найдавніше виго-
товлення дитячих глиняних іграшок було 
поширене у Стародавньому Єгипті ще у 2 
тис. до н. е. Для кожного історичного пе-
ріоду характерні свої іграшки, оскільки 
розвиток духовної культури позначаєть-
ся не лише на змісті дитячих ігор, а й на 
тематиці та формах іграшок.

Глина здавна слугувала матеріалом 
для виготовлення дитячих іграшок – ан-
тропоморфних чи зооморфних фігурок, 
свистунців, брязкалець тощо. На тери-
торії Чернігово-Сіверщини найдавніші 
прототипи іграшок виявлені в с. Мезин 
Коропського району. Це фігурки у вигля-
ді пташки, вовка чи собаки, виготовлені 
з мамонтового бивня приблизно 25 тис.
років тому. У ІV-ІІІ тис. до н. е. трипільці 
робили керамічні жіночі статуетки, різно-
манітні фігурки тварин та їх дитинчат, які 
символізували плодючість. 

У другій половині ХVІІ ст., внаслідок 
активного розвитку в Україні ярмарко-
вої торгівлі, розпочалося масове вироб-
ництво таких забавок на продаж. Жоден 
ярмарок не обходився без глиняних ко-
ників, баранчиків, півників, розписаних 
кольоровою глиною і покритих прозорою 
поливою.

Такі іграшки робили скрізь, де були 
поклади глини. Проте це було ніби друго-
рядною справою в гончарному виробни-
цтві. Виготовленням іграшок займалися 
переважно діти віком 10-15 років, хоча 
робили їх, звичайно, і самі гончарі та їхні 
дружини. Можна зробити припущення, 
що глиняні іграшки, знайдені в Батурині, 

є саме таким «супутнім» продуктом бату-
ринських гончарів.

Червону, сіру чи білу глину змішува-
ли з дрібним просіяним піском і розводи-
ли водою, перетворюючи у в’язке тісто. З 
нього і ліпили іграшки. Спочатку їх просу-
шували на вітрі, а за кілька днів — обпа-
лювали.

У експозиції Музею археології Бату-
рина є три зразки глиняних іграшок – сви-
щиків, з них два у вигляді коників. Ці іграш-
ки датуються ХVІІІ ст. Для наших предків 
іграшка-свищик була магічним інструмен-
том, здатним викликати вітер, дощ, відля-
кувала нечисту силу. Їх використовували 
під час культових дійств, ігрищ, свят. Піз-
ніше свистунці втратили сакральний зміст 
і перетворилися на дитячу іграшку, оригі-
нальний музичний інструмент. 

В експозиції Музею археології є два 
фрагменти «коників-свищиків», цілих 
іграшок не знайдено. Один з них виявле-
но у 1969 р. біля палацу Розумовського. 
Іграшку виготовлено з червоної глини з 
домішкою піску, тулуб вкритий горизон-
тальними смугами, нанесеними корич-
невою фарбою. Втрачена задня части-
на, передня нога та вушка оббиті. Другий 
свищик виготовлений з жовтої глини із 
домішкою піску, втрачена голова та ноги.

Третій зразок - «баранець-свищик», 
його виявлено у 2006 р. під час археоло-
гічних досліджень у Батурині на Посаді.

Виконаний з жовто-сірої глини, він із 
значними пошкодженнями. З боків при-
крашений колами, нанесеними коричне-
вою фарбою.

 Глиняне тісто всіх фігурок добре про-

мішане, випал рівномірний, добрий. У за-
дній частині виробів розміщені отвори 
для подачі повітря, на тулубі – по боках 
— для його виходу.

З середини ХХ ст. з розвитком про-
мисловості та поступового занепаду 
традиційного гончарного ремесла, а з 
1980-х років — з розвитком туристично-
го бізнесу, глиняна іграшка починає ви-
конувати декоративну функцію, стаючи 
не стільки елементом ігрової культури, 
скільки етнографічним сувеніром.

Наталія ЖЕЛІХІВСЬКА, 
науковець Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Коник-свищик XVIII ст. з фондів за-
повідника

З історії глиняної іграшки

4 квітня, ми відзначили 
день народження уроджен-
ця Чернігівщини, державно-
го діяча, публіциста, істори-
ка, воїна Роман Бжеського. 
У 1934-1935 роках він пере-
бував у польському концен-
траційному таборі Береза-
Картузька.

Розповімо ж про це до-
кладніше.

На початку 1920 р. Ро-
ман Бжеський перейшов ра-
дянсько-польський кордон і 
поселився у Кременці – тоді 
повітовому центрі Волин-
ського воєводства, де він за-
тримався на чверть століття.

Тут, у другій половині 
тридцятих, він вдруге одру-
жився — з Надією Кулик-На-
уменко. Працював дирек-
тором книгарні місцевого 
товариства «Просвіта». До-
речно підкреслити, що Р. 
Бжеський, імовірно, не мав 
вищої освіти, принаймні за-
кінченої, і всі свої неабиякі 
знання здобував самотуж-
ки, шляхом самоосвіти, – до-
ходять до висновку дослід-
ники В. Бойко та Т. Демчен-
ко у книзі «Роман Бжеський: 
Прелюдія поступу (Вістників-
ський доробок 1924/1934)».

Для кременецької мо-
лоді він читав лекції із укра-
їнознавства, що включало 
географію, історію, етногра-
фію, антропологію. Лектор 
вважав, що ця його діяль-
ність є головною. У пізнішо-
му листі до одного зі своїх 
слухачів він писав: «Щодо 
«курсів», то я для того осів на 
Волині, щоб провадити цю 
працю. Спочатку я особис-
то вишколював Голувка, Гав-
рилюка, Сойка і Трачука, по-

тім – Штуля, Жураківського 
і Тимофіїва. Після того вони 
взяли на себе вишкіл окре-
мих гуртків, які були створе-
ні і які не повинні були зна-
ти про існування інших по-
дібних гуртків. Підготована 
ними молодь проходила по-
тім у мене лише «Націона-
лізм» Д. Донцова і ще дещо».

У 1932 р. польська полі-
ція викрила мережу підпіль-
них гуртків, почалися аре-
шти учнів, у 1934 р. було за-
арештовано і їхнього настав-
ника. Бжеський перебував в 
ув’язненні з липня 1934 р. 
по березень 1935 р. у поль-
ському концтаборі Береза-
Картузька. Його було відкри-
то польською владою для 
ув’язнення політичних воро-
гів. Завдання табору було 
доволі просте – через фі-
зичну працю та відповідний 
вплив охорони «перевихова-
ти» в’язнів, зазначив у стат-
ті «Береза-Картузька: табір 
для тих, хто «вирізняється 
інтелігентністю і цим стано-
вить небезпеку» Святослав 
Липовецький у журналі «Ло-

кальна історія». 
Це був колишній монас-

тир, розташований на захо-
ді Білорусі. Табір мав дро-
тову огорожу під високою 
напругою. Арештанти носи-
ли полотняний одяг із круг-
лою полотняною шапочкою, 
на ногах — дерев’яні посто-
ли. У невеликі камери із це-
ментною підлогою набивали 
по 40 осіб. Щоб ув’язнені не 
сідали, підлога постійно по-
ливалася водою. Їм заборо-
нялося розмовляти. Долею 
в’язнів була виснажлива ро-
бота й голодний пайок. Жор-
стоке поводження з боку 
табірної адміністрації було 
нормою.

Через цей табір пройшли 
сотні українців, у тому чис-
лі членів Організації україн-
ських націоналістів. Зокре-
ма, в 1934 році у Березі-
Картузькій перебувало 200 
ув’язнених, у тому числі 120 
українських націоналістів, 
40 членів украй правої поль-
ської партії «ONR» (пол. Obоz 
Narodowo-Radykalny — На-
ціонально-радикальний та-

бір) і близько 40 членів Ко-
муністичної партії Західної 
України.

Короткий спогад про пе-
ребування Р. Бжеського за-
лишив Володимр Макар, 
громадсько-політичний діяч 
укнизі споминів «Береза-
Картузька». 

«Кімнати для хворих. Там 
я відпочивав собі цілий тиж-
день. Зі мною в той час пе-
ребували на ложі хвороби 
– Ярослав Сайко, з глибоки-
ми ятріючими ранами на но-
гах, професор Роман Бжесь-
кий, який застудив був силь-
но легені, впавши у крижану 
воду сажалки, Іван Мітрінга, 
Роман Котасіньські і мабуть 
ще хтось з українців. Жило-
ся нам у кімнаті хворих, як 
на Березу – не зле. Поліцаї 
ставилися до нас байдуже, 
заглядали до нас тільки при 
зміні варти і під час сигналів 
збору. Їжу приносили нам до 
ліжка, парашу за нас вино-
сили здорові друзі, – «чого ж 
тобі брате ще?» – жартували 
ми між собою. Ми могли собі 
до схочу розповідати всячи-
ну, дискутувати з Мітрінгою 
на теми москво-большевит-
зму і комунізму, а то й спо-
кійно дрімати. Двічі на день 
заходив до нас фельдшер 
Бальцежак, мала і груба по-
ліцейська креатура, який ви-
разно відрізняв поляків від 
українців у своїй «самари-
тянській» службі».

Ймовірно, що батько 
Бжеського, поляк за наро-
дженням, сприяв відносно 
швидкому поверненю сина 
додому, – висловлюють при-
пущення В. Бойко та Т. Дем-
ченко.

Олександр ЯСЕНЧУК

Роман Бжеський: 
чернігівець у польському концтаборі

Фото часів еміграції. Зліва направо: Улас Самчук, 
Євген Маланюк, Роман Бжеський, поет Чирський, 

Олег Штуль.
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Закінчення публікації з ви-
даної торік історико-краєзнав-
чої книги «КОВЧИН. Історія села 
від найдавніших часів до 1917 
року», про село Ковчин Куликів-
ського району — одне з найста-
ріших на Чернігівщині. Автора-
ми є уродженці цього села.

Несподівана хвороба й рапто-
ва смерть коханої дружини Олек-
сандри стали трагедією для свя-
щеника і його великого сімейства. 
Олександра Федорівна померла 
від сухот 2 травня 1875 р. у віці 33 
років, лишивши по собі п’ятьох ді-
тей. Найстаршому Петру було лише 
10 років, а найменшій Маріамні 
ледь виповнився рік. З того часу 
Параска Власівна – хресна ма-
тір дітей Деполовича – замінила 
їм рідну матір, оточуючи їх теплом 
і турботою. А Платон Григорович 
був для своїх дітей не лише бать-
ком – він став для них учителем і 
порадником.

Глибока віра, відповідаль-
ність за дітей і долю своєї пастви, 
підтримка близьких допомогли 
40-річному священику вистояти, 
не зламатися. Не зважаючи на 
прикрощі долі, він сумлінно слу-
жив людям, був діяльним учасни-
ком ковчинської громади. 

Активна громадська позиція 
батька позитивно вплинула на 
професійний вибір дітей. Майже 
всі вони отримали вищу освіту й 
обрали шлях служіння людям. Лі-
дія після закінчення гімназії стала 
вчителькою, Петро та Сергій – лі-
карями.

П. Г. Деполович помер 20 груд-
ня 1904 р. від швидкоплинного за-
палення легень. Його життя й по-
движницька діяльність становлять 
цілу епоху в історії Ковчина. Не-
змінним настоятелем Свято-Геор-
гіївської церкви він служив 36 ро-
ків і майже 30 років був попечи-
телем Ковчинської школи! Похо-
ваний біля церкви, якій віддав усе 
своє життя, та неподалік від шко-
ли, якій служив усією душею. 

Згадаймо й сподвижників П. Г. 
Деполовича, які разом з ним слу-
жили в ковчинському храмі. Це 
Павло Васильович Доброволь-
ський (1807 – 1895), котрий при-
був у село в 1844 р. і впродовж 
40 років служив церковним дия-
коном. Дячком був син покійно-
го батюшки Карпинського Єлисей 
Власович, паламарем – Пилип Во-
лодимирович Срібний, виходець із 
псаломницької династії, представ-

ники якої тривалий час служили в 
Георгіївській церкві. Паламарем 
був його батько, а згодом став і 
син – Василь Пилипович Срібний. 

З родини Деполовичів
Сергій Платонович Деполо-

вич народився у 1867 р. Був вій-
ськовим лікарем, брав участь у 
російсько-японській та Першій сві-
товій війні. На початку 1920 х рр. 
працював лікарем Березнянської 
лікарні. У червні 1924 го трагічно 
загинув від розбійного нападу біля 
містечка Березне. Поховали його 
на ковчинському цвинтарі біля 
церкви, поряд з могилою батька. 
Після зруйнування церкви, в часи 
панування атеїзму, ці поховання 
тривалий час лишалися недогля-
нутими. Проте майже завжди вони 
були огороджені, над ними буй-
но цвів бузок, а всі ковчинці зна-
ли, що там знайшли вічний спо-
кій Деполовичі. Над однією з уці-
лілих могил у 1983 р. встановили 
скромний цегляний надгробок з 
пам’ятною дошкою про С. П. Депо-
ловича.

Петро Платонович Деполо-
вич народився у 1865 р. Здобув 
медичну освіту. Від кінця ХІХ ст. 
до 1918 р. служив чернігівським і 
мглинським повітовим лікарем, а 
в 1918 –1941 рр. – лікарем Чер-
нігівської губернської, а згодом 
обласної лікарні, й усі ковчинці за 
потреби ходили лікуватися тільки 
до нього. У 1920 х рр. він був чле-
ном колегії Чернігівського губерн-
ського відділу охорони здоров’я, 
тимчасово виконував обов’язки 
його завідувача. П. П. Деполович 
залишив по собі значну науково-
медичну спадщину. Зокрема, по-
пулярним був його підручник із су-
дової медицини (1907 р.).

Деполович не забував своєї 
малої батьківщини й не втрачав 
зв’язків із селом, де минули його 
дитинство та юнацькі роки. Влас-
ним коштом сплачував щорічні 
грошові премії кращим учням Ков-
чинської школи. З певної суми за-
ощаджень, покладеної в банк, що-
року наростали відсотки – 25 ру-
блів, які П. П. Деполович переказу-
вав навчальному закладу. У 1906 
– 1914 рр. трьом кращим його ви-
пускникам видавали нагороди: 
одну – в сумі 9 рублів, дві інших – 
по 8. Стипендію П. П. Деполовича 
в Ковчині свого часу отримували 
Ганна Іллівна Бороденчик, Ганна 
Федорівна Лузан, Агафія (Ганна) 
Родіонівна Савалій, Поліна Анані-

ївна Срібна, Ілля Микитович Сріб-
ний, Настя Василівна Тураш, Уляна 
Іванівна Тураш, Яків Соломонович 
Якубов. 

Лідія Платонівна Деполович 
— найбільш відома представни-
ця родини Деполовичів, великий 
український педагог, методист по-
чаткової освіти, авторка буква-
рів, які видавали впродовж трьох 
десятиліть, читанок, задачників і 
численних посібників з навчання 
грамоти.

Лідія Деполович народилася 
14 листопада 1869 р. у с. Ковчи-
ні. Після навчання в місцевій зем-
ській школі вона в 1885 р. вступи-
ла до Чернігівської жіночої гімна-
зії, яку закінчила 1893 р. Педаго-
гічний шлях починала в Количівці 
(нині село Чернігівського району), 
де вчителювала в 1893 – 1901 
рр., а потім до 1908 р. була вчи-
телькою Ковчинської земської 
школи. 

У 1909 р. Л. П. Деполович пе-
реїхала до Чернігова і викладала 
в школах міста. А ще – позаклас-
на робота, завідування шкільною 
бібліотекою. Вона не просто чита-
ла уроки, а досліджувала дітей: ви-
вчала вподобання учнів, рівень їх 
знань і компетенції з різних питань.

Улітку 1909 р. Л. П. Деполович 
обвінчалася з Прокофієм Митро-
фановичем Чмелем, котрий похо-
див із заможних селян с. Количів-
ки (за метрикою батька був коза-
ком). У 1911 р. у них народився 
син Євген. Однак сімейне життя 
не склалося, і майже відразу піс-
ля народження сина подружжя ро-
зірвало стосунки, хоча офіційно 
розлучення було оформлене лише 
1920 р.

Педагогічні інтереси Л. П. Де-
полович були зосереджені на ме-
тодиці навчання в початковій шко-
лі. Професійні надбання і спостере-
ження Деполович викладала в по-
сібниках для навчання грамоти. У 
1920 х рр. вона створила свій пер-
ший авторський буквар «Нумо чи-
тати!», який побачив світ у Держав-
ному видавництві України 1926 р. 
Він був рекомендований як базо-
вий підручник для початкової осві-
ти й перевидавався у 1929 р. 

У 1927 р. Л. П. Деполович пе-
реїхала до Києва, де продовжила 
займатися вчительською діяльніс-
тю, а також складанням та впоряд-
куванням посібників для навчан-
ня грамоти. Доленосною для неї 
стала зустріч із відомим педаго-
гом того часу Олександром Матві-

йовичем Астрябом, прихильником 
реформування викладання шкіль-
них предметів у напрямку, який би 
спонукав учнів до самостійних ви-
сновків. Результатом їхньої співп-
раці став вихід у 1928 р. підручни-
ка «Математичний задачник. Пер-
ший рік навчання в міській труд-
школі». Того ж таки 1928 р. Л. П. 
Деполович видала підручник «Пер-
ша читанка». 

Важливою подією в педагогіч-
ній діяльності Л. П. Деполович ста-
ли знайомство і співпраця з Олек-
сандром Федоровичем Музичен-
ком, одним із засновників націо-
нальної системи освіти в Україні. У 
1930 – 1931 рр. вони видали «Ро-
бітну книжку для першого року на-
вчання (Буквар)», у 1933 –1937 рр. 
– буквар. 

У 1936 – 1940 рр. Л. 
П.Деполович активно працюва-
ла над створенням новаторських 
підручників для шкіл грамоти (для 
шкіл дорослих). У 1936 р. у співав-
торстві з Тамарою Гурвич з’явився 
її «Буквар для шкіл грамоти». А від 
1940 р. Л. П. Деполович вже одно-
осібно редагувала цей підручник. 
Майже до кожного з видань бук-
варів складалися методичні реко-
мендації «Як навчати грамоти за 
букварем».

Вершиною науково-методич-
ної діяльності Л. П. Деполович 
став авторський буквар 1938 р. й 
відповідні методичні рекоменда-
ції «Як навчати грамоти за буква-
рем Л. П. Деполович». Цей буквар 
– справжній довгожитель серед 
підручників. До 1956 р. його ви-
давали аж 19 разів! Загальний ти-
раж склав понад 10 мільйонів при-
мірників! 

Загалом видавнича діяльність 
Л. П. Деполович була вкрай на-
сиченою. Починаючи від 1926 р. і 
практично до останнього року сво-
го життя, Л. П. Деполович чи не що-
року публікувала власні посібни-
ки й підручники, які на багато ро-
ків пережили свого автора і вихо-
дили протягом 1944 –1956 рр., а 
підручники для навчання дорослих 
видавали до 1963 р. (8 видань). 

У 30 – 60 х рр. ХХ ст. підручни-
ки Л. П. Деполович були одними з 
найпоширеніших в Україні. Їх тира-
жі сягали до 1 000 000 примірни-
ків на рік. За букварями Л. П. Де-
полович навчилося читати не одне 
покоління українських школярів. 
Методика навчання читанню й по-
слідовність вивчення літер були 
настільки вдалими, що її буквар 

адаптували для навчання незря-
чих дітей (1948).

Буквар Л. П. Деполович пере-
тнув навіть кордон України та сві-
товий океан. Саме букварна час-
тина, розроблена нею (без змін!), 
стала основою українського бук-
варя, який видавали в Канаді в 50 
– 60 х рр. ХХ ст. 

Зауважимо, що й співавтори 
Лідії Платонівни, і її послідовники 
на ниві букваристики були відзна-
чені державними нагородами та 
високими званнями. Їй же – нічо-
го, бо, мовляв, «попівна».

Під час нацистської окупації 
України хвора 72-літня жінка зали-
шилася в Києві цілком самотньою. 
Старечим почерком писала що-
денник: листи до єдиної близької 
людини – сина Євгена, який пере-
бував у Росії. Вона розповідала, 
чому не змогла евакуюватися, про 
хаос у місті влітку-восени 1941 р. 
й перші дні окупації, трагедію Ба-
биного Яру, побутове життя киян. 
Ці листи так і не були відправлені 
адресатові.

На початку 1942 р. почався 
масовий від’їзд населення з Киє-
ва. Люди тікали до провінції, де ви-
жити було трохи легше. Л. П. Депо-
лович залишилася в Києві з кіль-
кох причин. По-перше, на той час 
вона була тяжко хвора й немічна. 
По-друге, їхати не було куди: черні-
гівський будинок Деполовичів зго-
рів ще в серпні 1941 р. Хвора жін-
ка плекала лише одну надію – на 
швидкий кінець війни й зустріч зі 
своїм сином. 

20 березня 1943 р. Л. П. Депо-
лович померла на 73 му році життя 
в окупованому Києві, так і не доче-
кавшись цієї зустрічі. Авторку бук-
варя поховали на Солом’янському 
кладовищі. Під величним хрестом 
на її могилі члени родини й зем-
ляки влітку 2017 р. встановили 
скромний надгробок. 

Пам’ять про видатного педаго-
га-методиста, авторку українсько-
го букваря свято бережуть її зем-
ляки. У Ковчині, де народилася й 
виросла Л. П. Деполович, одна з 
кращих вулиць названа її ім’ям, а 
в місцевому історико-краєзнавчо-
му музеї розміщено експозицію, 
присвячену родині Деполовичів. 
27 січня 2010 р. розпорядженням 
Кабінету Міністрів України ім’я Л. 
П. Деполович було присвоєне Ков-
чинській школі.
Сергій СПУТАЙ, Михайло МОРОЗ, 

Наталія ХАЛІМОН
Закінчення. Поч. в № 148.

Волкович Анатолій Ва-
сильович (2. 07. 1866–
1922/1923), священик, 
протоієрей. Народився у с. 
Жукітки Чернігівської гу-
бернії. Закінчив Духовну 
семінарію, 9. 08.1889 при-
йняв сан священика. З 3. 
02. 1894 до 12. 02.1918 
був полковим священиком 
13-го гусарського Нарв-
ського полку російської 
армії, був нагороджений 
Золотим наперсним хрес-
том на Георгіївській стріч-
ці, орденом Святого Во-
лодимира. З 17. 03. 1918 
— панотець Окремої За-
порізької дивізії військ 

Центральної Ради, з 6. 07. 
1918 — Кінно-гайдамаць-
кого полку ім. К. Гордієнка 
до часу його розформуван-
ня 23. 09. 1918. З 30. 09. 
1918 — панотець 1-го За-
порізького полку ім. П. До-
рошенка Армії Української 
Держави, з 12.01.1919 
— 11-ї гарматної брига-
ди Армії УНР, з 14.02.1919 
— 1-ї пішої запасної бри-
гади, з 22.03.1919 — 1-го 
пішого запасного полку 
до його розформування 
5.05.1919. З травня 1919 
р. — священик Запорізь-
кого кінно-козачого полку 
ім. К. Гордієнка, 

17.12.1919 був ін-

тернований поляками. З 
6.06.1920 — панотець 4-ї 
Київської запасної брига-
ди Армії УНР, згодом пе-
рейшов до 5-ї Херсонської 
дивізії. Був одружений, 
мав 4 дітей (залишились у 
Полтаві). Помер і похова-
ний в одному з таборів ін-
тернованих.

Людмила СТУДЬОНОВА,
краєзнавець

Чернігів
За виданням: Ярослав 

Тинченко, «Офіцерський 
корпус Армії Української 

Народної Республіки 
(1917 – 1921)», 

кн. ІІ , К., 2011 р.

Стара Чернігівщина

Ковчинські духівники

Священик Волкович

Прилуцькі козаки часів УНР
Фото з архіву історика Віктора Моренця
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Українські сатира й гумор

Приший кобилі хвіст 
З недавнього минулого

Начальник контори «Сіно» розпікав підлеглих:
— Протягом місяця ми уже вп’ятнадцяте 

збираємося на екстрену нараду, щоб загостри-
ти найсерйознішу увагу на поліпшенні заготівлі 
сіна. Але замість того, щоб мати високі показни-
ки, ми маємо ганебне відставання. Лише на од-
ній семенівській дільниці глибоко усвідомили 
відповідальність моменту і косять сіно за графі-
ком, а також випереджаючи графік...

Він витер спітнілого лоба і глянув у зал:
— Є хто з Семенівки?
— Є!
— Встаньте, нехай вас побачать люди.
З останнього ряду підвівся дідок і ніяково 

роззирнувся навколо. Начальник контори спо-
чатку здивовано закліпав очима, а потім упевне-
но продовжив:

— Ось, будь ласка. Ми вчасно зміцнили в Се-
менівці керівництво, хоч і в літах поставили лю-
дину, але бойову. Е-е-е... як ваше прізвище?

— Мантачка.
— Так от, — вів далі начальник контори, — я 

й на попередніх нарадах помічав, що добродій 
Мантачка уважно дослухався до кожного мого 
слова і робив відповідні висновки. І нехай вам 
буде соромно, бо семенівська дільниця — най-
важча. Там корч на корчеві, болото на болоті. 
Прошу вас на трибуну, шановний добродію Ман-
тачка, нехай про ваш досвід знають усі...

Дідок заходився розгублено м’яти бриля:
— Я того... Як би вам сказати...
— Сміливіше, — підбадьорив начальник кон-

тори. — Нам сьогодні треба обов’язково, як ка-
жуть у народі, докопатися, де зарито собаку. Бо 
що ж це воно виходить? Надворі — золота пора, 
а трава ганебно стоїть на пні...

— Я той... Я — пришийкобиліхвіст...
Начальник контори тріпнув головою:
— Шановні, прошу пробачення. Слово має не 

добродій Мантачка, а добродій Пришийкобиліх-
віст, який керує семенівською дільницею.

— Та ні, — ще більше розгубився дідок. — Се-
менівською дільницею керує Марченко.

— А ви хто? — притулив до лоба долоню на-
чальник контори.

— Я Мантачка.
— Із Семенівки?
— Із Семенівки.
— Ну, то виступайте.
— Як же я виступлю, як я — пришийкобиліх-

віст?
— Так хто ви такий?! — з притиском запитав 

начальник контори. — Мантачка, Марченко чи 
Пришийкобиліхвіст?!

— Я Мантачка, але пришийкобиліхвіст. Вони 
мені за це пообіцяли копицю сіна.

— За що? — заклубочилася пара над началь-
ником контори. — За те, що ви Пришийкобиліх-
віст?

— Еге, — показав дідок пом’ятим брилем на 
стільця. — За те, що ходжу сюди й сиджу в остан-
ньому ряду.

— Хто пообіцяв?
— Семенівські косарі.
— Сідайте, — важко провів рукою по облич-

чю начальник контори, немов одганяючи од себе 
мару. — Нехай хтось встане із Семенівки і по-
людському розкаже, що воно й до чого, а то ви 
мене так замантачили, що аж у голові пришийко-
биліхвіститься...

— Нема нікого із Семенівки, — знизав пле-
чима дідок.

— Як нема?! Я ж наказав усім косарям бути 
на нараді!

— Вони мене послали, — виправдовував-
ся дідок. — Я що? Я на пенсії. Пообіцяли копицю 
сіна, от і сиджу...

— А косарі що роблять?
— Косарі? — перепитав дідок. — Хлопці при 

ділі, траву косять...
— Передайте Мантачці...
— Так Мантачка — це ж я...
— Передайте Пришийкобиліхвосту, що я до-

беруся й до нього, й до косарів! А тепер продо-
вжимо нараду. Нам сьогодні за всяку ціну треба 
з’ясувати, де ж зарито собаку...

 Борис ПОЛІЩУК

Давайте поговоримо про україн-
ського письменника Антона Павло-
вича Чехова (1860-1904). Так, ви не 
помилилися: про українського. Якщо 
бути справедливим – про російсько-
українського. Багато в Україні і вже 
тим паче в Росії досі мало знають про 
те, що Чехов був УКРАЇНЦЕМ. «У моїх 
жилах тече українська кров», написав 
він.

«Україна дорога і близька моєму сер-
цю. Я люблю її літературу, музику і пре-
красну пісню, сповнену чарівної 
мелодії. Я люблю український 
народ, який дав світові такого 
титана, як Тарас Шевченко»», пи-
сав А. Чехов українському істо-
рику, письменнику, перекладачу 
та сходознавцю кримськотатар-
ського походження Агатангелу 
Кримському.

Чому українські корені Чехо-
ва так важливі? Справа в тому, 
що українці зіграли надзвичай-
но важливу роль у становленні 
російської культури, якої прак-
тично не існувало до 18 століт-
тя. І цього періоду культура схід-
ного сусіда України була не ро-
сійською, а московською. Саме 
слово «Росія» як назва нової ім-
перії було запропоноване Петру Першому 
українським письменником і церковним 
діячем Феофаном Прокоповичем. Якби 
не приєднання України, Московія не змо-
гла б ні утворити імперію і назвати її Ро-
сією, ні створити ту культуру, яку ми сьо-
годні знаємо. «Українці принесли з собою 
всю свою велику культуру, – писав мі-
ністр освіти України (1919), український 
історик єпископ Іларіон Огієнко (1882-
1972) в «Українській культурі» (1918). — Її 
вплив відбився на Москві на всьому жит-
ті: будівлях, малюванні, одязі, співах, му-
зиці, звичаях, праві, літературі і навіть на 
самій московській мові. Все життя скла-
далося тоді так, що ставало неможливим 
прожити без українця. Усіляких ремісни-
ків діставали з України». 

Навіть до початку 18 століття в Моско-
вії не було свого культурного класу, який 
пізніше отримав назву інтелігенції.

Її довелося, як завжди, імпортувати із 
заходу, тобто з України та Білорусі. У цих 
цілях Петро I в 1709 р. наказав скоротити 
число студентів Києво-Могилянської Ака-
демії з 2000 до 161 і перевести в Москву 
найкращі наукові сили. Серед них були 
Інокентій Гізель, Іоанникій Галятовський, 
Лазар Баранович, Дмитро Ростовський 
(Туптало), Стефан Яворський, Симеон По-
лоцький, вже згаданий Феофан Прокопо-
вич та інші. Вони-то і зіграли головну роль 
у розвитку культурного життя Московії. 

Незаконна ліквідація широкої автоно-
мії України (скасування Гетьманщини), що 
закінчилася розгромом Запорізької Січі 
військами Катерини II, призвела до того, 
що в Росії стало небезпечно бути укра-
їнцем і тим паче говорити на «мове». Це 
окрема розмова. Але треба пам’ятати, що 
безліч українських письменників і поетів, 
які перейшли в своїй творчості на росій-
ську мову, як і раніше, залишаються ЧАС-
ТИНОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Поді-
бно до того, як залишаються класика-
ми саме ірландської літератури ірландці 
Олівер Голдсміт, Джонатан Свіфт, Річард 
Стіл у 18 столітті, Семюел Беккет, Джеймс 
Джойс, Джойс Кері, Шерідан Ле Фаню, 
К. С. Льюїс, Т. Майн Рід, Чарлз Метью-
рін, Брем Стокер, Оскар Уайльд, Бернард 
Шоу, які писали по-англійському.

Чехов народився 29 січня 1860 року. 
Загальновизнаний класик світової літе-
ратури. За професією лікар. Почесний 
академік Імператорської Академії наук 
у галузі красного письменства (1900-
1902). Один з найвідоміших драматургів 
світу. Його твори перекладені більш ніж 
на 100 мов. Його п’єси, особливо «Чайка», 
«Три сестри» і «Вишневий сад», протягом 
більше ста років ставляться в багатьох 
театрах світу. До речі, його п’єси незмінно 
входять до репертуару багатьох театрів 
України. Існує музей Чехова в Сумах, вже 
не кажучи про його музеї в Ялті та Гур-
зуфі й фестиваль мистецтв «Дні Чехова 
в Ялті». У Ялті Чехов написав оповідання 
«Довгий язик», «Дама з собачкою», «Архіє-
рей», «Студент», «Нова дача», «Душка», «На-
речена», а також п’єси «Три сестри» і «Ви-
шневий сад». 

Таганрог, де народився Чехов, – як 
відомо, українське місто, вкрадене Мо-
сквою в України. А його батько Павло Іго-
рович Чехов народився на Полтавщині. У 
його родині вважали, що своє прізвище 
вони отримали від предка чеха.

Майбутній письменник з дитинства 
багато спілкувався і з батьком, і зі своєю 
бабусею, українкою Єфросинією Шимко. 
Фахівці добре знають, що в дитячі роки в 
будинку Чехових в Таганрозі (до речі, їх-
ній будинок – типово українська саманна 
хата) постійно звучала українська мова. 
Діти слухали українські пісні та грали в 
домашніх виставах по-українськи, напри-
клад, про «Чупруна та Чупруниху». Пізні-
ше письменник навіть відобразив у своїй 
творчості українські пісенні мотиви – «Не 
женися на багатiй» – у повісті «Три роки».

Все своє життя Чехов залучав себе 
до українців, він навіть вказав у перепи-
су населення свою національність як «ма-
лорос». Таке самовизначення національ-
ності письменником підтверджується у 
численних листах, де він незмінно нази-
ває себе малоросом (або загальновжи-
ваним в той час синонімом – «хохлом»). 

Ніжно люблячи Україну, Чехов не тіль-
ки із задоволенням там жив, подорожу-
вав і спостерігав народне життя, але й не 
раз запрошував друзів відпочити з ним у 
тих місцях. Він часто відвідував Харків-
ську і Полтавську губернії, а у Львові ку-
пив твори Шевченка українською мовою.

У 1888-1889 роках А. П. Чехов відпо-
чивав у Сумах. Тут він написав оповіда-
ння «Неприємність» і «Красуні», а також 
водевіль «Трагік мимоволі». Свої сумські 
враження він відобразив в оповіданнях 
«Іменини», «Нудна історія», п’єсах «Лісо-
вик» і «Чайка». Там, у Сумах, в 1889 році 
був похований молодший брат Чехова ху-
дожник Микола Чехов. Чарівність України 
вплинула на рішення письменника купити 
хутір у Полтавській губернії.

За спогадами і листами Чехова і 
його родичів, значний інтерес до україн-
ської культури прищепила письменнику 
сім’я українських поміщиків, потомстве-
них дворян Линтварьових. В їхній садибі 
в слободі Лука в Сумському повіті Чехов 
жив разом з родиною влітку 1888 і 1889 
років. Тут він лікував хворих, мав числен-

них друзів і знайомих. Звідси він вирушав 
подорожувати по Україні. 

Історик з міста Суми Наталія Вікторів-
на Лобко встановилa, що родоначальни-
ком роду Линтварьових був козацький 
сотник Андрій Марченко, тому припус-
кає, що ця сім’я отримала свої землі під 
час заселення Лівобережної України в 
нагороду за військову службу після Ви-
звольної війни українців від поляків під 
керівництвом Богдана Хмельницького. 
Особливо цікавив Чехова той факт, що 
предки Лінтварьових дружили з відомим 
філософом Г. Сковородою, а батьки – схи-
лялися перед Тарасом Шевченком. Дві 
доньки господарки садиби – Зінаїда Ми-
хайлівна і Олена Михайлівна Линтварьо-
ви – були одними з перших жінок-лікарів 
у Російській імперії.

Чехов також дружив з різними пред-
ставниками української інтелі-
генції, наприклад, з актрисою 
Марією Заньковецькою, яка 
вважається, головним прооб-
разом Ніни Зарічної з «Чайки». 
Антон Чехов вважав її талант 
«страшною силою».

Порушуючи закони Росій-
ської імперії, Чехов розсилав 
друзям і знайомим зарубіжні 
випуски української літерату-
ри, заборонені в Росії Емським 
указом: «Вельмишановний Пав-
ло Федорович, надсилаю Вам 
для бібліотеки трохи книг і, між 
іншим, три номери львівського 
журналу «Літературно-науковий 
вісник». Так як малоросійські 

журнали, що видаються в Австрії, наскіль-
ки мені відомо, не пускаються цензурою 
в Росію, то доведеться ці три номери три-
мати в бібліотеці під забороною» (Лист П. 
Ф. Іорданову).

Письменники України з увагою стежи-
ли за творчістю Чехова, цінували його но-
ваторський підхід до малої прози і його 
майстерність. Не раз надсилали Чехову 
свої книги з присвятами. Дуже високо 
відгукувалися про російського письмен-
ника М. Коцюбинський та І. Франко.

Навіть майбутній перший прези-
дент Української республіки М. Грушев-
ський друкував переклади чеховських 
творів у журналі «Літературно-науко-
вий вісник». Це були сім оповідань у січ-
ні 1899 і сім гуморесок в березні 1902. 
А в 1904 році у Львові був опублікова-
ний збірник оповідань «Змори» в пере-
кладі його дружини Марії Грушевської, 
чиї переклади Чехов особливо цінував: 
«Сердечно дякую за надіслані перекла-
ди моїх творів. Будьте люб’язні, напи-
шіть пані М. Грушевській, що, наскіль-
ки я розумію, переклади зроблені нею 
дуже добре, якби я знав її адресу, то по-
спішив би подякувати її саму» (Лист А.Є. 
Кримському).

Нагадаю, що російською мовою 
частково писали Євген Гребiнка і Мар-
ко Вовчок, навіть сам Шевченко (його 
проза). Тому насправді письменни-
ки-українці, навіть писавши тільки по-
російському, ніяк не можуть вважатися 
«не-українцями» і вилучатися з україн-
ської літератури. Україна може пишати-
ся не тільки багатою літературною рід-
ною мовою, а й тим, що значна части-
на російських письменників-класиків 
– Капніст, Наріжний, Сомов, Гоголь, Ку-
кольник, Погорельський, А. К. Толстой 
(правнук графа Кирила Розумовського, 
останнього гетьмана Малоросії), Дани-
левський, Чехов, Короленко, Аверчен-
ко, Зощенко, автор «Незнайки» Н. Но-
сов та інші – насправді були українця-
ми. Від такої спадщини не можна від-
мовлятися.

Андрій БЕЗСМЕРТНИЙ-АНЗІМІРОВ
 incognita.day.kiev.ua

Чехов як українець

Сцена з вистави А. Чехова «Чайка»
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на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», 

МФО 353586, № 26001051412408

Весело про серйозне

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Тверду копчену ковбасу легше чис-
тити, якщо перед цим її покласти на кілька 

хвилин у морозилку.
Якщо не вдається відкрити металеву кришку зі 

скляної банки з консервацією, її занурюють на кіль-
ка хвилин кришкою вниз в теплу воду, після чого банка 
легко відкриється.

Щоб подряпини на меблях зробити менш помітни-
ми, візьміть маленьку щітку, змочіть її в слабкому роз-
чині йоду і протріть подряпини.

Мускатний горіх має яскраво виражений го-
стрий смак і аромат. Додавати в їжу його потрібно в зо-
всім малих дозах, адже його передозування небажа-
не. Застосування: соуси, м'ясні та рибні фарші, випічка, 
солодощі, гарячі напої, овочеві консервації. Особливо 
добре поєднується з гарбузом, шпинатом, цибулею, 
морквою, капустою, картоплею.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Не переймайтеся, що 
саме оточуючі думають про 
вас: вони надто стурбовані 
тим, що думають про них. 

 Якщо є заради чого 
старатися, можна й пере-
старатися. 

 Є дещо, чого ми не 
можемо знати, але немож-
ливо дізнатися, що ж це 
таке. 

 Якщо роздивитися 
проблему уважно, виявить-
ся, що ви є частиною цієї 
проблеми. 

Було колись...
Немезіда — 

богиня помсти
Якось Гете і його меце-

нат герцог Веймарський, 
прогулюючись за містом, 
зайшли в селянський двір 
і попросили хазяйку напи-
тися. Господарка пійшла в 
дім, а герцог вирішив по-
жартувати: вхопив кота і 
вкинув у бочку з олією, що 
стояла поруч.

За кілька днів поет і 
герцог знову йшли тією ж 
дорогою. Герцог вирішив 
попросити пробачення за 
нікчемний жарт, заплатив-
ши селянці гроші за зіпсо-
вану бочку олії.

— Що ви, добродію,— 
відповіла селянка,— жод-
них збитків тут нема. Я по-
ставляю олію до двору гер-
цога Веймарського, а вони 
там усе з'їдять!

— Немезіда! — тільки й 
сказав Гете, багатозначно 
глянувши на вельможного 
жартівника.

Куточок 
гумору

Судячи з квитанції 
ЖЕД, з крана у мене тече 
«Боржомі», сміття вивозять 
на «Лексусі», домофон під-
ключений до роумінгу, а 
сніг прибирає голова об-
ласної адміністрації.

☺ ☺ ☺ 
Вчора я відкрив для 

себе новий світ. Я почув, 
про що говорять у марш-
рутках і на зупинках гро-
мадського транспорту, як 
гудуть машини і лаються 
водії, як кондуктори вима-
гають заплатити за про-
їзд і виганяють п’яних з 
автобусів…Я забув удома 
свій плеєр! ..

☺ ☺ ☺
«Дорога редакція! Вели-

чезна подяка вам за рецепт. 
Авокадо ми замінили відва-
реною картоплею, кревет-
ки – підсмаженим салом, 
але загалом рецепт салату 
з авокадо з креветками нам 
дуже сподобався.»

☺ ☺ ☺
Директор фірми натра-

пив на оголошення з про-
дажу того ж, чим торгує він 
сам, тільки дешевше, і ви-
рішив подзвонити. І впіз-
нав голос сторожа зі свого 
складу.

 На Земній кулі відомо понад 3,6 тис. ву-
гільних басейнів і родовищ, які в сукупності займа-
ють 15% території суші.

 Найбільша коли-небудь зафіксована людьми 
хвиля спостерігалася близько японського острова 
Ішигакі в 1971 році. Хвиля мала висоту 85 метрів.

 Льон цвіте всього півдня.
 На Північному полюсі 186 днів на рік не видно 

Сонця.
 Льоди та айсберги займають майже 10% тери-

торії Землі.
 Щодня бджоли нашої планети запліднюють 3 

трильйони квітів і виробляють 3000 тонн меду.

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, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних 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, краєз-
навство, дитяча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

тис. ву-
і й

Т
титиити, я

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

До цих пір Досі

Древні народи Давні народи

Другими словами Інакше кажучи

Другим разом Іншого разу

Думки співпадають Думки збігаються 

Дякую вас Дякую вам

З кожним роком збільшується 
кількість бажаючих навчатися за 
кордоном, але, на жаль, далеко 
не кожен може собі це дозволити.

Ми хочемо повідомити Вам 
чудову новину!!!

Величезна кількість Вищих 
навчальних закладів Польщі го-
тові прийняти саме Вас на БЕЗ-
КОШТОВНЕ навчання.

Зателефонуйте до нас та ді-
знайтеся деталі.

Номер: +480 536 248 958 
(Viber)

Безкоштовне навчання в Польщі — РЕАЛЬНІСТЬ

Ось дуже прості радощі 
Чхнути три або більше разів поспіль.
Хлюпатися ногами в воді.
Бачитити, що в книжці, яка тобі дуже 

подобається, залишилося ще багато не-
прочитаних сторінок.

Посковзнутися і не впасти. 
Сказати те ж, що і спортивний комен-

татор, але за секунду до нього.
СМС-ка, яку ти чекав.
Прокинутися після поганого сну і зро-

зуміти, що це був лише сон.
Відкусити пиріжок саме з того боку, де 

начинка.
Відчути, як твої ноги занурюються в пі-

сок на морському березі. 
Тебе вітають зі святом люди, яких ти 

не знаєш.
Знайти «заначку», про яку ти давно за-

був.
Холодна постіль, в яку ти пірнув, наре-

шті зігрівається.
Повний холодильник смакоти, яка за-

лишилися після свят.
Чути хрускіт снігу.

Здалеку потрапити чимось, що вики-
даєш, точно у відро для сміття.

Одягти те, що тільки-но купив.
Прокинутися за годину до дзвінка бу-

дильника, побачити, що ще сила-силенна 
часу, і знову заснути.

Випадково де-небудь зустріти пахощі, 
відомі з дитинства.

Стукіт жіночих підборів по асфальту, 
який доноситься навесні з відкритого ві-
кна.

Тобі таки ж вдалося видавити останню 
порцію зубної пасти з начебто порожньо-
го тюбика.

Якщо маршрутка їздить не за графі-
ком — це означає, що у водія творча на-
тура і схильність до імпровізацій.

Міністерство соціальної політики про-
понує давати пасажирам маршруток дру-
гу групу інвалідності вже через рік щоден-
них поїздок.

Маршрутка вирушає тільки за умови 
наповнення пасажирами на 150%.

Ті, хто доганяють маршрутку, теж пови-
нні платити за проїзд.

Сідаючи у маршрутку, пасажир дає 
згоду на використання себе в якості дров.

Якщо ви проїхали свою зупинку — не 

засмучуйтесь: проїдьте тепер чужу.
У автобусах 13-го маршруту таке ж 

саме, як і в інших маршрутках.
Найточніше кількість людей на мітин-

гу визначить досвідчений пасажир марш-
руток.

Здача вважається переданою, якщо 
водій сказав, що передав.

Заднє колесо тре крило виключно для 
підігріву пасажирського крісла.

«Набираємо водіїв маршруток тільки 
з сіл заради їхньої безпеки, щоб місцеві 
пенсіонери їх десь не перестріли увечері 
в місті.»

Умійте радіти життю

Особливості наших маршруток


