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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!
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Країна 
кримінальних 

справ
Один з класиків якось 

написав: «Коли я бачу про-
курора чи суддю, мені хо-
четься низько вклонитися 
їм і сказати: «Спасибі, що я 
ще не в тюрмі». 

Точним мірилом нашо-
го нинішнього суспільства 
є така, здавалося б, відда-
лена від буднів життя сфе-
ра, як кримінальна. Хтось 
вважає, що ось, мовляв, 
наше буденне життя, а десь 
на узбіччі — кримінальні 
справи, суди і тюремні гра-
ти. Між тим, це близько, це 
чуємо щодня. Наприклад, 
фразу «фігурант криміналь-
них справ». 

Так от, фігурантів у нас 
тьма-тьмуща — і конкретно 
за порушеними проти них 
справами, і там, де вони фі-
гурують у справах «за фак-
том злочину». З утворенням 
в останні кілька років но-
вих грізних за назвами дер-
жавних структур «бороть-
би з корупцією» це набуло 
вже характеру шоу. Спеці-
алізована антикорупцій-
на прокуратура заводить 
кримінальну справу не на 
абикого, а на голову Націо-
нального антикорупційного 
бюро України. У свою чер-
гу НАБУ заводить справу на 
керівника САП. Днями НАБУ 
викликало на допит Гене-
рального прокурора, поки 
що в якості свідка. В цю гру 
включаються Національ-
не агентство із запобіган-
ня корупції, СБУ, Генпроку-
ратура, суди. На місцевому 
рівні правоохоронна сис-
тема, суди теж аж кишать 
справами на «фігурантів». 

Пошесть торкнулася і 
глав держави. Вже майже 
два десятиліття над нашим 
другим Президентом Лео-
нідом Кучмою висить тінь 
звинувачення у причетнос-
ті до вбивства Георгія Гон-
гадзе, що сам Кучма і його 
прихильники, звичайно, від-
кидають, запевняючи, що це 
все була спецоперація за-
кордону. Дехто докопується 
і в нетрі першого президент-
ства — Леоніда Кравчука, 
вишукуючи, кримінал у яки-
хось його рішеннях. 

Рекордом тут, звісно, є 
4-й наш Президент Віктор 

Янукович, який уже не про-
сто «фігурант», а офіційно, 
вироком суду, визнаний 
злочинцем і отримав тю-
ремний термін за зраду 
держави. Виконати цей ви-
рок з відомих причин, звіс-
но, поки що неможливо. 

Але й проти його попере-
дника Віктора Ющенка по-
рушено кримінальну спра-
ву: звинувачення — оборуд-
ки з прихватизацією знаме-
нитого державного об`єкту 
Межигір̀ я, а заодно Нових 
Петрівців, ще у 2007 році. 
Генеральна прокуратура 
звинувачує екс-президента 
у розтраті державного май-
на на суму 540 мільйо-
нів гривень! Кримінальна 
справа почата ще 25 груд-
ня 2015 року. У підозрі про 
злочин, у травні відправле-
ній Ющенку Генпрокурату-
рою, йдеться, що Ющенко, 
діючи за попередньою змо-
вою з групою осіб, шляхом 
зловживання своїм служ-
бовим становищем заво-
лодів державним майном 
– комплексом будівель та 
споруд урочища Межигір’я 
та будинком у селі Нові Пе-
трівці, земельними ділянка-
ми, на яких він розташова-
ний. І все це загальною вар-
тістю більш як на півмільяр-
да. Справа — за ч.5 статті 
191 Кримінального кодексу 
України. Ющенко, звичай-
но, все це заперечує. Але, 
оскільки стаття передбачає 
конфіскацію майна, то поки 
що Генпрокуратура зробила 
подання в суд щодо накла-
дення ним арешту на майно 
Ющенка. 

Нарешті, після програ-
шу виборів дійшла черга і до 
рядового тепер громадяни-
на Петра Олексійовича По-
рошенка. Кримінальні спра-
ви посипалися, як горох з 
мішка. І не лише з політич-
ним підтекстом, від ворогів 
України, — наприклад, що 

Порошенко давав «не ті» на-
кази по армії. Ці випади екс-
президент сприймає навіть з 
гордістю. 

Але є кілька інших кри-
мінальних справ, де фігу-
рує Порошенко: поки що не 
конкретно по ньому, а «за 
фактом злочину», але від 
цього не набагато легше. 
Ці справи перебувають на 
розслідуванні у Державно-
му бюро розслідувань. 

Найбільш неприєм-
на для Порошенка спра-
ва, пов’язана з так званою 
схемою «Роттердам +», де 
йдеться про колосальні 
оборудки з постачанням 
Україні вугілля для тепло-
вих електростанцій, що 
збільшило тариф на елек-
трику для мільйонів укра-
їнців. Ще у березні 2017 
року НАБУ почало розслі-
дувати схему «Роттердам 
+», і агентство оцінило еко-
номічні втрати від схеми 
мінімум у 15 млрд грн.

До речі, щойно Прези-
дент Володимир Зелен-
ський подав у парламент 
законопроект про скасу-
вання цієї грабіжницької 
схеми «Роттердам+», як 
вона була скасована на 
урядовому рівні. 

Дотичними до цих є кри-
мінальні справи щодо виве-
дення грошей з енергоком-
паній, де Порошенку теж 
доведеться доводити, що 
він тут ні при чому. Заціка-
вила правоохоронні органи 
й історія продажу Порошен-
ком Сергію Тігіпку заводу 
«Кузня на Рибальському», 
тим більше, що це підпри-
ємство має право на екс-
порт військової продукції. 

Фігурантами кримі-
нальних справ є такі до-
недавна вищі посадовці 
держави, як голова Кон-
ституційного суду Украї-
ни Шевчук, голова Наці-
онального банку Украї-

ни Гонтарєва (ця «в бігах» 
у Лондоні і поки що недо-
сяжна бодай для допиту в 
Генпрокуратурі). 

Днями НАБУ повідо-
мило про підозру міністру 
енергетики та вугільної 
промисловості України Іго-
рю Насалику. Розслідуван-
ня встановило, що у 2014 
році підозрюваний отри-
мав у позику 1,249 млн 
доларів США від фізичної 
особи. Проте в порушення 
закону «Про запобігання 
корупції» чиновник не відо-
бразив це у своїй деклара-
ції державного посадовця. 
Кримінальна справа пору-
шена за ст. 366-1 КК Укра-
їни. Вона передбачає по-
карання від штрафу до по-
збавленням волі на строк 
до двох років.

Втім, цілком можли-
во, що всі ці звинувачен-
ня, в тому числі нашим по-
переднім Президентам, 
не будуть підтверджені 
слідством і судом. І мож-
ливо, вони, ці звинува-
чення, дійсно виявляться 
несправедливими. Варто 
нагадати норму законів, 
Конституції, за якою жо-
ден «фігурант криміналь-
них справ» не може бути 
названий злочинцем до 
звинувачувального виро-
ку суду. І кількість таких ви-
правдань у кримінальних 
справах у нас просто вра-
жає. Але це теж говорить 
про стан законності і пра-
вопорядку, рівень судів і 
правоохоронної системи 
держави, де кримінальні 
справи «клепають» з та-
кою легкістю, часто з по-
літичною метою. 

А поки що колишній го-
лова Державно фіскальної 
служби, головний податкі-
вець країни Роман Насіров, 
звинувачений у завданні 
збитків державі більш як 
на 2 мільярди гривень (!), 
і який уже не просто «фі-
гурант» слідства, а справа 
на розгляді в суді, недавно 
спокійно балотувався на 
Президента. Подібне і щодо 
депутата парламенту, Героя 
України Надії Савченко, яка 
знову іде в Раду, попри пе-
ребування на лаві підсудних 
за доволі дивовижним зви-
нуваченням у підготовці 
величезних терорис-
тичних актів. 

А де ж вибори?

Верховна Рада нарешті, 
майже за 5 років, ухвалила 

новий виборчий закон
Він вступить у дію через 9 з лишком років 

після красивих обіцянок
Верховна Рада України 11 липня ухвалила новий 

закон про вибори парламенту. Цей Виборчий кодекс 
ліквідовує нинішню змішану систему виборів, коли 
половина парламенту обирається за списками пар-
тій, а половина — по мажоритарних округах. 

Мажоритарка ліквідовується, вводиться повністю 
пропорційна система — вибори за партійними спис-
ками. Така система вже діяла у нас свого часу, але 
нині вводиться суттєва зміна. Це так звані відкри-
ти списки. Ці списки кандидатів від партій уже не бу-
дуть загальнонаціональні, тобто затверджені «вгорі» 
з̀ їздами партій. А в кожному з 27-ми регіонів Украї-
ни виборці голосуватимуть за місцеві партійні спис-
ки з конкретними кандидатами. І ті з них, що наберуть 
найбільше голосів, проходять у Раду та водночас фор-
мують фракції своїх партій. 

Система доволі складна, але вона діє в ряді країн. 
У нас про її введення давно говорять через те, що 

обидві нинішні системи виборів недосконалі — через 
наші суспільно-політичні реалії. Вибори за списками 
партій — це віддзеркалення нашого убогого політи-
куму з його понад 350 партіями. Вибори по округах — 
це підкуп і обман виборців, бруд кампанії. 

Однак, новий виборчий закон, що напрошував-
ся, пройшов «з боєм». «За» проголосували всьо-
го 230 депутатів Ради. І то за кільканадцять спроб 
голосування. 

Сам законопроект у першому читанні був ухвале-
ний ще у листопаді 2017 року. А перед виборами цієї 
Ради, влітку і восени 2014-го, тодішні кандидати, а 
нинішні депутати в більшості дружно і гучно обіцяли 
оновити виборчий закон. Оновили… на фініші каден-
ції цієї Ради. 

Та ще й внесли таке положення. Нова виборча 
система вступає в дію аж 1 грудня 2023 року, тобто 
через 9 з лишком років після отих тодішніх обіцянок. 
Причину депутати не приховували. Вона в тому, що 
якщо Президент Зеленський дочасно розпустить і цю 
Раду, наприклад, через ту ж колотнечу з коаліцією, то 
позачергові вибори наступної Ради, 10-го скликання, 
пройдуть за нинішнім недолугим виборчим законом. 
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Бліц-інформ
Вивчали досвід 
туристичної 
привабливості Чернігова
10 —11 липня пройшов навчальний візитіт 

до Чернігова на тему «Збереження культурної 
спадщини та створення умов для посилення ту-
ристичної привабливості як чинник економіч-
ного розвитку міста». Захід проводила Асоціа-
ція міст України в рамках загальнонаціональної 
програми обмінних візитів «Маршрути успіхів» 
Проекту USAID ПУЛЬС у співпраці з Чернігів-
ською міською радою.

До візиту долучилися більше 20 представни-
ків українських міст, серед яких міські голови і 
голови ОТГ, працівники самоврядування у сфері 
культури й туризму.

Недавно створений Туристичний інформа-
ційний центр Чернігова презентувала гостям 
свою роботу. Ця установа допомагає туристам 
зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та 
подій у Чернігові.

Говорили також про співпрацю Чернігова з 
містами-побратимами та залучення іноземних 
туристів.

«Десна» починає чемпіонат 
України вдома 31 липня
Перший матч нового чемпіонату України з 

футболу у прем'єр-лізі наша команда проведе на 
стадіоні ім. Гагаріна, в середу 31 липня. Приймає 
ФК «Львів», ту саму команду, програвши вдома 
якій, наші не потрапили в першу шістку попере-
днього чемпіонату. 

В другому турі «Десна» також грає вдома, 4 
серпня. Суперник — полтавська «Ворскла».

В нашій команді ще одне поповнення — дня-
ми клуб підписав контракт на рік з півзахисни-
ком Орестом Кузиком. До цього він був у скла-
ді київського «Динамо», кам’янської «Сталі», клу-
бі чемпіонату Греції «ПАС Яніна». А взимку 2019 
року перейшов до складу «Дніпро-1» і допоміг ко-
манді вийти до прем’єр ліги.

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

штами на підтримку діяльності Чернігівського  
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

За матеріалами СБУ 
викритому на хабарі 
командиру підрозділу 
оголошено підозру
Співробітники Служби безпеки України ви-

крили на хабарі командира підрозділу однієї з 
військових частин, дислокованих на території 
Чернігівської області.

Оперативники спецслужби встановили, що 
військовослужбовець запровадив схему отри-
мання неправомірної вигоди від підлеглих за 
приховування фактів скоєння правопорушень.

Співробітники СБУ задокументували факт ви-
магання командиром підрозділу тридцяти трьох 
тисяч гривень від солдата строкової служби за 
невжиття заходів реагування на самовільне за-
лишення ним місця несення служби. Також фігу-
рант провадження обіцяв не створювати штуч-
них перешкод у службовій діяльності солдата.

Правоохоронці затримали командира підроз-
ділу під час одержання другої частини неправомір-
ної вигоди у розмірі двадцять п’ять тисяч гривень.

Затриманому оголошено про підозру в ско-
єнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримі-
нального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх об-
ставин правопорушення.

Заходи з викриття протиправної діяльності 
проводились спільно з військовою прокурату-
рою Дснянського гарнізону та за участі військо-
вої служби правопорядку.
Прес-група СБ України в Чернігівській області

Торік 30 червня злива в Чернігові завда-
ла великих збитків оселям громадян і уста-
новам. Зокрема, було затоплено книгосхо-
вище обласної бібліотеки ім. Короленка, де 
постраждало від води багато видань. В жит-
ловому секторі особливо великої шкоди за-
вдало людям затоплення їхніх приватних 
осель на вулиці Декабристів, частково на 
вулиці Могилянського. Стихію було визнано 
надзвичайною ситуацією місцевого рівня. 
Одночасно було констатовано серйозні не-
доліки в стані інфраструктури міста, зокрема 
щодо роботи зливної каналізації. А щодо ву-
лиці Декабристів, біду посилило і неналеж-
не водовідведення, спорудження неподалік 
гаражів.

Втім, пошук винних і стягнення з них ком-
пенсації так і не завершилися нічим. То ж по-
страждалим чернігівцям залишилося споді-
ватися на допомогу влади, центральної і міс-
цевої. Але за рік вони так і не дочекалися на-

лежної компенсації. 
Довелося людям звертатися з позовом 

до суду. Позов від імені мешканців офіцій-
но подала жителька вулиці Декабристів На-
талія Дубовик, але потерпілою стороною і 
фактично співпозивачами є також понад сто 
громадян двох згаданих вулиць. 

І ось 9 липня Чернігівський окружний ад-
міністративний суд відхилив позов Наталії 
Дубовик до Кабінету Міністрів України. Пред-
ставниця уряду під час засідання суду заяви-
ла, що Кабмін не отримував належних доку-
ментів, зокрема, експертних висновків та 
дефектних актів, на основі яких компенсація 
могла би бути нарахована, — в додатку було 
всього 23 аркуші. І взагалі, мовляв,виплату 
таких компенсацій треба проводити на міс-
цевому рівні. 

Однак, щодо документів, це спростову-
вав на суді представник обласної державної 
адміністрації, яка виступає третьою сторо-

ною в розгляді цього позову. «В листі указа-
но, який перелік документів було направле-
но. А щодо осіб – були надіслані розрахунки, 
також заяви і експертні висновки у кількос-
ті 44».

Суд це не переконало. То ж постраждалі 
мешканці подають звернення до ОДА з про-
ханням повторно направити уряду заяву на 
компенсацію.

Надзвичайна ситуація регіонального 
рівня дозволяла потерпілим претендувати 
на компенсацію збитків з державного ре-
зервного фонду. Розмір збитків — 58 міль-
йонів гривень. 31 жовтня уряд виділив по-
над 16 мільйонів. Кошти були спрямовані 
на ремонт постраждалик закладів і багато-
квартирних будинків. Жителі приватних сек-
торів, затоплених під час негоди, залишили-
ся без допомоги. В обласному і міському бю-
джеті належних коштів для них також не зна-
йшлося.

Читальний зал бібліотеки був 
переповнений. Ледве вистачило 
місця всім бажаючим, які при-
йшли послухати відомого столич-
ного журналіста, історика, за-
сновника інтернет-сайту «Україн-
ська правда» Вахтанга Кіпіані. 11 
липня він представив у Чернігові 
свою нову книгу «Справа Василя 
Стуса». 

Анонсуючи представлен-
ня книги, Вахтанг Кіпіані напи-
сав: «Один із героїв цієї книги — 
Левко Лук'яненко, уродженець 
Чернігівщини. У нього КГБ вилу-
чив частину матеріалів, які ля-
гли в основу звинувачення пое-
та. Символічно, що зустріч відбу-
деться в бібліотеці ім. Михайла 
Коцюбинського, а в томі є мате-
ріали про Михайлину Коцюбин-
ську, небогу класика й товариш-
ку Стуса, яка його рятувала на 
суді».

Це видання стало результа-
том ґрунтовного опрацювання 
шести томів кримінальної спра-
ви поета, яка зберігається в Га-
лузевому державному архіві СБУ 

(колишній архів КДБ УРСР).
З виступу Вахтанга Кіпіані на 

представленні книги.
«Фактично донедавна сама 

справа була закрита, але нині, 
згідно із законом про декомуні-
зацію, всі справи, що стосуються 
діячів визвольного руху, відкриті. 
Тепер була можливість піти і по-
гортати ці шість томів. Але мало 
хто з людей зможе це зробити. 
Тому я вирішив прочитати ці томи 
і зробити такий дайджест, що 
буде найкращим для прочитання 
та розуміння цієї постаті».

«Чим більше ми будемо зна-
ти правди про нашу історію, тим 
більшою буде наша опірність злу, 
у будь-яких його формах».

 Вахтанг Кіпіані звертає ува-
гу, як змінився Василь Стус: у 
першому (1972) і другому (1980) 
судових процесах проти нього. 
Сама система зробила зі зви-
чайного протестного літератора 
«гострий камінь», той символ бо-
ротьби та опору, яким знають Ва-
силя Стуса нащадки.

«Якщо у 1972 році Стус ще 
намагався переконувати, щось 
доводити, то у 1980 він зрозу-
мів, що це марно. Тому він просто 
мовчить. Запитання від КДБ на 
пів-сторінки, а Стус просто від-
мовляється відповідати. Це уні-
кальний документ людської гід-
ності й сили», говорить Кіпіані. 

Багатьох присутніх цікавила 
роль одіозного Віктора Медвед-
чука, який був адвокатом Васи-
ля Стуса.

 «Медведчук був звичайною 
«шісткою» системи. Вся захис-
на промова вклалася в один аб-
зац. І там прозвучала така фра-
за: «кваліфікація дій мого підза-
хисного є вірною». Звісно, жоден 

із адвокатів не міг в ті часи вря-
тувати дисидента, але Медвед-
чук не робив навіть того, що по-
винен був робити в рамках етики 
радянського адвоката. Він пору-
шив усі норми, які тільки міг. Він 
навіть не повідомив родичам про 
початок процесу», говорить Кіпі-
ані. 

Автор розвінчує деякі міфи 
з біографії Василя Стуса. Зокре-
ма, про те, що поету збиралися 
дати Нобелівську премію: «У діа-
спорному середовищі дійсно був 
створений «Комітет з досягнення 
Нобелівської премії для Василя 
Стуса». Але досягнення мети він 
не розглядав у найближчій пер-
спективі. Перша книга англомов-
них перекладів Стуса вийшла 
лише через два роки після смер-
ті поета. А без перекладених тво-
рів, звісно, не можна було гово-
рити про премію».

Останнє слово Василя Стуса 
на суді було дуже різким. Він не-
гативно висловлюється про то-
дішніх «літературних генералів», 
літературний процес та україн-
ський народ загалом. «Я хотів би 

бути поляком», з гіркотою гово-
рив Стус. Саме в цей час у Польщі 
понад мільйон людей вступило в 
опозиційний антикомуністичний 
рух «Солідарність». 

Навіть у таку скрутну для 
себе хвилину Василь Стус не за-
буває про інших: він намагаєть-
ся захистити свого колишнього 
співкамерника Семена Скали-
ча. «Лише одна ця деталь уже до-
зволяє зрозуміти, яку людину ми 
втратили», говорить Кіпіані. 

У книзі «Справа Василя Сту-
са» вміщено архівні документи зі 
справи, статті Вахтанга Кіпіані й 
відомих дисидентів Василя Овсі-
єнка, Леоніда Бородіна. Додано 
також останні прижиттєві нотат-
ки Стуса — «З таборового зоши-
та», таємно передані з табору на 
волю. 

Виступаючи на зустрічі, її ор-
ганізатор, директорка міської бі-
бліотечної системи Людмила Зі-
невич зазначила: «Я закінчува-
ла Донецький університет, де на-
вчався Стус. Нам ніхто ніколи не 
розповідав про Стуса, але ми це 
знали, ми ховали його вірші і по-
тай переписували».

 «Вважаю, що це важливо — 
кожному українцю знати цю істо-
рію, тому що Стус – знакова осо-
бистість для України, для укра-
їнців», зазначила на зустрічі На-
талія Коцюбинська, заступник 
директора Чернігівського му-
зею-заповідника Михайла Коцю-
бинського. 

Вахтанг Кіпіані цю книгу по-
дарував бібліотеці. А також кни-
ги, видані сайтом «Історична 
правда», зокрема про історію 
ОУН-УПА, Волинську трагедію. З 
ними можна ознайомитися в бі-
бліотеці ім. М. Коцюбинського.

Всеукраїнська акція 
«Мова об’єднує»

16 липня набув чинності Закон України «Про 
забезпечення функціонування української мови 
як державної», який регулює функціонування і ви-
користання української мови у різних сферах сус-
пільного життя.

Цього дня, що символічно співпало з прого-
лошенням Верховною Радою 16 липня 1990 року 
Декларації про державний суверенітет України, 
пройшла  Всеукраїнська акція «Мова об’єднує».

Активно долучився до неї і Чернігів. На цен-
тральній площі міста, біля обласного Молодіж-
ного центру пройшла акція «Мова об’єднує. Чер-
нігів». Організатором її став Департамент сім’ї, 
молоді та спорту обласної держадміністрації, за 
участю громадських організацій.

Чернігівці висловили підтримку новому мов-
ному закону і прагнення працювати над його вті-
ленням у життя.

Комісія міської ради по розгляду 
кандидатур на звання Почесного гро-
мадянина Чернігова 15 липня визна-
чила попередньо три такі кандидату-
ри. Зокрема, це уславлена українська 
спортсменка,чемпіонка Олімпійських ігор, 
світу , переможець багатьох турнірів з ку-
льової стрільби Олена Костевич. Двом 
особам пропонується присвоїти це зван-
ня посмертно. Це Валерій Сарана, один 
із засновників Чернігівських Руху і «Про-
світи», який помер минулого року. Також 
це відомий чернігівський археолог Воло-
димир Коваленко, що помер у 2016 році. 
Одна з важливих його справ — багато-
річне археологічне дослідження гетьман-
ської столиці Батурина. 

Пропонувалося також посмертно при-

своїти це звання котромусь з трьох черні-
гівських бійців, які загинула, захищаючи 
Україну на Донбасі. Це Микола Бруй, Денис 
Чередніченко та Віктор Запека. Оскіль-
ки комісія не могла визначитися з одною 
кандидатурою з цих запропонованих, ви-
никла пропозиція — міській раді вшанува-
ти воїнів окремо. Можливо, встановивши 
і присвоївши їм звання «Герой Чернігова».

Висновок комісії має рекомендацій-
ний характер. А саме звання присвоює 
сесія міської ради. Згідно положення, від-
значеним (чи спадкоємцям) вручається 
нагрудний знак «Почесний громадянин 
Чернігова», диплом, винагорода в розмі-
рі 10 мінімальних зарплат. Церемонія на-
городження проводиться до дня міста 21 
вересня.

Мешканці вулиці Декабристів ще не дочекалися 
компенсації за збитки від зливи 

Вахтанг Кіпіані представив у бібліотеці 
імені Коцюбинського книгу «Справа Василя Стуса»

На звання Почесного 
громадянина Чернігова
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Бліц-інформ
Завершили 
випробування 
військової машини 
«Козак-2М1»
Новий український бронеавтомобіль 

«Козак-2М1» пройшов державні випро-
бування. Подолання машиною броду, бо-
лотистої місцевості, зимового бездоріж-
жя, десантування через верх та багато 

інших питань 
понад півроку 
вивчали спе-
ціалісти Дер-
жавного на-
уково-дослід-
ного інституту 
випробувань 
і сертифікації 

озброєння та військової техніки, що у Чер-
нігові.

У машині встановлена повністю не-
залежна підвіска, яка дозволила підви-
щити корисне навантаження та плав-
ність ходу. Є можливість блокування 
всіх коліс. Машина досить прохідна . За-
галом вона без суттєвих поломок на-
їздила 15 тисяч кілометрів. Також була 
випробувана робота озброєння, що 
встановлюється на дах автомобіля. Піс-
ля серії стрільб внесено конструктивні 
зміни в станок для кулемета НСВ калі-
бру 12,7 мм.

Як розповіли чернігівські науковці, ця 
модифікація має ще низку переваг над 
попередніми бронеавтомобілями «Козак». 
Зокрема, до понад 1000 км збільшено за-
пас ходу та з 1 м до 120 сантиметрів - гли-
бину подолання броду.

Місячна зарплата — 
8097 гривень. 
Чи ж багато працюючих 
стільки отримує?
Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата штатних працівників  підпри-
ємств, установ та організацій області в 
травні 2019 року становила 8097 грн. 
Це в 1,9 раза вище мінімальної зарпла-
ти (4173 грн) та на 15,7% більше, ніж рік 
тому. Правда, реальна зарплата, з ура-
хуванням зміни цін, зросла на 5,8%.

Найвищий рівень оплати праці на 
підприємствах добувної промисловості 
і розроблення кар’єрів (16766 грн), ви-
робництва коксу та продуктів нафтопе-
реробки (14508 грн), державного управ-
ління й оборони, обов’язкового соціаль-
ного страхування (11311 грн), фінансо-
вої та страхової діяльності (10948 грн), 
сільського господарства (10255 грн).

Найменшою була зарплата пра-
цівників, зайнятих у сфері творчос-
ті, мистецтва та розваг, у виробництві 
меблів, ремонті та монтажі машин і 
устаткування.

Серед регіонів України найвищий рі-
вень оплати праці в Києві (15157 грн), 
найнижчий – у Чернівецькій (7819 грн) 
та Херсонській (8047 грн) областях.

12 видів борщів 
на фестивалі 
в Коропському районі 
Їх представили 6 липня, на свято Івана 

Купала, 120 учасників на фестивалі в селі 
Городище. Місцеві кухарки в 100 літрово-
му казані приготували борщ для всіх ба-
жаючих. До нього спекли 100 пампушок 
з часником. Найсмачнішим журі визнало 
борщ кухарок із села Лукнів Коропського 
району. Загалом 12 команд представили 
свої борщі журі. 

Говорить Світлана Власенко, органі-
заторка фестивалю: «На Городищі шану-
ють борщ, чоловік має їсти борщ кожно-
го дня. Українці люблять сало, а в борщі 
сало та реберця. Я вважаю, що це госпо-
дар всіх українських страв».

Літературно-мистецька панорама

Традиційні концерти 
з обдарованою 
молоддю світу

Наприкінці 75-го сезону Академічний 
симфонічний оркестр «Філармонія» облас-
ного філармонійного центру провів тради-
ційні концерти з обдарованою молоддю 
світу. Проходить така літня музична акаде-
мія вже близько десяти років і на ній, крім 
вітчизняних, виступали молоді виконавці з 
Японії, Південної Кореї, Росії, Китаю, інших 
країн.

Як розповів художній керівник і голо-
вний диригент оркестру, заслужений діяч 
мистецтв України Микола Сукач, для тих, 
хто починає творчу кар’єру, виступати з про-
славленим колективом – велика честь. 

Розпочалася академія 12 липня з кон-
церту за участі диригентів з Японії Юске 
Ура, Йосуке Міямото та української дири-
гентки Оксани Величко. В програмі були 
симфонії № 4 та № 7 Бетховена, увертюра 
до опери «Набуко» Джузеппе Верді.

Музичний цикл тривав до 17 липня. Чер-
нігівські глядачі насолоджувалися музикою 
Бетховена, Россіні, Верді, Вагнера.

Досі наша область була 
єдина, яка не мала комуналь-
ного магнітно-резонансного 
томографа. Такі обстеження 
проводять приватні заклади. 
Але відтепер медики облас-
ної лікарні працюватимуть з 
найсучаснішим апаратом МРТ, 
який дає можливість виявляти 
захворювання, різні патології у 
людини ще на ранньому етапі.

Процедура обстеження на 

апараті МРТ безболісна і абсо-
лютно не шкідлива. Скануючи 
внутрішні органи, прилад допо-
магає повністю оцінити їх стан.

Говорить Людмила Сітар-
ська, завідуюча відділенням 
променевої діагностики: «Якщо 
процес захворювання буде діа-
гностований на перших етапах, 
це дасть змогу ефективнішого 
лікування».

Міський голова Чернігова 
Владислав Атрошенко на офі-
ційному відкритті кабінету за-
значив, що не поділяє закла-

ди на обласні та міські, адже у 
кожен з них звертаються чер-
нігівці за кваліфікованою до-
помогою. Аби робота медпер-
соналу була ще більш ефектив-
ною, Атрошенко подарував лі-
карні комп’ютер та принтер.

Спеціалісти, які працюва-
тимуть з цим томографом, по-
передньо проходять навчання. 
На початковому етапі вони об-
стежують окремих пацієнтів.

Людмила Сітарська: «В 
подальшому плануємо що 
це буде робота не в одну 
зміну, а в дві. І ми будемо 
працювати десь до 8 чи 9 
годин вечора».

Коштував магнітно-ре-
зонансний томограф біль-
ше 40 мільйонів гривень.

Говорить Валерій Ку-
ліч, депутат обласної ради: 
«Це кошти обласного бю-
джету. Було прийняте рі-

шення обласною радою, що 
ті вільні кошти, які в нас були, 
використаємо на закупівлю 
цього апарату. Єдина область 
в Україні, яка змогла реалізу-
вати такий проект за власні 
кошти».

До 1 січня обстеження на 
апараті МРТ для пільгових ка-
тегорій населення безкоштов-
не. Для решти – за мінімальні 
кошти. З 2020 року у процесі 
реформування медицини за 
ці послуги має платити Націо-
нальна служба здоров’я.

Служба «104» «Чернігівга-
зу» за півріччя попередила май-
же 9 тисяч аварійних ситуацій. 
Це були в більшості виклики ава-
рійників, пов’язані з витіканням 
газу. В решті випадків причинами 
звернень споживачів стали не-
справність газових приладів, по-
шкодження вузлів обліку газу, по-
рушення тяги, спрацювання сиг-
налізаторів загазованості. Непо-
одинокими є хибні сигнали, таким 
виявляється кожен 5 виклик.

«Понад 60% заявок пов’язані з 
аварійними ситуаціями на внутріш-
ньобудинкових газорозподільних 
мережах. Тому своєчасне та якісне 
обслуговування мереж потребує 
негайного вирішення з боку спів-
власників багатоквартирних буді-
вель, – акцентував технічний ди-
ректор «Чернігівгазу» Ігор Швець. 
– Інакше це не лише призводить до 
неконтрольованих витрат газу, а й 
небезпечно для мешканців».

Територію області обслугову-
ють 26 підрозділів аварійників 
«Чернігівгазу». Протягом 5 хвилин 
вони повинні відреагувати на ви-
клик та максимум за 40 хвилин 
прибути до найвіддаленішої точки 
зони обслуговування. 

В першу чергу оперативність 
залежить від справності автомо-
білів аварійників. Останнє масш-
табне оновлення автопарку служ-
би «104» було в 2013 році: дода-
лося 15 автомобілів Volkswagen 
Transporter Т5. Цьогоріч в лютому 
«Чернігівгаз» купив 3 нових маши-
ни — для обласного центру, Корю-
ківки та Ніжина.

Через борги відключено 1400 
споживачів. Станом на 1 червня 
2019 року заборгованість клієн-
тів «Чернігівгаззбуту» склала 482 
мільйони гривень. З них 158 млн 
заборгували отримувачі субсидій.

Борги ставлять під загрозу 
стабільне постачання газу спожи-
вачам. Адже «Чернігівгаззбут» не 
може вчасно розрахуватися з ін-
шими учасниками газового ринку. 

Тому впродовж 2019 року 22,3 
тис боржників отримали від компа-
нії попередження про відключення 
від газопостачання. У визначений 
законом термін 1,4 тис домогоспо-
дарств не врегулювали проблему з 
боргами і залишились без газу.

Однією із причин зростання 
боргів побутових споживачів ста-
ло посилення вимог при нараху-
ванні субсидій. Через це загальна 
кількість сімей в області, яким на-
давалися субсидії, значно скороти-
лася. Якщо в опалювальний сезон 
2017-2018 рр. дотації від держави 
на оплату газу отримували близь-
ко 222 тис домогосподарств, то у 
2018-2019 рр. - 155,6 тисячі.

На вимогу Закону «Про житло-
во-комунальні послуги», який по-
чав діяти з 1 травня 2019 року, 
на заборгованість з житлово-ко-
мунальних послуг нараховува-
тиметься пеня. Кожен день про-
строчки вартуватиме споживачу 
0,01% від суми боргу. Зволікання з 
оплатою можуть нашкодити і суб-
сидантам. Якщо їх заборгованість 
перевищить 340 грн, вони будуть 
позбавлені грошової допомоги на 
наступний період.

В області встановлено 
перший комунальний 

апарат МРТ

Газ: попередження аварій 
і відключення за борги

Члени комісії з підтримки 
місцевого книговидання, що діє 
при облдержадміністрації, під-
били підсумки обласного кон-
курсу рукописів місцевих авто-
рів за 2019 рік.

Конкурс проводиться щоро-
ку з метою відбору для випус-
ку книг у рамках Програми під-
тримки розвитку інформацій-
ної та видавничої сфер Черні-
гівської області на 2016–2019 
роки. Видані книги безкоштов-

но розповсюджується серед бі-
бліотек, інших закладів освіти 
і культури області. Електронні 
варіанти книг розміщуються на 
сайті облдержадміністрації.

На конкурс цього року на-
дійшло 29 рукописів. Комісія 
визначила, які 9 книг будуть ви-
дані до кінця року. Ось вони.

«За годину до раю», Лілія 
Черненко, повість. 

«Кришталевий птах», Тетя-
на Винник, повістина для дітей.

«Народна культура Черні-
гівського району (традиція та 
сучасний стан побутування)», 
колектив авторів; редакційна 
колегія — Олександра Бріцина, 
Олександр Васянович, Катери-
на Литвин, Аліна Ярова.

«І лелека не звиє гніздо…», 
Валентина Барабанова, збірка 
публіцистики.

«Селекція літер», Іван Ба-
ран, збірка віршів.

«Право на щастя, або Роз-

думи сучасної жінки», Наталія 
Коса, збірка поетичних і прозо-
вих творів.

«Про те, як надворі дощ мо-
росить», Володимир Кравчен-
ко, збірка віршів.

«Хроніки втраченого шан-
су: Шлях суверенної демокра-
тії», Сергій Карась, літератур-
но-художнє видання.

«На інтимнім фронті тиші 
не буває», Василь Щербонос, 
збірка поезій.

Книги місцевих авторів, які будуть видані 
коштом обласного бюджету

Ансамбль «Соколики» 
переміг 

на міжнародному 
фестивалі

Зразковий ансамбль бандурис-
тів Чернігівської музичної школи №1 
імені Стефана Вільконського завою-
вав гран-прі міжнародного фестива-
лю української культури в Хорватії. 
Фестиваль проходив з 25 по 30 черв-
ня, називався «Адріатичне коло». 
Наш колектив підкорив вибагливого 
глядача в номінації «Інструменталь-
но-вокальний ансамбль». Керівник 
ансамблю — Олена Товпеко. 

За 30 років діяльності ансамбль 
«Соколики» має безліч нагород, ця 
одна з найвагоміших.

Виступ «Соколиків» настільки 
сподобався публіці і журі конкур-
су, що гурт запросили наступного 
року, як почесних гостей. Запропо-
нували виступити також в Іспанії на 
міжнародному конкурсі. То ж колек-
тив готується до майбутніх творчих 
перемог.

Згадуючи 
Миколу Юськова

14 липня виповнилося 70 років від дня на-
родження Миколи Юськова. Народився май-
бутній заслуженний артист України у Рудні-Ра-
довельській на Житомирщині. В його творчій 
біографії були робота у Житомирському і Сім-
феропольському драматичних театрах, у Ві-
нницькій та Волинській філармоніях.

Але саме Чернігів по-справжньому роз-
крив усі грані таланту артиста. Микола 
Дем'янович з 1984 року незмінно працював в 
обласному філармонійному центрі. Сіверський 
край – це край його родини: дружини Ніни — 
солістки Академічного народного хору, доньки 
Оксани, онука Макара.

Кожну пісню він пропускав через своє сер-
це. Може, саме тому глядачів так вражала щи-
рість його голосу.

19 серпня 2015 року Співець відійшов у ві-
чність. Але нам залишилися пісні Миколи Юсь-
кова, його неповторний голос. Зрештою, світ-
ло його людського духу.

Прес-центр Чернігівського 
обласного філармонійного центру.
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1 Глянемо те-
пер, що на нашому 

обласному рівні. Від-
криваю районну газету од-
ного з виборчих округів. 
Один кандидат у депутати 
парламенту закупив цілу 
сторінку, ще один майже 
стільки. В наступному но-
мері газети — також. Без-
умовно, такі ж сторінки 
закуплені у всіх райгазе-
тах округу. Хвалебні стат-
ті, які гарні ці кандидати 
і як дбатимуть про народ 
у Раді. Охоче повіримо. А 
поки що обидва ці місце-
ві посадовці не просто «фі-
гуранти розслідувань», по 
них уже виніс вирок суд — 
тюремне ув’язнення за ха-
барі. Кандидати, звичай-
но, оскаржили вироки в су-
дах, ці апеляційні розгля-
ди можуть тягтися довго і 
нудно, фігуранти можуть 
за цей час стати і депута-
тами Ради, тоді їх взагалі 
не вчепиш. Але справи мо-
жуть розвалитися й за від-
сутністю складу злочину. 
Тим паче, чимало хто ствер-
джує, що ці люди й не брали 
хабарів. 

Он щойно виправда-
ний апеляційним судом 
мер одного з наших рай-
центрів, котрий встиг 
уже отримати кілька ро-
ків ув’язнення за хабар, 
не сидів, бо побув втіка-
чем у Росії, а нині повер-
нувся «на коні» за виправ-
дувальним вироком суду. 
Значить, чоловік уже не 
хабарник. І не поспішай-
мо грішити на продажність 
судів. Цілком можливо, що 

сама справа була фальши-
вою. 

Але чи продажність, чи 
фальшованість – все це 
теж багато говорить про 
наше суспільство.

 Мародерство 
на крові: 

«Свинарчукгейт» 
— розслідування 
застряло у нетрях 
правоохоронних 

органів
В розпал недавньої 

президентської виборчої 
кампанії вибухнув гучний 
корупційний скандал. Аген-
ція журналістських розслі-
дувань оприлюднила по те-
лебаченню і в Інтернеті ре-
зультати свого дворічного 
розслідування про коруп-
цію в оборонній сфері — в 
структурах, що виробляють 
оборонну продукцію, ре-
монтують її, торгують нею. 
Скандал торкнувся близь-
кого оточення Президента 
Порошенка. Адже «кришу-
вав» оборудки заступник 
секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони Тур-
чинова — Олег Гладков-
ський. Свого часу він мав 
прізвище Свинарчук, то ж 
скандал назвали «Свинар-
чукгейт», за аналогією з 
«Уотергейтом», що завер-
шився імпічментом прези-

денту США Ніксону. Глад-
ковський не просто займав 
високу посаду, а був давнім 
бізнесовим партнером По-
рошенка. 

Безпосередньо групу 
ділків очолював син Глад-
ковського. Молодики взя-
лися постачати оборонне 
обладнання для наших за-
водів, яке продавали туди 
за завищеними цінами, на 
чому добряче наживалися, 
обкрадаючи державу При 
«постачанні» не гребували 
навіть контрабандою з кра-
їни-агресора Росії. 

Скандал вимагав не-
гайного розслідування з 
боку правоохоронних ор-
ганів. Але найдивовижні-
ше, що це не було для них 
новим. Буквально друго-
го дня після скандального 
оприлюднення Генпроку-
рор Луценко спокійно за-
явив, що вони ще з 2016 
року розслідують оборудки 
в оборонці, в тому числі два 
останні роки — стосовно 
фірм і фактів, які фігурують 
у цьому журналістському 
розслідуванні. Резонним 
тоді стало запитання: скіль-
ки ж іще це б розслідували, 
якби на цей скандал? 

Скільки ще — стало 
зрозуміло нині, через кіль-
ка місяців. Схоже, довго і 
довго, якщо так тривати-
ме далі. Після перипетій 

президентських виборів і 
нової колотнечі на парла-
ментських, увагу грома-
дян знову було привернуто 
до «Свинарчукгейту». Кон-
кретно через таку новину. 
Олег Гладковський, після 
звільнення тоді ж посади в 
РНБО, спокійно повернув-
ся в бізнес, де і був до по-
ходу у владу. Він відновив-
ся у якості власника авто-
мобільної корпорації «Бог-
дан», яку свого часу йому 
передав Порошенко. Отже, 
замість лави підсудних і 
тюремних грат — в україн-
ський бізнес.

А все тому, що кримі-
нальні справи по цих обо-
рудках глухо застряли в 
нетрях наших численних 
правоохоронних і антико-
рупційних органів, старих 
і нових: ГПУ, САП, НАБУ, 
НАЗК і так далі. Там коїться 
підозріла тяганина з роз-
слідуваннями, відомства 
кивають одне на одного. 

Зекономимо газетну 
площу: детально про цю 
тяганину можете прочита-
ти на сайті «Страна. ua» (за 
6 липня), в публікації Ва-
лерія Губіна «Гладковский 
возвращается. Почему не 
продвигается расследова-
ние «Свинарчук-гейта» при 
президенте Зеленском». В 
українському варіанті пе-
реказ публікації дано на 

сайті mind за 8 липня. 
Читати все це просто 

сумно. Єдине — варто ска-
зати про заголовки поді-
бних публікацій, у яких фі-
гурують слова «при прези-
денті Зеленському». Все 
це схоже на те, що «при Зе-
ленському» в нашій і ще де-
яких областях цього літа 
були бездощів̀ я і небува-
ла спека, а інші заливало 
дощами. Тому істини ради, 
треба нагадати, що такими 
корумпованими наші пра-
воохоронні органи, в тому 
числі «антикорупційні», ста-
ли не сьогодні. Вони діста-
лися такими новій прези-
дентській команді від попе-
редньої влади. Не кажучи 
вже, що в нашій парламент-
сько-президентській дер-
жаві глава її не має велико-
го впливу на ці органи, які 
більше підпорядковані пар-
ламенту. Не кажучи вже, 
що на сьогодні цей парла-
мент, за суттю, антипрези-
дентський. 

А де ж вибори?
І правда, де у цій стат-

ті те, що винесене навіть 
у її заголовок? А ніде. Ні в 
статті, ні наяву. Я вже писав 
у попередніх номерах, що 
все це — фарс, який чомусь 
сприймається серйозно. 
Фарс і за списками партій, 
і по мажоритарних окру-

гах. «Вибори» за партійни-
ми списками — віддзерка-
лення нашого партійного 
цирку з його більш як 350-
ма партіями, партійками по 
обслуговуванню олігархів. 
Плюс проституція «рейтин-
гів», «Вибори» по округах — 
це розгул демагогії, обма-
ну, пустопорожніх обіцянок 
і каламуть бруду. 

А все від того, що у нас 
ніяк не сформується нор-
мальне громадянське сус-
пільство. А це — нормаль-
ні партії, а не цирк. Це нор-
мальні громадські орга-
нізації, які поки що нічим 
не кращі партійок, ці ГО, 
утримувані навіть не так 
на гранти, як тими ж полі-
тиканами, олігархами. Хоч 
на вигляд вони доволі га-
ласливі, особливо деякі, з 
їхніми «громадськими ак-
тивістами». Серед них, зви-
чайно, є гідні люди, патріо-
ти, але не вони визначають 
обличчя цих організацій, а 
ті, які вже, схоже, обрали 
собі таку професію «акти-
вістів». Проводячи галасли-
ві акції і обслуговуючи тих, 
хто найме. 

Що робити? Не дивити-
ся телевізор? Не ходити на 
«акції» і так звані «мітинги»? 
Не звертати уваги на біл-
борди? Так воно саме нас 
обступає. Творити справ-
жнє громадянське суспіль-
ство? Та за кілька тижнів 
виборіад його не створиш. 
Але — творити таки ж тре-
ба. Творімо. Тоді і будуть 
справжні вибори. 

Петро АНТОНЕНКО 

А де ж вибори?

Минулого тижня суспільство 
сколихнула чергова спроба Кон-
ституційного суду скасувати лю-
страцію. КСУ давно, чотири роки, 
якщо бути точним, збирається це 
зробити. І давно вже скасував би, 
якби кожного разу, як це питання 
з'являлось в порядку денному, ми 
не виходили на захист люстрації 
під стіни суду.

Однак зараз, коли у всіх на вус-
тах реванш, чергова спроба скасу-
вання люстрації привернула ува-
гу дуже багатьох. Знаєте, чому? 
Тому що це оголило одну страш-
ну правду – виявляється, через 
5 років після Революції, яка про-
гнала злочинний режим Януко-
вича з влади, люстрація – єдине, 
що зараз заважає їм поверну-
тись назад у владні кабінети. 

Чи був хтось з них покараний? 
Ні. Чи конфіскували в когось май-
но? Ні. Чи заборонили через суд 
комусь із них обіймати державні 
посади? Теж ні. Через стільки ро-
ків після «титанічних» зусиль ке-
рівництва держави єдине, що за-
лишилось, – один маленький за-
кон про люстрацію. Який навіть 
не передбачає покарання, а лише 
заборонив високопосадовцям ча-
сів Януковича повертатись на ке-
рівні державні посади. Для чого? 
Та для того, щоби ті, хто прийшов 5 
років тому на їхнє місце, покарали 
їх – перезавантаживши правоохо-
ронні органи і суди. Але нам 5 ро-
ків лише розказували про рефор-
му Генпрокуратури і Служби без-
пеки, про успішну судову реформу 
і фантастичні успіхи по боротьбі з 

високопосадовою корупцією на 
всіх щаблях влади, а по факту – не 
було зроблено нічого, щоби пока-
рати представників попередньо-
го злочинного режиму.

Більше того, коли сама тільки 
люстрація й залишилась, виявля-
ється, більшість політичних сил, які 
збираються заходити в новий пар-
ламент, ... не хочуть, щоб вона за-
бороняла посадовцям Януковича 
повертатись на посади! Хто не під-
тримав Закон «Про очищення вла-
ди» публічно:

Тимошенко, яка розказує про 
корупцію і відсутність відповідаль-
ності. Вона чудово знає, що лю-
страція не передбачає притягнен-
ня до відповідальності. Таку відпо-
відальність передбачають розслі-
дування правоохоронних органів. 
От тільки коли доходило до кон-
кретних справ, наприклад, коли 
в парламенті голосували за при-
тягнення до відповідальності нар-
депів, її там не було: ні коли голо-
сували за Розенблата, ні коли го-
лосували за Дейдея, ні коли гол-
соували за Довгого. Але вона у 
відсутності відповідальності не ви-
нна, винна люстрація.

Смешко, який повторює ман-
тру всіх люстрованих про те, що 
«позвільняли професіоналів», бо... 
виявляється, в його списку лю-
стрований. Так для чого було ду-
рити людям голову і створювати 
нову партію? Об'єднались би од-
разу з Опаплатформами-За жит-
тя і Опаблоками – в них в списках 
теж багато люстрованих «професі-
оналів».

Опаплатформа-За життя і 
Опаблок, представники яких самі 
під люстрацію підпадають і проси-
ли її скасувати. Вдумайтесь: бой-
ки, мураєви, вілкули, королевські, 
шуфричи – вони всі фактично лю-
стровані. Так, Закон не може за-
боронити їм бути народними депу-
татами (бо це було би порушенням 
конституційного права обирати і 
бути обраним), але поки діє закон, 
до 2024 року їм заборонено бути 
міністрами, прокурорами, подат-
ківцями, очолювати інші органи 
виконавчої влади. Зрозуміло, що 
вони зацікавлені в скасуванні лю-
страції – бо вона їм заважає по-
вертатись на посади.

Слуга народу. Її лідер, Разум-
ков, почав розказувати про те, 
що «люстрація дозволила їм про-
сто піти з посад». Але завдання 
люстрації – як раз не пустити їх 
назад на посади. І саме цю вимо-
гу закону порушив Президент Зе-
ленський, одним із перших сво-
їх рішень призначивши Богда-
на. Більше того, на моє питання в 
прямому ефірі іншій представниці 
списку Слуга народу, чи вони під-
тримують Закон «Про очищення 
влади», так і не було чіткої відпові-
ді. З чого я роблю висновок, що не 
тільки одного Богдана їм заважає 
повернути на посади люстрація. А 
щоб це було не так всім очевидно, 
з'явились популістичні заяви про 
новий закон, щоб люструвати ви-
борні посади. А хоча б те, що є, для 
різноманіття не пробували вико-
нувати?!

Але найцинічніше зробив По-

рошенко – він просто чотири роки 
саботував Закон «Про очищення 
влади», роками не звільняючи не-
долюстрованих, незаконно виво-
дячи їх з-під люстрації і признача-
ючи на посади всупереч закону. 
Його правляча коаліція в парла-
менті так і не спромоглася прийня-
ти закон, який зробив би люстра-
цію сильнішою. Роками він збері-
гав у Конституційному суді суддів, 
які постійно намагались її скасу-
вати. І тепер він, в гонитві за ва-
шими голосами на виборах, кри-
чить про реванш і емоційно висту-
пає на захист люстрації – єдиного, 
що він не встиг за роки свого пре-
зидентства знищити.

І в чому найбільший пара-
докс? Йому після всього вірять. 
Він, який через ручні правоохо-
ронні органи і суди залишив без-
карними тих, хто розстрілював 
Майдан і привів в Україну війну, 
саботував створення незалеж-
них судів, блокував роботу анти-
корупційних органів, повернув в 
українську політику Медведчука, 
допоміг йому сколотити статки, за 
які той тепер скуповує українські 
телеканали, – він, який уможли-
вив реванш, тепер цинічно роз-
казує, що його зупинить, і йому, 
виявляється, не просто вірять, 
його ще й хочуть бачити в парла-
менті.

Ну тоді чесно зізнайтесь собі, 
що пробачили непокараних 
вбивць Небесної сотні, що про-
бачили 13 тисяч вбитих на війні, 
що пробачили непокараних ко-
рупціонерів, що пробачили від-

сутні правоохоронні органи та 
суди – все це пробачили, благо-
словили Медведчука, Порошен-
ка та решту олігархів та їх проек-
тів і далі використовувати Украї-
ну як територію для заробляння 
грошей, ставитись до українців 
як до німої біомаси, влаштовува-
ти вибори на окупованому Дон-
басі і заводити російських бойо-
виків до українського парламен-
ту, дерибанити український бю-
джет і далі годувати нас брехнею 
про європейське майбутнє, яко-
го в України не буде, поки вони 
будуть при владі, – бо корупціо-
нерів і саботажників реформ в 
ЄС не беруть. 

Не готові пробачити? Тоді не 
давайте їм благословлення своїми 
голосами на виборах, піддаючись 
на цинічні брехливі маніпуляції, які 
ллються з куплених за сотні міль-
йонів бордів і телевізійної і радіо 
реклами. Не піддавайтесь на мані-
пуляції рейтингів, які намагаються 
створити у вас враження, що ваш 
вибір вже ні на що не вплине. Не 
слухайте нікого і не йдіть на комп-
роміси з власною совістю. Інакше 
для чого були всі жертви останніх 
5 років?

Саша ДРІК, 
голова ГО «Де-

кларації під 
контролем», 

член Ради 
громадського 

контролю НАБУ
 «Українська правда»,09. 07. 2019
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Люстрація: за що боролись?



№155   18 липня 2019 року№155   18 липня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

З 2 по 4 липня уряд Канади про-
водив третю українську конференцію 
з підтримки реформ у Торонто. Дві 
попередні конференції проходили в 
Лондоні і Копенгагені. Перший день 
був присвячений урядовим заходам, 
другий і третій дні, у свою чергу, про-
водилися Українським домом (недер-
жавною організацією, підтримува-
ною фондами). Сенс цих конференцій 
в підтримці України та її реформ, ви-
значенні пріоритетів і в той же час де-
монстрації досягнень країни.

Це був масовий міжнародний 
вираз підтримки України за участю 
близько 40 країн. Прем'єр-міністр 
Канади Джастін Трюдо і міністр за-
кордонних справ Христя Фріланд 
прийняли близько 500 гостей. Най-
важливішим гостем був недавно об-
раний президент Володимир Зелен-
ський, також участь взяли близько 
дюжини українських міністрів. Були 
присутні й близько десяти інозем-
них міністрів — зі Швеції, Фінляндії, 
Латвії, Литви, Польщі та Угорщини. 
Так само були широко представлені 
й міжнародні організації, очолювані 
першим заступником директора-роз-
порядника Міжнародного валютного 
фонду Девідом Ліптоном і комісаром 
ЄС Ельжбєтою Беньковською.

Для цієї конференції обидві по-
яви Зеленського були ключовими. 2 
липня він виступив на самій конфе-
ренції і 3 липня в Економічному клу-
бі Канади, в обох випадках він гово-
рив українською мовою. До аудиторії 
звертався з гумором, висловлював 

подяку і випромінював впевненість у 
собі. Його основним посилом було те, 
що він хоче, щоб Україна була силь-
ною державою, що працює для всіх, а 
не для небагатьох обраних. Він швид-
ко пройшовся по основних темах без 
деталей.

Новий президент сказав, що 
уряду слід швидко побороти коруп-
цію при підтримці міжнародних су-
дів. Спосіб мислення народу пови-
нен змінитися, а уряду варто слухати 
своїх громадян. Він заявив, що най-
кращим шляхом для набуття безпе-
ки і комфорту стане швидкий рух у бік 
Європи для подальшого приєднан-
ня до ЄС. Також Збройні сили Украї-
ни повинні відповідати нормам НАТО, 
щоб Україна могла приєднатися до 
Альянсу. 

В основному, Зеленський дотри-
мувався традиційної риторики, але 
підкреслив, що Донбас і Крим — це 
українські території, і Україні потріб-
но більше 10 млрд євро для того, щоб 
відбудувати Донбас. Він підкрес-
лив, що люди на Донбасі — «це наші 
люди».

В Економічному клубі, як і очіку-
валося, він сконцентрувався на еко-
номічних проблемах, з настільки лі-
беральним посилом, наскільки того 
хотіла публіка, і просив аудиторію ін-
вестувати в Україну. Він похвалив не-
залежний Центральний банк за те, 
що той підтримав стабільність ва-
люти, в той же час, закликавши до 
реформи служб безпеки і держав-
ної адміністрації, щоб зупинити не-

легальне корпоративне рейдерство. 
Зокрема, він націлений на боротьбу з 
контрабандою. Зеленський виступив 
за відкриття ринку землі, лібераліза-
цію ринку праці і приватизацію. Він 
запропонував три хороших сегмен-
ти для інвестицій: природні ресур-
си, зелена енергія і IT, і називав три 
канадських компанії, які вже зроби-
ли великі інвестиції в ці сектори. Він, 
звичайно, вміє переконувати.

Незважаючи на численність спі-
керів, між ними було вражаюча зго-
да. Україна досягла макроекономіч-
ної стабільності зі здоровим наці-
ональним банком і сильним мініс-
терством фінансів. Підтримуючи ці 
досягнення, країні потрібно продо-

вжувати структурні реформи, осо-
бливо вдосконалити правоохорон-
ні органи і реформувати Генеральну 
прокуратуру, службу безпеки і судову 
систему. Легалізація продажу землі і 
приватизація життєво необхідні для 
економіки. Щоб збільшити зростання 
з 2 3% до 7% на рік, Україні потрібно 
суттєво збільшити інвестиції, за ра-
хунок мобілізації внутрішніх заоща-
джень і залучення іноземних інвести-
цій. Судячи з усього, аудиторія вважа-
ла все це досяжним.

За збігом обставин, конференція 
пройшла всього за три тижні перед 
парламентськими виборами, але це 
майже не вплинуло. Консенсус між 
українцями був безпрецедентним. 

Прем'єр-міністр Володимир Грой-
сман, який повинен був бути голо-
вним доповідачем уряду, залишився 
вдома, але зробив гарне відеозвер-
нення. Співголовою конференції був 
перший віце-прем'єр Степан Кубів, 
що йде під 12-м номером у партійно-
му списку Петра Порошенка, але він 
утримався від розмов про політику 
і говорив про Україну. Так само зро-
били і п’ятеро інших міністрів, демон-
струючи дивно згуртовану українську 
політичну систему, хоча більшість 
присутніх міністрів і членів парла-
менту навряд чи будуть у складі ново-
го уряду. Цікаво, що єдиною людиною 
з команди Зеленського, який висту-
пав публічно, був сам президент.

Ця конференція була добре при-
йнята українською діаспорою в Кана-
ді, яка налічує близько 1.3 мільйонів 
осіб. Це, в основному, західноукраїн-
ське суспільство скептично постави-
лося до Зеленського, але, найімовір-
ніше, він підкупив багатьох з них сво-
єю щирістю і розумністю тверджень. 
Здається, що оптимізм щодо України 
сильний, як ніколи.

Тепер головне питання — чи змо-
же Зеленський знайти правильних 
людей і вибрати правильні політичні 
пріоритети.

Андерс АСЛУНД, 
шведський економіст, старший 

науковий співробітник Atlantic Council
Переклад НВ. «Новое время», 

08.07. 2019

Європейський союз 10 
липня офіційно передав 
Україні в експлуатацію но-
вий постійний саркофаг, 
побудований на місці ка-
тастрофи 26 квітня 1986 
року Чорнобильської атом-
ної електростанції. На стан-
ції на церемонії з цієї нагоди 
об’єкт прийняв від Євросою-
зу Президент України Воло-
димир Зеленський. 

Невдовзі після вибуху 
і руйнування 4-го енергоблоку 
АЕС почалося спорудження бе-
тонного укриття над ним, щоб за-
побігти подальшому поширенню 
радіації на території СРСР і сусід-
ніх країн., особливо в разі нових 
вибухів. Так званий саркофаг 
будувався поспіхом, за тодішні-
ми технічними можливостями. 
І, звичайно, всі розуміли, що це 
тимчасова споруда. Тим не мен-
ше, він простояв понад 30 років, 
при тому, що стан споруди давно 

викликав тривогу. 
Через кілька років після ава-

рії розпався Радянський Союз. 
Величезною виною тієї держа-
ви стало уже саме спорудження 
атомної станції в серці України, 
до того ж, станції з доволі сум-
нівною технологією і її обслугову-
ванням, що й завершилося аварі-
єю. А після розпаду СРСР Україна 
практично залишилася наодинці 
з цією бідою. 

До подолання наслідків ка-
тастрофи підключилася міжна-

родна спільнота, насам-
перед Європейський 
Союз, для якого небез-
печний об'єкт становив 
особливу загрозу. 

На жаль, cправа по-
будови нового надій-
ного укриття з різних 
причин дуже затягла-
ся. Будівництво об’єкту 
фінансувалося з Чор-
нобильського фонду 
«Укриття», який було 

створено ще аж у 1997 році за 
рахунок внесків 45 країн-вклад-
ників та донорів. Загальна вар-
тість об'єкту — понад 1,5 млрд 
євро. Із них 1,41 млрд євро — 
міжнародна допомога, ще 105,9 
млн євро — внесок України.

Об`єкт, спорудження яко-
го теж почалося далеко не од-
разу, будувалася в останні 9 ро-
ків. Конструкція була побудова-
на компанією Novarka, консорці-
умом французьких будівельних 

компаній Vinci i Bouygues i суб-
підрядниками з усього світу, до 
складу яких входили і українські 
компанії.

Споруда стала найбільшою 
наземною пересувною метало-
конструкцією у світі. Її розміри – 
165 м у довжину, 260 м у ширину і 
110 м у висоту.

Для її виготовлення було ви-
користано понад 2 тис. тонн ви-
сокоякісного листа виробництва 
МК Азовсталь (входить до групи 
Метінвест).

Відтепер Україна відповідає 
за обслуговування конструкції, 
а також за демонтаж первинно-
го саркофага, побудованого од-
разу після аварії. Новий безпеч-
ний саркофаг повністю закрив 
перше укриття, побудоване над 
четвертим енергоблоком у 1986 
році. Нова конструкція поклика-
на стримувати радіоактивне ви-
промінювання у найближчі 100 
років.

Культурологічні 
видання під загрозою

Під виглядом реформування Міністерство 
культури України, як колишній засновник друкова-
них засобів інформації культурологічного направ-
лення, зробило все, щоб знищити газети і журна-
ли, які входили до складу Держпідприємства «На-
ціональне газетно-журнальне видавництво». Про 
це заявили на прес-конференції в Києві редактор 
газети «Культура і життя» Євген Букет, редактор 
газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун, редак-
тор журналу «Музика» Володимир Корнійчук. 

Міністерство культури, в структурі якого і діє 
згадане видавництво,саме через нього здійсню-
вало видання названих і ще ряду видань, тобто 
було їх засновником. Після ухвалення парламен-
том наприкінці 2015 року закону про роздержав-
лення преси, тобто вихід з числа її засновників 
державних структур, було відведено три роки на 
цей процес. Затягуючи його, Мінкульт не вийшов 
з числа засновників ні у 2016 ні у 2017 роках, а 
лише торік. Відтак, редакції газет, які тепер самі 
ставали засновниками, господарями своїх ви-
дань, не встигли вчасно їх перереєструвати. Деякі 
з видань на певний час взагалі припинили вихід, в 
тому числі головна з цих газет «Культура і життя». 
Видання її ледве було відновлене. Постійні про-
блеми і у газети «Кримська світлиця», єдиної укра-
їномовної газети півострова, яка, до того ж, з пев-
них причин вже кілька років фактично видається 
в Києві. 

А основна проблема виникла, коли Мінкульту-
ри не лише затягувало передачу редакціям майна, 
яким вони користувалися, як цього вимагає за-
кон, а й взагалі залишили газети ні з чим. І голо-
вне — залишили редакції без приміщень, які вони 
займали досі. Хоч передача їх газетам в оренду 
теж передбачена законом. 

Наприкінці червня Міністерство взагалі ви-
селило редакції з приміщень. Причиною назва-
но передачу приміщень іншому підприємству. Теж 
сфери культури, але як же бути газетам? Новий 
власник, якому Мінкультом передано приміщення 
колишнього видавництва, причому, в доволі сум-
нівний спосіб, запропонував редакціям робоче 
місце …у фойє будівлі. 

Ось таке відбувається в нашому національно-
му інформаційному просторі. 

Редакції трьох згаданих видань виступили із 
заявою, в якій вимагають відновлення нормаль-
ного випуску українських культурологічних газет і 
журналів. 

Яке враження справив Зеленський в Канаді?
Оптимізм щодо України сильний, як ніколи

Президент України Володмир Зеленський 
і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Президент України Володимир Зелен-
ський та президент Європейської ради До-
нальд Туск 7 липня відвідали район розведен-
ня сил і засобів у населенному пункті Стани-
ця Луганська. На контрольно-пропускному 
пункті Зеленського та Туска ознайомили з по-
точною ситуацією на цій ділянці. Президент 
України та президент Європейської ради по-
спілкувалися з представниками Спеціаль-
ної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими 
мешканцями, ознайомилися з гуманітарними 
проектами, що реалізуються за підтримки Єв-
росоюзу. 

«Верховний головнокомандувач особис-
то перевірив нові позиції сил ООС на ділян-
ці розведення. Високим гостям також було 
представлено результати роботи груп розмі-
нування: докази російської агресії у вигляді 
рештків ворожих боєприпасів, знайдених пі-
ротехнічними групами. Делегація мала наго-
ду переконатися у тому, що українська сторо-
на неухильно виконує міжнародні договори та 

пункти Мінських домовленостей», повідомив 
прес-центр Операції об’єднаних сил. 

У прес-службі Зеленського повідомили, 
що під час візиту до Станиці Луганської пре-
зидент «на понад півкілометра пройшов далі 
нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення».

«Разом з Дональдом Туском Зеленський 
минув крайній пункт наших військових і дій-
шов до зруйнованого мосту, через який люди 

перетинають лінію розмежування та який 
планується відновити за умови дотримання 
перемир'я», йдеться у повідомленні. 

Як зазначив президент України, цей міст 
влада хоче відбудувати: «Я публічно домов-
лявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і 
дуже швидко будуємо його. Для цього необ-
хідно відсунути укріплення іншої сторони. 
Якщо вони це зроблять, ми почнемо будува-
ти міст і швидко це зробимо». Зеленський і до-
дав, що під час будівництва мосту людям за-
безпечать можливість перетину лінії розмеж-
ування.

Також Зеленський і Туск відвідали 8-у 
роту 25-ї окремої повітряно-десантної брига-
ди ЗСУ. 

Президент Європейської ради Євросою-
зу, а до цього — прем’єр-міністр Польщі До-
нальд Туск дав найвищу оцінку українським 
військовим, які, за його словами, стоять на 
передньому рубежі оборони Європи від ро-
сійської агресії. 

Через 33 роки після Чорнобильської катастрофи 
нарешті встановлено новий саркофаг

Володимир Зеленський і Дональд Туск на передовій на Донбасі
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Їх треба 
добувати, а не 

«консервувати»
В газеті «Дзеркало тижня» 

(№ 3, 2019) опублікована про-
понована нижче стаття , яка 
висвітлює нові погляди на при-
роду і (не)- вичерпність нафти і 
газу. Отже з'являються нові по-
гляди вчених. 

До таких відносяться і наші 
земляки, зокрема і один із ав-
торів статті Олександр Лукін, 
який певний час працював ди-
ректором Чернігівського відді-
лення Українського державно-
го науково-дослідного геоло-
горозвідувального інституту, а 
також згадуваний у статті Пе-
тро Чепіль, який був головою 
правління ДГП «Чернігівнафто-
газгеологія».

А для нашої Чернігівської 
області питання видобутку на-
фти і газу дуже актуальне. Це 
робочі місця і податки, інфра-
структура.

Актуальне це ще й тому, 
наші труби, по яких в Європу 
Росія продає газ, залишаться 
нам на згадку, якщо ми не на-
повнимо їх газом власного ви-
добутку. Чого Путін окупував 
Крим? На мій погляд, у пер-
шу чергу через те, що підзем-
ні надра акваторії Азовського 
моря і шельфу Чорного моря 
багаті на вуглеводні. У свій час 
про це заявляв Міністр геоло-
гії УРСР П.Ф.Шпак. До речі при 
ньому в Україні видобувало-
ся 63 млрд. куб.м газу (а нині 
лише 20). За неофіційним зви-
нувачення у націоналізмі його 
звільнили з посади.

Навіть якби в надрах і не 
відбувалося відновлення ре-
сурсів нафти і газу, тримати їх 
запаси українцям недоторка-
ними недоцільно. Адже люд-
ство нині перебуває на стадії 
винайдення нових енергетич-
них джерел. Україні потрібно 
всіма способами залучати ін-
вестиції для пошуково-розвід-
увальних робіт і подальшої екс-
плуатації родовищ нафти і газу, 
за якими наша держава є одні-
єю з провідних у Європі. 

Обсяг видобутку у порів-
нянні з 80-ми роками ката-
строфічно упав через демпін-
гуючу політику наших «братів»-
росіян з метою задушити нас 
в братських обіймах. Вперше 
нас «обійняли» в 2009 році. По-
тім були анульовані контрак-
ти по Прикерченській ділянці, 
укладені Харківські угоди... і 
пішло, поїхало. 

Завдання №1 для нашо-
го Уряду — не відлякувати, а 
пропонувати провідним світо-
вим нафтогазовим кампаніям 
вкладати кошти в наші надра. 
Це також підвищить і рівень на-
ціональної безпеки

Володимир ЛУЗАН,
ветеран геологорозвідки, ко-

лишній багаторічний директор 
Київського геологорозвіду-

вального технікуму і голова Ку-
ликівського відділення Черні-
гівського земляцтва в Києві. 

В Україні вдосталь нафти й газу
Нова теорія про 

відновлюваність, 
невичерпність і 

екологічність 
глибинних 

нафтогазових ресурсів
Нещодавно беззаперечно 

панувала думка, що нафта і газ 
є вичерпними енергетичними ре-
сурсами, а їх видобуток створює 
екологічну небезпеку.

Проте останнім часом 
з'явилися переконливі докази, 
які змінюють уявлення про по-
ходження і міграцію вуглевод-
нів, кардинально переорієнтову-
ють ставлення до вуглеводів як 
до відновлюваних, невичерпних 
джерел енергії.

Ще у 1867 р. думку про гли-
бинне походження нафти впер-
ше висловив учений Конкад, яко-
го підтримали відомі на той час 
дослідники земних надр Фуке, 
Сараску, Кобалеску, Мурчоні та 
інші.

Перші практичні розрахунки, 
які підтверджували постійне під-
живлення покладів глибинною 
нафтою, було оприлюднено на ІІІ 
Всесвітньому нафтовому конгре-
сі в Бухаресті в 1907 р. першо-
відкривачем Старогрозненсько-
го нафтового родовища Л. Баска-
ковим. Досвід майже 120 років 
експлуатації цього родовища пе-
реконливо підтвердив існування 
такого явища. Подібне спостері-
гається і в інших нафтовидобув-
них регіонах світу.

Незважаючи на доведеність 
фактів відновлення родовищ, 
більшість фахівців нафтогазо-
вої геології твердо стояли на по-
зиції вичерпності ресурсів. Так, 
американський геолог Т.Дей ще у 
1909 р. подав рапорт у Білий дім 
про те, що ресурси нафти в США 
буде остаточно вичерпано в пе-
ріод 1935–1944 рр., а головний 
геолог Геологічної служби США 
Д. Уайт у 1920 р. доводив, що ви-
добуток нафти в США досягне 
свого максимуму через 3–5 ро-
ків, після чого піде на спад, і його 
у цьому підтримала Американ-
ська асоціація геологів-нафтови-
ків. Хоча сьогодні видобуток на-
фти удесятеро більший, ніж тоді, 
і продовжує інтенсивно нарощу-
ватися.

Думка про занепад нафтової 
промисловості нав'язувалася та-
кож і в колишньому СРСР. Твер-
дження фахівця з ядерної фізи-
ки та енергетики, президента АН 
СРСР академіка А. Александро-
ва про близьке вичерпання сві-
тових ресурсів нафти і газу і про 
відмирання нафтової промисло-
вості негативно вплинули на роз-
виток галузі. У 70-х роках ХХ ст. 
широким фронтом почали спору-
джуватися атомні електростанції 
в Україні.

У формуванні суспільної дум-
ки про вичерпність світового по-
тенціалу вуглеводнів найбільшу 
роль відіграють політики. Органі-
зація країн — експортерів нафти 
(ОПЕК) як монополістів її поста-
чання зацікавлена в особливо-
му ставленні до нафти як до ре-
сурсу, що закінчується, а тому на-
фта цих країн має особливе зна-

чення для світової економіки. За 
рахунок своєї нафти країни ОПЕК 
вдаються до спроб керувати су-
часним світовим економічним 
життям. Час від часу вони змен-
шують видобуток нафти, підви-
щують ціни на неї, встановлюють 
ембарго на її постачання в краї-
ни за своїм політичним вибором, 
що призводить до частих еконо-
мічних потрясінь у світі та окре-
мих країнах.

Те саме відбувається і з га-
зом. З допомогою вентиля на 
трубі, через яку подається газ, 
монополісти нав'язують свою по-
літику в державах, залежних від 
газових поставок.

Проте виявлення великих по-
кладів нафти і газу в Північно-
му, Середземному, Каспійсько-
му морях, в Атлантичному океа-
ні поблизу берегів Нігерії, Анго-
ли й Бразилії, у Мексиканській 
затоці свідчить про те, що нафта 
ще довго слугуватиме людству. 
А відкриття гігантських скупчень 
метану на дні Світового океану в 
газогідратному стані дає підста-
ви стверджувати, що вуглеводні 
на Земній кулі практично неви-
черпні.

Відомий російський геолог-
нафтовик В. Соколов при дослі-
дженні зразків порід із негазо-
носних районів установив наяв-
ність у них газу, що свідчить про 
те, що із надр Землі повсюди і по-
стійно надходить потужний потік 
вуглеводнів.

Перші масштабні досліджен-
ня в Україні проблеми відновлен-
ня покладів вуглеводнів з метою 
були здійснені на замовлення 
НАК «Нафтогаз України» у 2007–
2009 рр. колективом провідних 
українських науковців за керів-
ництва А. Коваля.

За результатами досліджень 
було розроблено пропозиції но-
вих підходів до теорії нафтога-
зоутворення та врахування їх в 
оцінці ресурсів нафти і газу і при 
розробці родовищ. Вони були по-
будовані на принципах віднов-
люваності покладів, ощадливо-
го видобутку, збалансованого з 
темпами регенерації.

Одним із стримуючих факто-
рів інтенсивного розвитку галузі 
є значно перебільшене уявлення 
про те, що нафтогазовидобуток 
є екологічно небезпечним. Про-
те дослідженнями переконливо 
доведено, що більшу загрозу ста-
новлять не техногенні, а власне 
природні нафтогазові викиди та 

інші подібні катаклізми.
Про катастрофічні екологіч-

ні загрози, що їх несуть природні 
газові викиди на родовищах вуг-
леводнів і прилеглих до них тери-
торіях, викладено у досліджен-
нях російського вченого В. Бого-
явленського. В результаті аеро-
космічних і наземних обстежень 
ним було виявлено значну кіль-
кість кратерів від газових вибу-
хів розміром від одного до кіль-
кох десятків метрів на території 
півостровів Ямал і Таймир. 1350 
подібних об'єктів зареєстрова-
но на півночі Канади, незліченна 
їх кількість існує на дні Світово-
го океану. Великі викиди газу су-
проводжуються маломагнітудни-
ми землетрусами, а землетруси 
породжують газові викиди, спа-
лахи і вибухи.

Вибухи природного викиду 
газу спостерігалися також і в ін-
ших регіонах, зокрема в Укра-
їні. Під час землетрусу силою у 
дев'ять балів у Криму 11–12 ве-
ресня 1927 р. у морі відбулися 
спалахи і вибухи газу з висотою 
полум'я до 500 м і радіусом до 
2,7 км. Подібне спостерігалося в 
Азовському морі у 1924 р. Остан-
ній зафіксований вибух газу від-
бувся 11 листопада 2014 р. по-
близу Маріуполя.

Значну загрозу для навко-
лишнього середовища становить 
діючий грязьовий вулкан Стару-
ня в Івано-Франківській облас-
ті, який уперше проявив себе у 
1977 р. після землетрусу в горах 
Вранча в Румунії. Відтоді вулкан 
через десятки активних міні-кра-
терів виливає на поверхню зна-
чну кількість бруду, нафти і газу. 
Цей об'єкт входить до комплек-
су геологічної пам'ятки загаль-
нодержавного значення, хоча за 
логікою його необхідно віднести 
до джерела забруднення навко-
лишнього середовища і ліквіду-
вати або забезпечити кероване 
його використання за спеціаль-
ними технологіями.

Природні викиди вуглеводнів 
створюють украй небезпечну си-
туацію в нафтогазовидобувних 
регіонах. Вибух вуглеводнево-
повітряної суміші, що проникла 
із газоносних пластів у підваль-
ні приміщення у м. Бориславі у 
1972 р., призвів до загибелі 20 
людей і значних руйнувань.

Дослідженнями, проведени-
ми Науково-дослідним і проек-
тним інститутом ПАТ «Укрнафта», 
було встановлено, що головним 

заходом зменшення загазова-
ності атмосфери метаном тери-
торії Борислава та інших насе-
лених пунктів у видобувних ре-
гіонах є інтенсифікація й опти-
мізація нафтогазовидобутку і 
відновлення всіх недіючих ста-
рих свердловин та інших гірни-
чих виробок.

Унаслідок аналізу даних про 
сучасні потужні викиди та вили-
ви вуглеводнів із надр на зем-
ну поверхню в нафтогазоносних 
басейнах світу встановлено, що 
нафтогазонакопичення є лише 
дрібним побічним явищем на тлі 
набагато масштабнішого (у бага-
то тисяч разів) процесу глибин-
ної вуглеводневої дегазації Зем-
лі, при якому через розріз земної 
кори проходять величезні обся-
ги вуглеводнів на шляху в гідро-
сферу і атмосферу. З огляду на це 
розмови про суттєвий антропо-
генний вплив на процеси форму-
вання парникових газів, а відпо-
відно, і на глобальне потепління 
на планеті, є безпідставними.

У працях відомих учених сві-
тового рівня наведено результа-
ти досліджень, які свідчать, що 
глобальне потепління внаслідок 
господарської діяльності люди-
ни є лише науковою гіпотезою 
(поки що ніким не підтвердже-
ною), яка суперечить відомим 
фактам з геології й кліматології 
та є знаряддям галасливої групи 
науковців і політиків, які намага-
ються нав'язати свої переконан-
ня іншим.

Метод смертельного заляку-
вання урядів і громадськості є 
ефективним способом дії Міжна-
родної комісії з питань зміни клі-
мату, яка працює під заступни-
цтвом ООН і має у розпоряджен-
ні мільярдні фонди, за рахунок 
яких і проштовхуються відповід-
ні погляди в угоду зацікавленим 
групам. Такі маніпуляції в науці 
становлять катастрофічну загро-
зу, бо відволікають увагу суспіль-
ства від дійсно існуючих масш-
табних природних і техногенних 
небезпек зовсім іншого харак-
теру.

Попри беззаперечність до-
казів підживлення вуглеводне-
вих покладів, його не врахову-
ють масово та належним чином 
при розвідці й освоєнні родовищ 
нафти і газу. На сьогодні недооці-
нюється вплив глибинної дегаза-
ції Землі на навколишнє середо-
вище.

У 2016 р. було розроблено 
проект концепції інтенсифікації 
та оптимізації нафтогазовидобут-
ку з урахуванням природних від-
новлюваних процесів на засадах 
нових підходів у теорії нафтога-
зоутворення, в якій значну роль 
відведено екологічним загрозам, 
що пов'язані із явищем глибин-
ної дегазації Землі, та можливим 
шляхам їх відвернення.

Запропоновану концепцію 
було широко обговорено й підтри-
мано науковою спільнотою, фахів-
цями і громадськістю та направ-
лено на обговорення і прийнят-
тя рішення до профільних мініс-
терств, відомств, підприємств та 
організацій. Жодних заперечень 
не отримано, проте і дієвої 
підтримки в її реалізації 
поки що ніхто не надав.

запереченьь 
і дієвої ї 
аціціїї ї 
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Закордонне українство

Польща сьогодні

Виставка картин 
політв’язня 

Романа Сущенка
в Нью-Йорку

В Українському інституті Америки 
відбулася виставка й аукціон малюн-
ків українського журналіста Романа Су-
щенка, котрого незаконно утримують у 
російській в’язниці за політично моти-
вованими звинуваченнями.

На екрані продемонстрували віде-
озвернення доньки Романа Сущенка 
Юлії до відвідувачів заходу у Нью-Йорку, 
відеозвернення його друзів і рідних. 
На захід завітали генеральний консул 
України у Нью-Йорку Олексій Голубов і 
постійний представник України при ООН 
Володимир Єльченко. 

Увазі відвідувачів представили 15 
збільшених фотокопій малюнків Рома-
на, створених у в’язниці за допомогою 
доступних матеріалів — кулькової руч-
ки, лушпиння цибулі, бурякового соку, 
кетчупу та прального порошку.

За підсумками аукціону, загалом 
було продали 12 фотокопій картин Су-
щенка на загальну суму 1 250 USD. Зі-
брані кошти передали родині Сущенка 
на його підтримку у колонії, юридичний 
супровід, оплату зв’язку тощо. 

На сторінках книги — 
Українська 

Повстанська Армія
В Українському центрі опіки в Торон-

то відбулася презентація книжки Ми-
хайла Бохна «Ще дещо про українське 
підпілля на Закерзонні 1944-1947», 
(Торонто-Львів, 2018). Тут пройшла зу-
стріч із автором. 

Михайло Бохно упродовж життя зби-
рав матеріали про героїв УПА. Він понад 
30 років працював бібліотекарем у Біблі-
отеці Конґресу у Вашинґтоні (США). Він по-
ставив собі завдання — документувати 
боротьбу за незалежну Україну, бо про неї 
в СРСР навіть не можна було згадувати.

Книжку можна отримати в електро-
нному вигляді в Інтернеті. Англійською 
й українською подані автобіографія та 
вступна стаття, решта книжки з іменним 
покажчиком — українською мовою.

«Казка» збирає 
кошти для 

талановитих українців
В Українському інституті Америки у 

Нью-Йорку відбувся благодійний вечір 
«Коктейлі з «Казкою». Відомий україн-
ський гурт «Казка» та волонтери Razom 
for Ukraine зібрали кошти на участь об-
дарованої української молоді в науко-
вих олімпіадах. 

За півтора року існування проекту 
вдалося зібрати майже 25 тис. USD, із 
яких 14 тис. USD уже витратили на опла-
ту проживання, харчування учасників 
олімпіад, журі, на невеликі нагороди для 
переможців олімпіад.

Загалом на цій благодійній вечір-
ці зібрали 4,5 тис. USD, ще 10 тис. USD 
гурт «Казка» пожертвував із прибутку 
від свого концерту в Нью-Йорку.

Книжка 
про художника 

українського 
походження

У Торонто відбулася презентація 
книги мистецтвознавиці Христини Бере-
говської про творчість і життєвий шлях 
Василя Курилика, видатного канадсько-
го художника українського походжен-
ня. Захід проходив у галереї Канадсько-
української мистецької фундації.

Олег Олексюк, голова облас-
ної «Просвіти» Херсонщини, повідо-
мив, що цьогорічний конкурс-фес-
тиваль українського слова «Відлун-
ня душі» пам’яті Наталі Коломієць 
вже втретє відкривав імена талан-
товитих дітей і молоді, які словом і 
піснею відроджують національну 
культуру та духовність.

Розпочато було фестиваль на 
березі Чорного моря у селищі За-
лізний Порт: в номінації «Поезія» 
взяло участь 30 дітей і молоді. Журі 
складалося з поетів Олега Олексю-
ка, Світлани Мудрик та Лесі Гук.

Наступного дня відбувся кон-
курс композиторів у місті Херсон, 
на базі дитячої музичної школи № 
3. Через день конкурс «Вокальне 
мистецтво» пройшов на сцені Го-
лопристанського міського Палацу 
культури «Сузіря» в чотирьох віко-
вих категоріях ( 6—10 років, 11—
15 років, 16—18 років, 19 років і 
старші).

Концерт переможців та зірко-
вих гостей фестивалю відбувся на 
великій сцені на набережній міста 

Гола Пристань , завдяки підтримці 
міського голови Ол. Бабича та на-
родного депутата України Федора 
Негоя.

Величавою частиною концерту 
був виступ широко відомої Націо-
нальної Капели бандуристів Украї-
ни ім. Георгія Майбороди під керів-
ництвом народного артиста Украї-
ни Юрія Курача. 

Великим успіхом фестиваль за-
вдячує його організаторам: це Го-
лопристанській державній адміні-
страції, районній раді, міській раді, 
громадським організаціям «Україн-

ська хата—талантами багата», об-
ласній «Просвіті», депутатові Федо-
рові Негоєві.

Голова фестивалю поет, жур-
наліст і просвітянин Олег Олексюк 
говорить, що «фестиваль сприяє 
розвитку літературно-мистецьких 
традицій краю, утвердженню укра-
їнського на теренах рідної серцю 
Таврії».

Товариство Української Мови 
ім. Шевченка (США) щорічно під-
тримує фестивалі молоді, як і дру-
коване слово в різних областях 
України.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова Товариства 

Української Мови (США)
Фото Олега Олексюка

Фестиваль слова «Відлуння душі»

Портал державних архівів 
виклав скани 37 мільйонів 

документів. 
Там можна знайти відскановані рукопи-

си польських поетів Адама Міцкевича і Ципрі-
ана Каміля Норвіда, оригіналу Конституції 3 
травня 1791 року і акту Люблінської унії Лит-
ви та Польщі 1569 року і ще мільйони цінних 
документів, які стали доступні після оновлен-
ня сайту державних архівів Республіки Польщі 
SzukajwArchiwach.gov.pl. 

На порталі можна знайти й документи про 
реєстрацію цивільного стану громадян, що до-
поможе, зокрема, у складанні свого родоводу. 

Польща не запрошує Росію 
на відзначення початку 

Другої світової війни
Там не місце правонаступниці Радянського Со-

юзу — агресора і союзника нацистської Німеччини.

Міністр закордонних справ Польщі Анджей 
Чапутович заявив, що Росія не отримала і не 
отримає таке запрошення. «Запрошені держави 
НАТО, Європейського Союзу та держави Східно-
го партнерства. Ми хочемо відзначати цю дату 
у нашому, європейському колі. Також томунема 
запрошення росіянам, що 1 вересня 1939 року 
Росія не була стороною війни, хіба що у контек-
сті пакту Ріббентропа-Молотова, який у певному 
значенні розв’язав Гітлеру руки. Росія вступила 
у війну 17 вересня як союзник Гітлера, здійснив-
ши агресію на Польщу.»

Натомість президент Польщі Анджей Дуда за-
просив президента України Володимира Зелен-
ського на заходи, пов’язані з відзначенням 1 ве-
ресня 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Молодь до 26 років 
звільняють від 

прибуткового податку
Відповідний проект ухвалила 

Рада міністрів Польщі.
Заступник міністра фінансів 

Петро Новак заявив: «Це досить 
значна пільга, якщо порахувати, 
скільки грошей щорічно буде за-
лишатися у ваших гаманцях, то це, 
як мінімум, так звана тринадця-
та зарплата. Якщо хтось заробляє 
мінімальну зарплату, тобто 2250 

злотих (530 євро) без вирахування податків, то 
за рік він зможе заощадити понад 1600 злотих 
(375 євро)», сказав віце-міністр.

Політик додав, що ще більше вдасться зао-
щадити тим, хто заробляють більше: «Якщо ми го-
воримо про середню заробітну плату в Польщі, 
яка становить 4765 злотих (1120 євро), то за рік 

в гаманці зекономиться близько 4600 злотих».
Податкові пільги для осіб у віці до 26 років 

були одним із пунктів виборчої програми нині 
правлячої партії «Право і справедливість». Се-
ред інших її обіцянок – розширення допомоги 
сім'ї, виплата тринадцятої пенсії пенсіонерам і 
створення місцевих автобусних маршрутів.

Кількість українських 
заробітчан у Польщі 

збільшилась уп’ятеро 
Керівник консульського відділу Посольства 

України в Польщі Світлана Криса заявила, що 
кількість трудових мігрантів з України до Поль-
щі з 2014 року зросла уп’ятеро. «Якщо до 2014 
року їхня кількість оцінювалася приблизно в 
320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це 
півтора мільйона осіб».

Лише за офіційною статистикою Управління 
з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадя-
нам України видано 196 тис. дозволів на прожи-
вання.

Збільшення українців у Польщі підтверджу-
ється і різким зростанням кількості консуль-
ських дій, здійснених консульським відділом у 
Варшаві. Зокрема, у 2014 році їх було здійснено 
біля 3,5 тисячі, а у 2018 році – до 18 тисяч.

Збільшення кількості дій також спостері-
гається і в інших українських консульствах – у 
Кракові, Гданську та Любліні. 

Українці в Польщі, в основному, працюють на 
будівництві та ремонтних роботах, у транспортній 
сфері, сільському господарстві, сфері обслугову-
вання, на виробництві заводів і фабрик. Є також 
невеликий відсоток громадян України, які працю-
ють у сфері IT-технологій, вищих навчальних за-
кладах, сфері медобслуговування.

Суттєвим гальмом у впрова-
дженні зазначеної концепції є сили, 

які зацікавлені в обмеженні видобутку на-
фти і газу для утримання високих цін на них, 

а також недостатньо опрацьовані механізми 
впливу нових поглядів і розуміння глобальних 
процесів, що відбуваються в надрах Землі, на 
науковий світогляд суспільства, недооцінюван-
ня його ролі у формуванні  державної політики в 
сферах енергетики й екології.

20 грудня 2018 р. в Інституті геологічних наук 
Національної академії наук України відбувся кру-
глий стіл «Формування та реалізація Концепції 
ефективного освоєння відновлювальних глибин-
них нафтогазових ресурсів». У результаті тривало-
го обговорення, в якому взяли участь академіки 
НАНУ, АТНУ, УНГА, доктори і кандидати геологічних, 
технічних і фізико-математичних наук, провідні фа-
хівці нафтогазової галузі, одностайно було визнано 
теорію природного відновлювання нафтогазових 
ресурсів за рахунок глибинної дегазації Землі на-
уково обґрунтованою і практично підтвердженою.

На круглому столі був підтриманий запропо-
нований перелік заходів з формування та реа-
лізації концепції ефективного освоєння віднов-
люваних глибинних нафтогазових ресурсів.

Реалізація її на початкових етапах не потре-
бує кардинальних реформ і значних інвестицій, 
але мобілізація і концентрація наявних фінансо-
вого, наукового, технічного і кадрового потен-
ціалу на цьому напрямку одразу дасть відчутні 
результати. Широкомасштабні роботи з інтенси-
фікації видобутку газу  суттєво зменшують при-
родне забруднення атмосфери.

Українські сервісні і бурові підприємства во-
лодіють сучасними технологіями, мають достат-
ній досвід відновлюваних робіт світового рівня 
і спроможні забезпечити необхідні темпи інтен-
сифікації та оптимізації.

Сучасні технології ізоляційних робіт при 
освоєнні родовищ практично виключають між-
пластові перетоки і викиди вуглеводнів на по-
верхню, а тому техногенні загрози при сучасних 
технологіях будівництва свердловини зведено 
до мінімуму. 

А власне видобуток нафти і газу — це най-
більш екологічно чисте виробництво. Характер-
ним прикладом цього є видобуток нафти і газу 
безпосередньо у парках, зонах відпочинку і на 
територіях житлових комплексів Борислава, ку-
рортах Східниці та інших населених пунктів на-
фтопромислових районів

АВТОРИ:
Петро Гожик,  

директор Інституту геологічних наук НАН 
України, академік НАН України;

Олександр Лукін,  
академік НАН України;
Анатолій Вдовиченко,  

голова Спілки буровиків України, академік 
Академії технологічних наук України;

Олександр Петровський, 
президент Української нафтогазової академії, 

доктор фізико-математичних наук;
Анатолій Коваль, 

головний фахівець відділу геології і 
видобутку НАК «Нафтогаз України», 

кандидат геологічних наук.

В Україні вдосталь нафти й газу

Панорама сучасної Варшави
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Футбольний бог 
Ліонель Мессі

Ціле деся-
тиліття триває 
суперництво 
на футбольно-
му Олімпі пла-
нети видат-
них майстрів 
— аргентинця 
Ліонеля Мессі 
і португальця 
Кріштіану Ро-
налду. 10 «Зо-
лотих м’ячів» 
кращого фут-

боліста Європи і світу вони здобули за 
2008 — 2017 роки, по 5 кожен. Причому, 
Мессі здобув цю нагороду вперше в її істо-
рії 4 рази поспіль — у 2009—2012 роках. 

Віддаючи належне старшому на 2 
роки талановитому Роналду, більшість 
аналітиків все ж вважають, що найвидат-
нішим футболістом сучасності є саме Мес-
сі. Більше того,він претендує і на звання 
кращого у світовій історії футболу. Хоч, 
звісно, важко порівнювати гру майстрів 
різних поколінь, зокрема, короля футбо-
лу бразильця Пеле, який виступав кілька 
десятиліть тому, чи співвітчизника Ліоне-
ля — аргентинця Марадони, пізнішого ча-
рівника м’яча. Чи трикратних володарів 
«Золотого м’яча» голландця Кройфа або 
француза Платіні. 

Але феноменальний талант Мессі, 
його вірність одному клубу — іспанській 
«Барселоні», спортивні досягнення вража-
ють. Єдине — йому так і не вдалося вигра-
ти чемпіонат світу зі збірною Аргентини, 
виступивши на кількох останніх мундіа-
лях. У збірній зараз не найсильніше поко-
ління, а головне — конкуренція у світово-
му футболі нині дуже гостра. 

24 червня Ліонелю Мессі виповни-
лося 32 роки. Переїхавши з рідної Арген-
тини до Іспанії ще підлітком, вступивши 
у футбольну академію «Барселони», він 
пов̀ язав долю з цією уславленою коман-
дою. До того ж, це співпало із золотою 
ерою іспанського футболу, зокрема, зле-
том «Барселони», в який великий внесок 
зробив і Мессі. 

З командою він виграв 34 трофеї! Це 
4 виграші Ліги чемпіонів Європи, 10 чем-
піонатів Іспанії , 6 Кубків і 8 Суперкубків 
Іспанії, по 3 перемоги в Суперкубку Євро-
пи і чемпіонаті світу серед клубів. 

Мессі народився в місті Росаріо, на 
батьківщині відомого революціонера, ар-
гентинця і героя Куби Че Гевари.

Сім'я Ліонеля походила з італійців: на-
щадків вихідців з цієї європейської країни 
чимало в Аргентині. Батько Мессі був ста-
леваром, водночас тренував молодіжні 
футбольні команди. Але згодом став фут-
больним агентом сина і коли тому сповни-
лося 13 років, переїхав з ним у Барселону. 

У Ліонеля є сестра і двоє старших бра-
тів. У 2005 році Мессі став володарем 
двох паспортів — Аргентини та Іспанії.

Футболіст є доброю і чуйною людиною. 
Він заснував свій благодійний фонд, який 
допомагає дітям з серйозними захворю-
ваннями. Близько мільйона доларів Мессі 
пожертвував у 2013 році на дитячу лікар-
ню в місті, де народився.

Ліонель — ревний католик, як і 
більшість аргентинців та іспанців. Він 
сором'язливий з дитинства. Коли забиває 
гол, то поводиться дуже стримано — під-
німає руки до неба, звертаючись до своєї 
покійної бабусі, яка була дуже важливою 
людиною в його житті.

Дозвілля він проводить з сім'єю. 
Справжнє щастя Ліонель знайшов зі зви-
чайною дівчиною з рідного міста - Анто-
нелло Рокуццо. Їхнє знайомство відбуло-
ся у 2009 році. У листопаді 2012 у подруж-
жя народилася перша дитина — син Тьяго, 
а у вересні 2015 — син Матео.

6 липня Комітет Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури) включив 
сім нових культурних об'єктів до Списку 
Всесвітньої спадщини. Ось вони.

Могильні кургани Дільмун 
(Бахрейн).

Об’єкт в цій державі, розташованій на ост-
ровах Персидської затоки, відноситься до пе-
ріоду 2050-1750 рр. до н.е. і включає 21 архе-
ологічний пам’ятник в західній частині одного з 
островів. Шість з цих об’єктів є курганні поля, до 
складу яких входить від кількох десятків до кіль-
кох тисяч курганів. В цілому налічується близь-
ко 11 774 місць поховання, спочатку побудова-
них у формі невисоких циліндричних веж. Інші 
п’ятнадцять об’єктів включають сімнадцять ко-
ролівських курганів, зведених у формі дворівне-
вих похоронних веж. Ці кургани свідчать про іс-
нування приблизно в II тисячолітті до н.е. древ-
ньої цивілізації Дільмун, за часів якої Бахрейн 
служив торговельним центром. Процвітання 
міста дозволило жителям розвинути складну 
похоронну практику, поширену серед усіх груп 
населення. 

Культурний ландшафт 
Будж Бім (Австралія).

Ландшафт розташований в регіоні корінно-
го народу Гундітжмара на південному сході кра-
їни. Цей об’єкт включає вулкан Будж Бім, Те-Рак 
(Озеро Конда), водно-болотні угіддя Куртонітжа 
і Тайрендарру — область на півдні зі скелясти-
ми хребтами і великими болотами. Потоки лави 
Будж Бім, що з’єднують ці три елементи, дозво-
лили народу Гундітжмара створити одну з най-
більших і найстаріших в світі мереж аквакуль-
тури. Ця складна система, що складається з 
каналів, гребель і дамб, використовується для 
стримування паводкових вод і створення рибо-
господарського басейну з метою вилову і роз-
ведення австралійського річкового вугра, дуже 
важливого елементу економічного розвитку ре-
гіону протягом століть.

Руїни стародавнього міста 
Лянчжу (Китай).

Руїни міста, що відноситься до періоду 
близько 3300-2300 рр. до н.е., розташовані в 
дельті річки Янцзи на південно-східному узбе-
режжі країни. Лянчжу — древня регіональна 
держава c єдиною системою вірувань, в основі 
яких лежало вирощування рису. Цей об’єкт Сві-
тової спадщини складається з чотирьох зон: Яо-
шань, гребля в верхньому гирлі річки, гребля в 

нижньому гирлі річки і стародавнє місто. Руїни 
Лянчжу є видатним прикладом давньої міської 
цивілізації. Місто мало розвинену систему во-
допостачання і міського планування, земляні 
пам’ятники.

Спадщина видобутку вугілля 
Омбілін в Савалунто 

(Індонезія).
Цей промисловий об’єкт, розташований в 

ізольованому регіоні Суматри, був створений 
голландським колоніальним урядом з метою ви-
добутку, переробки і транспортування високоя-
кісного вугілля з кінця XIX до початку XX століть. 
Цей об’єкт включає рудник, шахтарське містеч-
ко, сховища вугілля в порту Еммахавен і заліз-
ничну мережу, що зв’язує шахти з прибережни-
ми об’єктами.

Місто Джайпур, Раджастхан 
(Індія).

Укріплене місто в штаті Раджастхан на пів-
нічному заході Індії було засноване у 1727 році 
Савай Джай Сінгхом II. На відміну від інших міст 
регіону, розташованих на горбистій місцевості, 
Джайпур був заснований на рівнині і спроекто-
ваний відповідно до канонів ведичної архітек-
тури, до яких відноситься прямокутне розташу-
вання кварталів. По обидва боки вулиць роз-
міщуються безперервної лінією торгові лавки c 
колонами, які, з’єднуючись у центрі, утворюють 
великі площі. Ринки, магазини, житлові будин-
ки і храми, побудовані уздовж головних вулиць, 

мають подібні за своєю архітектурою фасади. 
Міське планування відображає взаємопроник-
нення ідей древніх індуїстських, а також сучас-
них могольских і західних культур. Задуманий як 
торгова столиця, Джайпур зберігає свої місце-
ві комерційні, ремісничі і кооперативні традиції 
і до цього дня.

Група курганів Модзі-Фуруіті 
Кофунгун: гробниці 
стародавньої Японії.

Цей об’єкт, розташований на плато над 
Осакською рівниною, включає 49 кофун (в пе-
рекладі з японського — «стародавній курган»). 
Кофуни могли бути різних розмірів і форм, в 
тому числі у формі кола, квадрата, морсько-
го гребінця або замкової щілини. Ці гробниці 
призначалися для представників еліти і місти-
ли різні похоронні предмети: зброю, обладун-
ки, прикраси. Зовнішню частину кофун прикра-
шали глиняні фігури, які виготовлялися у фор-
мі циліндрів, жител, знарядь праці, зброї і силу-
етів людей. З 160 тисяч кофун, розташованих 
на території країни, ці 49 місць поховання да-
ють повне уявлення про період Кофун (III — VI 
ст. н.е.). 

Мегалітичні глечики 
в Сиангкхуанг: 

Долина глечиків (Лаос).

Долина глечиків на плато центрального Ла-
осу отримала свою назву від понад 2100 труб-
частих за формою мегалітичних глечиків, які 
використовувалися в похоронних обрядах в 
залізному віці. Даний об’єкт складається з 15 
елементів і включає великі глечики з різьбле-
ного каменю, кам’яні диски, вторинні похован-
ня, надгробки, кар’єри і похоронні предмети, що 
датуються 500 р до н.е. — 500 р н.е. Ці глечики і 
пов’язані з ними елементи є найбільш яскравим 
свідченням цивілізації залізного віку, яка ви-
готовляла і використала ці об’єкти аж до свого 
зникнення приблизно в 500 році н. е.

Париж є найбільш відвідува-
ним туристами містом світу. Сюди 
щорічно приїжджає близько 25 
мільйонів чоловік.

Це стародавнє місто було за-
сноване близько 2 300 років 
тому римлянами і галлами.

Тут, на відміну від багатьох 
європейських столиць, з водо-
провідних кранів тече питна 
вода. Чудова система очищення 
води - предмет гордості городян.

Одне з прізвиськ столиці - 
«Місто вогнів». Париж отримав 
таку назву тому що став одним з 
перших міст світу, де з'явилося 
вуличне освітлення.

У паризьких передмістях про-
живає близько 8 мільйонів осіб, 
тоді як в самому місті - лише 2,1 
млн.

Парижани люблять собак, 
і тому з цими домашніми вихо-
ванцями дозволено з'являтися 
в багатьох громадських місцях, в 
тому числі і в деяких ресторанах.

Паризьке метро є шостим у 
світі за кількістю перевезених 

пасажирів. Це одна з найстарі-
ших в Європі систем метрополі-
тену, тут вона поступається тіль-
ки Лондону, Будапешту і Глазго.

У Парижі настільки розгалу-
жена схема метро, що з будь-якої 
точки міста шлях до найближчої 
станції не перевищить 500 ме-
трів.

У місті іноземців дивують про-
зорі пластикові ящики для сміття. 

Вони не прикрашають місто, а за-
мінили стандартні сміттєві урни 
через загрозу терактів.

Знаменитий паризький му-
зей Лувр був побудований в 1792 
році і є найбільш відвідуваним 
музеєм світу - приймає понад 5 
мільйонів осіб щорічно. Саме тут 
зберігається знаменита картина 
«Мона Ліза» Леонардо да Вінчі.

Вперше в світі стриптиз був 

виконаний на сцені знаменито-
го кабаре Мулен Руж в Парижі в 
1893 році. Дівчина на ім'я Мона 
під час постановочного конкур-
су краси повністю скинула з себе 
одяг, і в підсумку була покарана 
штрафом в 100 франків за не-
пристойну поведінку.

Відвідуючи Париж під час 
Другої світової війни, Гітлер так і 
не зміг потрапити на вершину Ей-
фелевої вежі, оскільки парижани 
навмисно вивели з ладу ліфт. 

Кожен день на вулицях Пари-
жа проходять зйомки приблизно 
десятка фільмів і серіалів.

Під час Першої світової війни, 
французи побудували так званий 
«підроблений Париж» недале-
ко від столиці, щоб заплутати ні-
мецьких льотчиків.

Точкою відліку для всіх до-
рожніх відстаней у Франції слу-
жить нульовий кілометр, роз-
ташований в Парижі на острові 
Сіте, на площі перед собором Па-
ризької Богоматері.

Сім нових об'єктів внесені до Списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО



№155   18 липня 2019 року№155   18 липня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 9Cвіт історії

Цікаві й маловідомі факти

24 березня 1794 року, через рік 
після Другого поділу Польщі між Ро-
сією і Пруссією, національний герой 
поляків Тадеуш Костюшко урочисто 
оголосив у Кракові початок антиро-
сійського визвольного повстання. 
Цим він взяв на себе повноважен-
ня Верховного Головнокомандувача 
Національних Збройних Сил і пообі-

цяв захищати цілісність і суверенітет 
Польщі, повернути незалежність на-
ції та зміцнювати загальні свободи.

Його крок став початком анти-
російського повстання за віднов-
лення суверенітету Речі Посполитої 
і повернення втрачених нею терито-
рій. Але воно закінчилось через ві-
сім місяців поразкою і привело до 
повної втрати Польщею і Литвою не-
залежності.

Особистий друг Томаса Джеф-
ферсона і бойовий соратник Джор-
джа Вашингтона, національний ге-
рой Польщі та США, талановитий вій-
ськовий інженер, легендарний пол-
ководець і переконаний борець за 
свободу - ким він був, Тадеуш Кос-
тюшко?

Життя останнього лицаря Речі 
Посполитої було сповнене славними 
і трагічними подіями. Він став свід-

ком жорстокого розділу своєї Бать-
ківщини між могутніми сусідами. 
Очолив національне визвольне по-
встання і потерпів поразку. Побував 
в'язнем Петропавловської фортеці 
та вигнанецем у Франції і Швейцарії. 
Та завжди, де б він не знаходився, 
прихильник ідей свободи Костюшко 
не переставав добиватися прове-
дення констуційних реформ, скасу-
вання кріпацтва та наділення селян 
землею.

Народився Тадеуш Костюшко 4 
лютого 1746 року у фільварку Мере-
чевщина близько Косово (сьогодні - 
Івацевицький район Брестської об-
ласті).

У 1755 році Тадеуш разом зі 
старшим братом вступив до школи 
чернечого ордену піарів у місті Лю-
бешові, де провчився до 1760 року. 
З 1765 по 1769 рік навчався в ство-
реній Станіславом Понятовським 
Лицарській школі у Варшаві - фак-
тично військовій академії, де готу-
вали освічених офіцерів. Уже 
тоді Костюшко дивував оточу-
ючих аскетизмом, волею і ціле-
спрямованістю. Тадеуш обрав 
військово-інженерну спеціалі-
зацію і закінчив цю школу в чині 
капітана.

У 1769 році Тадеуш Костюш-
ко отримав королівську стипен-
дію і відправився в Париж для 
навчання у військовій академії.

Потім повернувся на бать-
ківщину, але влаштуватися офі-
цером не зміг - для цього потріб-
ні були чималі гроші. Тоді моло-
дий чоловік приймає рішення 
давати приватні уроки і найма-
ється учителем до магната Со-
сновського, де закохується в 
свою 19-річну ученицю Людвіку.

На той момент Тадеушу ви-
повнюється 27 років, він моло-
дий, красивий, інтелігентний, 
тому не дивно, що дівчина від-
повідає йому взаємністю. Вони 
починають таємно зустрічатися, 

і незабаром Костюшко просить у Со-
сновського руки його дочки. Магнат 
же виганяє бідного вчителя, який не 
може похвалитися ні знаменитим 
родоводом, ні достатком.

Проте закохані не здаються і ви-
рішують втекти і повінчатися без 
згоди батька. У призначений час Та-
деуш, який попередньо домовився з 
ксьондзом, чекає свою кохану, але 
замість неї на місце зустрічі прихо-
дять люди Сосновського, які хочуть 
вбити юнака.

Побоюючись розправи, Таде-
уш тікає та їде в Париж. Кажуть, що 
Людвіка, незважаючи на те, що була 
видана заміж, все життя кохала сво-
го колишнього вчителя і до самої 
смерті чекала його приїзду.

Американський період 
життя

У Франції Тадеуш Костюшко за-
лишається практично без грошей і 
наймається волонтером від фран-

цузької сторони в армію американ-
ських колоній, які борються за свою 
незалежність. Займається фортифі-
кацією міст і військових таборів, не-
забаром стає головним інженером 
Північної армії.

Саме йому довірили зведення 
фортеці у Вест-Поінт, і саме він при-
думав перегородити річку у Філа-
дельфії великими ланцюгами, щоб 
англійські кораблі не змогли в неї 
увійти.

Костюшко дружить з Джорджем 
Вашингтоном і з усіма відомими ке-
рівниками повстання. У визнання 
заслуг Тадеуша Костюшка Конгрес 
США 13 жовтня 1783 присвоїв йому 
звання бригадного генерала армії 
США. Також його нагородили орде-
ном Цинциннаті - тоді це була най-
престижніша нагорода США. Кос-
тюшко став другою після Джорджа 
Вашингтона людиною, котра отри-
мала цей орден.

Покидаючи Америку в 1792 році, 
Костюшко заповів своєму другові 
Томасу Джеферсону продати всю 
його нерухомість, а виручені гро-
ші використати на звільнення чор-
ношкірих рабів. Рабство в США 
скасували лише в 1865 році після 
громадянської війни. Отже, Таде-
уш Костюшко випередив свій час 
більш як на 70 років.

Повернення 
на Батьківщину

Після повернення на бать-
ківщину, на початку травня 1792 
року Костюшко був призначений 
командиром однієї з трьох диві-
зій, які становлять армію Речі По-
сполитої під командуванням князя 
Юзефа Понятовського (налічувала 
близько 17 тисяч солдатів). У трав-
ні 1792 році Костюшко відзначив-
ся в кількох боях з російськими 
військами.

Після перемоги в міжусобній 
боротьбі в Польщі Тарговицької 
конфедерації Костюшко емігру-

вав до Саксонії, потім в кінці 1792 
року перебрався до Парижа, де від 
імені патріотів Речі Посполитої вів з 
французьким революційним урядом 
безуспішні переговори про спільні 
дії проти Австрії і Пруссії.

Після повернення з Франції до 
Саксонії, а потім - в Галичину Кос-
тюшко активно включається в під-
готовку загальнонаціонального по-
встання.

Коли в Речі Посполитій почина-
ється повстання, Костюшку пропо-
нують його очолити. Він розуміє, що 
сили нерівні і що повстання прире-
чене на провал, але все одно пого-
джується. На ринку в Кракові зачи-
тує присягу і 24 березня проголошує 
Акт повстання.

Під проводом Костюшка по-
встанці отримують одну перемогу за 
іншою. А вже 7 травня Тадеуш Кос-
тюшко видає Полонецький універ-
сал, в якому проголошує особисту 
свободу селянам, які підтримали по-
встання. 

Однак восени повстання було 
розбите. Вирішальна битва відбу-
лася неподалік від малої Батьківщи-
ни Костюшка, поблизу Крупчіцько-
го монастиря (нині село Чіжевщина 
Жабінковського району), а останній 
бій генерал прийняв поблизу Варша-
ви під Мацеєвицями 10 жовтня.

Поранений Костюшко був узя-
тий в полон і поміщений в Петропав-
ловську фортецю. Після смерті Кате-
рини II йому в Росії запропонували 
службу, дали гроші і маєток, але він 
відмовився і поїхав до Європи.

Помер національний герой Речі 
Посполитої і США в Швейцарії. Прах 
його покоїться в Кракові, а серце 
зберігається в спеціальному сарко-
фазі у Варшаві.

Іменем Костюшка названі вулиці 
і площі в деяких містах Білорусі, Лит-
ви, Польщі та України, а також - най-
вища гора Австралії. Його ім'я також 
увічнено в США.

Лук та стріли є першим складним 
знаряддям, винахід якого став най-
більшою подією в житті наших предків. 
Винахід, а також його широке застосу-
вання відноситься до епохи мезоліту. 
З'явився лук ще за 12 тис. років до н. е.

Лук був основним видом зброї аж 
до 17 століття, а на півночі і до 20 сто-
ліття. 

На полюванні завдяки такій зброї 
людина могла вбивати тварин і птахів 
на досить великій відстані, що досяга-
ла 150 метрів. Але для цього винаходу 
знадобилася ціла епоха розвитку люд-

ського мислення. Людині знадобилася 
гостра спостережливість, наявність іс-
торичного досвіду, чималі розумові зді-
бності, а також знайомство з іншими 
винаходами.

Спочатку людина уважно спостері-
гала за тими явищами, які відбувалися 
в природі, і прагнула їх відтворити. Так, 
різні пружинні пастки, списометалки та 
капкани були винайдені людиною в ре-
зультаті спостережень, як зігнута гілка 

чи молоде гнучке дерево стрімко по-
вертається на своє місце при розги-
нанні.

Прообразом стріли став спис, який 
вже використовувався людиною для 
полювання на дрібних тварин. Лише 
після того, як древньому майстру спала 
на думку ідея стягувати тятивою зігнуту 
палицю, був винайдений лук.

Тятива виготовлялася з сухожиль 
тварин або пучка волосся. Завдяки тя-
тиві, енергія розгинальної гілки пере-
давалася безпосередньо на стрілу.

Стрижень стріли виготовлявся з 
дерева, а щоб збільшити 
її забійну силу, стали виго-
товлятися кістяні та кам'яні 
наконечники. З цією метою 
використовували шматоч-
ки кременю розміром 1-2 
см.

Лук мав розмір від 60 
см до 2 метрів, але існують 
докази про використання 
луків і великих розмірів. 
Винахід цього знаряддя до-
зволив значно розширити 
полювання, навіть на таких 
тварин, як лань, невеликий 

хутровий звір і птахів, полювання на 
яких раніше було не під силу первісній 
людині.

Застосування лука і стріл дуже до-
помогло полегшити життя мисливських 
племен, полювання на тривалий час 
зайняло основне місце в господар-
ській діяльності людини. 

А потім лук став основним озбро-
єнням, нарівні зі списами, мечами, 
шаблями. 

В перших сучасних Олімпійських 
іграх, що пройшли в Афінах у 1896 
році, спортсмени, які посіли перші міс-
ця, були нагороджені срібними меда-
лями і гілками оливи. Другі місця були 
відзначені бронзовими медалями. А 
ті, хто зайняв треті місця, не отрима-
ли нічого.

Спортсмени, що зайняли перші 
місця на Олімпійських іграх в Пари-
жі в 1900 році, замість золотих ме-
далей отримали картини. Такий приз 
вважався куди більш цінним для пере-
можців.

Сент-Луїс став першим містом про-
ведення Олімпіади, де за перше, дру-
ге і третє місця стали видавати золоті, 
срібні та бронзові медалі відповідно. Сталося це в 
1904 році.

Кожні 2 роки Олімпійський вогонь у місті Олім-
пія в Греції запалюють жінки, одягнені в традицій-
ний грецький одяг.

Розгорається вогонь від сонця, завдяки увігну-
тим дзеркалам. Потім Олімпійський вогонь почи-
нає своє довгу подорож з Греції в країну, яка при-
ймає Олімпійські Ігри.

Протягом кількох місяців факел передається з 
рук в руки спортсменами різних країн, поки наре-
шті вогонь не прибуде в країну за кілька днів до це-
ремонії відкриття.

П'ять кілець на олімпійському прапорі симво-
лізують п'ять континентів: це Африка, Азія, Австра-
лія, Європа, Америка. Вони переплетені, що сим-
волізує завзяту спортивну боротьбу. Кольори кі-
лець — синій, чорний, зелений, жовтий і червоний, 
Цікаво, що бодай один з таких кольорів є на прапо-
рі будь-якої держави світу. 

До участі в перших сучасних Олімпійських 
іграх жінки допущені не були. Однак, уже в 1900 
році на Олімпіаді в Парижі організатори ігор 

включили їх до числа учасників. 
В останній раз медалі з чистого золота вруча-

лися на Олімпіаді в Стокгольмі в 1912 році. Надалі 
і по сьогодні медалі для Олімпіад випускають по-
золочені.

Берлін приймав Олімпіаду двічі. Вперше міс-
то стало господарем ігор в 1916 році. У 1936 році 
Олімпіада в Берліні вперше транслювалася по те-
лебаченню.

Збірна Китаю не вигравала ніяких медалей аж 
до 1984 року. Однак на Олімпіаді 2008 року в Пекі-
ні в рідних стінах Китай завоював рекордні сто ме-
далей, включаючи 51 золоту.

Зимові Олімпійські ігри були засновані в 
1924 році. До 1994 року літні і зимові ігри про-
водилися кожні 4 роки в один і той же рік. Потім 
Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив чер-
гувати літні і зимові ігри з періодичністю раз на 
два роки.

Щоб вписатися в новий графік, зимові ігри 
провели в 1992 в Альбервілі у Франції, в один рік 
з літньою Олімпіадою в Барселоні, а вже в 1994 
році пройшла зимова Олімпіада в Ліллехаммері, 
Норвегія.

Тадеуш Костюшко: останній лицар Речі Посполитої, герой Америки

У центрі столиці США Вашингтоні стоїть цей 
красивий пам’ятник Костюшку

Про Олімпійські ігри Лук в історії людства
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Під час Другої світової ві-
йни в німецьких концтаборах 
опинилися понад п’ять мільйо-
нів радянських солдатів і офіце-
рів: подібних прецедентів істо-
рія воєн не знала. Усіх їх Сталін 
вважав зрадниками.

У полон — 
цілими дивізіями

Влітку 1941-го сержант Ва-
силь Марко проходив служ-
бу неподалік радянсько-поль-
ського кордону. «В неділю, 22 
червня, мала приїхати нарече-
на, і я не міг дочекатися ран-
ку, — згадував події 78-річної 
давнини пан Василь. — Але за-
мість Оксани з’явилися німець-
кі танки...»

Під натиском переважаючо-
го у живій силі й краще озбро-
єного ворога червоноармійцям 
довелося залишити свої пози-
ції, відступаючи вглиб країни. 
У вересні полк, вірніше його 
рештки, опинилися в оточенні. 
Сталося це в районі Фастова. І 
майже всі бійці, в тому числі й 
Василь, потрапили в полон...

Радянські вожді навіть піс-
ля затяжної фінської кампанії, 
під час якої втрати нашої ар-
мії становили десятки тисяч 
вбитими, переконували народ: 
Радянський Союз воюватиме 
лише на чужій території і лише 
малою кров’ю. Думки про те, 
що радянські бійці можуть по-
трапляти в полон, узагалі не 
допускали! Тому, мабуть, і не 
приєдналися до підписантів 
Женевської конвенції від 1929 
року, яка зобов’язувала вою-
ючі сторони не лише зберіга-
ти життя полоненим, а й гідно 
утримувати їх.

З початком німецької на-
вали за таку злочинну неда-
лекоглядність розплачуватись 
довелося червоноармійцям. 
Адже влітку — восени 1941-
го в районі Умані були оточе-
ні 6-та та 12-та армії, а під Ки-
євом така ж доля спіткала офі-
церів і рядових бійців 21-ї, 26-ї 
та 37-ї армій. Тож понад 700 ти-
сяч червоноармійців опинили-
ся в полоні.

Загалом до грудня 1941 
року німці та їхні союзники роз-
били 300 дивізій Червоної ар-
мії, захопивши в полон близь-
ко 4 мільйонів червоноармій-
ців. На думку історика Владис-
лава Гриневича, лише за перші 
три тижні війни Червона армія 
втратила понад 815 тисяч осіб, 
4 013 літаків, близько 12 тисяч 
танків, більш як 21 тисячу гар-
мат і мінометів.

Із повідомлень Радінформ-
бюро радянські люди знали, 
що наші війська відступають, 
залишаючи на поталу ворогу 
міста і села. Але в цих повідо-
мленнях полонені не згадува-
лися жодним словом. Наче їх не 
існувало.

«Бийтеся до 
останнього набою...»

13 вересня начальник шта-
бу Південно-Західного фронту 
генерал Василь Тупіков пові-
домив Ставку, попросивши до-
зволу відвести війська від Киє-
ва і Дніпра. Однак Сталін оголо-
сив донесення командування 
панічним, звинувативши гене-
ралів у боягузництві, й вима-
гав вперто «битися до остан-
нього набою, останньої краплі 
крові». Командувач Південно-
Західного фронту М. Кирпонос 
і його начальник штабу зрозу-
міли: якщо вони самочинно від-
ведуть війська, то їх звинува-
тять у зраді й розстріляють. Як 
розстріляли у липні команду-
вача Західного фронту генера-
ла Павлова і його найближче 
оточення. Не віщувала нічого 
доброго і здача в полон. Кир-
понос читав наказ №270 від 
16 серпня 1941 року: згідно з 
ним, усі полонені оголошували-
ся дезертирами з поля бою, а 
їхні сім'ї підлягали репресуван-
ню. Тому генерали на чолі з са-
мим Кирпоносом залишилися 
зі своїми військами.

А вже 16 вересня вій-
ська вермахту оточили майже 
900-тисячне угрупування ра-
дянських військ, утворивши 
так званий «київський котел». 
Вийти з нього судилося лише 
кільком десяткам тисяч людей. 
Решта — загинули, потрапи-
ли до рук німців чи розбіглися 
по наколишніх селах, рятуючи 
свої життя. Тоді німці захопили 
близько чотирьох тисяч гармат 
і майже тисячу танків: сталася 
одна з найбільших воєнних ка-
тастроф у роки Другої світової 
війни.

Але двомісячна оборона Ки-
єва відтягнула на себе велике 
угрупування ворожих військ, 
зменшивши його удари на цен-
тральному напрямі. Вона на-
довго затримала гітлерівців, 
тим самим порушивши всі пла-
ни Гітлера щодо перемоги у тій 
війні.

«Радянське керівництво і 
сам Сталін добре знали про те, 
що в полон потрапляють ціли-
ми дивізіями, — говорить го-
лова Українського інституту 
національної пам’яті, канди-
дат історичних наук Володимир 
В’ятрович. — Але гірка правда 
про їхню долю могла не лише 
спровокувати паніку серед ци-
вільного населення, а й стати 
для влади вироком».

Історики, які досліджують 
«темні» сторінки Другої світової 
війни, кажуть, що Сталін жод-
ним чином не намагався полег-
шити долю бранців. Навпаки, 
він вважав їх боягузами і за-
проданцями. Більше того, у на-
казі № 270, виданому 16 серп-
ня 1941 року, зазначалося, що 
«тих, хто зриває під час бою 

знаки розрізнення і здається 
в полон, вважати злісними де-
зертирами, їхні родини зааре-
штовувати як сім’ї порушників 
присяги і зрадників Батьківщи-
ни. Розстрілювати на місті та-
ких утікачів. Тим, хто потрапив 
у оточення, битися до останньої 
можливості, пробиватися до 
своїх. А тих, хто віддасть пере-
вагу полону, знищувати всіма 
засобами, сім’ї таких червоно-
армійців позбавляти держав-
ної допомоги».

12 вересня 1941-го, напе-
редодні здачі Києва, головно-
командувач видав директиву 
про боротьбу з панікерством. 
Вказуючи на наявність у стрі-
лецьких дивізіях чималої кіль-
кості «панічних і відверто воро-
жих елементів», він пропонував 
створити в п’ятиденний строк 
при кожній стрілецькій дивізії 
загороджувальний батальйон, 
призначений для встановлення 
жорсткої дисципліни та припи-
нення втечі військ.

Радянські генерали також 
діяли по-сталінськи. Як стало 
відомо з розсекречених доку-
ментів, командувач Ленінград-
ського фронту генерал армії Ге-
оргій Жуков надіслав у вересні 
1941 року у війська фронту та 
на Балтійський флот шифрогра-
му, в якій пропонував розстрі-
лювати не лише тих, хто здався 
в полон, а й їхні сім’ї!..

Найближче оточення Гітле-
ра радило йому полегшити ра-
дянським солдатам умови пе-
ребування у полоні, вважаючи, 
що цим самим «можна переко-
нати їх у добрих намірах і отри-
мати сотні тисяч вірних вояків». 
Проте Гітлер не погодився, вва-
жаючи, що «доблесна німець-
ка армія і так переможе біль-
шовиків». Лише після поразок 
під Москвою і Сталінградом він 
змінив свою думку щодо непе-
реможності й дозволив залу-
чати військовополонених «до 
спільної боротьби з комуніз-
мом». Ось що писав у своїх ме-
муарах Вальтер Шелленберг:

«У таборах для військово-
полонених відбиралися тися-
чі росіян, які після навчання 
закидалися в глибину СРСР. Їх 
основним завданням було полі-
тичний розклад населення і ди-
версії. Інші групи призначалися 
для боротьби з партизанами».

«Це дуже мужні 
солдати...»

Голова Міжнародного Чер-
воного Хреста Марсель Юнод 
запропонував урядам СРСР, 
Німеччини, Фінляндії та Руму-
нії обмінятись списками вій-
ськовополонених, вбитих і по-
ранених. Та Москва гордовито 
відмовилась від цієї пропози-
ції, висунувши свої неприйнят-
ні умови. І якщо Сталін вва-
жав своїх солдатів панікерами 

і зрадниками, то ворог з цього 
приводу мав іншу думку. Напри-
клад, начальник генерального 
штабу вермахта Йодль допові-
дав Гітлеру:

«Захоплені в полон росій-
ські солдати фанатично чинили 
опір, знаходячись 8 — 10 днів 
без продовольства. Вижити по-
щастило лише тим, хто їв кору 
дерев і коріння. Вони потрапи-
ли до наших рук у такому стані, 
що навряд чи виживуть».

Перебування у фашист-
ських концтаборах інакше, як 
пеклом, важко назвати. До-
сить красномовним свідчен-
ням ставлення німців до поло-
нених може слугувати інформа-
ційний бюлетень №112, розпо-
всюджений серед вермахту. У 
ньому, зокрема, було сказано: 
«Необхідно ліквідовувати чер-
воних нелюдей разом з їхніми 
кремлівськими диктаторами. 
Більшовицький солдат втратив 
право на поводження з ним як 
з істинним солдатом згідно з 
Женевською угодою».

Тож 6 серпня 1941 року ні-
мецьке командування визна-
чило для радянських полонених 
добовий раціон харчування — 
2040 калорій. Але у жовтні його 
було знижено до 1 400 калорій. 
Але й цих норм, звичайно, ніх-
то не дотримувався. А ось став-
лення до полонених британців, 
французів, американців було 
дещо іншим. Не завдяки гума-
нізму гітлерівців: Міжнародний 
Червоний Хрест мав їх спис-
ки, постійно перевіряв умо-
ви утримання, вимагаючи від 
німців дотримання вимог Же-
невської конвенції. І ті змуше-
ні були це робити. Принаймні є 
багато цьому документальних 
підтверджень і свідчень самих 
бранців.

Гітлер і його оточення не 
сподівалися, що до їхніх рук по-
трапить стільки червоноармій-
ців. На одній із нарад фюрер 
сказав: «Раніше ми вимагали 
брати полонених, а тепер не 
знаємо, що з ними робити».

До кінця 1941 року близько 
1 млн 500 тис. військовополо-
нених, зважаючи на нелюдські 
умови утримання, загинули...

Із німецьких таборів — 
до радянських

Голова Червоного Хреста 
Юнод запропонував вождям 
Німеччини і СРСР обмінятися 
списками військовополонених, 
щоб через треті країни надси-
лати їм посилки з продуктами 

харчування, надавати іншу до-
помогу. Гітлер пообіцяв поду-
мати, а ось Сталін відразу від-
повів: «Радянських військово-
полонених не існує. Радянські 
солдати воють насмерть. Якщо 
ж вони обирають долю військо-
вополонених, то автоматично 
виключаються з радянського 
суспільства».

І все ж кремлівська кліка 
зацікавилася цими людьми: за 
наполяганням Сталіна до під-
писаної керівниками СРСР, 
США і Великобританії у Ялті 
спільної заяви включили та-
кий пункт: «Ми зобов’язуємося 
надавати всебічну допомогу... 
з метою забезпечення швид-
кої репатріації усіх військово-
полонених і цивільних осіб». 
Це означало, що всіх «боягузів 
і зрадників», які опиняться в їх-
ніх руках, американці й британ-
ці видадуть СРСР, що успішно 
й зробили. Чи знали вони, яка 
доля чекає на цих людей на рід-
ній землі? Напевно. Але, не ба-
жаючи сваритися зі Сталіним, 
принесли в жертву десятки ти-
сяч людей.

Згідно з наказом Держав-
ного комітету оборони № 270 
від 8 серпня, здача в полон 
розглядалася як «злісне дезер-
тирство» і зрада. Тому звільне-
ні з німецького полону черво-
ноармійці зазнавали нових пе-
реслідувань і репресій від ра-
дянської влади. Із понад 836 
тисяч полонених, які вижили й 
повернулися на батьківщину, 
майже 250 тисяч були засудже-
ні й відбували покарання в ра-
дянських концтаборах. А понад 
600 тисяч примусово працю-
вали у так званих трудових ба-
тальйонах.

Як згадували деякі з колиш-
ніх полонених, що «перевихову-
валися» в радянських таборах, 
«умови перебування в них мало 
чим відрізнялися від німець-
ких, а інколи були ще гіршими». 
З цієї причини до рідних домі-
вок повернувся мало хто.

Василю Марку пощастило: 
його звільнили радянські вій-
ська. І не відправили як «воро-
га народу» на Колиму. Правда, 
після перевірки на благонадій-
ність, яку проводили офіцери 
СМЕРШу, додому повернувся з 
п’ятьма зламаними ребрами, 
переламаною рукою і трьома 
вибитими зубами...

Сергій ЗЯТЬЄВ
Газета «День», № 108 – 109, 

20.06. 2019 

Радянські військовополонені на місці тимчасового збору.
Фото Wikipedia.org 

«Радянських 
військовополонених 
не існує...»
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29 червня минуло 170 років від дня 
народження Ольги Петрівни Драгома-
нової-Косач (1849–1930) – етнографа, 
фольклористки, публіцистки, меценат-
ки, перекладачки, активної громадської 
діячки, члена-кореспондента Всеукраїн-
ської академії наук і, звичайно ж, пись-
менниці, знаної під псевдонімом Олена 
Пчілка. Вона поклала своє життя на ві-
втар України, невтомно працюючи за-
для відродження української нації, але, 
на жаль, її творчість і громадська діяль-
ність і досі належним чином не поцінова-
ними, Олена Пчілка продовжує залиша-
тися «в тіні» своєї дочки – славетної Лесі 
Українки.

Народилася Ольга Петрівна в місті 
Гадячі на Полтавщині в родині, де пану-
вав дух захоплення українськими тради-
ціями та фольклором, любові до всього 
українського. «Жили ми в дуже близькім 
оточенні нашої дворової челяді і взагалі 
дрібної гадяцької людності. Можна ска-
зати, що українська течія оточала нас мо-
гутньо: се була українська пісня, казка, 
все те, що створила українська народна 
думка і чого держався тодішній народ-
ний побут; з усим тим зливалося й наше 
життя… А пісень чули ми за дитячі літа 
стільки, що й не злічити!.. Усякі народні 
обрядності не минали нашого двору: ко-
лядування, посипання, запросини на ве-
сілля… Чи можна ж було нам не знати 
українського слова, коли воно було про-
сто таки нашою рідною, притаманною 
стихією?» – напише пізніше мисткиня. 
Початкову освіту Ольга Петрівна здобула 
вдома, а потім упродовж п’яти років на-
вчалась у Київському пансіоні шляхетних 
дівчат – одному з найкращих навчаль-
них закладів для дівчат того часу, де ви-
кладали серед інших предметів природо-
знавство, фізику, історію, літературу, ні-
мецьку та французьку мови. 

Старший брат Михайло вводить Оль-
гу до кола київської інтелігенції, знайо-
мить зі Старицькими й Лисенками, і саме 
під впливом спілкування з представни-
ками інтелектуальної еліти вона розпо-
чинає дослідницьку роботу (вивчення та 
збирання народної творчості), а також 
береться до перекладацької діяльності. 

Після одруження з Петром Косачем 
(1868) Ольга Петрівна виїхала на Во-
линь, де записувала пісні, обряди, народ-
ні звичаї, збирала зразки народних ви-
шивок. Її праця «Український народний 
орнамент», яка вийшла друком у 1876 
році, була надзвичайно ґрунтовною, міс-
тила багатий і систематизований мате-
ріал, тому справедливо принесла Олені 
Пчілці славу найпершого в Україні зна-
вця цього виду народного мистецтва й 
була високо оцінена як українськими, 
так і європейськими дослідниками.

1880–1890-ті роки були періодом 
розквіту літературної творчості Олени 
Пчілки. У ці роки Ольга Петрівна береть-
ся до активної видавничої діяльності. У 
1881 році у світ виходить книга «Два роз-
маїтих зразки. Переклади з Гоголя Оле-
ни Пчілки», у 1882 році – «Українським ді-
тям. П’ять перекладів віршів Олени Пчіл-
ки». Разом із Михайлом Старицьким вона 

підготувала та видала два випуски аль-
манаху «Рада», у якому в 1883 році було 
опубліковано її поему «Козачка Олена», з 
Наталією Кобринською видала жіночий 
альманах «Перший вінок» у 1887 році, за-
вдяки Олені Пчілці вийшли друком «Співо-
мовки» Степана Руданського (1880). 

Із 1883 року мисткиня почала публі-
кувати вірші й оповідання на сторінках 
львівського журналу «Зоря», а в 1886 
році була видана перша збірка її поезій 
під назвою «Думки-мережанки».

Наприкінці 1890-х років родина Ко-
сачів переїжджає до Києва, де Ольга 
Петрівна продовжує плідно творити, за-
відує літературним відділом Київського 
літературно-артистичного товариства, 
бере участь у жіночому русі. З ініціати-
ви Олени Пчілки в 1890-ті роки в Києві 
було засновано літературне товариство 
«Плеяда молодих українських літерато-
рів». У 1905 році вона була одним із чо-
тирьох делегатів (представників україн-
ської інтелігенції) у Санкт-Петербурзі на 
перемовинах (на жаль, безрезультатних) 
із головою Ради міністрів Сергієм Вітте. 
Делегація мала клопотання про надання 
більшої свободи українській мові, зокре-
ма скасування багаторічної заборони на 
україномовний друк.

У 1907 році Олена Пчілка стає ре-
дактором і видавцем журналу «Рідний 
край», а з 1908 по 1915 рік видає дода-
ток до нього – часопис «Молода Україна». 
На сторінках цієї періодики надрукувала 
чимало своїх художніх творів, перекла-
дів світової літератури, публіцистичних 
статей, цікавих матеріалів, що стосують-
ся різних царин знань. Статті Олени Пчіл-
ки, присвячені Т. Шевченкові, Є. Гребін-
ці, М. Драгоманову, М. Кропивницько-
му, М. Коцюбинському, М. Комарову, М. 
Лисенку, П. Житецькому, Б. Грінченку, Д. 
Яворницькому, також були опубліковані 
в «Рідному краї».

На початку ХХ століття Ольгу Петрів-
ну спіткали трагічні втрати – смерть сина 
Михайла (1903), чоловіка (1909), доньки 
Лариси (Лесі Українки) (1913). Вона ви-
рішує повернутися до рідного Гадяча, од-
нак і там не полишає активної громад-
ської та видавничої діяльності. Саме в 
цьому місті під час революції та грома-
дянської війни жила мисткиня, працю-
вала в гадяцькій «Просвіті», була редак-
тором «Газети Гадяцького земства», ор-
ганізувала аматорський дитячий театр. В 
останні роки життя Ользі Косач довелося 
зазнати переслідувань, лише тяжка неду-
га врятувала її від репресій. Вона висту-
пала проти денаціоналізації, русифікації, 
проти національного й політичного гніту, 
не сприйнявши радянську владу та кому-
ністичну ідеологію. За антибільшовицькі 
виступи була заарештована в 1920 році. 
Після звільнення Олена Пчілка виїхала до 
Могилева-Подільського, а згодом пере-
їхала до Києва, де працювала в комісіях 
Всеукраїнської Академії Наук, ставши її 
членом-кореспондентом у 1925 році. 

Померла Ольга Петрівна Косач 4 
жовтня 1930 року. Похована на Байко-
вому кладовищі в Києві поруч із чолові-
ком Петром Косачем і старшими дітьми 
Михайлом і Ларисою.

Хочеться сподіватися, що з’явиться 
більше ґрунтовних розвідок, присвячених 
літературній і громадській діяльності цієї 
яскравої «зірки українського відроджен-
ня», адже як гірко, але справедливо зву-
чать слова Оксани Забужко: «… Про Оле-
ну Пчілку, цю, без перебільшення, доле-
носну для України жінку, чия біографія… 
могла б замінити собою цілий посібник 
з історії української культури останньої 
чверти ХІХ – початку ХХ ст., у нас досі хіба 
те й відомо, що вона «мати Лесі Українки», 
– а те, що вона мати українського націо-
налізму, так і не зважуються вголос ска-
зати навіть «найпоступовіші» політичні іс-
торики («Notre Dame d’Ukraine: Українка в 
конфлікті міфологій»).

Оксана МАЗКО,
 науковий співробітник Чернігівського 

літературно-меморіального 
музею-заповідника М. Коцюбинського

Радянський офіцер, комуніст, 
антисталінст, жертва каральної 
психіатрії, захисник і друг крим-
ськотатарського народу, член Мос-
ковської Гельсінкської Групи і За-
кордонного Представництва УГГ, 
а також син, чоловік і батько – це 
лише частина ролей, які довелося 
прожити уродженцю Запоріжжя.

На долю цієї людини випало 
стільки випробувань, що про це 
можна було б зняти телевізійний 
серіал. Врешті, це колись і ста-
неться. Від рідної Таврії до Нью-
Йорка – це відстань у 79 років.

Війна, психіатрична тюрма, 
вимушена еміґрація, несприйнят-
тя частиною діаспори його погля-
дів і комуністичного минулого – 
всі ці епізоди заслуговують окре-
мих статей. Сьогодні ж ми спро-
буємо написати портрет Петра 
Григоренка за матеріалами «со-
вершенно секретных» матеріалів 
московського КГБ.

Годі сучасним дослідникам – 
російським чи, тим більше, укра-
їнським сподіватись, що Луб’янка 
(читай – ФСБ) дозволить корис-
туватись матеріалами дисидент-
ських справ. Але було малесень-
ке історичне вікно, коли це було 
можливо.

На самому початку 1990-х, 
коли в Москві проходив процес 
щодо заборони Компартії. І одним 
зі свідків було залучено знамени-
того на весь світ борця з комуніз-
мом Владіміра Буковського. Того 
самого – «поменяли хулигана на 
Луиса Корвалана».

І от цей вчорашній політзек і 
невиправний антирадянщик Бу-
ковський привіз зі своєї Англії 
портативний сканер (у ті часи, 
слава Богу, в Росії ніхто не знав, 
шо це таке) і, не гаючи часу, при-
ступив до копіювання таємних до-
кументів КГБ, доповідних записок 
до партійних органів тощо. За час 
суду встиг зробити кілька тисяч 
копій. Згодом виставив їх на сай-
ті, який має назву «Советский ар-
хив Владимира Буковского».

Безцінне джерело для тих, хто 
хоче розібратись, яким абсолют-
ним злом була Комуністична пар-
тія Радянського Союзу.

І серед тих документів пев-
не місце посідають довідки й інші 
типи документів про українців, які 
були на передньому краю бороть-
би за права людини в СРСР. І, зви-
чайно, про нашого сьогоднішньо-
го героя – Петра Григоровича Гри-
горенка.

Пара слів 
не з кагебістьких 

джерел
У 1981 році в Нью-Йорку у ви-

давництві «Детинец» вийшов гру-
бий (на 845 сторінок) том спога-

дів Петра Григоренка під катего-
ричною назвою «В подполье мож-
но встретить только крыс…». Там 
він розповідає не тільки про епізо-
ди боротьби за гідність, право на 
думку, але й приватні речі про сво-
їх батьків, дитинство у степовому 
таврійському краю.

«Родился я 16 октября 1907 
года на Украине – село Борисов-
ка, Приморского района Запо-
рожской области. Ребенком я себя 
не помню. Воспоминания ребенка 
это, прежде всего, память о маме 
и о тех, с кем проводил время в 
детских забавах.

Мамы у меня не было. Она 
умерла когда мне исполнилось 
три года. Образ мамы, и события, 
связанных с нею, в моей детской 
памяти не сохранились. Запомни-
лись лишь ее волосы, какими они 
были, когда ее умершую выносили 
из нашей комнаты в «вэлыку хату» 
– своеобразную гостевую комна-
ту. Волосы ее не были заплетены. 
Они широкой пеленой спадали до 
самой земли. Я сидел у стены, про-
тивоположной большому окну.

Когда маму проносили мимо 
него, лучи заходящего солнца про-
низали пелену ее волос. И они за-
сияли каким-то чудесным золотым 
светом. Впоследствии, когда я ви-
дел на иконах сияние ликов святых, 
мне всегда приходило на память 
это чудное детское видение...

Я вспоминаю отца. В те ранние 
мои годы он, суровый, молчаливый, 
очень требовательный и строгий, 
всегда находил нам работу и, как 
мне казалось тогда, не давал ника-
кой передышки. Летом я буквально 
не слезал с коня. Мне представля-
лось, будто я и родился на лошади.

Во время обмолота хлеба или 
прополки пропашных отец щел-
кал изредка по лошади кнутом. 
Иногда щелчок обжигал меня. Но 
это наверное был благодетельный 
щелчок. Я вскрикивал от боли и 
избавлялся от одолевавшей меня 
дремоты. Не будь щелчка, я мог бы 
свалиться прямо под копыта ло-
шади. Так один раз и произошло. 
Но умные лошади остановились, и 
я выбрался из под них.

Отец был всегда хмурый, за-
росший густой черной бородой. 
Брился он, оставляя короткие усы, 
только в воскресенье, перед посе-
щением церкви. Я его боялся. По-
сле, из рассказов бабушки Татьяны, 
я узнал, что суровым отец стал толь-
ко после смерти мамы. До этого он 
был веселый, разговорчивый, пе-
вун. Певунья была и мама».

Отже, дитинство без дитин-
ства. Революція 1917-го розвела 
рідних і знайомих по різні боки. 
Виключення з гімназії за те, що за-
ступився за «жиденка».

Село Григоренка було «черво-
не», за більшовиків та махновців 
пішли воювати 149 місцевих се-
лян, за білих – лише 2.

Про місцеву українську владу 
Григоренко у споминах не згадує 
– з цього можна зробити висно-
вок, що УНР до Борисівки так і не 
дійшла.

«О борьбе за украинскую 
независимость и украинских 
национальных движениях в на-
ших краях было мало что извест-
но. Информация из Центральной 
Украины фактически не посту-
пала. Отношение и к Централь-
ной Раде и гетманцам было резко 
враждебное – считали, что они не-
мцев привели.

О петлюровцах, по сути дела, 
ничего не знали: «Какие то еще 
петлюровцы. Говорят, что за поме-
щиков держатся, как и гетманцы». 

Но когда явились двое наших од-
носельчан, которые побывали в 
плену у петлюровцев, где отве-
дали шомполов и пыток «сичових 
стрильцив», безразличие к петлю-
ровцам сменилось враждой и со-
ветская агитация против «петлю-
ровских недобитков» стала падать 
на благодатную почву».

Початок 1920-х – це вже ком-
сомол, в який ще вчора фанатично 
віруючий підліток записався і вже 
незабаром взяв участь у закрит-
ті церкви у рідному селі і перетво-
ренні її у сільський клуб.

«У меня было пакостно на 
душе. Я любил о. Владимира, да 
и глубокая моя религиозность не 
могла так сразу пройти. Но чем 
больше протестовал мой внутрен-
ний голос, тем похабнее вел я себя 
внешне».

Не маючи на меті та й можли-
вості переказати всю біографію 
Петра Григоровича, зазначимо – 
його постать невіддільна від об-
ставин, в яких жили українці на 
підрадянській Україні. З усіма їх-
німи вульгарними уявленнями, 
сформованими під впливом про-
паганди штампами, звичками.

Юнак Григоренко пішов зви-
чайними стежками, як і мільйони ін-
ших – з села до міста, важка робота 
за крайку хліба, потім – яка-не-яка 
освіта, потім найкращі змогли всту-
пити до інститутів (наш герой – до 
Харківського технологічного), потім 
служба в Червоній армії, включно з 
навчанням в академії Генерально-
го штабу і доволі успішна кар’єра. 
Яка закінчується у той момент, 
коли, обурюючись несправедли-
вістю порядків, генерал-майор, ко-
муніст Григоренко починає шлях до 
себе іншого, справжнього.

Від ленінця до 
«ворога радянської 

держави»
А тепер повертаємось до до-

кументів «Советского архива». У 
довідці, підготовленій 16 квітня 
1969 року КГБ для московського 
ЦК було узагальнено всі гріхи ге-
нерала Петра Григоренка перед 
партією і державою. Для зручнос-
ті сприйняття розіб’ємо їх на окре-
мі абзаци

Отже, злочин № 1.
«У 1963 році, будучи начальни-

ком оперативного відділу штабу 5 
Армії Далекосхідного військового 
округу, ГРИГОРЕНКО [у документах 
карального відомства всі прізвища 
фігурантів друкували капслоком, 
але далі буде без нього] за участю 
своїх синів виготовив від імені ви-
гаданого «Союза борьбы за воз-
рождение ленинизма» антирадян-
ські листівки і розповсюдив їх у Мо-
скві та Володимирі, за що в лютому 
1964 року був заарештований за 
ст. 70 ч. 1 КК РРФСР (антирадян-
ська агітація і пропаганда).

Проведеним у процесі попе-
реднього слідства медичним об-
стеженням, Григоренко був ви-
знаний страждаючим на психіч-
не захворювання і, за рішенням 
Московского міського суду, ске-
рований на примусове лікування 
до спеціальної психіатричної лі-
карні, звідки в 1965 році звільне-
ний на підставі висновку експерт-
ної комісії, що він вийшов з хворо-
бливого стану».

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, головний 

редактор сайту «Історична Правда»
УП — ІП, 21. 12. 2018.

ЗакІнчення — 
в наступному номері

«Доленосна для України жінка»
170-річчя від дня народження Олени Пчілки

Генерал Петро Григоренко. Таврія, 
Москва, «психушка», Нью-Йорк
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Друга світова війна перетво-
рила Чернігів на руїни. Фашисти 
понівечили 1740 будинків. Центр 
міста нагадував пустку. За рів-
нем руйнувань Чернігів посідав 
4 місце у колишньому СРСР і під-
лягав відновленню в першу чер-
гу.

І стародавнє місто постало з 
руїн. Все це заново збудовано і 
збережено завдяки таланови-
тим фахівцям – архітекторам, 
реставраторам та будівельни-
кам.

Так хто ж був творцем після-
воєнного обличчя центральної 
частини нашого міста?

Тоді групу авторів проекту у 
складі Букловського, Ковальо-
ва та Іванько очолив молодий 
архітектор Ігор Ягодовський (на 
фото).

Будинок на розі проспек-
ту Миру та вулиці Шевченка 
(Красна площа) започаткував 
низку споруд, які нині форму-
ють обличчя міста. Будинок зве-
ли протягом 1948-1949 років. 
У будівельних роботах брали 
участь полонені німецькі солда-
ти. Таким чином вони спокутува-
ли провину за тих, хто безжаліс-
но руйнував наше місто. Споруда 
виконана у традиціях радянської 
архітектури 40-50-хх років. Для 

оформлення будівлі використані 
елементи бароко, еклектики та 
класицизму. 

«Невідомий Чернігів» зустрів-
ся з сином архітектора Костян-
тином Ягодовським, відомим 
колекціонером, головою облас-
ної організації Товариства охо-
рони пам’яток історії та культури. 

Як реліквію, береже він ста-
ренькі альбоми з проектами, 
розробками, пропозиціями, до-

слідженнями, малюнками, світ-
линами діяльності батька. Він 
розповідає:

— Мій батько народився 
у Чернігові 6 листопада 1917 
року, у відомій дворянській ро-
дині Ягодовських. Його бать-
ко Дмитро Олексійович Ягодов-
ський був чиновником. Мати 
мого батька Ольга Федорівна 
Ферніковська теж була з дво-
рянської родини. 

У 30-х роках наша родина пе-
реїхала до Харкова. Батько всту-
пив на робфак, потім до Харків-
ського інженерно-будівельно-
го інституту, де навчався до по-
чатку війни. Після війни закінчив 
Київський інженерно-будівель-
ний інституту і отримав фах архі-
тектора.

Незважаючи на те, що бать-
ко був постійно зайнятий на ро-
боті, він дуже багато уваги при-
діляв дітям – мені і моїй сестрі 
Ользі Ягодовській. Вона старша, 
народилася 1947 року. Закінчи-
ла чернігівську школу і поїхала 
навчатись до Москви. 

— А ваша сім’я мешкала 
в будинку, який спроектував 
батько?

— Спочатку сім’я жила на 
вулиці Бєлінського, зараз — 
Єлецька. Будинок № 1. Це був 
будинок моєї матері, дворян-
ської родини Мезенцевих. Але 
потім, коли батько спроектував 
будинок на розі нинішніх про-
спектів Миру і Перемоги, він там 
і одержав квартиру. Квартира 

була комунальна, тут жили два 
архітектори. І я 1960 року наро-
дився у цьому будинку. Але вже у 
грудні 1960 року здали будинок 
по вулиці Серьожникова, 8, й 
наша родина переїхала у кварти-
ру туди. І все моє дитинство про-
йшло на вулиці Серьожнікова.

— Які відчуття вас охоплю-
ють, коли проходите повз бу-
динки, що спроектував ваш 
батько?

— Подвійні відчуття. По-

перше, гордість, бо практично 
вся центральна частина Черні-
гова — це проекти або безпосе-
редньо мого батька, або товари-
шів, з якими він працював. Але 
по-друге, жаль, бо зараз всі фа-
сади будинків спотворені – ре-
кламою, прибудовами. Раніше, 
коли проектувався один буди-
нок, то враховували, як він буде 
виглядати у контексті інших. А 
зараз просто береться дозвіл і 
робиться генделик якийсь або 
щось інше. І всі перші повер-
хи Чернігова перетворилися на 
таку хаотичну забудову.

* * *
Після закінчення інституту 

у 1948 році Ігоря Ягодовського 
направляють на роботу до Чер-
нігова в архітектурно-проектну 
майстерню на посаду архітек-
тора. На той час вона розміщу-
валася у будинку колегіуму. Ігор 
Ягодовський послідовно займав 
посади архітектора, головного 
архітектора проектів, начальни-
ка проектної майстерні, голов-
ного інженера.

Говорить Володимир Пав-
ленко, доцент ЧНТУ, колишній 
головний архітектор міста та об-
ласті: «Ігоря Дмитровича Ягодов-
ського знав з 1971 року, коли я 
був направлений в інститут Ді-
процивільпромбуд архітектором. 
Він дуже активно займався пи-
таннями відбудови, формування 
площ, магістралей. Працювали 
вони в напрямку класичної, нео-
класичної архітектури. Ігор Дми-
трович був дуже наполегливою 
людиною у вирішенні професій-
них питань. Він активно займав-
ся молодими фахівцями, свій до-
свід з задоволенням їм переда-
вав. Був чуйною, інтелігентною, 
товариською людиною».

Перша творча робота Ігоря 
Ягодовського – створення та об-
лаштування Алеї Героїв, у спі-
вавторстві з архітектором Бу-
кловським. 

За проектами Ігоря Ягодов-
ського у 1951-1952 роках зво-
дять вишукані житлові будинки 
на сучасному проспекті Миру.

Говорить Костянтин Ягодов-
ський: «За генеральним пла-
ном 1945 року передбачалося 

прокладання великої бульвар-
ної алеї, починаючи від Катери-
нинської церкви і до сучасно-
го Мегацентру. В рамках реалі-
зації проекту і була прокладе-
на ця частина алеї, яка пізніше 
одержала назву «Стометрівка», 
на якій виросли будинки, біль-
шість з яких були побудовані за 
проектами Ягодовського. Жит-
ловий будинок, за теперішньою 
адресою проспект Миру, 22, був 
побудований за проектом 1951 
року. Будинок передбачав мага-
зин і 37 квартир для мешканців. 
Замовником цього будинку була 
колишня вже, на жаль, фабрика 
обробки вовни. І оздоблення бу-
динку повинно було підкреслити, 
що це центральна територія міс-
та: ось ці ліпні деталі під’їздів, ві-
кон.

Житловий будинок за адре-
сою проспект Миру, 27 побудо-
ваний за проектом архітекто-
ра Ягодовського в 1952 році. В 
цьому будинку теж багато еле-
ментів ліпного декору, елемен-
тів на балконах. Але зараз ниж-
ня частина фасаду спотворена 
не тільки маленькими вивіска-
ми і магазинами, а великою бу-
дівлею майбутнього ресторану у 
чорному кольорі, а це неприпус-
тимо з точки зору архітектурного 
декору.

А ось житловий будиноку за 
адресою проспект Миру, 31, на 
розі проспектів Миру та Пере-
моги. Саме тут я народився. Бу-
динок споруджений у 1952 році. 
Автором проекту теж був мій 
батько. Архітектурне оздоблен-
ня будинку дуже цікаве. Тут бал-
кони з еркерами, які прикрашені 
ліпним декором. На жаль, зараз 
тут майже все перекрито мага-
зинними вивісками, перекрит-
тям підземного переходу».

Особливою віхою у творчому 
доробку Ягодовського була ро-
бота над проектом будинку Голо-
впоштамту.

Костянтин Ягодовський: 
«Проектні роботи тривали з 
1953-1956 рік. У 50-і роки на-
селення Чернігова не перевищу-
вало 100 тисяч. Але на перспек-
тиву мій батько зробив дуже ве-
ликий проект. Був великий чи-

новницький опір побудові такого 
великого Головпоштамту. Бать-
ко особисто їздив до Москви, за-
тверджував проект. І тільки за 
вказівкою звідти було дозволе-
но побудувати в Чернігові таку 
споруду.»

Говорить Олександр Козир, 
архітектор: «З Ігорем Ягодов-
ським доля мене звела у 1984 
році, коли я прибув молодим 
спеціалістом до Чернігова в об-
ласне управління архітектури. 
Ми працювали поруч. Для мене 
в основному знайомство з інте-
лігенцією Чернігова розпоча-
лося з цього її яскравого пред-
ставника. Я багато чого навчив-
ся в нього. Ігор Дмитрович був 
доброю людиною,ніколи не під-
вищував голос. Він був суво-
рий, як керівник, але це була не 
нав’язлива суворість. Просто по-
руч з такою людиною хотілося 
займатися роботою».

Цікавою була робота над 
проектом облаштування веж 
пам’ятки архітектури початку ХХ 
століття — будинку колишнього 
єпархіального братства, нині — 
філармонійний центр.

Костянтин Ягодовський: 
«Під час відновлення повністю 
зберегти первісний вигляд бу-
дівлі не змогли. І зокрема, не 
були відновлені ці завершення 
на даху споруди. Вони існували 
в оригінальній будівлі братства 
початку ХХ століття. У 1985 році 
мій батько запропонував і зро-
бив основні креслення на від-
новлення цих башт. А вже робо-
чі креслення та безпосередньо 
цю роботу виконував архітектор 
Козир. Але цієї башти, яка зна-
ходиться на розі між вулицею 
Свято-Миколаївською та про-
спектом Миру, не існувало. На 
цьому місці знаходилася капли-
ця, двоповерхова. Було прийня-
то рішення зробити таку ж само 
башту. І вона гармонійно вписа-
лася у цей вигляд. І коли ми за-
раз дивимося на цей будинок, то 
більшість, напевне, не пам’ятає, 
що до 1985 року цих завершень 
не було».

Телеканал «Новий Чернігів»

Творці післявоєнного центру Чернігова 

Дореволюційне фото єпархіального братства (нині філармонія) 
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Батурин — гетьманська столиця

Топоніми є унікальними засобами 
збереження історичної пам’яті. Топо-
німіка (від грецьких слів «топос» – міс-
це та «онома» – ім’я, назва) – наука, що 
вивчає походження, значення та істо-
ричний розвиток географічних назв. 

Топоніміка Батурина, як і багатьох 
інших історичних міст України, досі не 
досліджена. А вона протягом остан-
нього століття зазнавала і продовжує 
зазнавати значних кількісних і якісних 
втрат.

Деякі топоніми Батурина наведені 
у науково-краєзнавчому виданні Сер-
гія Павленка « Мікротопоніми Черніго-
во-Сіверщини». Існує ряд історичних та 
лінгвістичних досліджень походження 
назви «Батурин» у працях О. Лазарев-
ського, К.Тищенка, В. Коваленка та ін.

Назва міста не згадується в літо-
писах. На думку В. Коваленка, згадка 
«городища Батурин» в документації ко-
ролівської канцелярії Речі Посполитої 
майже одночасно з літописними горо-
дищами Ніжин, Бахмач та ін. дозволяє 
припускати, що і Батурин зберіг свою 
первісну назву після того, як на спус-
тошеному монголо-татарами городищі 
життя припинилося на три з полови-
ною століття.

Первісно назви вулиць і районів 
міста виникали стихійно, реалізовую-
чи основну функцію імені – виокрем-
лення об’єкта. Слід виділити наступні 
принципи номінації міських об’єктів:

1. Базовані на відіменному прин-
ципі (гончар – Гончарівка та ін.).

2. Урбаноніми, в основу яких по-
кладено найменування на честь пріз-
вищ чи власних імен людей: Матей – 
Матіївка, Теплов – Тепловка.

3. Утворені за відношенням до ін-
ших географічних об’єктів – вулиця Ки-
ївська.

У джерелах ХVІІ ст. згадок онімів 
Батурина небагато. Хоча на той час 
місто вже мало досить чітку структуру. 
Її найважливішими вузлами були воро-
та в системі валів, куди радіально схо-
дилися вуличні магістралі. В номінацію 
цих вулиць та навколишньої забудови 
був покладений напрямковий прин-
цип. Північна брама мала назву Ново-
млинська або Сосницька, південно-за-
хідна – Київська або Ніжинська, пів-
денна – Конотопська або Митченська.

За межами укріплень міста роз-
планування було вільним і залежало 
від рельєфу та гідрографії місцевості. 
З трьох боків фортеці Батурина знахо-
дилися форштадти – слободи Підзам-
кова, Гончарівка та Горбанівка, а на 
протилежному березі річки – слободи 
Матіївка та Городищечко.

Слобода Підзамкова – поселення 
біля підніжжя мисоподібних останців 
лівобережної тераси Сейму (нині вул. 
Набережна). Назва походить від роз-
ташування слободи відносно замку.

Слобода Гончарівка – поселення 
на південній околиці Батурина (части-
на сучасних вул. Гетьманської, О. Кода-
кова, Д. Многогрішного, П. Прокопови-
ча та Шовковиці). Назва походить від 
професії першопоселенців – гончарів. 
Гончарне виробництво існувало в різ-
них частинах цього району у ХVІІ – ХХ 
ст. На Гончарівці знаходилася головна 
резиденція гетьмана І. Мазепи, садиба 
прилуцького полковника Д. Горленка. 

Слобода Горбанівка – поселення в 
північно-західній частині Батурина (су-
часні вул. Згурського та Шкляра з про-
вулком). Найвірогідніше, назва посе-
лення походить від прізвища першопо-
селенця – Горбань. Це прізвище серед 
власників дворів Горбанівки фіксуєть-

ся у джерелах середини ХVІІІ ст. Похід-
ною від топоніма є поширене в Батури-
ні прізвище Горбанівець.

Слобода Матіївка (Митяєвка, Ми-
тяювка) – поселення на правому бере-
зі р. Сейм. З 1918 р. – центр сільської 
ради, а до того – далеке передмістя 
Батурина. Назва походить від власно-
го імені Матей (Матей Стахорський – 
осадчий Батурина). Первісно поселен-
ня тяглося уздовж т.зв. «старого русла» 
Сейму, на якому знаходилися батурин-
ські водяні млини. На території Матіїв-
ської сільської ради, на надзаплавній 
терасі правого берега р. Сейм, знахо-
диться давнє поселення Городище (Го-
родищечко).

Частина мікротопонімів Бату-
рина першої половини ХVІІІ ст. була 
пов’язана з прізвищами представни-
ків козацької старшини часів І. Ма-
зепи, які мали тут свої володіння. Це, 
зокрема, Орликівщина (маєтності ге-
нерального писаря П. Орлика), Фри-
дриківське (володіння командувача 
гетьманською артилерією Ф. Кенігсе-
ка), Нестеровщина (батуринського со-
тника Д. Нестеренка), Довгополовщи-
на (значного військового товариша 
К. Довгополого), місце Бистрицького 
(І. Бистрицький – староста Шептаків-
ської волості, свояк Мазепи), місце 
Мокієвського (К. Мокієвський – київ-
ський полковник, свояк Мазепи), міс-
ця Білозеревського і Многогрішнів-
ське, Гамаліївщина (власність близь-
кої до Мазепи родини Гамаліїв). У дру-
гій половині ХVІІІ ст. ці мікротопоніми 
вийшли з ужитку, тому локалізувати 
їх на сучасній мапі міста надзвичайно 
складно.

Одним із орієнтирів у просторі Ба-
турина з ХVІІІ ст. і до сьогодні є маєток 
Кочубеїв (двір, сад, парк). 

Питання номінації вулиць Батури-
на постало у зв’язку із складанням так 
званого Румянцевського опису Мало-
росії (1765–1769 рр.). За інструкцією 
по його проведенню безіменні міські 
вулиці слід було називати «по пристой-
ності». Тому у матеріалах перепису на-
селення Батурина найбільше назв ву-
лиць відантропонімного походження, 
від імен та прізвищ власників дворів 
на цих вулицях: Скакунівка, Корніїв-
ка, Русаківка, Мелешківка, Шапарів-
ка, Проценкова, Побожовка, Ємцьо-
ва, Лемешкова, Книшова. Вулицями 
названі згадані вище слободи-перед-
містя Матіївка з Городищечком, Під-
замкова, Гончарівка та Горбанівка. 
Номінації Берегова, Млинова, Піско-
ва, Загородна та Передміська утворе-
ні за найбільш значимою ознакою чи 
об’єктом, що вирізняє даний топонім з 
ряду інших. 

Із перерахованих назв вулиць і ра-
йонів Батурина локалізовано такі ур-
баноніми: 

слобода, вулиця Гончарівка – час-
тина сучасних вул. Гетьманської, Кода-
кова, Многогрішного, Прокоповича та 
Шовковиці;

– слобода, вулиця Горбанівка – су-
часні вул. Згурського, Шкляра з про-
вулком, частина вул. Гетьманської;

– слобода, вулиця Підзамкова – 
сучасна вул. Набережна;

– слобода, вулиця Матіївка та сло-
бода, вулиця Городищечко – частини 
сучасного села Матіївка Бахмацького 
району;

– вулиця Київська – сучасна вул. 
Ющенка;

– вулиця Побожовка – сучасна вул. 
Соколова та частина вул. Шевченка;

– вулиця Мелешківка – сучасна 
вул. Незалежності України;

– вулиця Русаківка – сучасна вул. 
Самойловича;

– вулиця Шапарівка – сучасний 
провулок Самойловича.

У ХVІІІ ст. з’явилися мікротопоніми, 
названі на честь видатних осіб, що за-
карбували себе в історії Батурина. З 
розширенням забудови з’явилися нові 
назви. Так територія, якою володів се-
натор і таємний радник Г. Теплов, стала 
зватися Тепловкою, а колишня садиба 
гетьмана Мазепи на Гончарівці – Ма-
зепин городок. На північ від нього, че-
рез рівчак по краю тераси простягав-
ся Городок. Від назви річки Шовкови-
ці пішла назва однойменного хутора, а 
згодом вулиці – Шовковиця.

Загалом, у дорадянський період іс-
торії Батурина в його урбаноніміці до-
мінували відіменні, відантропонімні та 
відтопонімні назви. Після 1919 р. па-
нівними стали декларативні, громад-
ські і антропонімічні назви, які від-
значалися крайньою політизацією. Як 
правило, вони не мали прямого відно-
шення до історії ні вулиць, ні міста, ні 
регіону. Найбільше назв було дано на 
честь політичних та військових діячів 
більшовицької держави, наприклад: 
вулиці Леніна, Петровського, Чкалова, 
Кірова, тощо. Вони потіснили практич-
но всі місцеві оніми, знівелювавши у 
топоніміці міста його історію, культуру, 
особливості природного середовища, 
зробили схожим на сотні інших населе-
них пунктів Радянського Союзу.

Сучасне топонімічне середовище 
Батурина формувалося у 1990–2000 
роках. Переважна частина назв ву-
лиць дана на честь батуринських геть-
манів, видатних уродженців та людей, 
що закарбували себе в історії міста. 

Деякі історичні мікротопоніми 
ХVІІ–ХVІІІ ст. досі побутують у неофіцій-
ній лексиці місцевого населення.

Наталія САЄНКО
Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»

На Валу археологи виявили 
давні фортифікаційні споруди 

У Чернігові продовжуються роботи з капітально-
го ремонту нижньої частини Валу. Раніше було демон-
товано два старі фонтани. На місці котловану одного 
із фонтанів здійснюються археологічні дослідження, 
у яких беруть участь науковці Національного архітек-
турно-історичного заповідника «Чернігів стародав-
ній».

Розповідає Тетяна Новик, старший науковий спів-
робітник заповідника: «Фонтан був розташований 
прямо в стародавньому рову. Тобто це фортифіка-
ційні споруди. Видно залишки насипу давньорусько-
го валу. І тут був рів. А стінка підтверджує, що на по-
чатку- в середині XVIII століття тут відбувалася рекон-
струкція фортеці. Вона була перебудована за євро-
пейськими зразками і була змінена її конфігурація. 
Оборонний вал трохи висунули вперед, відповідно і 
рів.»

Такі конструкції у Чернігові досліджують вперше. 
Та й взагалі для археологів України це рідкість. 

Знахідки археологів 
у центрі міста

На проспекті Перемоги в Чернігові, навпроти 
центрального ринку, археологи виявили давньо-
руське поховання та стародавні будівлі. Повідо-
мляє дослідник Ігор Ігнатенко: «Розкопане похо-
вання відноситься десь до 12 ст. Біля нього виявле-
ні сліди паркану й будівель того ж періоду. Завдяки 
підтримці Департаменту культури, відділу охорони 
пам’яток археології обласної ради, підприємства 
«Старожитності Полісся», Лівобережної археоло-
гічної експедиції Інституту археології НАН України, 
вдалося призупинити роботи по реставрації тро-
туару до зачищення й фіксації тут археологічних 
об’єктів. Початок робіт показав, що на цьому міс-
ці у 10 ст. знаходився могильник, можливо курган-
ний. Потім тут існувала житлова чи господарча за-
будова до 13 ст.»

Ремонт дзвіниці 
Троїцького собору 

Дзвіниця Свя-
то-Троїцького собору 
Чернігова тимчасово 
закрита для відвідува-
чів. Замовила і опла-
чує ремонт релігійна 
громада Української 
православної церкви 
Московського патрі-
архату. 

Контролюють ро-
боту ремонтників пра-
цівники Національно-
го архітектурно-істо-
ричного заповідника 
«Чернігів стародавній», 
до складу якого вхо-
дить комплекс Троїць-
кого монастиря.

Висота дзвіниці – 58 метрів. Востаннє її ремонту-
вали 8 років тому. Пам’ятку архітектури, зведену на-
прикінці 18 століття, щороку відвідують тисяч людей 
— як з України, так і з-за кордону.

Дослідження тривають
Археологічна експедиція Національного універси-

тету «Чернігівський колегіум» веде дослідження на те-
риторії Дитинця Чернігова — на виконання обласної 
цільової програми «Археологічні дослідження». У ро-
ботах беруть участь студенти-практиканти інституту 
історії.

На виконання обласної цільової програми цього 
року експедиція буде здійснювати роботи й на тери-
торії області. 

Вже відбулися розвідки на території Новгород-Сі-
верського району. Плануються роботи на території 
Любецького археологічного комплексу. Буде також 
працювати спільна експедиція з Ніжинським універ-
ситетом ім. Миколи Гоголя на території Новгород-Сі-
верського. 

А наприкінці липня розпочинає роботу археоло-
гічна експедиція на території Мезинського націо-
нального природного парку. 

Про що говорять назви вулиць і частин міста
Топоніміка Батурина XVII — XVIII століть
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Фотоархів

У дописуваннях дослідників Нов-
город-Сіверської старовини іноді зна-
ходиться місце для згадки про люди-
ну, яка стала земляком тутешнім меш-
канцям на старті ХХ століття. Йдеться 
про відомого театрала Іллю Конькова 
(Уралова). От тільки після спочину ге-
ніяльного майстра драматичної сцени 
не все просто вийшло з його могилою. 
Вже 99-й рік вона руйнується. У вся-
кому разі, сьогоднішній стан похован-
ня актора у міському парку зовсім не 
додає оптимізму.

Сайт «Правий Берег Десни» вже 
привертав увагу читачів до 1918-
1919 років, які на Новгород-Сівер-
щині, окрім властивої їм буремності, 
відзначилися появою професійного 
театру. За формування якого в ма-
ленькому містечку взявся «крутий» 
актор Ілля Коньков, більш відомий 
за сценічним прізвищем Уралов.

Що й казати, чоловік із Божим 
даром, доволі популярний у поціно-
вувачів театральної Музи і, мабуть, 
один з тих, про яких у наш час при-
йнято говорити, як про «топових»! У 
всякому разі, заробітки Іллі Урало-
ва за річними угодами до 1917 року 
сягали від 5000 до 8000 рублів! Що 
було немаленькою грошовою вина-
городою за працю в мистецтві. Лі-
кар на ту пору отримував 500 руб, 
вчитель з 20-річним стажем до 700 
руб, а міській голова – 1500 руб. 
Тому, поява у місті над Десною теа-
тральної установи у тривожний для 
України час засвідчує про існування 
у Наддесенні благодатного підгрунтя 
для паростків театрального життя. 
Адже привернути увагу авторитет-
них діячів провідних театрів з обох 
столиць Російської імперії на схилі 
ХІХ століття до віддаленої провінції 
було непросто. А так подібний успіх 
міг би вважатися знаковим у вели-
кому життєписі Новгород-Сіверщи-
ни! Особливо коли з відстані сторіч-
чя поглянути на сталу традицію при-
їзду до повітового містечка Черні-
гівщини знаних столичних артистів. 
Корифеї сцени прибували сюди за-

ради відчуття колориту національ-
ної самобутності сценічних образів, 
які вміли втілювати аматорські ко-
лективи Новгорода-Сіверського та 
навколишніх сіл. Майстри за зруч-
них канікулярних обставин у своїх 
театрах поспішали в українське міс-
течко заради відчуття драйву «сце-
нічного волонтерства.» Так було до 
1917 року.

Звернімо увагу на деякі особли-
вості становлення професійного те-
атру 1918-1919 років, пов’язавши 
подію, перш за все, з ініціативою Іллі 
Конькова (Уралова). Актора, який, 
закохавшись в енергетичну ауру Сі-
верщини, впродовж років вивчав 
інтелектуальний, творчий та худож-
ній дух краю. Інша справа, що фун-
датору творчої установи на Новго-
род-Сіверщині внаслідок передчас-
ної смерті не вдалось втілити на сце-
ні до кінця весь свій задум. Прикро. 
Адже, вважай на злеті, при створен-
ні модернової театральної історії 
від 1918 року, Іллі Уралову у жовтні 
1920 року випало померти на сцені.

Що ж, іноді життя таки підтвер-
джує думку відомого українського 
діяча В. Винниченка, який наголо-
шував, що «ні української історії, ні 
українських газет читати без брому, 
валер’янки або без доброї дози фі-
лософського застереження не мож-
на.» Особливо, коли йдеться про 
Новгород-Сіверські терени, які 500 
років перебували під владою мос-
ковитів. І в свою свідомість за пів-
тисячоліття духовного приниження 
та знищення найкращих українських 
чеснот «занесли» стільки ворожої ги-
доти, що тільки на відхаркування ду-
ховного непотрібу знадобиться ой 
як багато часу! Та й доба постімпер-
ського синдрому, яка триває вже 28 
років, здається, ще триватиме дов-
го. Особливо важко у гуманітарному 
сегменті та національній свідомості.

Щось подібне сталося і з кори-
феєм театру Іллею Ураловим. Похо-
вавши митця у жовтні 1920 року з 
«більшовицькими» почестями, міс-

цева влада, окрім популістського 
жесту вшанування знаком на моги-
лі актора та наданням імені тому ж 
таки театру та селу за Десною (ко-
лишнє с. Олтар), так і не наважилась 
помізкувати над увічненням ідей, ха-
ризми та творчого надбання талано-
витої людини. Тим більше, що якраз 
на темі театральної Новгород-Сівер-
щини та постаті Уралова зокрема 
можна було отримати прекрасний 
духовний «прибуток». Та не судило-
ся. Бо як і все цікаве, розумне та ще 
й з присмаком українського – теа-
тральна тема від Уралова була вда-
ло загублена…

Одним словом, коли в автора 
цих рядків про долю великого теа-
трала на Сіверській землі Уралова й 
цього разу знайдуться місцеві опо-
ненти, то, здається, найкращим суд-
дею може стати стан могили непер-
вершеного Городничого чи Возно-
го у парку Новгорода-Сіверського та 
відсутність меморіяльної дошки біля 
колишньої садиби актора!

99 років триває ганьба. І навіть 
«понтовиті» розмови про «потребу 
відремонтувати» останній приют ве-

ликого шанувальника української 
мови, традицій, звичаїв, багатющої 
української культури, які, бува, сколи-
хують простір над містом, закінчують-
ся нічим. Разом з тим, офіційні особи, 
які за посадою століття піарились на 
історичних темах краю, свою лукаву 
риторику найчастіше вибудовували 
лишень у напрямку здобуття пова-
ги «старшого брата»! Мовляв, «Ілля 
Уралов – великий російський актор»! 
Так і жили. І так живуть та, мабуть, 
ще певний час і житимуть далі. Куди 
«важче» було потурбуватись, щоб за 
100 років після смерті людини обла-
штувати відповідним чином могилу. 
Так, як заслуговує представник ко-
зацької родини Уральщини, який до-
бре знав український дух. Чоловік, 
який 18–річним парубком влився в 
мандрівний колектив українського (!) 
театру, гастролювавшого в Азії! Який 
досконало оволодів українською мо-
вою і з великим задоволенням грав 
вітчизняну класику. 

Очолюючи театральний колек-
тив у Новгороді-Сіверському Уралов 
неперевершено створював на сце-
ні вистави за творами Т. Шевченка, 

І. Котляревського, М. Гоголя. Відвід-
ував села, спілкуючись з мешканця-
ми українською мовою. Не випадко-
во ж, за свідченням сучасників (С. П. 
Санжара, Х. А. Лисиця, Є. А. Сугоняко 
тощо) україномовні вистави за жит-
тя Іллі Уралова підтримувала «Про-
світа» Новгород-Сіверщини, осеред-
ки якої до кінця 20-х років ХХ ст. ді-
яли у місті і селах повіту. А ще, як ви-
сокої культури людина, хоча й без 
професійної освіти, Ілля Уралов ці-
нував розум, талант та творчість міс-
цевих людей, працівників театраль-
ного колективу. 

…Зрозуміло, що найближчим ча-
сом встановити всі причини паскуд-
ного відношення як совєтів, так і на-
ступних владних кіл на Новгород-Сі-
верській землі до поховань відомих 
діячів науки, культури, історії, не ка-
жучи вже про архітектурний спадок, 
навряд чи вийде. Разом із тим, по-
кладаючись на докуметальні свід-
чення про ідеологічний тиск, що спіт-
кав Новгород-Сіверський професій-
ний театр у 30-40 роки ХХ століття, 
можна впевнено говорити, що й мо-
гила фундатора сцени Іллі Уралова 
стала однією з багатьох «жертв» у ко-
лоді «краплених карт», які аж до спо-
чину 1991 року вдало використову-
вала комуно-більшовицька влада. 

Та не відбулося змін і після 1991 
року, оскільки у кабінетах на деся-
тиліття залишались все ті ж особи, 
які будували комунізм. Руйнація іс-
торичних та культових будівель, за-
пустіння поховань К. Д. Ушинського, 
І. М. Уралова, паплюження могили 
сина Гетьмана України – О. К. Розу-
мовського тощо.

Поховавши митця у жовтні 1920 
року та виконавши ритуальні захо-
ди, які запроваджувались будівни-
чими комунізму з московії в Україні, 
влада на 100 років забула про таку 
складову місцевої історії, як «театр 
Іллі Уралова».

Борис ДОМОЦЬКИЙ
Новгород-Сіверський

99-й рік руйнується могила актора Уралова у Новгороді-Сіверському

Художник Сластіон Опанас (Афанасій) 
Георгійович (1855-1933 р.р.)

Український живописець, графік, ар-
хітектор, мистецтвознавець, етнограф, 
громадський діяч і педагог.

Народився в Бердянську Таврійської 
губернії (тепер Запорізька область), в ро-
дині іконописця-реставратора. Навчався 
в школі Товариства заохочення мистецтв 
у Петербурзі, в 1874-1882 рр. — в петер-
бурзькій Академії мистецтв у I. Крамсько-
го і П. Чистякова. 

Після закінчення академії подоро-
жував по Україні, замальовував краєви-
ди, пам'ятки, сільські типи в характерно-
му народному костюмі, речі селян, побу-
ту, зразки різьблення та ін. В 1897-1900 

рр. — художник технічного комітету вій-
ськового міністерства. У 1900-1929 рр. 
- викладач Миргородської художньо-про-
мислової школи. У 1883-1885 рр. проілю-
стрував поему Т. Шевченка «Гайдамаки», 
в 1894-1895 рр.створив серію літогра-
фій до альбому «Старина українська і за-
порізька», в 1875-1928 — галерею пор-
третів українських кобзарів. Серед жи-
вописних полотен — картина «Миргород» 
(1901).

Сприяв спорудженню будинку Пол-
тавського губернського земства. За його 
проектами (в українському архітектурно-
му стилі) споруджені ряд шкіл, лікарень, 
будинків кооперативних товариств, Мир-
городська водолікарня, їдальня-клуб і 

грязелікарня. Досліджував і популяризу-
вав кобзарське мистецтво, народну твор-
чість, кустарні промисли. 

Малюнки та статті Сластіона (під 
псевдонімом Опішнянський Гончар, Гон-
чар та ін.) друкувалися в періодиці Петер-
бурга, Києва, Львова та інших міст.

За його участю засновано Миргород-
ський краєзнавчий музей (1920), першу 
селянську капелу бандуристів ім. Івана 
Франка (друга половина 1920-х рр.). 

Помер і похований у Миргороді на 
Троїцькому цвинтарі. У Миргороді Слас-
тьону відкрито меморіальні дошки.

Олександр Соломаха
Спільнота «Історія як вона є»

Уралов у ролі князя Мстиславського у спектаклі «Цар Федір»

Вільне козацтво
Національні добровільні військово-міліційні формуван-

ня часів національно-визвольних змагань 1917 — 1921 
років, що діяли в Україні та на Кубані. Виникли у проце-
сі розвалу царської армії з лютого по травень 1917 року. 
Мета — захист сіл, а згодом і Української Держави, в умо-
вах зростання громадського безладу й бандитизму, захист 
правди, свободи і соборного народовладдя людей вільної 
України і священнослужителів Української Православної 
Церкви.

Ічень — давня назва міста Ічня, місто розташоване на 
річці Іченька, а перейменували його в часи СРСР. Напев-
но, в часи наближення української мови до російської.

Дата світлини — орієнтовно 1918 рік, Ічень. 
Текст Олександра Ясенчука.

Світлина з колекції Віктора Моренця.
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Українські сатира й гумор

Іван КИДРУК

Притча про урядовця, 
який мав необережність 

упасти в яму
Урядовець умів виступати пе-

ред масами. Його мозок працював, як 
комп’ютер. Утримував у пам’яті тисячі по-
станов і законів, розпоряджень і циркуля-
рів. І коли треба було йти в гущу, відправ-
ляли цього урядовця. Він умів говорити 
по-державному, мудро й виважено, афо-
ристично, і репортери охоче тиражували 
масам його пристрасні думки. Урядовець 
упевнено бачить світло в тунелі, звично 
писали про нього газети.

Якось урядовець творив чергову про-
мову на великій будові. Навколо гуркоті-
ло і вирувало, трудящий люд галасував і 
чогось там вимагав. Урядовець говорив 
енергійно, запально, видобуваючи із зви-
вин безліч найнеобхідніших відповідей. 
Службове авто та охоронців він залишив 
за будмайданчиком, за високим парка-
ном, прийшовши до робочого люду лише 
зі скромним портфелем. Щоб показати, 
який він для громади друг, товариш і брат.

Після зібрання урядовець повертав-
ся до машини. І мав необережність іти по-
між глибоких котлованів і вирв, по хитких 
дошках. А дошки мали необережність ви-
слизнути з-під нетривких ніг урядовця, і 
він загримів униз зі всіма своїми патріо-
тичними думками та портфелем, залишив-
ши нагорі тільки здивований вигук: «Твою 
мать!..»

Загримів урядовець, підклав під себе 
портфеля і замислився.

Угорі кружальцем ясніло світло, а 
навколо було вогко, холодно й не по-
державному бридко. І урядовець подумав, 
що ж кинути до того світлого кружальця, 
щоб його почули. І відповідно почали ді-
яти.

«Гей!» — скаже він. І завважив про 
себе: «Як це — «гей»? Хіба це личить ви-
сокому державному посадовцю?» Ні, він 
скаже: «Я тут!» Але зараз же дав задній хід 
думці. Як це — «я тут»? Хіба сотні разів не 
торочив масам, що знає своє місце в жит-
ті, куди йде, що бачить попереду і що не-
обхідно бачити масам у кінці тунелю? Як 
сприймуть такий його вислів?!

Тоді, напевне, він гукне: «На поміч!» І 
тут же осікся. Як це — «на поміч»? Урядо-
вий чиновник з конкретними програмами 
дій — і раптом кличе на поміч. Як це роз-
тлумачать маси? Що напишуть у газетах?

Може, покликати по-простому: «Сюди! 
Сюди!» Здається, зрозуміло й дохідливо. 
Та, поміркувавши, чиновник забракував 
і ці слова. Як це — «сюди»? Усе життя він 
підказував зневіреним масам, КУДИ йти, 
а тепер просить СЮДИ! Що подумають у 
цивілізованій Європі?!

Мозок урядовця працював, як 
комп’ютер, як сотня комп’ютерів. Тисячі 
думок роїлись у його голові. Але були то 
думки про закони і постанови, розпоря-
дження і циркуляри. Про таблиці, рейтин-
ги і діаграми росту.

А підходящих слів про порятунок не 
знаходилося.

Так він просидів у ямі вечір, ніч і ще 
й ранок. І коли його охопив панічний від-
чай, що він сидітиме тут безконечно, ден-
но і нощно, він почав кричати до хрипоти, 
без розбору і системності: «Я тут! Сюди! На 
поміч! Рятуйте! Гей! Де ви там!..» Аж поки 
якась зміна робітників таки не почула і 
не витягла його екскаватором із темної 
пастки.

Усі здивовано розглядали високопо-
важного урядовця. По всій будові пішов 
поголос, що урядовця щойно витягли з 
ями. Де не візьмись, назліталися репорте-
ри, наче спеціально чергували тут.

І запитали вони в урядовця звичне:
— Як вам тепер бачиться світло в ту-

нелі?
Тисячі відповідей зріло в голові уря-

довця — чітких і виважених, продуманих 
і афористичних. Але урядовець, помірку-
вавши, сказав:

— Коли людина скочується в яму, вона 
дещо по-іншому дивиться на світло...

* * * 
Прийшла ти до мене, пречиста 

любове,
і вирвала з вуст моїх з коренем 

слово,
і подихом горло порожнє спалила,
гукнути — нема кого, мовкнуть — 

несила.
З подяки, з оскарження, може, 

з розпуки,
простерши до неба обпалені руки,
біжу я на гору, де хмара синіє…
На вічну плавбу та хмарина, Маріє.
Гора все крутіша, а хмара — 

все далі,
а в мене, а в мене — все більше 

печалі,
у горлі обвуглене корчиться слово:
яка ж ти швидка, мимойдуча 

любове!

* * * 
Шовковий смуток надвечірній
повітря синє прорідив,
і простелився дим покірно
уздовж води…
І непомітно, ледь сирітно
трава при річечці росла,
і тиха радість цьоголітня
дзвеніла на струні стебла.
І власна тінь твоя сягниста
згиналась ламко вдалині,
де сіялась роса зерниста
по сизоперій площині.
Слова зливались у мовчання,
відлунки танули, мов сніг,
і радість змішана з печаллю,
ділилась порівну на всіх.

* * * 
Чи відійшло, чи захололо,
чи проминуло? Ні, ніколи!..
Якийсь рубець, якась там згадка,
що від випадку без порядку
в тобі, якому ні початку,
ні краю — вічен, мабуть, ти!
І перемішані світи,
як зерна в давньому засіці.
Де ти не був, в якому віці?
Чи ти на лови не ходив,
чи в оці чистої води
не відбивався молодим,

чи біля вогнища лункого
ти міддю горла не лудив?
Коли в дитинстві навмання,
припавши вітром до коня,
ти мчав на сонце, кутий огир
мінився з ночі в колір дня.
Та чи ж було це все?.. Не знаю.
Теперішність не має краю…
Вся сума днів і сума вчинків,
весь почерговий їхній хід —
це тільки пригорща піщинок,
що є лічбою твоїх літ.
Воно те все — ніщо, безглуздя,
якщо твоя наступна мить —
не підсумкова, правосудна.
Так лише й треба, мабуть, жить!

* * * 
Лишилося ще й нам від листопаду 

листя.
Догідливо шумлять дуби коло 

долонь,
і гінко вироста під небо дим 

стеблистий,
де одинокий птах навічно захолов.
О феніксе, ти вічен в народженнях 

і згинах!
Чи ж зрониш нам, мов клен, 

золочене перо,
щоб розгадать хоч раз цих змін 

першопричину
і визначить собі повторюваний 

строк?
Відродимось. Не раз постанемо 

із праху.
Хоча б тому, що все горить — 

згора до тла,
і високо стоїть та невмируща птаха,
якій дали колись незгасні 

два крила.
 

* * * 
Не уломить тобі, ані додать 

ні дрібки,
минуле відійшло на відстань 

пам’ятань.
Запрагну — ти стоїш лише на колих 

кліпки,
але маліє час, як пам’ять від 

згасань.
І що ж — оплавок шкла лишиться 

від багаття,

і кіптяви пружок, що губи перетне.
О леле, затули долонею латаття
мій рот, аби з грудей не видихать 

тебе!

Вихід 
Твій подих пронозить мене, наче 

воду у склянці, —
хитається розум, вдихаються 

сльози в нестямці.
Яка коловерть — колування 

зелини дрібної, —
невипита смерть нахолола в напої.
Життя недожите — пиття недопите 

з тобою!
Журбою розведена радість, 

як сажа водою.
— Не треба мені, ну не треба 

нічого! —
Впираються в землю хрести 

одноногі —
над ними лежать рушники зозулясті,
під нами лежать черепи щелепасті,
за ними і зими, і злами, і злети, 

і зриви,
під ними провали, обриви…
Сльозами рясними окроплено 

стьожку дороги…
Без тебе не треба, їй-богу, нічого, 

нічого…
Безглузде життя не з тобою, 

як камінь на ноги…
Сміється пожухлий листок 

і затулює рота,
аби не проллялась у слові 

блукаюча в жилах скорбота.
— Не хочу печалі, — кричально 

розпечені очі
шукали води, щоб зору вернуть 

непороччя.
Та з подихом холод ввіходить,
вистуджує плоть діркувату,
і що не прожита хвилина, то втрата, 

то втрата, то втрата…
Спиваю з листків не росу, 

а краплини смолисті.
І вийстя із часу, як нурт 

джерелистий…
Пречиста десниця відсовує 

легко завісу —
і ти сам із себе виходиш, як в поле 

із лісу…

* * * 
Прощай, прости моя химеро!
Солодкомовна, вітропера,
що кублилась в моїй душі…
За спиною стрільнули двері —
лети, спіши на бариші…
Я малював тебе росою,
вологим подихом на склі,
на оці — голкою сухою
і вістрям терну — на чолі,
на серці — невигойним болем,
пекучим оцтом на губах, —
тепер, як зашпори, мов холод,
витискую тебе з єства…
Прощайте, пучки сповивальні,
липучий голосе, прощай!
Продерся з горла крик 

прощальний,
мов птах з тернового куща.
Відходячи, судини рвала:
скрізь кровотечі та рубці;
у пам’яті — глухі провали,
стирчать скрізь рвані корінці…
Я ж залишаюся без себе,
і «є» немає, а «було»…
бо відчахнулася від ребер —
прощай, проклята омело!..

* * * 
Хто, любове, ну хто тобі сниться?
Снився я… та давно перестав…
В ніч дивлюсь, як в забуту 

криницю:
глухота, чорнота, чорнота…
Хоч би зірка у лобі горіла
чи жаринка світилась в устах, —
темна пам’ять, вцямрована тілом,
не схитнеться — мовчить 

чорнота…
І не кличу слухняну уяву,
що мовчить, як гавкуче щеня.
Тінь виходить з кутка семиглава
і замерзле вікно розчиня…
Увірвавсь разом з клубами пари
білий сніг, білий сніг, білий сніг…
Ти ж сміялась, вмостившись 

на хмарі,
уві сні, уві сні, уві сні…

У Чернігові завершила роботу Літературна 
школа «Цвіт папороті». Організаторами були об-
ласна організація Національної спілки письмен-
ників України — голова Ганна Арсенич-Баран, 
волонтерський рух «Безкоштовні курси україн-
ської мови» — керівник Людмила Зіневич, ди-
ректорка Міської центральної бібліотечної сис-
теми ім. М. Коцюбинського (вона ж — координа-
торка проекту). 

Проект реалізовано за підтримки Україн-
ського культурного фонду.

Протягом тижня ( 1 — 7 липня) три десятки 
учнів з Чернігова та районів області опановува-
ли секрети літературної майстерності. 

Викладачами школи стали знані 
письменники, діячі культури, видавці, 
літературознавці, науковці: письмен-
ниця, лауреат Шевченківської премії 
Галина Пагутяк (Львів), літературоз-
навиця, поетка, перекладачка, док-
тор філологічних наук Ірина Старовойт 
(Львів), письменник, літературозна-
вець, видавець Володимир Даниленко 
(Київ), письменниця, член Національної 
спілки письменників України Вален-
тина Мастєрова, письменниця, канди-
датка філологічних наук Ганна Арсенич-
Баран, літературознавиця, кандидатка 
філософських наук Тамара Андрійчук, 

кандидатка філологічних наук, літературозна-
виця Наталія Нікітіна, режисер, заслужений діяч 
мистецтв Сергій Архипчук (Київ), доктор історич-
них наук, професор Сергій Леп’явко.

Учні ознайомилися із теоретичними та прак-
тичними аспектами письменницької праці. Під 
час практичних занять вчилися створювати діа-
логи, передавати характер персонажів, творили 
оригінальні міні-оповідання, заглиблювалися в 
художні деталі. 

У рамках школи був проведений цілий ряд 
екскурсій (Чернігів, Сосниця, Седнів). Учні надих-
нулися аурою місць, де творили Коцюбинський, 

Глібов, Довженко, дізналися, як історичні сюже-
ти можуть стати основою для художнього твору.

7 липня в музеї-заповіднику М. Коцюбин-
ського випускники літературної школи отрима-
ли сертифікати. 

Але на цьому навчання не закінчується. Те-
пер організатори чекають на твори учасників, 
які ввійдуть до майбутньої збірки. Її презенту-
ють 19 вересня, до дня народження Михайла 
Коцюбинського.

Також учні і викладачі «Цвіту папороті» ви-
словили бажання, аби така школа діяла в Черні-
гові на постійній основі.

15 липня, відомий український 
поет, перекладач, громадський діяч, ба-
гатолітній голова Всеукраїнського това-
риства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Пав-
ло Мовчан відзначив своє 80-ліття. На-
родився в с.Велика Вільшанка Василь-
ківського району Київської області в 
селянській сім’ї. Закінчив літературний 
інститут ім. М. Горького (Москва, 1965), 
вищі сценарно-режисерські курси при 

Держкіно СРСР (1969 –1971).
Депутат Верховної Ради України 

5-ти скликань, у тому числі двох пер-
ших, що проголосили незалежність 
України та ухвалили Конституцію дер-
жави. 

Член Спілки письменників Украї-
ни з 1972 р.. Лауреат Державної премії 
України ім. Т. Шевченка (1992 р.), Дер-
жавної премії Туркменської РСР. Наго-

роджений орденами князя Ярослава 
Мудрого. Автор багатьох книг поезій, 
публіцистики, перекладів Г. Матевося-
на, В. Распутіна, Ю. Марцинкявічюса, 
М. Каріма, Махтумкулі інших відомих 
письменників.

Володіє туркменською, польською, 
російською, сербською мовами.

Подаємо добірку поезій Павла 
Мовчана з книг різних років. 

Павло МОВЧАН: з ювілеєм!

Чернігівська Літературна школа «Цвіт папороті» 
вручила сертифікати першим випускникам

За програмою школи пройшов і творчий вечір Галини Пагутяк у бібліотеці ім. Коцюбинського
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У світі цікавого

Приємний аромат пошириться по квар-
тирі, якщо проварити у воді кілька хвилин лимонні кірки.

Запах затхлості білизни знищить звичайна хар-
чова сода. Можна в якості освіжувача зберігати її у від-
критому вигляді в шафі.

Щоб суп з домашньою локшиною не вдався кала-
мутним, опустіть локшину на хвилину в гарячу воду і від-
киньте на сито, а потім вже покладіть у бульйон і варіть 
до готовності. Таку ж пораду можна дати і щодо рисово-
го супу: промитий рис покладіть на 3-5 хвилин в киплячу 
воду, відкиньте на сито, а потім засипте в бульйон.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Неможливо відре-

монтувати не поламане.
 90-денна гарантія 

означає, що товар роз-
валиться на 91-й день. 

 Завжди хочуть ку-
пити те, що залишилося 
в одному примірнику. 

 Тривалість хвили-
ни залежить від того, по 
який бік дверей туалету 
ви знаходитеся. 

 Існують тільки по-
милки. 

Було колись...
Агата Крісті була 

одружена з льотчи-
ком і працювала мед-
сестрою. Коли почалася 
Перша світова війна, Ага-
та Міллер (дівоче прізви-
ще письменниці) та її ко-
ханий Арчі Крісті терміно-
во одружилися. Арчі від-
разу ж пішов на фронт, 
де пілотував літаками і 
отримав кілька нагород 
за мужність. В цей час 
Агата працювала медсе-
строю в госпіталі, а потім 
кілька років — фарма-
цевтом в аптеці. Ця робо-
та допомогла написати їй 
свої романи – більше 80 
вбивств в її творах були 
здійснені злочинцями-
отруювачами.

Марлон Брандо не 
вчив свої ролі. Знамени-
тий актор Марлон Брандо 
(він зіграв у «Хрещеному 
батьку») іноді приїжджав 
на зйомки, не вивчивши 
свою роль. Брандо покла-
дався на імпровізацію. І 
не дарма: так з’явилися 
сцени, які полюбилися 
глядачам і зробили філь-
ми легендарними. Одно-
го разу актор сказав екс-
промтом 18-хвилинний 
монолог, дві хвилини з 
якого залишили в остаточ-
ній версії картини.

Куточок 
гумору

— Лікарю, а який іде-
альний зріст при моїй 
вазі?

— Чотири метри.
☺ ☺ ☺

Кум учора протвере-
зів до невпізнання.

☺ ☺ ☺
— Офіціанте, вам не 

важко зробити мені каву 
з піною?

— Та раз плюнути!
☺ ☺ ☺

Сусідки в одеському 
дворику:

— Соня, ти завагітні-
ла чи пообідала?

☺ ☺ ☺
— Ти поводився при-

стойно. Дякую, що не ла-
пав.

— Та нема за що.

 Британський закон від 
1845 року пропонує застосування 
смертної кари для людей, які вчинили спробу 
самогубства.

 У пиві не так багато калорій, як нас лякають ді-
єтологи. У молоці або в яблучному соку їх набагато 
більше.

 Гроші є переносниками мікроорганізмів, здат-
них викликати серйозні хвороби. У деяких країнах ту-
ристам рекомендують частіше дезинфікувати руки, 
щоб уникнути можливості зараження. Найчастіше 
джерелом зарази виступають паперові гроші, на мо-
нетах бацили довго не затримуються. Євросоюз актив-
но бореться з грошовими мікробами, наносячи на єв-
ровалюту спеціальну антибактеріальну суміш, а япон-
ці винайшли спеціальні банкомати, які стерилізують 
банкноти.

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, про-
ведення презентацій, прес-конференцій, творчі зу-
стрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

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

ка, сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитя-
ча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

д 
ння 
инили спробу 

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

Збити з толку Спантеличити

Звернутися за допомогою Звернутися по допомогу

З видом знавця З виглядом знавця

Звідки це видно З чого це видно

Звідси слідує З цього випливає 

Зворотний адрес Зворотна адреса

Кожні три секунди 
на Землі народжується 
одна дитина.

Більшість хлопчиків 
народжується вдень, 
більшість дівчаток - 
вночі. 

В середньому, діти 
сміються близько 400 
разів на день, а дорос-
лі – всього 15 разів.

Весною діти рос-
туть швидше, ніж в інші 
пори року.

Діти у віці від 1 до 3 місяців плачуть 
без сліз.

Діти, яких вигодовують грудьми, ви-
ростають більш худими порівняно з тими, 
хто зростав на штучному харчуванні. 

Хлопчики, яким дали незвичайні іме-
на, з імовірністю близько 50% будуть 
мати психічні проблеми. У дівчаток такого 
взаємозв'язку немає.

Протягом життя людина проходить 
відстань, рівну 5 екваторам Землі, а це 
загалом 200 тисяч кілометрів. 

В середньому, щодня людина робить 
18 000 кроків. 

Двоє з п'яти людей одружуються зі 
своїм першим коханням.

Дві третини людей цілуються з закри-
тими очима. 

Жінки справляються з паркуванням 
автомобіля краще, ніж чоловіки. 

Жінки з'їдають більшу частину пома-
ди, якою вони користуються.

В середньому протягом життя людина 
витрачає близько п'яти років на їжу. 

Найнижчий середній зріст мають 
японці, найвищий – голландці. 

 Чоловіки протя-
гом життя витрача-
ють 3 350 годин на 
збривання 8,4 метрів 
щетини. 

Людина протягом 
життя створює стіль-
ки слини, що нею 
можна заповнити 
два басейни середніх 
розмірів.

Ви поділяєте свій 
день народження як 

мінімум з 9 мільйонами людей у світі. 
Люди з блакитними очима бачать у 

темряві краще від інших.
80% довгожителів, що дожили до 100 

років, – жінки.
Зайнятий важкою фізичною працею 

дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на 
добу.

Люди, які вам брешуть, дивляться лі-
воруч і вгору.

У Шотландії народжується більше ру-
дих, ніж у будь якій іншій країні світу. 

Чоловіки сміються довше, голосніше і 
частіше, ніж жінки.

У близнюків різні відбитки пальців. 
Людина моргає десять мільйонів разів 

на рік. 
52% населення планети ніколи не від-

відували стоматолога. 
90% жінок після входу в універмаг по-

вертають праворуч. Чоловіки, які цілують 
вранці своїх дружин, живуть на 5 років до-
вше тих, хто цього не робить. 

29% жінок протягом життя витрача-
ють більше часу на вибір взуття, ніж на 
вибір супутника життя. 

Цікаві факти про людину

Аллен Карр – британ-
ський вчений, борець з ку-
рінням, засновник міжна-
родної мережі клінік «Лег-
кий спосіб», що допомагає 
курцям кинути палити, за-
стосовуючи методику, опи-
сану в його книгах, серед 
яких найвідоміша «Легкий 
спосіб кинути палити». Ме-
тодика Аллена Карра за-
снована на самоаналізі 
людини, що палить, і його 
особистому досвіді курця. 
Ось цитати з книги. 

Насолоджуйтеся кож-
ним моментом. Нагадуйте 
собі, як чудово знову ста-
ти вільним. Радійте, що вам 
більше не доведеться ду-
шити самого себе.

Ніколи не думайте про 
«випадкову сигаретку». Її 
не існує. Є тільки життя, по-
вне хвороб і неприємнос-
тей.

Сигарети не заповню-
ють порожнечу, вони її 
створюють.

Скажіть курцеві, що ку-
ріння вбиває його, і перше, 
що він зробить, — прику-
рить цигарку.

Невже я насправді хочу 
йти по життю, сплачуючи 
шалені гроші тільки за те, 
щоб задихатися, засовую-
чи ці штуковини в рот?

Єдина людина, яка 
може змусити вас викури-
ти наступну сигарету, — ви 
самі.

Важливо починати ки-
дати курити в правильному 
настрої: як чудово, що я — 
некурець!

Кинути палити до сміш-
ного просто. Вам потрібно 
зробити лише дві речі: 1) 
Прийміть рішення, що ніко-
ли більше не будете курити. 
2) Не впадайте з цього при-
воду в депресію. Радійте! 

Куріння — не звичка чи 
задоволення, це наркотич-
на залежність і хвороба.

Викурюючи свою остан-
ню сигарету, добре усвідом-
те її жахливий запах і смак, 
і подумайте, як буде чудо-
во, коли ви перестанете 
палити.

Якщо коли-небудь ви 
почнете заздрити іншому 
курцеві, згадайте, що йому 
належить заздрити вам. 
Страждає він, а не ви.

Всі курці відчува-
ють себе дурнями, а тому 
схильні брехати самим собі 

й іншим у марній спробі ви-
правдати власну дурість.

Чітко усвідомте собі, 
що сигарети не тільки не 
заспокоюють нерви, а по-
вільно, постійно руйнують 
їх. 

Природа будь-якої за-
лежності полягає в тому, 
щоб бажати все більше і 
більше, а не менше і мен-
ше.

Курці — не розслабле-
ні, вони взагалі забули це 
почуття.

Сигарети не допома-
гають зосередитися — це 
всього лише чергова по-
милка.

Саме сумніви, а не фі-
зичний дискомфорт відви-
кання породжують пробле-
му кинути курити.

Важко уявити більш 
нудне заняття, ніж прику-
рювати одну противну си-
гарету за іншою день у 
день, з року в рік.

Не думайте, що шкід-
ливі ефекти паління пере-
більшені: вони, радше, не-
дооцінені.

Коли ми куримо сигаре-
ту, ми дивимося на неї і на-
магаємося зрозуміти, наві-
що робимо це.

Куріння — це єдина 
пастка в природі, в якій не-
має ніякої приманки, на-
віть малесенького шматоч-
ка сиру. 

З книги «Легкий спосіб кинути палити»


