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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!

Чи будуть переміни?

Заголовок, здавалося б, див-
ний. Адже в країні такі великі пере-
міни після двох виборів. Деякі про-
сто рекордні. Обрано наймолодшого 
президента — Володимиру Зелен-
ському 41 рік. Обрано з рекордним 
для всіх наших виборів результатом 
— понад 73 відсотки виборців про-
голосували за нього. На виборах 
парламенту партія президента, теж 
вперше, одноосібно отримала біль-
шість мандатів, і за списками пар-
тій, і особливо по мажоритарних 
округах. 

Підсумкам і рекордам парла-
ментських виборів дивуватися не 
варто. Це було продовження пре-
зидентських виборів. Там теж вибір 
був очевидний. Або за добре відо-
ме старе, те, що набридло, якщо не 
сказати — допекло, або за оновлен-
ня, нехай і мало прогнозоване. Люди 
обрали переміни.

На парламентських виборах все 
повторилося, причому, ще в більшо-
му ступені. Особливо це було видно 
на мажоритарних округах, де ви-
борці віддавали перевагу нехай і не 
дуже відомим кандидатам, але від 
партії президента.

Але що далі? Чи будуть переміни 
не в сенсі державних посад, а в роз-
будові громадянського суспільства? 
Не марно ж статтю, якою відкривав-
ся минулий номер газети, я назвав 
«А де ж вибори?» 

Ні, безумовно, обоє виборів 
були, відбулися демократично, осо-
бливо на наші мірки і звички. Але, як 
я тоді писав про президентські вибо-
ри, і як це ще певніше можна сказа-
ти про парламентські, вони відбили 
всю слабкість цього нашого грома-
дянського суспільства. Адже вибори 
за партійними списками — це від-
дзеркалення нашого убогого політи-
куму, партійного цирку з його понад 
350 партіями, партійками. По мажо-
ритарних округах — це ярмарок де-
магогії, порожніх обіцянок і підкупу. 

Зараз задають запитання: а що 
це за партія — переможець виборів, 
«Слуга народу»? Хто в ній, хто їх знає? 
Але скажіть чесно, ми дуже знали 

попередню партію влади — Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність»? Ви 
знали когось з її лідерів, окрім кіль-
кох, що на високих посадах, відтак 
у телевізорі? Ви бачили діяльність її 
місцевих структур? Лише й того, що 
в цій партії влади отиралися місцеві 
чиновники, щоб потім перейти в іншу 
партію влади. 

Типова історія наших партій вла-
ди. Де вони зараз? Соціал-демокра-
тична партія? «Наша Україна»? Пар-
тія регіонів?

А де «партія Яценюка» (вони ж у 
нас «іменні») «Народний фронт»? Яка 
на попередніх виборах ще діючого 
парламенту зайняла перше місце 
за партійними списками, отримала 
другу фракцію в Раді і всі ці 5 років у 
правлячій коаліції. 

Перше, про що варто сказати, з 
сумом,— нові вибори ще раз засвід-
чили крах старих національно-демо-
кратичних сил. Лише партія «Свобо-
да» пішла на ці вибори і прогнозова-
но, вже вдруге поспіль, не потрапила 
в Раду, набравши трохи більше 2 % 
голосів. Не допомогло й неформаль-
не блокування (бо юридично блоків 
партій не виборах не було) з кілько-
ма націоналістичними партіями, без-
умовно, патріотичними, але такими, 
що давно вже на узбіччі політикуму. 
Це КУН і ОУН, якщо хто забув — Кон-
грес українських націоналістів і Ор-
ганізація українських націоналістів, 
чиї лідери, врешті, мало відомі зага-
лу, увійшли в чільну частину канди-
датського списку «Свободи», разом 
з Олегом Тягнибоком і Русланом Ко-
шулинським.

І вже повний крах засвідчили ці 
вибори для знаменитого колись На-
родного Руху України. Партія взагалі 
не пішла на вибори, на які хто тільки 
не пхався. А куди йти, коли на недав-
ніх президентських виборах голова 
партії зайняв 27 місце, в подвійних 
«політичних нулях», тобто набравши 
нуль цілих, нуль десятих і скількись 
сотих голосів. Так партія, що остан-
ні роки безсоромно лягла під попе-
редню владу, зустріла своє 30-річчя. 

Коли в липні групка симпатич-

них патріотів у Чернігові малопоміт-
но відзначила «30-річчя обласної ор-
ганізації Народного Руху», то це пра-
вильніше треба було назвати річни-
цею «заснування» організації, а не її 
«існування». Те ж саме щодо наступ-
ного відзначення у вересні «30-річчя 
Руху», яке знов таки фактично є річ-
ницею «заснування», а не «існуван-
ня». Бо з цих трьох десятиліть Рух 
був живий лише 10 років, а 20 років 
тому, після трагічного, інспірованого 
зовні і підігрітого зсередини розко-
лу, пішов просто занепад партії. 

Що вже казати про інші наші най-
перші національно-демократичні 
сили! А вони ж і нині юридично чис-
ляться в політикумі. Українська рес-
публіканська партія. Демократична 
партія України, на яку на початках 
незалежності покладалися такі на-
дії. І їм подібні партії, які ви зможете 
знайти в реєстрі Міністерства юсти-
ції. Свого часу вони «пішли по руках» 
і зайшли, відомо куди. 

Жодного результату не дають 
спроби об`єднання цих партій, в 
тому числі і довкола якихось нові-
ших. Приклад — наївні спроби Това-
риства «Просвіта» якось об`єднати 
демократів довкола партії «Патріот». 
А ось результат. На президентських 
виборах кандидат від партії зайняв 
30 місце, в тих же «подвійних нулях». 
На парламентських партія опинила-
ся на 20 місці серед 22-х, набравши 
0,11 %.

Час будувати нормальне грома-
дянське суспільство, яке передба-
чає нормальний політикум і грома-
дянський сектор. 

Перше. Завершувати з партійним 
цирком. Слово за державою, в особі 
Міністерства юстиції. Давно час про-
вести перереєстрацію партій. Вони 
повинні мати фіксоване членство і 
структури — осередки, районні і об-
ласні організації. До речі, обидві ці 
норми закону стосуються і таких гро-
мадських організацій, як «Просвіта».

Друге. Час виконати норму за-
кону про партії, за якою ті з них, 
які останні 10 років не брали учас-
ті в загальнонаціональних виборах, 
знімаються з реєстрації, ліквідо-
вуються. Таких фахівці нарахували 
близьсь ста.

Третє. Час би самим громадянам 
братися за створення оцього само-
го громадянського суспільства, а не 
понуро і байдуже спостерігати за ді-
яннями партійних вождів і вождиків 
громадянського сектору. 

…А щодо перемін? Навряд чи 
вони будуть, справжні, а не декоро-
вані, поки просто тасуватиметься 
владна і провладна колода. 

Петро АНТОНЕНКО 

Набрано голосів за партійними 
списками партіями, 

які подолали бар'єр у 5 % 
і пройшли до парламенту

Слуга народу — 43,16%;
Опозиційна платформа — 

За життя — 13,05%;
Батьківщина — 8,18%;
Європейська солідарність — 

8,10%;
Голос — 5,82%.

Обрано депутатів 
за партійними списками 
Кількість і перша п’ятірка 

списку кандидатів
Слуга народу – 124 
Разумков Дмитро
Стефанчук Руслан
Венедіктова Ірина
Арахамія Давид
Янченко Галина

Опозиційна платформа –
За життя – 37 

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій

Батьківщина – 24 
Тимошенко Юлія
Тарута Сергій
Наливайченко Валентин
Соболєв Сергій
Кондратюк Олена

Європейська стратегія – 23 
Порошенко Петро
Парубій Андрій
Геращенко Ірина
Забродський Михайло
Федина Софія

Голос – 17 
Вакарчук Святослав
Клименко Юлія
Рудик Кіра
Железняк Ярослав
Устінова Олександра

По мажоритарних 
округах

Обрано депутатів від партій:
Парламентських: 
Слуга народу – 130 
Опозиційна платформа – За 
життя – 6
Голос – 3
Європейська стратегія – 2
Батьківщина – 2
Разом: 143

Позапарламентських:
Опозиційний блок – 6
Самопоміч – 1
Єдиний центр – 1
Свобода – 1
Біла Церква разом –1
Разом: 10

Самовисуванці – 46 

Всього обрано депутатів по 
округах: 199

Обрано депутатів від 
парламентських партій

Разом за списками 
і по округах

Слуга народу – 254 
Опозиційна платформа – За 
життя – 43
Батьківщина – 26
Європейська стратегія –25
Голос – 20
Разом: 368

Разом обрано депутатів 
Верховної Ради — 424

По деяких округах учасники 
виборів подали до судів за-
яви з вимогою перерахун-
ку голосів. За рішенням су-
дів окружні комісії деяких 
округів на час підготовки 
газети до друку вели такий 
перерахунок. 

Вибори Верховної Ради 
України 9 скликання

21 липня 2019 року, за змішаною 
пропорційно-мажоритарною системою
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Бліц-інформ
Область будується 
У другу неділю серпня відзначаєть-

ся професійне свято – День будівельни-
ка. В цій галузі в області працює 2,5 тис. 
осіб.

За півріччя підприємствами облас-
ті вироблено будівельної продукції на 
суму 651 млн.грн, 91% яких припадало 
на Чернігів та Прилуки. Ріст проти січня–
червня 2018 р. — 179,5%. 82% робіт ви-
конано на спорудженні будівель, 18% – 
на будівництві інженерних споруд.

У січні – березні 2019 р. у житло-
ве будівництво області було спрямова-
но 168 млн. грн капітальних інвестицій, 
у нежитлові будівлі та інженерні споруди 
– 253 млн.грн.

За півріччя прийнято в експлуатацію 
172 нові житлові будівлі на 556 квартир. 
Середній розмір однієї квартири скла-
дає 83 м2 загальної площі.

«Чернігів, 
купуй рідне»
Так міська рада у рамках підтримки 

малого та середнього підприємництва 
3-й рік поспіль проводить інформаційну 
кампанію. Область теж долучається до 
цього проекту і пропонує нашим вироб-
никам так маркувати свої товари. 

В області запроваджено конкурс 
«Кращий товар Чернігівщини 2019», під-
сумки якого плануються підбити під час 
бізнес-фесту 1 вересня. Також мож-
на отримати грошову премію в конкурсі 
«Краща інноваційна розробка», яка ство-
рена не раніше, ніж 5 років тому, або в 
процесі виготовлення.

Також в обласному бюджеті передба-
чено 100 тисяч гривень на відшкодуван-
ня частини витрат підприємств на участь 
у виставково-ярмаркових заходах на на-
ціональному та міжнародних рівнях.

Англійці відвідали 
підопічних дітей 
у центрі «Відродження» 
Щоліта центр «Відродження» в Чер-

нігові зустрічає гостей з Великобрита-
нії. Делегація благодійної організації 
«Допомога Фелстед знедоленим дітям» 
на чолі з Аланом Хіларом вкотре при-
везла до центру вантаж гуманітарної 
допомоги. Англійці приїхали, аби по-
бачити малечу, поспілкуватися з ними. 
Щороку тут оздоровлюється понад 2 ти-
сячі дітей. 

Гуманітарна допомога
Чернігівський культурно-мистецький 

центр «Інтермеццо» в чергове передав 
продуктові набори родинам загиблих 
учасників російсько-української війни 
з Чернігова, родинам інвалідів-пересе-
ленців з Донбасу, багатодітним родинам 
з Куликівки.

КМЦ висловлює подяку за надану гу-
манітарну допомогу Централі Суспільної 
служби українців Канади, благодійній іні-
ціативі «Беларусь-АТО», ТОВ «Санта-Бре-
мор», а також Регіні Гусак та Олександру 
Красногору. 

Долучитися до надання допомоги 
можна за тел. 063 236 1803 або перека-
завши кошти: на гривневу картку «При-
ватбанку» 4149 6293 8068 3912 на ім'я 
Ясенчука Олександра.

Явка на голосування 21 липня по нашій облас-
ті була найвищою в Україні: якщо загалом по країні 
вона трохи не досягла 49 %, то у нашій області їх го-
лосувало 54,8 %.

Підсумки голосування по області за 
списками партій (% набраних голосів):

Парламентські партії:
«Слуга народу» — 44,26.
«Батьківщина» — 14, 28.
«Опозиційна платформа — за життя» — 8,23.
«Європейська солідарність» — 5,84.
«Голос» — 2,66.
Позапарламентські партії:
Радикальна партія Олега Ляшка — 8,13.
«Сила і честь» — 5,15.
 Інші партії набрали в області менш ніж 5%. 

Мажоритарні округи області: 
№ 205 — Деснянський район, частина Новоза-

водського району Чернігова.
 № 206 — частина Новозаводського району 

Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони.
№ 207 — місто Новгород-Сіверський, Городнян-

ський, Коропський, Корюківський, Новгород-Сі-
верський, Семенівський, Сновський, Сосницький 
райони.

№ 208 – Бахмацький, Борзнянський, Куликів-
ський, Менський, Талалаївський райони, частина Іч-
нянського району.

№ 209 — місто Ніжин, Варвинський, Ніжин-
ський, Носівський, Срібнянський райони, частина Іч-
нянського району.

№ 210 — місто Прилуки, Бобровицький, Козе-
лецький, Прилуцький райони.

Давня традиція проводити 
Свято-Миколаївський ярмарок 
у Коропі відновилася в 2001 
році. Це яскраве карнавальне 
дійство щороку приваблює ти-
сячі гостей з України. 

В цю суботу, 27 липня, яр-
марок традиційно  почався  з 
хресної ходи й молебню. 

Потім пройшов парад, в 
якому взяли участь 17 сіл райо-
ну. Центральною площею Коро-
па в образах історичних та каз-
кових героїв крокували пред-
ставники громад. Серед героїв 
дійства -   традиційно гетьман 
Ігнатович та баба Калачиха. 

Пройшли фестиваль риб-
ної юшки, свято козацького ку-
лешу. Гостинні курені пригоща-
ли гостей  такими українськи-

ми стравами, як вареники зі 
шкварками, м'ясні рулети, до-
машня ковбаска та кров’янка, 
деруни та солодкі млинці,  тут 
дегустували  вишневі, чорничні, 
малинові настоянки. 

У Містечку  майстрів  свою про-
дукцію представили умільці з нашої 
та ряду інших областей. Тут можна 
було придбати  прикраси, вишиван-
ки, рушники,  сувеніри, картини міс-
цевих художників. Серед учасників 
ярмарку були підприємці  з бага-
тьох  куточків України. 

Порадували присутніх  ви-
ступами переможець конкур-
су «Голос країни» Іван Ганзе-
ра, місцевий фольклорний ан-
самбль з села Курінь, київський 
вокально-хореографічний ан-
самбль «Україночка».

Чемпіонат України з футболу 
сезону 2019 — 2020 років. 

Прем'єр-ліга. 1 тур. 30 липня. 
Чернігів. «Десна» — «Львів» — 1:2.

У новому чемпіонаті, як і попере-
дньому, у вищому дивізіоні — 12 ко-
манд. Ось вони, в порядку зайнятих 
місць у минулому турнірі, плюс два 
новачки. 

«Шахтар»
«Динамо»
«Олександрія»
«Зоря»
«Маріуполь»
«Львів»
«Ворскла»
«Десна»
«Олімпік»
«Карпат»
«Дніпро-1»
«Колос»

Вибули у першу лігу «Арсенал-
Київ», на місце якого прийшов «Дні-
про-1» (це оновлена колишня відо-
ма команда з міста Дніпра), а також 
одеський «Чорноморець», який про-
грав стикові матчі клубу «Колос» з 
села Ковалівка на Київщині. 

Збережено систему чемпіонату 
у два етапи. На першому — загаль-
ний турнір 12-ти команд у 2 кола. За 
його підсумками команди діляться 
на другий етап на дві шістки, куди по-
трапляють з набраними на першому 

етапі очками. Далі гратимуть там у 
два кола. Перша шістка розіграє ме-
далі чемпіонату та путівки у Лігу чем-
піонів і Лігу Європи. Друга розіграє 
наступні місця. 

Новим є розширення чемпіонату 
на наступний сезон. Тому нині навіть 
остання команда турніру, яка замкне 
другу шістку, напряму не вилітає в 
першу лігу. Вона проведе два стикові 
матчі з командою, яка займе 3 місце 
в першій лізі, — за право грати в елі-
ті. Туди ж напряму виходять дві кращі 
команди першої ліги. 

Завдання «Десни» те ж, що й в 
дебютному чемпіонаті в еліті: потра-
пити в першу шістку. 

Наступний матч «Десна» теж про-
водить вдома: в цю суботу, 3 серпня, 
приймає «Ворсклу» з Полтави.

Ось подальший календар пер-
шого кола турніру: дати матчів і су-
перники. 

Матчі вдома: 
17 серпня — «Колос».
1 вересня — «Карпати».
15 вересня — «Шахтар».
29 вересня — «Олександрія». 
Матчі на виїзді: 
11 серпня — «Дніпро-1».
25 серпня — «Олімпік».
8 вересня — «Динамо». 
22 вересня — «Маріуполь».
6 жовтня — «Зоря».

Повідомляє Служба безпеки України

За матеріалами Служби безпе-
ки України засуджено викритого на 
збуті наркотиків поліцейського ізо-
лятора тимчасового тримання одного 
з районних відділів Головного управ-
ління Національної поліції у Чернігів-
ській області.

Оперативники спецслужби вста-
новили, що поліцейський приймав 
участь у протиправному механізмі ре-
алізації наркотичних засобів, який 
організував раніше засуджений за 
кримінальні злочини мешканець регі-
ону. Поліцейський отримував «товар» 
від представників кримінальних кіл 
через посередника. Одержану «про-
дукцію» він продавав арештованим, 
які перебували в ізоляторі тимчасо-
вого тримання.

У листопаді 2015 року правоохо-

ронці затримали фігурантів кримі-
нального провадження.

Під час проведення санкціонова-
них слідчих дій у помешканнях затри-
маних вилучено майже тридцять кіло-
грамів канабісу та макової соломки.

Новозаводський районний суд м. 
Чернігова визнав зловмисників ви-
нними у скоєнні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 309 та ч. 2 ст. 307 Кри-
мінального кодексу України, і при-
значив організатору групи покаран-
ня у вигляді шести з половиною років 
ув’язнення, поліцейському та його 
спільнику – шість років позбавлен-
ня волі.

Ухвалою Апеляційного суду Черні-
гівської області вирок залишений без 
змін та набув законної сили.

Прес-центр СБ України

За матеріалами СБУ до шести років ув’язнення 
за збут наркотиків засуджено поліцейського

На Чернігівщині СБУ викрила на 
хабарах посадовця Держпраці
Співробітники Служби безпеки України викрили на систе-

матичних хабарах головного державного інспектора Управлін-
ня Держпраці в Чернігівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець на-
лагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приват-
них підприємців за невнесення до актів перевірок виявлених 
порушень у сфері трудового законодавства та не вжиття захо-
дів відповідного правового реагування.

Правоохоронці спецслужби затримали інспектора в облас-
ному центрі під час отримання від керівника місцевої комерцій-
ної структури 5 тисяч гривень - чергової частини хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо 
оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та об-
рання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для з̀ ясування всіх обставин справи та 
встановлення можливої причетності інших посадовців Дер-
жпраці до корупційної схеми.

Заходи з викриття зловмисника проводилася спільно зі 
слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської 
місцевої прокуратури.

Вибори Верховної Ради по Чернігівщині
Діючі депутати 

парламенту 
8-го скликання, 

по округах:
205 — Сергій Березенко, 

обраний на позачергових ви-
борах у 2015 році (через ви-
буття депутата) — від партії 
Блок Петра Порошенка. Нині 
не балотувався. 

206 — Максим Мики-
тась, обраний на позачерго-
вих виборах у 2016 році (че-
рез вибуття депутата), само-
висуванець. Балотувався, не 
переобраний.

207 — Анатолій Євлахов, 
обраний від Блоку Петра По-
рошенка. Балотувався, не пе-
реобраний. 

208 — Валерій Давиден-
ко, був обраний від партії «За-
ступ», невдовзі перейшов у 
фракцію Блоку Петра Поро-
шенка. Балотувався, обраний 
вдруге. 

209 — Олександр Кодо-
ла, обраний від партії «Народ-
ний фронт», балотувався, не 
переобраний. 

210 — Олег Дмитренко, 
обраний від Блоку Петра По-
рошенка. Балотувався, не пе-
реобраний. 

Депутати, обрані по округах 
до нової Верховної Ради 9 скликання

205 — Семінський Олег Валерійович, народився 20. 
12. 1973 р. в місті Біла Церква Київської області, освіта 
вища, директор ТОВ «Ділайс», безпартійний, проживає в 
Києві, суб’єкт висування – Політична партія «Слуга народу». 

206 — Поляков Антон Едуардович, нар. 11. 11. 1987 р. 
в Чернігові, освіта загальна середня, фізична особа – під-
приємець, безпартійний, проживає в Чернігові, Політична 
партія «Слуга народу». 

207 — Зуєв Максим Сергійович. Нар. 14. 04. 1982 р. в 
місті Кустанай, Казахстан, освіта загальна середня, керів-
ник, ТОВ «Артмедіа АДВ», безпартійний, проживає в місті 
Дніпрі, Політична партія «Слуга народу». 

208 — Давиденко Валерій Миколайович, нар. 16. 03. 
1973 р. в місті Носівка Чернігівської області, освіта вища, 
народний депутат України, безпартійний, проживає в місті 
Носівка, самовисування.

209 — Зуб Валерій Олексійович, нар. 4. 03. 1970 р. в 
смт Варва Чернігівської області, освіта вища, генеральний 
директор, КНП «Чернігівський медичний центр сучасної он-
кології», безпартійний, проживає в Чернігові, Політична 
партія «Слуга народу».

210 — Коровченко Сергій Володимирович, нар. 19. 
02. 1979 р. в смт Фащівка Перевальського району Луган-
ської області, освіта вища, голова, ГО «Громадський рух 
Сергія Коровченка «Оновлення», безпартійний, проживає 
в селі Замістя Прилуцького району Чернігівської області, 
самовисування.

Яскравий Коропський ярмарок «Десна» почала з поразки
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Бліц-інформ
Чотири проекти громад 
– серед переможців 
конкурсу «Малі міста – 
великі враження»
У цьому всеукраїнському кон-

курсі культурно-мистецьких про-
ектів цьогоріч перемогли проекти 
і чотирьох об’єднаних територіаль-
них громад Чернігівської області.

Конкурс організований Мініс-
терством культури України для роз-
витку культурного простору, поси-
лення інвестиційної та туристичної 
привабливості населених пунктів з 
населенням до 50 тисяч осіб.

Кіптівська ОТГ реалізовувати-
ме проект «Всеукраїнський фес-
тиваль «Осінній Fest», Козелецька 
– проект мистецьких заходів «Час 
нових історій», Сосницька – проект 
«Арт-резиденція Олександра До-
вженка», Плисківська – «Плиски-
ТУРФЕСТ».

Загалом було подано 181 заяв-
ку, 7 – від Чернігівщини. Конкурс 
– це можливість громади отрима-
ти кошти з державного бюджету 
на реалізацію власного культурно-
мистецького проекту. Загальний 
бюджет конкурсу у 2019 році скла-
дає 50 мільйонів гривень. Це до-
зволить реалізувати близько 100 
культурно-мистецьких подій у неве-
ликих містах країни.

Бюджетні установи 
заборгували 
«Чернігівгаз Збут»
На 1 липня заборгованість уста-

нов бюджетної сфери – клієнтів 
ТОВ «Чернігівгаз Збут» склала 3,8 
млн грн. 93% заборгованості при-
падає на установи, що фінансують-
ся із місцевих бюджетів.

 «Несплату за газ боржники по-
яснюють недостатнім фінансуван-
ням із бюджету, — зазначив дирек-
тор «Чернігівгаз Збут» Іван Луста. 
— Незважаючи на низку судових 
рішень на користь постачальника 
газу, установи не квапляться по-
гашати боргові зобов̀ язання. Му-
симо нагадати керівникам установ 
про застосовування додаткових 
штрафних санкцій у разі несплати 
боргів».

Наразі відключеними за борги 
залишаються 16 бюджетних уста-
нов області. За 1 півріччя на бю-
джетників-боржників було подано 
до суду 24 позови на загальну суму 
7,7 млн грн. По 21 позову є рішен-
ня про стягнення заборгованості, й 
значна частина неплатежів на під-
ставі цих рішень була погашена.

Через затримку оплат «Черні-
гівгаз Збут» не в змозі вчасно та в 
повному обсязі розрахуватись за 
придбаний газ. Це ставить під за-
грозу стабільне газопостачання 
Чернігівщини.

Значні неплатежі за газ у за-
кладу «Бобровицька центральна 
районна лікарня» — понад 1,4 млн 
грн. Відділ освіти, сім`ї, молоді та 
спорту Срібнянської селищної ради 
винен 476 тис грн, сектор освіти 
Бахмацької райдержадміністрації 
- понад 440 тис грн, Батуринська 
міська рада — близько 430 тис грн.

Основною сферою діяльності 
ТОВ «Чернігівгаз Збут» є постачан-
ня природного газу. Клієнтами є по-
над 356 тисяч сімей, 1146 підпри-
ємств промисловості та комуналь-
ної сфери, 362 бюджетні установи 
та 66 релігійних організацій.

Літературно-мистецька панорама

Водяні, русалки, мавки, містичні глиби-
ни та затонулі містечка, обряди, прикмети 
та загадкові повір’я – все це міфи та леген-
ди водних об’єктів. Вони становлять вагому 
частку історії українського народу. 

Деснянське управління водних ресур-
сів вирішило зберегти ці унікальні перека-
зи, щоб привернути увагу до водних цікави-
нок рідного краю, розвивати туристичний 
потенціал регіону. 

До участі в конкурсі запрошуються всі 
любителі та професіонали літературного 
слова. Номінації конкурсу:«Казки водних 
перлин Полісся», «Бабусині легенди рідної 
річки», «Міфічні перекази водних об’єктів». 

Умови конкурсу:
Записати свої згадки чи нафантазува-

ти власну історію на сторінках WORD;

Підібрати світлини чи картинки до твору;
Номінацію вказати у темі листа;
Зазначити інформацію про себе: ПІБ, 

контактний номер телефону, вік, де працю-
єш/навчаєшся, хобі.

Надіслати все це на електронну адресу 
dbuvr.zmi@gmail.com — до 25 серпня.

Переможці отримають запрошення на 
святкування Дня Десни-2019, де відбудеть-
ся урочисте відзначення кращих робіт та 
нагородження їх авторів.

Крім того, найцікавіші історії будуть 
розміщатися в соціальних мережах, новин-
них порталах та увійдуть до наступного ви-
пуску всеукраїнського журналу «Водне гос-
подарство України».

Детальна інформація за телефоном: 
093-980-00-93.

«Сіверські клейноди» 
на «Космополіс-2019»

Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» об-
ласного філармонійного центру (художній керівник та головний 
диригент – заслужений діяч мистецтв України Сергій Вовк) з 18 
по 21 липня 2019 року брав участь у етнофестивалі «Космопо-
ліс», який щороку проводиться в стародавньому грецькому місті 
Кавала. 

У програмі були музика, танці, представлення національних 
кухонь, ремесел, виставки, кіно. Вузенькі вулиці старого міста на-
повнювалися голосами різних мов, а сценічні майданчики раду-
вали глядачів виступами найцікавіших колективів з різних куточ-
ків світу.

«Сіверські клейноди» брали участь в «Космополісі» вперше, 
мали честь представляти на Україну. 

Цей унікальний кон-
церт відбувся днями у 
відпочинковому комп-
лексі на «Голубих озе-
рах», що біля села Олеш-
ня Ріпкинського району. 
Відбувся стараннями 
відомого громадсько-
го діяча, мецената Іва-
на Чауса, голови Благодійного 
«Фонду Софії Русової», що опіку-
ється родинним гніздом видатної 

українки в Олешні. 
До нас у гості заві-

тали артисти легендар-
ного білоруського ан-
самблю «Пісняри». Пер-
вісний склад його давно 
завершив виступи, під 
цим іменем виступають 
інші артисти Білорусі. 

Але зараз перед глядачами висту-
пив один співак з того легендарно-
го складу, його соліст Леонід Барт-

кевич (на фото). Він давно мешкає 
у США, але в ці липневі дні приїхав 
на рідну білоруську землю, щоб на 
міжнародному пісенному фестива-
лі у Вітебську «Слов̀ янський базар» 
виступити в концерті пам`яті за-
сновника і керівника «Піснярів» Во-
лодимира Мулявіна. Разом з ним 
виступав і ще один співак того пер-
шого складу ансамблю — Анатоль 
Кашепаров. Потім вони приїхали 
на день у Харків, де дали такий же 

концерт разом з нинішніми «Пісня-
рами». І ось у напруженому графіку 
гастролей знайшли один день для 
концерту тут, неподалік Білорусі.

Анатолій Кашепаров не зміг 
тут побути, але Леонід Барткевич, 
разом з іншими співаками, від-
працював у свої 70 років «на по-
вну». Зі сцену пролунали знаме-
ниті пісні ансамблю «Алєксандри-
на», «Алєся», «Касів Ясь канюшину» 
та інші. 

Батурин запрошує!
Батурин – серце Гетьманської України! Батурин дає 

розуміння України, її величі та її трагедій, стверджує її 
здатність до відродження! Для того, щоб це розумів ко-
жен українець, 23 серпня 2019 року о 19. 00, в День 
Прапора України, на території Палацово-паркового ан-
самблю гетьмана Кирила Розумовського в місті Батурин 
відбудеться грандіозний концерт! Так ми всі разом від-
значимо дві важливі дати нашої історії – 350-у річницю 
відтоді, як Батурин став гетьманською столицею України, 
та 10-у річницю з дня відкриття Палацу гетьмана України 
Кирила Розумовського після масштабної реставрації. 

Ви матимете унікальну можливість святкувати разом 
з популярними українськими виконавцями – таланови-
тими Тарасом Тополею та гуртом «Антитіла», драйвовими 
Юрієм Журавлем та гуртом «ОT VINTA», ніжною Христиною 
Соловій. 

Ведучим концерту буде один з найкращих шоуменів 
– Сергій Притула!

Меценат грандіозного заходу – Євген Сур. Вхід 
вільний!

«Пісняри» на «Голубих озерах»

Валентин Мельничук першим 
очолив область у березні 1992 
року. Тоді ця посада називалася 
— представник президента в об-
ласті, це за президентства Лео-
ніда Кравчука. На посаді працю-
вав понад 2 роки. Вдруге головою 
вже тоді обласної державної адмі-
ністрації став за президента Лео-
ніда Кучми у грудні 2002-го, звіль-
нився у січні 2005 р. Зараз Мель-
ничуку 71 рік. Він не полишив полі-
тику, є депутатом обласної ради за 
списком обласної організації пар-
тії «Наш край».

Петро Шаповал на фініші Ра-
дянського Союзу був останнім з 
перших секретарів обкому ком-
партії. Очолював Чернігівську ОДА 
з липня 1995-го по квітень 1998 
року. Двічі був Надзвичайним і По-
вноважним послом України – у 
Киргистані та Республіці Білорусь. 

Михайло Каскевич працю-

вав на посаді голови ОДА з квіт-
ня 1998-го по серпень 1999 року. 
Майже п’ять років (жовтень 1991 
– серпень 1996 рр.) був міністром 
праці України. Помер 20 червня 
2004 р.

Микола Бутко – доктор еко-
номічних наук, радник Прези-
дента України (2007 р.) та член 
ради Національного банку Укра-
їни (2000 – 2003 рр.). Очолював 
облдержадміністрацію з серпня 
1999-го по листопад 2002 рр. На-
разі працює в галузі освіти: про-
тягом останніх 15 років – завід-
увач кафедри менеджменту та 
державної служби Чернігівського 
національного технологічного уні-
верситету.

Владислав Атрошенко, ниніш-
ній міський голова Чернігова, — 
бізнесмен. Його тричі обрали депу-
татом парламенту по округах міс-
та. Призначений на посаду голови 

ОДА після Помаранчевої революції 
у лютому 2005 року. Очолював об-
ласть до грудня 2005 р.

Микола Лаврик був головою 
ОДА з грудня 2005-го по липень 
2007 року. Перед тим протягом 10 
місяців очолював Сумську ОДА. З 
2014 р. – народний депутат Украї-
ни, увійшов до фракції партії Блок 
Петра Порошенка.

Володимир Хоменко обіймав 
посаду голови ОДА найдовше – 
понад шість років, з жовтня 2007-
го по лютий 2014 року. Заяву про 
відставку подав у світлі подій, 
пов’язаних з Майданом.

Володимир Івашко очолював 
облдержадміністрацію з березня 
по вересень 2014 року.

Валерій Куліч – бізнесмен, на-
родний депутат України нинішньо-
го 8-го скликання по виборчому 
округу № 205 (Чернігів) від Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність». 

Мандат нардепа склав через кіль-
ка місяців у зв'язку з призначен-
ням у березні 2015-го головою 
ОДА. Область очолював до липня 
2018 року. Є депутатом Чернігів-
ської обласної ради.

Олександр Мисник пробув 
головою ОДА півроку. В листопа-
ді 2018 року на посаду його при-
значив президент Петро Поро-
шенко. 20 травня Олександр Мис-
ник написав заяву про звільнення 
у зв’язку з обранням нового глави 
держави. 5 червня її підписав пре-
зидент Володимир Зеленський. До 
того, як очолив ОДА, Мисник три 
роки був головою Менської район-
ної ради.

З відставкою Мисника викону-
ючою обов'язки глави області була 
призначена президентом заступ-
ниця голови ОДА Наталія Романо-
ва, яка свого часу була головою об-
ласної ради.

Літературний конкурс до Дня Десни 
«На хвилях міфів та легенд»

Від Мельничука до Мисника: хто очолював область в час незалежності

27 липня у бібліотеці Куликівської се-
лищної ради відбулися завершальні виїзні 
поетичні читання «Поезія в променях сон-
ця» у межах проекту «Мандрівний поетич-
ний бібліопростір А+», який реалізує Черні-
гівська обласна бібліотека ім. В. Королен-
ка за підтримки Українського культурного 
фонду. 

Свої вірші читали не лише чернігівські 
поети, а й члени районного літературного 
об`єднання «Світлиця» при бібліотеці. Його 
поети і прозаїки вже видали 4 колективні 
збірки, кілька авторів видали свої книжки. 

На зустрічі Петро Антоненко, за-
сновник і редактор нашої газети «Світ-
інфо», виконав під гітару кілька пісень, 
написаних ним на власні слова, а та-
кож на вірші українських і білорусь-
ких поетів (останні — білоруською 
мовою). 

Гості відвідали в Куликівці знамени-
тий туристичний клуб «Вогнище», який то-
рік відзначив 50-річчя. А в селі Салтико-
ва Дівиця вразив гостей архітектурною 
довершеністю, красою Свято-Миколаїв-
ський храм. 

Стартує мистецький 
проект «Краяни»

2 серпня відкриттям виставки олійних та пастель-
них робіт Заслуженого художника України Олексія Ка-
кала обласний художній музей імені Григорія Галага-
на розпочинає мистецький освітньо-виховний проект 
«Краяни», спрямований на популяризацію творчості ві-
домих митців – уродженців Чернігівщини.

У експозиції виставки твори, які охоплюють понад 
сорокарічний період діяльності Олексія Какала (1942–
2018): портрет, пейзаж, натюрморт. Домінуючими є 
теми – Чернігівщина та її люди.

Початок заходу о 15.00, Чернігів, вул. Музейна, 6.

Сіверські поети виступили у Куликівці
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Через три місяці після прези-
дентських виборів, які заверши-
лися гучною перемогою Володи-
мира Зеленського, прийшла чер-
га позачергових парламентських, 
які закінчились не менш приго-
ломшливим результатом.

На цих виборах багато чого 
трапилося вперше.

Вперше одна партія бере аб-
солютну більшість, вперше ма-
жоритарники від однієї політич-
ної сили перемогли на більшості 
округів, вперше тотально «взяли» 
столицю.

Про феномен цієї перемоги 
говоритимуть ще довго, намагаю-
чись розкрити секрет успіху.

«Українська правда» зібрала 
десять найцікавіших фактів про ці 
унікальні «зелені» вибори.

Факт 1: 
Перша монобільшість 

в українському парламенті
Вперше в історії незалеж-

ної України більшість у Верховній 
Раді отримує одна партія. Станом 
на зараз «Слуга народу» прово-
дить у Раду 254 народних депу-
татів. 

Після того, як своє монополь-
не становище у політиці втрати-
ла Компартія СРСР, сформувати 
у парламенті монобільшість не 
вдавалося жодній партії.

Найближче до показника 226 
голосів, які потрібні для більшості 
у Раді, наближалась «Партія регі-
онів», яка у 2012 році мала фрак-
цію на 185 депутатів.

Факт 2: 
Три чверті депутатів 

вперше пройшли в Раду
Згідно з попередніми резуль-

татами, у Раді 9 скликання три 
чверті депутатів будуть «новачка-
ми». До парламенту станом на за-
раз проходять 323 кандидати, які 
раніше там не працювали: 167 з 
них обираються за списками, 156 
– по мажоритарці.

Найбільше «нових» ведуть 
«Слуга народу», яка ані у списку, 
ані на округах не має колишніх або 
чинних нардепів, та «Голос», серед 
списочників якого мандат мав 
лише Святослав Вакарчук.

Найбільше «попередників», 
ймовірно, оберуться як самовису-
ванці – їх там понад 30 серед 46 
кандидатів.

Факт 3: 
Кожна п'ята в Раді – жінка

У 8 скликання Верховної 
Ради обрались 47 жінок, а пізні-
ше ця кількість зросла до 53, тоб-
то 12,6%.

Зараз у Раду обрались 87 жі-
нок, що складає 20.52% депутатів 
від фактичної кількості депутатів.

За списками проходить 61 
жінка – це 27,11% від усіх списоч-
ників.

Ще 26 жінок проходять по ма-
жоритарних округах – 13% від тих, 
хто йде у регіонах.

Найбільше жінок у Раду про-
веде «Слуга народу» – 53 людини. 

Але у відсотках найкраще ви-
глядають фракції «Голосу» та «Єв-
ропейської солідарності», які ма-
тимуть по 47,6% і 37% жінок. За це 
вони можуть отримати додаткове 
фінансування відповідно до нор-
ми про «гендерну квоту».

Найменше місць для жінок 
в «Опозиційної платформи – За 
життя» – 11,4%.

Якою обрана нова Верховна Рада
Обитель Зе! 10 фактів про новий парламент

Факт 9: 
Герой України Надія 
Савченко отримала 

8 голосів
Найменший округ з 

центром у прифронтовому 
Зайцевому розташований 
на лінії вогню на Донеччи-
ні. Округ № 51 складається 
з трьох населенних пунк-
тів, що фактично потрапля-
ють у «сіру зону».

На виборах в окрузі в 
список виборців внесли 3 
218 людей. У голосуванні 
взяли участь 676 – явка 
склала 21%. 10 бюлетенів 
визнали недійсними, тоб-
то проголосувало «за» 666 
осіб.

Для перемоги само-
висуванцю Олександру 
Ковальову вистачило 
лише 220 голосів, що ста-
ло рекордом по наймен-
шій кількості виборців, що 
привели депутата в Раду. 
Переможець Ковальов є 
керівником громадської 
організації «Ніхто крім 
нас», яка об'єднує учасни-
ків бойових дій в Афганіс-
тані, У 2014 році після Ре-
волюції Гідності Ковальов 
допомагав втекти «бер-
кутівцям», що перебува-
ли на Майдані. Генераль-
на прокуратура також під-
озрювала його у сприянні 
приховуванню зброї роз-
формованого спецпідроз-
ділу. Втім, 2016 року суд 
відпустив його під особис-
те зобов'язання. Про спра-
ву забули, аж поки він не 
сплив на виборах.

На цьому ж окрузі зма-
галися дві чинні депутатки 
– Надія Савченко і Ната-
лія Веселова, які на двох 
набрали 12 голосів: Сав-
ченко – 8, Веселова – 4.

Факт 10: 
6 партій, в тому 

числі партія Шарія, 
отримають державне 

фінансування
За результатами до-

строкових виборів до Ради 
потрапляють 5 політичних 
партій. Ще шість у наступні 
роки отримають державне 
фінансування. 

Це «Радикальна пар-
тія Олега Ляшка», 

«Сила і честь» Ігоря 
Смєшка, 

«Опозиційний блок», 
«Українська стратегія 

Гройсмана», 
«Свобода», 
«Партії Шарія». 
Результат останньої 

став однією з несподіва-
нок цієї кампанії. «Партія 
Шарія», за даними оброб-
ки 87% голосів виборців, 
отримує 2,26%. У деяких 
регіонах її підтримка скла-
ла 4-5%.

За підрахунками руху 
«Чесно», загальний бю-
джет державного фінансу-
вання партій у 2020 році 
складе 565 млн гривень. 
Із них 225 млн гривень 
отримає лідер «Слуга на-
роду». «Партія Шарія» за 
рахунок голосів виборців 
може розраховувати на 
підтримку від держави в 
обсязі 12,2 млн гривень.

Факт 4: 
«Старі» програли ноунеймам 

До парламентських виборів у 
партії «Слуга народу» розраховували 
на 80-90 місць за мажоритарними 
округами. Результати перевершили 
найоптимістичніші прогнози. Канди-
дати від партії Зеленського по мажо-
ритарці отримали 129 місць у парла-
менті 9 скликання. На багатьох окру-
гах вони перемогли досвідчених нар-
депів, які вже не один рік працюють 
на окрузі. 

Так, наприклад, власник «Мотор 
Січі» В'ячеслав Богуслаєв програв 
округ у рідному Запоріжжі весільно-
му фотографу від «Слуги народу» Сер-
гію Штепі. Причому останній фактич-
но не вів передвиборчу кампанію, 
а партію Зеленського навіть звину-
вачували в тому, що округ навмисно 
злили Богуслаєву.

Олігарх Костянтин Жеваго про-
грав вибори 25-річному кандидату 
від «Слуги народу», менеджеру держ-
компанії «Прозорро Продажі» Олек-
сію Мовчану.

Не потрапляє до парламенту 9 
скликання й одіозний ректор Одесь-
кої юридичної академії Сергій Ківа-
лов. Свій округ він програв власнику 
місцевої піцерії Олексію Леонову.

У Раді 9 скликання не буде й оді-
озних соратників колишнього пре-
зидента Олександра Грановського 
та Ігоря Кононенка. Грановський із 
великою різницею програв харків-
ський округ кандидату від «Слуги на-
роду» Олександру Куницькому. При 
тому, що суд заборонив останньому 
балотуватися через громадянство Із-
раїлю. Куницький зміг оскаржити це 
рішення та виграв вибори. Ігор Ко-
ноненко програв свій округ медійни-
ку Коломойського Олександру Дубін-
ському.

Несподіваними можна назва-
ти результати і на 219 окрузі у Києві. 
Олександр Третьяков поступився ві-
домому ресторатору Миколі Тищенку, 
який під час передвиборчої кампанії 
годував виборців у своїх ресторанах.

Нардеп кількох скликань Ярос-
лав Москаленко програв свій округ 
журналістці 1+1 Ользі Василевській-
Смаглюк.

Не буде у Раді Володимира Лит-
вина. Він програв вибори на 65 окру-
зі у Житомирській області кандидату 
від «Слуги народу» Дмитру Костюку.

Вже в історії українського пар-
ламентаризму залишиться депутат-
ське об'єднання «Єврооптимісти». 
Із 25 народних депутатів, які входи-
ли до групи за списками «Батьківщи-
ни», до парламенту потрапили тільки 
Олена Шкрум та Іван Крулько. Світла-
на Заліщук, Сергій Лещенко, Леонід 
Ємець, Вікторія Войціцька та Павло 
Різаненко програли вибори на своїх 
мажоритарних округах.

Так само залишився без манда-
ту і нинішній нардеп від «Народного 
фронту» Сергій Пашинський. Сумні-
ше стане в новому парламенті і без 
Сергія Капліна та Олега Ляшка.

Залишилися за бортом Ради і до-
бровольці – Дмитро Ярош та Андрій 
Білецький, які не відзначалися від-
відуваністю у парламенті минулого 
скликання.

Також програли вибори секре-
тар Київради Володимир Прокопів, 
Євген Червоненко, свободівці Ігор 
Мірошниченко, Юрій Левченко, Ан-
дрій Іллєнко, колишній мер Києва 
Олександр Омельченко, фігурант 
бурштинової справи Борислав Роз-
енблат, його тезка Борислав Бере-
за, голова фракції «Народний фронт» 
Максим Бурбак, нардеп від БПП Іван 
Винник, Дмитро Добкін, Роман Без-
смертний та Борис Колесніков.

Факт 5: 
Багато «старих» змогли 

перемогти Зе!кандидатів
Є й ті, кому пощастило здобути пере-

могу над кандидатами від «Слуги народу».
Наприклад, член «молодої команди 

Черновецького» Олесь Довгий. Як і на 
минулих виборах, впевнено виграв 102 
округ у Кіровоградській області.

На Волині разом із «групою підтрим-
ки» на сусідніх округах впевнено пере-
магає на 22 окрузі бізнес-партнер Ігоря 
Коломойського та давній товариш прези-
дента Зеленського Ігор Палиця. Виграє 
він у висуванця партії «Слуга народу».

Є і кілька традиційних перемог. На-
приклад, на 88 окрузі в Коломиї пере-
магає давній друг Арсенія Яценюка Ан-
дрій Іванчук, на 114 окрузі у Луганській 
області перемогу здобув депутат Сер-
гій Шахов із політичного проекту «Наш 
край», а у Хмельницькій області на окру-
зі №192 – власник мережі «Епіцентр» 
Олександр Герега. 

В Умані з феноменальним результа-
том у понад 60% виграє одіозний депутат 
останніх кількох скликань Антон Яценко.

Мільярдер та бізнес-партнер Ріната 
Ахметова Вадим Новинський, як і в пер-
ший свій похід у Раду у 2012 році, пішов 
по округу, а не у списку «Опоблоку». І 57 
округ у Маріуполі, де розташовані вели-
чезні металургійні заводи його бізнес-
групи, Новинський впевнено виграє.

Також вибори на 207 окрузі виграв 
колишній нардеп-»тушка» Ігор Рибаков. 
Він відомий тим, що у парламенті 6 скли-
кання вийшов із хиткої коаліції НУ-НС і 
БЮТ та створив депутатську групу «Ре-
форми заради майбутнього», яка ста-
ла фактичним об'єднанням депутатів-ту-
шок.

Факт 6: 
Партія Зеленського побила 

кілька рекордів ПР 
Партія «Слуга народу» показала аб-

солютний рекорд підтримки за всю іс-
торію незалежної України. До цього за 
списками найбільше набирала «Пар-
тія регіонів» на виборах 2007 року – 
34,37%.

Партія Зеленського побила інший 
рекорд партії Януковича, провівши най-
більшу кількість мажоритарників у Раду. 
До цього найкращий показник належав 
«Партії регіонів», яка у 2012 році вигра-
ла 113 мажоритарних округів.

Партія Зеленського бере ті ж голо-
си, які віддали за нього у першому турі 
президентських виборів 2019 року: за 
Зе тоді проголосували 5,7 мільйона лю-
дей, а за «Слугу народу» станом на вечір 
22 липня – 5,4 мільйона.

Найменше виборців проголосува-
ли за партії «ВО «Факел» та «Незалеж-
ність». 

Переможець попередніх виборів 
за партійною складовою «Народний 
фронт» не спромігся дожити до наступ-
них виборів. У виборах-2019 НФ участі 
не брав, економлячи місце у бюлетенях. 
Проте 7 колишніх членів фракції «фрон-
товиків» пройшли до нового парламен-
ту по округах чи у списках інших партій. 

Найбільший регрес за списочною 
частиною у порівнянні з 2014 роком із 
нинішніх парламентських партій, якщо 
не рахувати «Народний фронт», проде-
монстрували:

«Самопоміч»: було 10,97%, а стало 
0,63%;

Блок Петра Порошенка (тепер «ЄС»): 
було 21,87%, а стало 8,10%;

«Радикальна партія»: було 7,44%, 
стало – 4,2%.

Натомість «Опозиційна платфор-
ма – За життя» навпаки покращила по-
казники 2014 року: було 9,43%, а стало 
13,06%.

«Батьківщина» Юлії Тимошенко теж 
додала: з 5,7% виросла до 8,17%.

Факт 7: 
Між наймолодшим та найстаршим 

депутатом 55 років різниці
Найстарший депутат у нинішньому пар-

ламенті – Юлій Іоффе, номер 12 за списком 
ОПЗЖ. Йому 78 років. 

«Вічний депутат» – обирався депутатом 
Української РСР ще 1990 року. За часів не-
залежності пропустив лише 5 і 6 скликан-
ня Верховної Ради, не пройшовши в пар-
ламент по списку блоку «Не так!» у 2006 
році. Колишній комуніст і давній соратник 
Бойка. 

Наймолодший депутат – Святослав 
Юраш, № 27 списку «Слуга народу». Йому 23 
роки. На сайті «СН» вказано, що він вчився у 
Варшавському та у Калькутському універси-
теті. Однак на сайті ЦВК зазначено лише за-
гальну середню освіту, хоча наявність в ньо-
го атестату середньої освіти теж потребує 
підтвердження. У 2010 році, коли йому було 
14, він поїхав вчитися до Індії, звідки повер-
нувся у 2014-му. Волонтер, активіст Револю-
ції Гідності, займався комунікаціями у різ-
них структурах. У лютому 2019-го року Поро-
шенко нагородив його орденом «За заслуги» 
3-го ступеню. До потрапляння в парламент, 
згідно з інформацією ЦВК, був безробітним.

Факт 8: 
У новому парламенті будуть юристи, 
журналісти, спортсмени і шоумени

Після президентських виборів представ-
ники шоу-бізнесу, культури та медіа почали 
масово переходити у політику. Цього року 
свої сили на виборах спробували гуморист та 
телеведучий Сергій Притула, а також естрад-
ний співак Іво Бобул. 

На жаль, Притули та Бобула у новому пар-
ламенті не буде, однак у Раді і без них зна-
йдеться багато інших зірок, телевізійників, 
журналістів та спортсменів. 

Зірки:
Святослав Вакарчук – музикант, лідер 

«Океану Ельзи» 
Олександр Скічко – шоумен, телеведу-

чий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки 
крупного бізнесмена Леоніда Юрушева

Роман Грищук – телеведучий, художній 
керівник студії «Мамахохотала»

Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний 
призер Олімпійських ігор, борець греко-рим-
ського стилю 

Микола Тищенко – ресторатор, телеве-
дучий програми «Ревізор».

Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпі-
онка світу, бронзова призерка Олімпійських 
ігор.

Працівники 1+1 і журналісти:
Сергій Рахманін – заступник головного 

редактора «Дзеркало тижня»
Ольга Василевська – журналістка 1+1
Сергій Швець – журналіст 1+1
Олександр Дубінський – ведучий про-

грами «Гроші», чорний піарник
Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 

media
Артем Ковальов – гендиректор інфор-

магентства УНІАН, яке входить у холдинг «1+1 
media».

Дмитро Костюк – журналіст телеканалу 
«Еспресо»

Олена Мошенець – заступниця головно-
го редактора регіональної редакції інформа-
ційного порталу delo.ua.

Дар'я Володіна – радіоведуча. Як Воло-
діна сама про себе пише, раніше вона працю-
вала на «провідних радіостанціях». Щоправ-
да, яких саме – не вказала.

Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу 
«Слуги народу»

Група «Квартальщиків»:
Корявченков Юрій – актор студії «Квар-

тал 95»
Максим Ткаченко – керівник компанії 

«Квартал-концерт»
Олександр Кабанов – сценарист студії 

«Квартал 95»
Олена Хоменко – директор з управління 

і розвитку цифрових продуктів студії «Квар-
тал 95»

Максим Ткаченко – генеральний дирек-
тор компанії «Квартал-Концерт»
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Нова люстрація означала б, що влада, яка 
прийшла з Майдану, зганьбила його ідеали

Президент Володимир Зеленський заявив 
про плани внести зміни до закону про очищен-
ня влади і внести у перелік посад, які підпа-
дають під люстрацію, всіх представників вла-
ди, які керували країною з 2014 по 2019 роки. 
Про це він сказав 11 липня у відеозверненні, 
опублікованому у Facebook.

«Хочу поділитися тим, що наболіло. За 
менш, ніж два місяців на посаді, особливо піс-
ля останніх поїздок країною, відчуття одне - 
просто бракує цензурних слів», сказав він. 

За його словами, він щодня спілкується з 
чиновниками різних рівнів і розуміє - це «без-
надійний діагноз».

«Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бор-

дові, рожеві. Насправді, вони всі однієї масті. 
Їм всім фіолетово». 

«Для чого потрібні народні депутати, які за-
лишають недоторканність, узаконюють неза-
конне збагачення, просто не ходять на роботу. 
Для чого міністри, які розказують, що україн-
ці дуже багато їдять, які будують дороги лише 
у власному фейсбуці і народжують дітей в Аме-
риці. Які угробили здоров'я нації і розповіда-
ють про шкоду вишневих кісточок». 

«Для чого потрібні прокурори, які можуть 
посадити тільки власну печінку. Для чого мі-
ністр економіки часів Януковича, який нази-
ває людей ублюдками, вириває з рук телефони 
і обіцяє дати їм всім по пиці». 

За словами Зеленського, він щодня ламає 
голову, що з ними робити: обміняти на наших 
полонених, чи вдягнути у браковані бронежи-
лети, які вони закупили, і відправити на пере-
дову. 

«Думаю, найменше, що можна зробити за-
раз, назавжди позбавити їх усіх можливості 
брати участь в управлінні державою». 

«Нас звинувачують у тому, що ми хочемо 
відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми 
не збираємося відміняти люстрацію, ми пропо-
нуємо її посилити».

Президент заявив, що його команда на-
працьовала законопроект про розширення 
норм закону про очищення влади. 

«Пропоную до переліку посад, які підпада-
ють під люстрацію, додати президента Украї-
ни, всіх народних депутатів України, голову 
Верховної Ради, членів уряду, Генпрокурора, 
голову СБУ, голів Антимонопольного коміте-
ту і Фонду держмайна, голів державної фіс-
кальної служби та митниці, секретаря РНБО, 
керівництво оборонних підприємств, які обі-
ймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 
травня 2019 року», сказав Зеленський. 

Він додав, що цей законопроект – тільки 
суспільна оцінка діяльності старих чиновників. 

Глава держави висловив сподівання, що 
дії усіх зазначених осіб у майбутньому отрима-
ють справедливу юридичну оцінку. 

Коментар редактора газети
Цілком можна зрозуміти емо-

ційну реакцію нашого молодого, у 
всіх сенсах, Президента, котрий при 
прагненні робити переміни в країні 
наштовхується на глуху стіну чинов-
ників. Однак, давайте спокійно роз-
беремося. 

Люстрація в існуючому уже в 
Україні форматі подавалася як за-
сіб очищення влади від недолугих, а 
то й ворожих державі представників 
цієї влади, державних службовців. 
Це встановлена законом заборона 
особам, які займали певні посади в 
системі попередньої влади, займати 
певні посади у новій владі.

Конкретно це визначено Зако-
ном України «Про очищення влади», 
ухваленим у вересні 2014 року. Пер-
шим таким законом в нашій новій іс-
торії. Ми не провели раніше ні бодай 
громадського суду над тоталітарним 
комуністичним режимом, ні за понад 
два десятиліття не змогли засудити 
цей режим юридично, до ухвалення у 
квітні 2015 року пакету законів про 
декомунізацію. І то у одному з цих 
законів виписано лише те, що мож-
на назвати «пост-люстрацією»,— 
заборона вшанування найбільш 
одіозних постатей комуністично-
го режиму, насамперед у форматі 
пам’ятників, назв населених пунк-
тів та їх об`єктів. Самі ж компартій-
ні функціонери не потрапили під лю-
страцію. Звичайно, після заборони 
у 1991 році компартії пройшло уже 
28 років, нині ті функціонери у по-
важному віці і навряд чи претенду-
ють на посади у владі. Але вони їх за-
ймали і в розквіті сил, одразу після 
заборони компартії. Що вже казати, 
коли ця партія доволі швидко була 
відновлена як начебто нова. До речі, 
вона юридично не заборонена і досі, 
на 5-му році після законів про деко-
мунізацію, бо йде тяганина у судах.

Але — про новочасну люстра-
цію. Причина появи згаданого за-
кону невдовзі після другого Май-
дану, Революції гідності, зрозуміла. 
Вперше в нашій новій історії зміна 
влади відбулася, за суттю, силовим 
шляхом, революційно. Відтак, попе-
редній владний режим був визнаний 
антинародним. Не випадково голо-
вні особи цього режиму одразу по 
Майдану втекли з країни. А його гла-
ва Президент Янукович згодом на-
віть був засуджений нашим судом за 
зраду держави.

Цей закон чітко визначив пере-
лік посад, після роботи на яких служ-
бовці попередньої влади не могли 
посісти їх у новій владі. Вказано й 
час займання тих посад — з 25 лю-
того 2010 року по 22 лютого 2014 
року, тобто, президентство Янукови-
ча. Вказано термін у цьому періоді, 
коли праця на тих посадах підпадала 

під люстрацію, — якщо службовець 
пропрацював там не менш як рік. 
Нарешті, вказано, на який час вво-
диться заборона займати відповід-
ні посади, — в основному, 10 років з 
моменту ухвалення закону, в деяких 
випадках — 5 років. Люстрація на-
пряму регулюється законом, у пев-
них випадках — рішенням суду.

Все чітко розписано. Правда, всі 
майже 5 років дії закону його крити-
кують «з обох боків». Одним людям 
здається, що люстрація надто м`яка, 

до того ж пост-майданна влада пре-
зидентства Порошенка належно її 
не проводила. Інші люди заявляють, 
що «під гарячу руку» закону потрапи-
ли й ні в чому не винні службовці, до 
того ж, кваліфіковані кадри. 

Відтак у парламент давно уже 
було подано законопроект про по-
ліпшення отого закону про очищен-
ня влади. Але він пролежав там не 
один рік і так і не був ухвалений, пе-
реходить уже в нову Раду. 

І ось така різка пропозиція но-
вого Президента. Поки що ми не ба-
чили від нього нового законопроек-
ту. Тому, схоже, мова не йде про за-
міну всіх службовців попередньо-
го 5-річчя. Та й Зеленський назвав 
конкретно додаткові посади, про-
поновані під люстрацію. Їх коло теж 
обмежене. Лише ось таке нове сут-
тєве положення: пропонується в пе-
релік люстрації ввести і виборні по-
сади. В діючому законі вони не фігу-
рують, тобто, ні перебування на ви-
борних посадах у попередній владі 
регіоналів, ні балотування на нових 
виборах нині не заборонено. Вибор-
ні посади — це від депутата сільради 
до депутата парламенту і президен-
та держави. 

Але головне навіть не це. Про-
позиція люстрації, нехай у будь-якій 
формі і обсягах, посадовців влади 
періоду2014 — 2019 років — це ви-

знання компрометації цією владою 
другого Майдану, ідеалів Револю-
ції Гідності. Взагалі-то, це не нове у 
нашій історії. Перший Майдан, По-
маранчева революція, його ідеї, іде-
али було скомпрометовано сами-
ми ж переможцями тої революції. 
Ганебні кількарічні чвари цих полі-
тичних сил, Блоку «Наша Україна», 
очолюваного Віктором Ющенком, і 
«Блоку Юлії Тимошенко», призвели 
до реваншу регіоналів в особі пре-
зидентства Януковича. І той режим 

довелося уже зносити другим Май-
даном, другою революцією, змивати 
кров'ю, і кров ллється й досі.

Але що ж після другого Майда-
ну? А майже нічого від 5-ти років 
пост-майданної влади. Звідси ко-
лосальне розчарування громадян у 
наслідках Майдану. Головне — досі, 
за 5 років, ганебно не завершено 
розслідування злочинів проти учас-
ників Майдану, Революції гідності, у 
тому числі найтяжчого — вбивства 
Небесної Сотні та інших активістів 
революції, і не лише в Києві. Плюс 
колосальна корупція, проти якої, 
за соціальну справедливість, не в 
останню чергу постав Майдан. Але 
до цієї справедливості в останні 5 
років було як до неба.

Дехто зараз волає, що на цих 
парламентських виборах у Раду 
пройшло кілька десятків фактич-
но регіоналів, перелицьованих під 
«Опозиційний блок», згодом розко-
лотий на дві партії. І це, мовляв, на-
слідок президентських виборів. Та 
невже? А цей «блок» спокійно прой-
шов у нинішню Раду 5 років тому, 
після Майдану, і мав там, та й має 
по сьогодні, свою фракцію. А Партія 
Регіонів досі існує, маючи тисячі за-
реєстрованих осередків, хоч дехто 
чомусь вважає її забороненою. Ота 
партія, одним із засновників і спів-
голів якої був не хто інший, як Петро 

Порошенко. Тільки й того, що одна 
з громадських організацій подала 
позов у суд щодо заборони цієї пар-
тії, але ось уже 2 роки його розгляд 
тягнеться у столичному суді. 

Між тим, цю партію давно тре-
ба було заборонити і за голосуван-
ня за сумнозвісні Харківські угоди 
у квітні 2010-го, що стали прелю-
дією окупації Криму, і за вульгар-
не «переформатування» парламен-
ту в наступні місяці, коли всупе-
реч Конституції і законам дозво-
лено було дезертирство нардепів 
зі своїх фракцій у інші, насамперед 
у фракцію регіоналів, і цим було 
спотворено підсумки виборів Ради 
2007 року. І за драконівські зако-
ни 16 січня 2014 року та прямий те-
рор проти того таки Майдану. А далі 
були Крим і Донбас… 

Ганебним і типовим проявом 
так званої «люстрації» попередньої 
влади регіоналів при владі пост-
майданній є кримінальна історія 
міського голови Слов̀ янська Неллі 
Штепи. Пригадаймо, що саме із за-
хоплення цього міста російським 
десантом під орудою полковни-
ка РФ Гіркіна почалося захоплен-
ня сепаратистами-заколотниками 
і російськими військовими Донба-
су. Саме звідти їхня колона спокій-
но і відкрито пішла на штурм і захо-
плення Донецька. Так от, мер міста 
Штепа хлібом-сіллю зустрічала за-
гарбників, кинула їм під ноги закон-
ну українську владу міста, брала 
активну участь у сепаратистському 
шабаші так званих референдумів 
по виходу з Української держави і 
створенню ДНР. 

Цей найтяжчий проти держави 
злочин — посягання на її знищен-
ня — був начебто відповідно ква-
ліфікований нашою державою. Ще 
в липні 2014 року Штепа була аре-
штована прокуратурою за звинува-
ченням — «посягання на територі-
альну цілісність і недоторканність 
України», які, до того ж, «спричини-
ли загибель людей». І що ж далі? А 
далі 5 років розслідується ця оче-
видна, як білий день, кримінальна 
справа по зраді держави і спробі 
її знищення. Штепа місяцями й ро-
ками сидить за гратами, в попере-
дньому ув̀ язненні в СІЗО, періодич-
но виходячи із-за грат за клопотан-
ням адвокатів під домашній арешт. 
Ну невже за 5 років наші прокура-
тура і суд не могли завершити цю 
резонансну справу? Які ще їм тре-
ба було докази, коли Штепа тоді, 
влітку 2014-го, чинила свої діяння 
публічно, відкрито, під телекамери. 

Натомість на щойно заверше-
них парламентських виборах Ште-
па спокійно балотувалася у Верхо-
овну Раду за списком партії «Опо-
зиційна платформа — за життя», тої, 

що зайняла друге місце за партійни-
ми списками і за це отримала 37 де-
путатських мандатів. Ще б стільки, і 
Штепа, яка йшла у списку під номе-
ром 74, возсідала б у нашому парла-
менті і ухвалювала закони України, 
яку вона відкрито прагнула знищити. 
І це теж «люстрація» у виконанні вла-
ди, що прийшла з Майдану. 

А чи потрібна взагалі люстра-
ція? На виконання закону 2014-го 
року, який чи варто було ухвалюва-
ти? Люстрація — ухваленням ново-
го закону, вже проти посадовців 
попередньої влади, що прийшла з 
Майдану?

Дехто з цих посадовців, включ-
но з найвищим, Порошенком, за-
бідкалися, що це буде посяганням 
на святе, на другий Майдан. Але це 
підступна підміна понять — коли 
дехто вирішив уособлювати себе 
з Майданом, Революцією гіднос-
ті. Заявляти таким, що «Майдан — 
це я» — не просто уподібнюватися 
відомому французькому монарху, 
який чотири століття тому заявляв 
«Держава — це я». Це щось зна-
чно більше з вуст тих, хто спаплю-
жив ідеали Майдану. Це наруга над 
справжніми учасниками Майда-
ну, насамперед, над пам’яттю за-
гиблих там, на героїчному протесті 
яких, на крові до влади дорвалися 
мародери від Майдану. 

Але люстрації, вважаю, не по-
трібні з іншої причини. Бо це в чо-
мусь гнила «філософія» колектив-
ної відповідальності, якщо хочете — 
принципу злочинної шайки, «обща-
ка». Це коли за діяння відповідають 
всі без розбору. Така примітивна 
метода свідчить про одне — нездат-
ність влади, яка прийшла у 2014 
році, конкретно встановити вину 
діячів попередньої влади. Відтак, 
свідчитиме про те ж саме — стосов-
но влади, яка прийшла у 2019 році.

Тому краще звернімо увагу на 
останню тезу наведеної вище за-
яви президента Володимира Зе-
ленського, що «дії усіх зазначених 
осіб у майбутньому отримають 
справедливу юридичну оцінку». 
Це прямий натяк не так на тотальну 
«люстрацію», де президента мож-
на зрозуміти, коли він зіткнувся з 
нікчемністю старих посадовців, як 
на конкретну оцінку діянь конкрет-
них людей. Жорстку, юридичну, при 
потребі — кримінальну. Її зачека-
лися висотані корупцією і соціаль-
ною несправедливістю громадяни 
держави. Якщо, звичайною це буде 
саме оцінка діянь, а не примітивна 
політична помста і чергові «розбір-
ки» у владі, що ми вже, на жаль, ба-
гаторазово бачили. 

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора — з Майдану 

Зеленський пропонує люструвати вищих представників влади президентства Порошенка

Замість люстрацій — суспільну і правову оцінку
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Сліпа пост-майданна ФемідаПрезидент Володимир Зеленський — 
безкарним чиновникам: 

«Явки з повинною або втеча»
Днями в Інтернеті — засобах інформації та соці-

альних мережах — з̀ явився відеозапис про інцидент, 
який стався у місті Дніпро ще у вересні минулого року. 
Поліцейські патрульно-постової служби затримали 
автомобіль за порушення правил дорожнього руху. 
Це виявилася службова машина начальника облас-
ного управління поліції Віталія Глуховері, за кермом 
був його водій. Останній тут же зателефонував, оче-
видно, шефу, і той направив на місце інциденту групу 
швидкого реагування КОРД, яка затримала постових 
на місці виконання ними службових обов’язків. 

Тоді цей інцидент пройшов непоміченим, але за-
раз викликав широкий резонанс. Обурений побаче-
ним, президент Володимир Зеленський зажадав від 
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно 
звільнити Глуховерю з посади. Державне бюро роз-
слідувань відкрило кримінальну справу проти цього 
генерала за підозрою у зловживанні службовим ста-
новищем. Санкція цієї статті передбачає кілька років 
ув’язнення. 

Цей інцидент, вважає глава держави, показує сту-
пінь безкарності знахабнілих місцевих чиновників. 
Ось як прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуці 
Володимир Зеленський цей скандал у Дніпрі.

«Я хочу попередити всіх чиновників в Києві і по 
всій країні — від обласного центру до маленького 
села — часи безкарності і особливих до вас відносин, 
до якого ви так звикли за часів всіх попередніх пре-
зидентів України, минули назавжди. Тому краще вам 
буде написати явки з повинною, звільнитися або біг-
ти. Тому що єдине, що я можу вам гарантувати, — це 
кримінальне переслідування і покарання законно. А 
єдине, чого я вам точно не раджу, – продовжувати 
своєю нахабною поведінкою випробувати країну на 
міцність».

Глава переможця парламентських 
виборів партії «Слуга народу» 

Дмитро Разумков:
Амністії для бойовиків не буде

Разумков заявив, що про амністію для людей, які 
замішані у військових злочинах на Донбасі не може 
йти мова. Про це політик сказав в ефірі програми 
«Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, 
людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, 
що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії в дано-
му плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном».

Місцеві вибори скоріше всього відбудуться у 2020 році
Про це Дмитро Разумков сказав у тій же згаданій 

телепрограмі. 
«Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно 

до них потрібно готуватися, і політична партія «Слуга 
народу», фактично відразу ж після того, як закінчують-
ся парламентські вибори, розпочне підготовку до міс-
цевих виборів. Найімовірніше вибори пройдуть вже у 
2020 році, але багато чого буде залежати, в тому чис-
лі, і від місцевих органів влади.»

Лідер партії вважає, що велика частина органів 
влади працює неефективно, не відповідає тим викли-
кам, які стоять перед державою, не забезпечує жит-
тєдіяльність громадян, неефективно використовує ті 
ресурси, які у них є, в тому числі, завдяки реформі де-
централізації.

Разумков додав: «Ми чудово знаємо про «нову 
технологію», коли державні гроші розміщуються на 
депозитах. На мій погляд, це прямі дії, які можуть 
бути пов'язані з корупцією, тому що зазвичай, я буду 
називати речі своїми іменами, це часто несе за со-
бою «відкат» за розміщення депозитів в тих чи інших 
банках», заявив політик, вказавши, що цією пробле-
мою повинні займатися правоохоронці.

Про ситуацію з «євробляхами»: люди повинні мати 
можливість купити автомобілі за адекватну ціну

Для цього потрібні нові законопроекти, однак про-
цес почнеться вже після виборів. Поки що проблеми 
існують всюди — з так званими «євробляхами», тобто 
купленими за кордоном вживаними авто, з їх розмит-
ненням, на митниці. 

Тут потрібно переводити все на систему автомати-
зації і прописувати законодавство так, щоб у людей 
була реальна можливість купити нормальні машини 
за нормальну вартість, пояснив Разумков. Але додав, 
що зрушення з «євробляхами» і доступним розмитнен-
ням будуть можливі після обрання нового складу Вер-
ховної Ради.

Скандал вибухнув ще до 
обрання нового президента й 
парламенту, але історія ця тяг-
неться вже понад 5 років.

Київ, Майдан Незалеж-
ності, центральна площа сто-
лиці та й країни. Від 2004 року 
в наше життя увійшов і термін 
— просто «Майдан», як озна-
чення не лише міської тери-
торії, а щось набагато більше, 
географічно і політично, озна-
чення двох революцій — По-
маранчевої і Гідності. 

Вулиця Інститутська, по-
чаток її, — це, власне,частина 
Майдану Незалежності: якщо 
дивитися на Монумент Неза-
лежності, то вона — зліва, по-
чинається з площі і йде вгору, 
або, по-інакшому, — спуска-
ється згори, з провладних Пе-
черських пагорбів, від недале-
кої звідси і Адміністрації пре-
зидента. 

По ній під час другого Май-
дану йшли вгору колони по-
встанців на штурм урядових 
кварталів, по ній, згори вниз, 
силовики режиму регіоналів 
не раз штурмували Майдан з 
його барикадами, намагаю-
чись придушити повстання.

Останній штурм 18-го лю-
того 2014 року і в ніч на 19-те 
став найжахливішим. Цього 
дня було вбито перші десятки 
повстанців. Потім була пауза-
протистояння 19-го протибор-
чих сил на Майдану, на межі, 
позначеній палаючими шина-
ми, чи не останнім методом за-
хисту повстанців, що став по-

тім символічним. А 20-го тра-
гедія продовжилася. І за 18 й 
20 лютого в центрі європей-
ської столиці, безпрецедент-
но в нашій новітній історії, та 
й ще пошукати прикладів у єв-
ропейській сучасній, було вби-
то понад 100 повстанців. Точ-
на кількість жертв невідома 
досі, адже, зокрема, не вста-
новлено, скільки людей заги-
нуло, згоріло в ніч на 19-те у 
підпаленому силовиками шта-
бі революції — Будинку проф-
спілок. Були жертви і серед си-
ловиків. 

5 років попередньої вла-
ди, яка прийшла з цього поли-
того кров̀ ю Майдану, трива-
ло так зване «розслідування» 
злочинів проти учасників ре-
волюції. 5 років йшли балач-
ки про спорудження Меморіа-
лу Небесної Сотні. І ось в один 

з весняних днів ці дві справи 
скреснулися в нашому черго-
вому скандалі. 

Будівельники вранці при-
йшли продовжувати «завер-
шальні роботи» по споруджен-
ню Меморіалу. Зокрема, поча-
ли зривати бруківку, политу 5 
років тому кров̀ ю повстанців.

Тут же, як з під землі, вири-
нули громадські активісти, які 
заблокували ці роботи, зая-
вивши, що їх не можна робити, 
поки не завершилося розслі-
дування вбивств на Майдані. 
Адже це, юридичною мовою, 
— територія злочину, своєрід-
ний його «речовий доказ». Не-
вдовзі з̀ явився і підтримав ак-
тивістів високий посадовець 
Генеральної прокуратури, ко-
трий всі останні роки очолює 
нескінченне розслідування 
злочинів проти Майдану. 

Ця безглузда ситуація три-
ває. Безглуздість її, точніше, 
ганебність ось у чому. Ство-
рено ситуацію «блукання між 
двох сосен». Або завершу-
вати спорудження Меморіа-
лу, не завершивши слідство, 
або завершувати слідство, й 
далі затягуючи спорудження 
Меморіалу. 

З цієї убогої дилеми логіч-
но напрошуються два запи-
тання. Чому за 5 років не за-
вершено слідство по злочинах 
на Майдані? Чому за 5 років 
не завершено спорудження 
Меморіалу? 

До того ж, родичі геро-
їв «Небесної сотні» виступи-
ли проти саме такого проекту 
Меморіалу. Громадська орга-
нізація «Родина Героїв Небес-
ної сотні» закликає представ-
ників влади і громадськості 
внести зміни у проект побудо-
ви Меморіалу Небесній Сотні.

А поки триває «завершен-
ня розслідування» і «завер-
шення спорудження Меморі-
алу», тут уже дещо спорудже-
но. На місці, де лилася кров 
повстанців, де вбито десятки 
людей, відкрито Музей медуз. 
Важко сказати, що за цією за-
тією: чи гола комерція, чи до-
лучення нас до природи серед 
цих кам’яних джунглів? Але 
невже у велетенському Киє-
ві не знайшлося іншого місця, 
ніж тут, на крові? Чи ми вже — 
якийсь народ слизьких медуз? 

Текст і фото Петра Антоненка

20 липня 2019
20 липня 2016 року в центрі Києва 

було вбито нашого колегу та друга, відо-
мого російського, білоруського та україн-
ського журналіста Павла Шеремета.

Це цинічне вбивство мало на меті не 
лише забрати життя, але і посіяти страх 
не тільки серед журналістів «Української 
правди», а й в українському медіасередо-
вищі в цілому.

Про вбивство Павла говорили усі сві-
тові медіа. Того ж дня тодішній президент 
Петро Порошенко назвав розкриття цьо-
го злочину справою честі та своєрідним 
іспитом для держави. Такі самі гучні обі-
цянки давали керівники усіх правоохо-
ронних органів України.

Згодом ці заяви перетворилися на 
ганебне мовчання. У третю річницю за-
гибелі Павла Шеремета ми, колеги, дру-

зі й родина Павла, можемо з упевненіс-
тю констатувати, що офіційне слідство за 
цей час не просунулося ані на крок. У цій 
справі досі немає ані однієї ключової вер-
сії, ані підозрюваних, що вже казати про 
виконавців та замовників.

Останній публічний звіт з приво-
ду вбивства нашого колеги –прес-
конференція міністра внутрішніх справ, 
на якій він представляв нового керівника 
Національної поліції Сергія Князєва і яка 
відбулася ще у лютому 2017 року. 

На жаль, документальний фільм-
розслідування наших колег із «Слідства. 
Інфо» виявив купу помилок у роботі слід-
ства. Завдяки нашим колегам, а не ро-
боті слідчих, ми змогли дізнатися невідо-
мі обставини вбивства Павла Шеремета. 
Національній поліції та Генеральній про-
куратурі не залишалося нічого іншого, як 
визнати ці помилки. Прикро, що відпові-
дальності за них так ніхто й не поніс.

У вересні 2017 року слідство виріши-
ло засекретити матеріали цієї справи, 
пояснивши це захистом життя осіб, «які 
беруть участь у кримінальному судочин-
стві». З того часу усі наші офіційні запи-
ти до правоохоронців або залишаються 
без відповіді, або зводяться до загаль-
них фраз про складність розслідування 
цієї справи.

У лютому 2018 року ми звернулися до 
генерального прокурора Юрія Луценка з 
проханням перекваліфікувати цю спра-
ву як терористичний акт. Ми наголошуємо 

на тому, що злочинці розраховували вби-
ти не тільки Павла, але й отримати психо-
логічний ефект від вчиненого терористич-
ного акту у багатолюдному місці у вигляді 
паніки та зневіри людей у власній безпе-
ці. На жаль, цього так і не було зроблено.

За час, що минув із дня вбивства на-
шого колеги, в Україні змінився прези-
дент. Сьогодні, у третю річницю загибелі 
Павла, ми вимагаємо політичної відпові-
дальності для керівників правоохоронних 
органів, які так і не змогли дати відповіді 
на запитання «Хто вбив Павла?»

Ми наголошуємо на тому, що міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, гене-
ральний прокурор Юрій Луценко та голо-
ва Національної поліції Сергій Князєв че-
рез нерозкриття вбивства відомого жур-
наліста мають піти у відставку. Ми споді-
ваємося, що парламент 9-го скликання 
підтримає цей запит суспільства на вста-
новлення справедливості.

Також ми вимагаємо від президен-
та Володимира Зеленського сформува-
ти робочу групу з представників право-
охоронних органів, яка б могла прозвіту-
вати перед суспільством про те, що було 
зроблено у розслідуванні цієї справи за 
останні три роки, а також дати новий ім-
пульс розкриттю цього злочину.

Від дня трагедії минуло три роки, але 
ми все ще сподіваємося, що розкрит-
тя вбивства Павла Шеремета є справою 
честі для України і для нового президен-
та також.

Заява до третьої річниці 
вбивства Павла Шеремета
Інтернент-газета «Українська правда», заснована у 2000 році Георгієм Гонгадзе

Скандал довкола 
Меморіалу Небесної Сотні

Невже ми — народ слизьких медуз? 
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Прокламація 28-ої Річниці 
Незалежності України на Флориді 

9-ого липня в приміщенні повітової ради Сарасоти (Sarasota 
Commissioners ) у Венис, Флорида, радник Майкел Моран прочи-
тав офіційну Прокламацію , що 24-ого серпня 2019 буде День Не-
залежності України, і передав голові Українсько-Американського 
Клубу (Ukrainian American Club ) Дарії Томашоскій. Від імені при-
сутніх членів української громади, які прибули на презентацію у 
вишиванках, Дарія Томашоска подякувала голові та членам пові-
тової ради і згадала, що для українського народу 24 серпня — це 
радісна дата, це здійснення мрій багатьох людей, які боролися за 
незалежність своєї держави в минулому і далі борються з північ-
ним агресором Росією за кордони своєї держави.

А 11-ого липня, ц.р. міська рада Норт Порт,Флорида, де про-
живає багато українців, прочитала Прокламацію до 28-ої річниці 
Незалежності України і передала її Дарії Томашоскій, яка подя-
кувала за багаторічну підтримку. Офіційне відкриття свята 28-ої 
річниці Незалежності України 24-ого серпня розпочнеться підне-
сенням прапорів перед Міською Радою в Норт Порті, а потім при-
йняттям для громади в Осередку ім. Св. Андрія.

Віра БОДНАРУК,
професор
Громадський Комітет

У Росії Світовий конґрес українців 
визнали загрозою для себе

Генеральна прокуратура РФ 11 липня визнала міжнарод-
ну неурядову організацію Світовий конґрес українців (СКУ) за-
грозою для безпеки Росії. Дані про прийняте рішення прокуро-
ри спрямували в Міністерство юстиції РФ для внесення організа-
ції до відповідного переліку. Нагадаємо, що російський закон про 
небажані організації забороняє таким структурам працювати на 
території РФ, а також виключає співпрацю з ними. Путін підписав 
цей документ ще у травні 2015 року.

12 липня Міністерство закордонних справ України вислови-
ло рішучий протест через це рішення Москви. Дипломати вважа-
ють, що таким чином Кремль порушує права української меншини 
в РФ. «Україна готова зробити всі кроки у відповідь на це ганебне 
рішення держави-аґресора та закликає міжнародне співтовари-
ство розглядати це рішення як чергове зухвале порушення фун-
даментальних прав людини, в т. ч. прав української меншини на 
території РФ», підкреслили в українському зовнішньополітичному 
відомстві та закликали посилити дипломатичний тиск на Москву.

В СКУ рішення генпрокуратури РФ про їхнє визнання загрозою 
назвали продовженням репресивної політики РФ, спрямованої на 
ліквідацію українських громадських організацій у Росії. «Також цей 
крок демонструє побоювання Путіна, що демократичні принципи, які 
сповідує український народ, призведуть до знищення клептократич-
ного режиму Кремля», ідеться в заяві представників діаспори.

«Ні Світовий конгрес українців, 
ні його складові організації не ста-
новлять жодної загрози національ-
ній безпеці РФ. Ми стоїмо разом із 
миролюбним народом Росії, який 
хоче жити в державі, що поважає 
гідність свого народу. СКУ закли-
кає російський режим Путіна ви-
вести свої війська і спецслужби зі 
Східної України та Криму та припи-
нити незаконну окупацію, порушен-
ня людських прав і триваючу військову аґресію проти українсько-
го народу», заявив Павло Ґрод, президент СКУ (на фото).

У СКУ нагадали, що нещодавно виступили за невизнання ро-
сійських паспортів, виданих українським громадянам у Криму та 
на окупованих територіях Донбасу. «Ми вітаємо рішення уряду Ка-
нади не визнавати ці документи та закликаємо міжнародне спів-
товариство наслідувати його приклад, оскільки це є ще однією 
атакою на український суверенітет», зазначив він.

«Заборона українцям Росії співпрацювати з СКУ — це ще 
одна спроба залякати, пригнітити та безповоротно асимілювати 
їх. Хоча таке рішення російської влади є ще одним знаком честі 
для СКУ, ми дуже стурбовані щодо безпеки провідників та членів 
українських громадських організацій на території РФ. Немає сум-
нівів у тому, що російський уряд не вагається, щоб залякати або 
ліквідувати свою політичну опозицію як у країні, так і за кордо-
ном», заявили в СКУ.

Зараз у РФ живуть мільйони українців. «Це наш український 
народ i СКУ буде захищати його інтереси й інтереси усіх українців, 
де б вони не проживали», запевнив п. Ґрод.

Євген КЛЕН
МІСТ-Online

Прошу на початку зрозуміти, що 
мої мовні дослідження є особисти-
ми, апокрифічними, не науковими, 
а то і спорадичними. Останнє озна-
чає, коли мене припече, тоді я ви-
словлюся. Тому мої написані ви-
сновки є рідко похвальними. Також 
слід розуміти, що мимо того, що я не 
шукаю конфронтації при мовному 
питанні, я також її не уникаю задля 
спокою. 

Ці міркування — наслідки 
останньої поїздки у липні 2019 року 
в основному до трьох міст України 
— Київ, Львів, Харків. Всі три пунк-
ти є об'єктами моїх частих поїздок, 
і тому вражіння, в основному, є від-
носне. Тобто на підставі минулого 
Львів міг тільки погіршитися, Харків 
міг тільки поліпшитися, а Київ — не 
знаю. Це столиця і вона, мабуть, за-
чарована, а в моїх очах зачарована 
до безнадійності. 

Оцінки мовного користування 
треба розуміти також у площині — 
хто мовою користується: державні 
чиновники, службовці, офіціанти чи 
просто прохожі, а між ними туристи 
і місцеві мешканці. 

На вулицях Львова відчутно ба-
гато чужої мови, особливо поль-
ської, бо дуже багато туристів з Поль-
щі приїжджають у Львів. Особливо 
польську мову я чув на Личаківсько-
му цвинтарі, бо на тому кладовищі є 
велика частина польської історії. Ту-
ристи з Польщі і екскурсоводи корис-
туються польською мовою. 

Але Львів засадничо україно-
мовний, на університетах, у дер-
жавних структурах, по приватних 
підприємствах. Відчутно на вули-
ці, зокрема на Площі Ринку, різні 
мови, включно з російською. Ка-
жуть, що російська це у наслідку ві-
йни на Сході, прибули звідтам і мі-
гранти. Наразі Львів їх не україні-
зував, але здається, наразі також 
вони не зрусифікували Львів. 

В час мого побуту в цей час в 
Україні, я вилетів до Білорусі на чо-
тири дні. Білорусь я назвав країною 
застою під багатьма точками зору, 
включно з білоруською мовою. На 
вулиці скрізь російська. Вернув-
шись у Київ, я вирішив для себе, що 
з мовного питання Київ — це город 
застою. Правда, державні службов-
ці розмовляли з мною українською, 
але між собою розмовляють росій-
ською. Службовці та офіціанти при-
ватних установ починають розмо-
ву по-російському майже без ви-
нятку. Правда, при зверненню ува-
ги переходять на українську, але не 
роблять цього звичайно, коли Ви 
просто відповідаєте українською. 
Потрібно звернути увагу. Правда, 
дуже рідно проявляється зухвале 
відношення. Мабуть, гірше того — 
це брак свідомості, що вони роз-
мовляють не тільки чужою, але во-
рожою мовою. На вулицях, підслу-
ховуючи прохожих, хіба одна особа 
з п'яти розмовляє по-українському. 
Дуже поширені розмови двох спів-
бесідників, один по-російському, 
другий по-українському. Свідомості 
цієї різниці майже немає. 

Харків мене заскочив при пер-
шій зустрічі, хоч телефонічній, з офі-
ціанткою Готелю «Харків». Її пер-
ші слова були по-російському, але 
коли я себе представив україн-
ською і представив своє прохання, 
вона з місця перейшла на україн-
ську і продовжувала українською. 
Дзвонив я вдруге тиждень пізні-
ше, підтвердити за-бронювання, і 
офіціантка привітала зразу україн-
ською. Сподіваюсь, що це не була 

та сама офіціантка, котра мене піз-
нала. На сайті є можливості корис-
тування українською, російською 
і англійською, українською — на 
першому місці.

Подорож до Харкова швидким 
поїздом була на пів-українською. 
Це велика різниця від останньої 
поїздки у Харків півтора року тому, 
коли я мало не побився за мову. У 
вагонах люди розмовляли пере-
важно по-російському. Службов-
ці української залізниці починали 
російською, але інколи переходи 
на українську, щоби мені догодити. 
Другі пасажири розмовляли з служ-
бовцями по-російському. Правда, 
поїзд їхав з Києва у Харків. Звідки 
пасажири — невідомо.

От приїхав у Харків. Треба таксі. 
Для мене завдання — знайти водія 
україномовного. П'ятий розмовляв 
по-українському. Піднесена надія 
одначе привела до нещадного роз-
чарування. 

У ході спостереження за вибо-
рами майже ніхто з мною не роз-
мовляв по-українському. Про це я 
написав, до речі, окрему статтю і 
зажалення, бо уважаю, що згідно 
з законодавством вибори мають 
бути перепроваджені українською 
мовою, а коли голова і секретар 
Дільничної Виборчої Комісії роз-
мовляють тільки по-російському, це 
порушення закону. Також це пору-
шення мого внутрішнього спокою. 
Міліція теж розмовляла тільки по-
російському. 

Один голова зійшов на розмо-
ву історичної теми і переконував 
мене, що самі українці як нація 
з'явилася щойно у ХІХ столітті. Київ-
ська Русь — це Росія. Я себе пред-
ставив Аскольдом, так як князі Ас-
кольд і Дір. Він на кінець назвав 
мене Арнольдом. «От Ваше знання 
історії», я йому сказав на кінець. Цю 
дуже голосну розмову чула ціла ви-
борча дільниця. Не знаю, як вони 
це сприйняли, але молоді підходи-
ли до мене і по-російському казали, 
що той голова дурень. 

У ще одній дільниці голова роз-
мовляла тільки по-російському і не 
звертала уваги на мої зауваження 
щодо мови. Щойно моя заувага, що 
уведу оскарження, що вона більше 
не може бути головою ДВК, бо не 
розмовляє по-українському, вона 
раптово заніміла і передала розмо-
ву з мною своєму секретареві. 

Наступного дня я провів влас-
ну туру вгору і вниз головної вулиці 
Сумської. Відвідав Храм Жінок Ми-
ротворців і Свято-Покровський Чо-
ловічий Монастир. Люди розмовля-
ли тільки по-російському і перекону-
вали мене, що ці споруди ніколи не 
перейдуть до Православної Церк-
ви України, а залишаться при Мос-
ковському Патріархаті. Також зай-
шов під Театр імені Т. Шевченка при 
Сумській, 9, де у 1922 році засно-
вано Лесем Курбасом театр «Бере-
зіль». Театр був закритий на вака-
ції , але поруч працювала каса. При 
касі чергова розмовляла тільки по-
російському. 

Моєму розчарування не було 
меж. Майже двадцять років я їду в 
Харків. Мабуть, треба там їхати час-
тіше. Запрошую національно сві-
домих українців туди їхати також. 
Харків'яни — це не москалі. Вони 
просто хохли і малороси. 

Аскольд С. ЛОЗИНСЬКИЙ
Нью-Йорк, США

22. 07. 2019.
Правопис автора

Про автора
Аскольд 

Лозинський 
н а р о д и в -
ся 8 люто-
го 1952 р. в 
Нью-Йорку 
в сім'ї укра-
їнських емі-
грантів, які 

прибули до США в 1951 р, в час третьої 
політичної хвилі української емігра-
ції. Серед неї була велика кількість ін-
телігенції та науковців. Вони сприяли 
розквітові українського політичного, 
громадського, культурного та релігій-
ного життя в діаспорі. Цих емігрантів 
об'єднувала відданість ідеї незалеж-
ності України . Вони постійно виступа-
ли проти русифікації української мови 
й культури. Різко протестували про-
ти ув'язнення чи фізичного нищення 
українських дисидентів.

У 1969 р. Аскольд закінчив гімна-
зію «Реджіс» в Нью-Йорку, а в 1973 р. 
— коледж «Фордхам» і отримав ступінь 
бакалавра за спеціальністю класич-
на філологія. В 1976 р. закінчив юри-
дичний факультет університету «Форд-
хам». Здобув науковий ступінь докто-
ра. В 1977 р. увійшов до складу адво-
катури міста Нью-Йорка. 

Одружений, має сина і доньку. Його 
сестра Кий Лариса — президент Злу-
ченого українсько-американського 
допомогового комітету.

На шляху об'єднання світового 
українства Аскольд Лозинський обі-
ймав посади:

головного редактора українсько-
американського студентського часо-
пису — 1971—1974;

президента Української студент-
ської організації — 1973—1975;

президента Українсько-американ-
ської молодіжної асоціації — 1980—
1989;

члена Ради директорів Організа-
ції американської допомоги у світі — 
1981—1985;

віце-президента Українського 
конгресового комітету Америки — 
1989—1992;

президента цього комітету — 
1992-2016.

Аскольд Лозинський є членом 
правління багатьох українсько-амери-
канських та світових українських орга-
нізацій, а також професійних асоціа-
цій США. Проводить активну роботу по 
об'єднанню світової української спіль-
ноти за кордоном. З цією метою не 
раз зустрічався з президентами США, 
України, Польщі. Нагороджений орде-
ном України «За заслуги» та відзнака-
ми організацій українців у світі.

Коли у середині 1960-х років, го-
ловним чином, у Канаді та Сполуче-
них Штатах було створено Світовий 
конгрес вільних українців , який після 
утворення Української держави транс-
формувався у Світовий конгрес укра-
їнців та поширив свій вплив на євро-
пейські країни та на терени держав, 
що утворилися на уламках колишнього 
СРСР, його президентом у 1998 р. став 
Аскольд Лозинський. Сьогодні, поряд 
з Українською Всесвітньою Координа-
ційною Радою Світовий конгрес укра-
їнців (організація представляє україн-
ців, які мешкають поза межами Укра-
їни) є ще однією міжнародною орга-
нізацією, покликаною об'єднувати 
українців.

Один із сподвижників проведення 
з'їздів, конгресів і форумів світового 
українства, надання представниками 
діаспори допомоги (в тому числі і мате-
ріальної) історичній Батьківщині та ви-
хідцям з неї.

Українська мова — літо 2019

Повітова Рада Сарасоти, читання прокламації. Зліва направо 
— Богдан Боднарук, Роман Чайковський, Роман Рондяк, Ігор 
Гронь, Michael Moran, Дарія Томашоска, Віра Боднарук, Леся 
Попель, Одарка Горбачевська, Оля Бабчук, Віктор Лісничий, 

Галя Ліснича,Володимир Шпічка.
Фото : Steve Dawson і Віктора Лісничого
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Бліц-інформ
Розшифрували один 
з останніх сувоїв 
Мертвого моря
Вчені Університету Хайфи в Ізраїлі 

розшифрували одні з останніх знайдених 
частин сувоїв Мертвого моря, так званих 
Кумранських рукописів. Вчені збирали су-
вій з 60 фрагментів цілий рік, розмір дея-
ких часточок був менше квадратного сан-
тиметра. Точний автор манускриптів не-
відомий, проте вчені називають в якості 
авторів секту есеїв, яка жила в Іудейській 
пустелі. З сувою вчені змогли дізнатися 
більше про календар, який використову-
вала секта, а також назви днів, що позна-
чали кордони між порами року. 

Знахідки датуються щонайменше IV 
століттям до н.е. Рукописи писалися в 
основному на пергаменті і папірусі дав-
ньоєврейською та арамейською мовами. 
Оскільки значну частину рукописів займа-
ють біблійні тексти (в основному, фраг-
менти книг Старого Завіту), сувої назива-
ють найстарішою збереженою копією Бі-
блії.

У Римі пластикові 
пляшки можна обміняти 
на білети в метро
Влада міста хваляться, що це перша 

подібна ініціатива серед усіх європей-
ських столиць. Відтепер у Римі за кожні 
30 зібраних пластикових пляшок будь-хто 
може отримати квиток на проїзд в метро 
(кожна здана пляшка буде оцінюватися у 
5 центів). Нова ініціатива на експеримен-
тальній основі буде працювати протягом 
наступних 12 місяців на кількох станціях.

Спеціальний автомат прийматиме 
пластикові пляшки і передаватиме інфор-
мацію через спеціальний додаток. Па-
сажири отримають «екобонус» за кожну 
пляшку будь-якого формату, відправлену 
в автомат, який потім буде зарахований 
на віртуальний гаманець додатку шляхом 
накопичення балів.

Довгожитель 
встановив світовий 
рекорд з бігу
У липні в місті Еймс (штат Айова, США) 

пройшов забіг для спортсменів у віковій 
категорії від 95 до 99 років. Американець 
Рой Енглерт пробіг дистанцію 5 тисяч ме-
трів за 42 хвилини 30 секунд. Він фінішу-
вав швидше попереднього рекордсмена, 
Френка Левіна, майже на 8 хвилин і вста-
новив новий світовий рекорд.

Це не перше спортивне досягнення 
Роя Енглерт. У березні він встановив сві-
тові рекорди на дистанціях в 800, 1500 і 
3000 метрів. Спортсмен розповів, що бі-
гає повільно, а виграє забіги тільки тому, 
що у нього практично немає суперників.

Щоб показати відмінний результат, 
літній спортсмен щодня тренується. Він 
пробігає від трьох до п'яти кілометрів, а за 
кілька днів до змагань ще збільшує фізич-
не навантаження.

На аукціоні у Нью-Йорку 
за $437,5 тис. продали 
пару кросівок Nike 
Її створив співзасновник компанії 

Білл Бауерман. Вказану серію Бауерман 
розробив для бігунів на Олімпійських іграх 
1972 року. Всього було створено 12 пар.

Ці кросівки стали однією з сотні пар 
рідкісного взуття, які продавали під час 
цього аукціону. Усю сотню викупив канад-
ський колекціонер Майлз Надаль. За 99 
інших пар канадець заплатив $850 тис.

Ще однією зіркою аукціону стали кро-
сівки Jetter Air Air Jordan 11, створені на 
честь виходу на пенсію зірки бейсбольної 
команди «Нью-Йорк Янкі» Дерека Джете-
ра в 2017 році. Привабливим лотом була і 
пара фірмових кросівок Converse, яку взу-
вав Майкл Джордан у фіналі олімпійського 
  турніру з баскетболу 1984 року. 

В липні виповнилося чверть 
століття, як Олександр Лукашен-
ко, тоді ще 40-річний, вперше був 
обраний президентом Республіки 
Білорусь А загалом він переміг на 
5-ти виборах, причому на 4-х на-
ступних — з першого туру і з вели-
чезною перевагою. Він керує дер-
жавою найдовше в Європі серед 
обраних глав держав, тобто не мо-
нархів, які, як відомо, правлять, в 
основному, пожиттєво.

Хто ж він, котрого одні назива-
ють батьком нації, інші — останнім 
диктатором Європи. І так само ба-
гато хто у нас вважає Білорусь раєм 
земним, як багато інших — концта-
бором. Хоч правда більш багато-
мірна. 

Олександр Григорович Лука-
шенко (біл. Аляксандр Рыгоравіч 
Лукашэнка) народився 30 серпня 
1954 року у смт Копись Оршансько-
го району Вітебської області Біло-
руської РСР у бідній селянській ро-
дині. За походженням білорус. Його 
дідусь, Трохим Іванович, народив-
ся біля міста Шостка (нині Собиче-
ве) Сумської області України. Мати 
Олександра до війни жила в селі 
Олександрія Шкловського району 
Могильовської області, після неї 
влаштувалась на Оршанський льо-
нокомбінат. Народивши сина, по-
вернулась у село і працювала дояр-
кою. Про батька Олександр ніколи 
не розповідав і ріс тільки з матір'ю.

У 1971—1975 роках закінчив  
Могилівський педуніверситет за 
спеціальністю «викладач історії і 
суспільствознавства».

У 1975—1977 роках, служив 
у Прикордонних військах Комітету 
державної безпеки СРСР, інструк-
тором політвідділу військової час-
тини у Бресті. Потім працював се-
кретарем комітету комсомолу місь-
кторгу Могильова. З 1979 року — 
член Компартії.

У 1980 році знову йде в ар-
мію, до 1982 року замполіт роти. 
Після звільнення — замісник ди-
ректора колгоспу Шкловського 
району,потім замдиректора комбі-
нату будматеріалів у Шклові. Зао-
чно отримує другу вищу освіту у Бі-
лоруській сільгоспакадемії за спе-
ціальністю «економіст організатор 
сільськогосподарського виробни-
цтва». У 1985—1987 роках — се-
кретар парткому колгоспу імені 
Леніна Шкловського району. Потім 
директор радгоспу цього ж райо-
ну. Після перетворення збиткового 
господарства на прибуткове став 
популярним у засобах інформації.

На виборах 4 березня 1990 
року був обраний депутатом Верхо-
вної Ради Білорусі. Лукашенко був 
одним з двох депутатів, що голосу-
вали проти ратифікації Біловезь-
ких Угод.

Отримавши репутацію бор-
ця з корупцією, в 1993 році Лука-
шенко очолив Тимчасову комісію 
Ради по боротьбі з корупцією в 
комерційних структурах при вла-
ді. На цій посаді звинуватив ряд 
членів уряду В'ячеслава Кебіча у 
корупції, а його самого назвав го-
ловою «примосковської мафії». У 
кінці 1993 року Лукашенко звину-
ватив 70 членів Верховної Ради, 
у тому числі її голову Станіслава 
Шушкевича, у корупції. Шушкеви-
чу був винесений вотум недовіри, 
і він подав у відставку. Його вина 
ніколи не була доведена, проте це 
стало причиною втрати ним попу-
лярності.

15 березня 1994 року була 
прийнята нова Конституція, якою 
встановлювалася посада прези-
дента.

Перший термін. Лукашенко 
був молодим і перспективним по-
літиком, а його критичні виступи і 
завзята боротьба з корупцією до-
помогли йому здобути популяр-
ність серед народу. На вибори Лу-
кашенко йшов з лівими лозунгами 
та відстоював ідею зближення з 
Росією.

Основним суперником Лука-
шенка був В'ячеслав Кебіч, і він 
вважався фаворитом. Результати 
першого туру 23 червня 1994 року 
були такими: Олександр Лукашен-
ко — 44,82 %, В'ячеслав Кебіч — 
17,33 %, Станіслав Шушкевич — 10 
%. За результатами другого туру, 
який відбувся 10 липня, Лукашен-
ко переміг з результатом 80,1 %. Це 
були єдині президентські вибори в 
Білорусі, визнані демократичними 
з боку США і ЄС.

Другий термін. Після референ-
думу 1996 року по змінах до Кон-
ституції відлік п'ятирічного терміну 
перебування Лукашенка на посту 
президента почався з нуля, тому 
вибори, які за старою Конституці-
єю мали відбутись у 1999 році, були 

перенесені на 2001 рік. Жоден кан-
дидат не зміг скласти конкуренцію 
Лукашенку. Він переміг у першому 
турі з результатом 75,65%.

Білоруська опозиція, Євро-
пейський Союз та США не визнали 
результати виборів заявивши, що 
вони пройшли з численними пору-
шеннями. Такі самі заяви зробила й 
ОБСЄ. Росія публічно привітала Лу-
кашенка з перемогою.

Третій термін. У 2004 році у Бі-
лорусі був проведений ще один ре-
ферендум, за результатами якого 
президент може обиратися необ-
межену кількість разів. Лукашенко 
на виборах 19 березня 2006 року 
знову переміг у першому турі, ре-
зультат — 83 %.

Четвертий термін. 19 грудня 
2010 року відбулися четверті пре-
зидентські вибори. Вони заверши-
лися в один тур, Лукашенко переміг 
з результатом 79,65 %.

На площі Мінська увечері опо-
зиція заявила на мітингу, що згідно 
з незалежними екзит-полами рей-
тинг Лукашенка становить 30,5 %, 
тобто повинен бути принаймні дру-
гий тур виборів. Спецслужби розі-
гнали мітингу і заарештували від 
600 до 900 осіб. 

П'ятий термін. 11 жовтня 2015 
року відбулися п'яті президентські 
вибори. Усього було 4 кандидати, 
жоден суперник Лукашенка не на-
брав 5 %. В один тур він переміг із 
результатом 83,49 %. На голосу-
ванні була найвища явка із всіх ви-
борів. 

Росія. З першого президент-
ського терміну Лукашенко заявив 
про Росію як головного партнера 
Білорусі.

Саме від Лукашенка йшла ініці-
атива створення Союзної держави, 
підтримана Борисом Єльциним. 8 
січня 1999 було підписано договір 
про створення Союзної держави 
Росії і Білорусі. 26 січня 2000 р. піс-
ля ратифікації парламентами обох 
країн Союзна держава формально 
почала існувати.

У серпні 2002 року Путін фак-
тично запропонував Білорусі уві-
йти у Російську Федерацію, на що 
Лукашенко відповів, що навіть 

Ленін і Сталін не додумались до 
такого. 

Помаранчева Революція, Ре-
волюція Троянд та інші «кольоро-
ві» революції на пострадянському 
просторі змусили Лукашенка знову 
зблизитися з Росією. Однак, після 
російсько-грузинської війни 2008 
року Лукашенко не став визнавати 
Абхазію і Південну Осетію, ці само-
проголошені «республіки», відірвані 
Росією від Грузії. 

США та ЄС. Західні країни від-
мовилися визнавати результа-
ти референдуму 1994 року і з того 
часу не визнавали жодних вибо-
рів у Білорусі. Країна втратила міс-
це асоційованого члена в Асамблеї 
Ради Європи. Після виборів у Біло-
русі у 2010 році відносини із Захо-
дом майже заморозились через, 
переслідування політичних опонен-
тів Лукашенка. З боку Євросоюзу 
були введені економічні санкції і 
заборона багатьом білоруським чи-
новникам в'їзду до країн ЄС.

Україна. 4 березня 2014 року 
на тлі введення військ Росії до 
України Олександр Лукашенко за-
явив про підтримку територіальної 
цілісності України.

Економічна політика Лука-
шенка зупинила кризу і занепад, 
від якого потерпали пострадянські 
країни, що трансформували свої 
економіки. Підприємства отрима-
ли державну підтримку. Значна 
увага приділяється і соціальним 
питанням.

Суспільно-політична ситуація. 
Під час правління Олександра Лу-
кашенка в Білорусі були обмежені 
політичні і деякі особисті свободи. 
Знищувалася незалежна преса, пе-
реслідувались політичні опоненти. 
Зникли безвісти або загинули кіль-
ка відомих опозиціонерів. Багато 
політиків і активна молодь були ви-
мушені емігрувати до Литви, Поль-
щі, Росії, України, США.

Гуманітарна політика. Од-
ним з пунктів програми Лукашенка 
було надання російській мові стату-
су державної. Під час його керівни-
цтва різко знизилося книговидан-
ня та білоруською мовою, випуск 
білоруських фільмів, ефір заполо-
нила російська музика, а білорусь-
ка мова майже зникла із публічно-
го простору, через що була занесе-
на до списку «потенційно зникаючих 
мов» ЮНЕСКО. Це єдина державна 
мова незалежної пострадянської 
країни, яка отримала такий статус.

Відновилася подібна до радян-
ської цензура. З 2012 року під цен-
зуру потрапив й Інтернет.

Українська мова. 21 липня 
2017 року під час зустрічі Порошен-
ка з Лукашенком було ухвалено рі-
шення про вивчення української 
мови у Брестській та Гомельській 
областях. 

Феномен Лукашенка: 
25 років президентства

Архівісти купили на розпродажі диски, на 
яких були знімки з так званого Граунд Зіро — 
ділянки, де раніше стояв зруйнований у 2001 
році Всесвітній торговий центр. Збереглися 2 
389 фотографій.

Скоріше за все, їх зробили будівельники, які 
допомагали прибирати завали будівель. На фото 
можна побачити сам Граунд Зіро, техніку, яка 
прибирала на міці трагедії. Також є фото згори, 
на яких можна побачити масштаб катастрофи.

Архівістам не вдалося знайти авторів 
фото.

11 вересня 2001 терористи «Аль-Каїди» 
захопили рейс авіакомпанії American Airlines і 
влаштували зіткнення з Північною вежею. Че-
рез сімнадцять хвилин друга група терорис-

тів врізалася на такому ж викраденому літаку 
в Південну вежу. Внаслідок нападу загинуло 
близько 3 тис. людей. 

Понад 2300 нових фото з місця теракту 11 вересня 
2001 року опублікували в США

Панорама Мінська
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Цікаві й маловідомі факти

Після численних успіхів СРСР у 
галузі підкорення космосу США при-
ймають рішення повернути собі ста-
тус технологічно найрозвиненішої 
держави. Засобом досягнення цієї 
мети була обрана космічна програ-
ма «Аполлон», яку прийняли в 1961 
році. Метою її було здійснення пер-
шої в історії людства висадки зем-
лян на Місяць.

9 січня 1969 року дирекція 
NASA, Національного агентства кос-
мічних досліджень, оголосило, що 
політ із першим висадженням на по-
верхню Місяця здійснить екіпаж у 
складі: Ніл Армстронг, Майкл Кол-
лінз та Базз Олдрін (на фото — злі-
ва направо).

16 липня 1969 о 13 годині 32 
хвилини за Гринвічем командир ко-
рабля «Апололон-11» Ніл Армстрон 
(1930 — 2012) , який уже побував у 
космосі, та його товариші почали по-
літ, який увійшов в історію людства. 

На космодромі й у прилеглих райо-
нах за стартом спостерігало близь-
ко 1 млн чоловік, телевізійну тран-
сляцію старту дивилося близько 1 
млрд мешканців планети. 

Після 75 годин польоту корабель 
вийшов на навколомісячну орбіту, 
ще майже доба знадобилась на при-
ведення орбіти до заданих параме-
трів та на перевірку всіх систем. Піс-
ля цього Армстронг та Олдрін пере-
йшли до місячного модуля «Eagle» 
(«Орел») , а Коллінз залишився на 
борту основного корабля очікувати 
своїх товаришів.

Місячний модуль здійснив по-
садку в Море Спокою 20 липня о 20 
годині 17 хвилин 42 секунди за Грин-
вічем. Астронавти спершу виконали 
операції, які імітували старт з Міся-
ця, щоб пересвідчитися у справності 
відповідних систем. 

Зовнішня бортова камера, яка 
була встановлена на місячному мо-
дулі, забезпечила пряму трансляцію 
виходу Армстронга на місячну по-
верхню.

21 липня 1969 року о 2 годині 
56 хвилин 20 секунд за Гринвічем 
Ніл Армстронг на очах мільйонів те-
леглядачів, які спостерігали висадку 
на Місяць у прямому ефірі, зістриб-
нув з останньої сходинки місячно-
го посадкового модуля. Він мовив: 
«That's one small step for a man, one 
giant leap for mankind» («Це малень-
кий крок для людини, великий стри-

бок для людства»).
Олдрін вийшов на поверхню Мі-

сяця через 15 хвилин після Арм-
стронга. Астронавти пройшлися по 
поверхні, зібрали зразки місячного 
ґрунту і встановили телевізійну ка-
меру. Потім вони установили пра-
пор США, провели двохвилинний се-
анс зв'язку з президентом Ніксоном, 
встановили на поверхні Місяця нау-
кові прилади.

Далі Армстронг відправився на 
прогулянку до місця, розташовано-
го за 59 м від місця висадки, здо-
лавши найбільшу відстань за всю мі-
сію. Останнім завданням Армстрон-
га було залишити невеличкий пакет 
з пам'ятними речами в честь заги-
блих радянських та американських 
космонавтів: Юрія Гагаріна, Володи-
мира Комарова, Вірджила Гріссома, 
Едварда Вайта і Роджера Чаффі. В 
кінці місії астронавти додатково зі-
брали зразки місячного ґрунту і по-
вернулися на модуль. 

При ресурсі автономної системи 
життєзабезпечення близько 4 го-
дин, Олдрін пробув на поверхні Мі-
сяця більш ніж півтори години, Арм-
стронг провів за межами космічного 
корабля 2 години 17 хвилин. 

Після повернення до місячної ка-
біни астронавти перевірили бортові 
системи, поїли та поспали близько 
7 годин. На 125-й годині польотно-
го часу відбувся старт з Місяця зліт-
ного ступеня місячного модуля. За-

гальна тривалість перебування мі-
сячного модуля на поверхні Місяця 
була 21 година 36 хвилин.

Команда Ніла Армстронга повер-
нулась на Землю 24 липня 1969 року. 
Тривалість експедиції становила 8 діб 
3 години 18 хвилин 35 секунд. Відсік 
екіпажу приводнився в Тихому. Екі-
паж підняли на борт вертольота і до-
ставили на авіаносець через 63 хви-
лини після приводнення. 

Астронавти перебували в каран-
тині 18 днів. З першого ж дня екіпаж 
почав звітувати про політ і одночас-
но проходив медичне обстеження. Ці 
обстеження, а також аналіз зразків 
місячних порід не виявили позазем-
них мікроорганізмів. Після одержан-
ня таких результатів карантин було 
знято.

13 серпня 1969 року відбулася 
урочиста зустріч астронавтів у Нью-
Йорку, потім Чикаго і Лос-Анжелесі. 
16 вересня відбувся прийом екіпа-
жу «Аполлона-11» в Конгресі США. 
В цей день Конгрес затвердив нову 
державну нагороду США — Почесну 
медаль Конгресу за освоєння кос-
мосу

Нещодавно НАСА вперше пред-
ставило ще ряд знімків історичного 
польоту. Ось деякі. 

Базз Олдрін залишає місячний 
модуль і готується до походу на Мі-
сяць. Ця фотографія була зроблена 
Нілом Армстронгом за допомогою 
70-мм камери на поверхні Місяця.

50-річчя першого польоту людини на Місяць

Шерлок Холмс Конан Дойля, Еркюль Пуа-
ро і міс Марпл Агати Крісті — цих сищиків ми 
знаємо по книгах і фільмах. Але в реальному 
житті геніального Холмса, який виводить ли-
ходіїв на чисту воду, не виходячи з кімнати, не 
існує. Реальні сищики - звичайні люди, най-
частіше ще й неприємні. Хоча і серед них були 
свої зірки, акули розшуку, яких пам'ятають і 
зараз.

Ежен 
Франсуа 
Відок

Так, той самий 
Відок, якого в од-
нойменному філь-
мі зіграв Жерар 

Депардьє. Реальний Відок не бігав по Парижу 
за безсмертними маніяками-алхіміками, але 
від цього його біографія не стає нудніша. З ін-
шого боку, багато фактів з життя сищика нам 
відомі з його ж автобіографії, так що вірити 
на слово хитрому французу не варто.

Згідно зі спогадами самого Відока, до 
того як почати злочинців ловити, він був од-
ним з них. У 14 років випадково вбив учителя 
з фехтування, втік, доглядав за аристократ-
ками, промишляв нальотами, був солдатом і 
навіть піратом в Голландії. І це все за перші 
25 років життя! Віриться насилу.

Втім, бандитом Відок дійсно був і в тюр-
мах бував не раз. І ось в 1799 році він вирі-
шує переметнутися на іншу сторону і йде пра-
цювати в поліцію. «Тільки злочинець може по-
бороти злочин», цю просту думку Відок доніс 
до поліцейського начальства. Йому дали мож-
ливість сформувати власну бригаду «Сюрте» 
(«Безпека») з колишніх кримінальників.

Про групу Відока ходили найрізноманітні-
ші чутки, але бандитів вони ловили справно. 

У 1827 році сищик вийшов у відставку і 
організував першу в світі приватну розшуко-
ву агенцію «Бюро розслідувань». Кар'єра ко-
лишнього грабіжника пішла в гору, і він встиг 
посидіти в високих чиновницьких кріслах.

Алан Пінкертон
Пінкертона знають всі. Якщо Ежен Ві-

док став першим приватним детективом, то 
Алан Пінкертон був першим, хто вийшов на 
серйозний міжнародний рівень. Сищики з 

його агентства наводи-
ли жах на бандитів усіх 
мастей не тільки в США, 
але по світу.

Шотландець Пін-
кертон приїхав у США 
вже в свідомому віці. 
І був простим бонда-
рем, робив бочки в міс-
течку Данді. Але сла-
ва про його чесність та 

справедливість розійшлася по всій окрузі, і в 
1846 році Пінкертона обрали місцевим ше-
рифом.

Але з п'ятикутною зіркою він проходив 
усього чотири роки. Його детективне агент-
ство спочатку займалося розслідуванням за-
лізничних крадіжок, але швидко вийшло на 
новий рівень. Емблемою стало відкрите око 
і підпис «Ми ніколи не спимо».

В е р ш и -
ною діяльнос-
ті Пінкертона 
стало запобі-
гання замаху 
на президен-
та Лінкольна в 
1861 році і за-
тримання зло-

діїв, які спритно привласнили 700 000 доларів 
у великої залізничної компанії. Під час Грома-
дянської війни в США Пінкертон і його хлопці 
служили розвідникам на стороні Півночі. 

Існує ця детективна агенція і зараз, прав-
да, вже як частина більш великої датської 
розшукової компанії Securitas AB

Алан Пінкертон прославився не тільки як 
умілий організатор, який зібрав відмінну ко-
манду детективів, а й як криміналіст-новатор. 
Саме він почав збирати детальну картотеку 
лиходіїв і душогубів. Архіви агенції Пінкерто-
на і зараз величезні.

Аркадій 
Кошко

Легендарний си-
щик Аркадій Франце-
вич Кошко народив-
ся на території сучас-
ної Білорусі в 1867 
році. Був з давнього 
шляхетського роду, 

тому спочатку, як і належить аристократу, пі-
шов у військові. Але армія і служба його не над-
то цікавили, з дитинства Кошко любив детек-
тивні романи, і знав, що справжнє його покли-
кання - розшук злочинців та криміналістика.

Працював спочатку в ризькій поліції, по-
тім в московській. До 1908 року став її на-
чальником. Кошко став автором першої по-
вноцінної системи роботи з антропометрич-
ними даними злочинця і відбитками пальців. 
Цією системою потім користувалися навіть в 
Скотланд-Ярді.

Після революції Аркадій Кошко був зму-
шений тікати за кордон. Відкрив приватне де-
тективне агентство в Константинополі, потім 
переїхав до Парижа, де і помер. Весь цей час 
він писав досить докладні нариси про спра-
ви, які вів.

Анатолій Коні
Як серед літера-

турних, так і серед ре-
альних сищиків, до-
сить часто трапляють-
ся адвокати, юристи. У 
зв'язку з цим важко не 
згадати Анатолія Федо-
ровича Коні, одного з 
найяскравіших юристів 
XIX століття.

За довгу кар'єру він встиг побувати і ад-
вокатом, і обер-прокурором, і сенатором. У 
свій час навіть входив до Державної ради. На 
його рахунку десятки найскладніших справ, 
які Коні клацав, як горішки.

Наприклад, так звана «Мултанська спра-
ва», моторошна і жахлива історія, коли удмуртів 
з Вятської губернії звинуватили в ритуальному 
вбивстві. Нібито вони принесли місцевого селя-
нина в жертву своїм язичницьким богам. У тому 
числі і завдяки Анатолію Коні було встановлено, 
що все це нісенітниця, жертвоприношення було 
інсценовано справжніми вбивцями, звичайни-
ми селянами, які зарубали знайомого з помсти.

Виявляв Коні інтерес і до знаменитої ки-
ївської «Справи Бейліса». Як і у випадку з 
«Мултанською справою», стереотипи і бажан-
ня бачити змови та таємні ритуали не дава-
ли сищикам об'єктивно розслідувати смерть 
малолітнього Андрійка Ющинського. Завдяки 
втручанню Коні та інших видних юристів, єв-
рей Бейліс, якого звинувачували в ритуаль-
ному вбивстві, був виправданий.

В Ізраїлі знайдено 
одну з найдавніших 

мусульманських 
мечетей світу

Під час розкопок поблизу бедуїнського міста 
Рахат в пустелі Негев знайдені руїни сільської ме-
четі імовірно VIII століття - однієї з перших, що ви-
никли в Палестині після завоювання її арабами.

Вторгнення мусульман в Палестину почалося 
в 634 році — через два роки після смерті засно-
вника ісламу пророка Мухаммеда, який підкорив 
ісламу весь Аравійський півострів. Справу проро-
ка продовжили його наступники — халіфи — один 
з яких — Абу Бакр, взяв візантійську фортецю 
Босра на західному березі річки Йордан.

У листопаді 636 року впав Дамаск, потім Хомс 
і Алеппо, а після вирішальної битви на річці Ярмук 
патріарх Софроній погодився здати Єрусалим ха-
ліфу Омару. Незабаром на Храмовій горі в Єруса-
лимі з'явилася мечеть Ель-Акса, а місцеве насе-
лення почало стрімко арабізуватися. 

Все це відомі факти, але об'єкт, виявлений із-
раїльськими археологами на північ від Беер-Ше-
ви, унікальний, адже мова йде про сільську ме-
четь, вік якої перевищує 1200 років. «Сільські ме-
четі періоду раннього ісламу зустрічаються вкрай 
рідко, — свідчать керівники розкопок Шахар Цур 
і Джон Зелігман. — Нам відомі великі мечеті цьо-
го періоду — в Мецці і Єрусалимі, а тут виявлено 
стародавній молитовний будинок, куди приходили 
місцеві селяни».

Будівля без даху має прямокутну форму і міх-
раб — нішу в стіні, яка вказує напрямок на Мекку. 
Тут же вчені знайшли типове поселення періоду 
раннього ісламу — з житловими будинками, дво-
рами, підсобними приміщеннями і печами для ви-
пічки хліба. Земля тут була родючою, і після араб-
ського завоювання халіфи нагороджували вищих 
сановників земельними наділами. 

«Мечеть, що виявлена між Беер-Шевою і Аш-
келоном, свідчить про культурні та релігійні зміни 
в житті місцевого населення при переході від ві-
зантійського до арабського панування», зазначає 
професор.

Стародавня мечеть розташована біля першо-
го і найбільшого бедуїнського міста Ізраїлю — Ра-
хату, де живуть вчорашні кочівники. Місто приміт-
не своїми мечетями, одна з яких знаходиться пря-
мо в бедуїнському шатрі.

Максим Суханов,
 Lenta.UA

За першим кроком Армстронга спостерігали 600 мільйонів людей

Вниз по сходах

Сліди в місячного пилу

Легендарні сищики, що існували насправді
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2 серпня 
1933 — відкрито Біло-

морсько-Балтійський канал 
ім. Сталіна, що поєднав Біле 
море з Онезьким озером. 
Довжина каналу — 227 км. 
На будівництві каналу по-
стійно працювали 100 тисяч 
ув’язнених, переважно се-
лян-одноосібників. Смерт-
ність сягала 700 людей що-
дня.

1934 — після смерті 
рейхспрезидента Пауля Гін-
денбурга Адольф Гітлер ого-
лошений фюрером Німеччи-
ни, об’єднавши посади пре-
зидента і рейхсканцлера.

3 серпня 
Народився: 1819— Гри-

горій Ґалаґан, український 
і російський громадський 
діяч, меценат, великий помі-
щик на Полтавщині й Черні-
гівщині. За його ініціативою 
відкрито колегію в Києві, гім-
назії і багато народних шкіл.

1914 — перші судна про-
йшли через Панамський ка-
нал.

1987 — помер Іван Ми-
колайчук, український актор, 
сценарист, режиссер.

4 серпня 
1687 — гетьманом Укра-

їни обрано Івана Мазепу. 
1878 — народився Ан-

тін Крушельницький, укра-
їнський письменник, літера-
турний критик і літературоз-
навець, громадський діяч, 
педагог, міністр освіти УНР 
(1919). Репресований НКВС 
і розстріляний.

5 серпня 
1886 — у США вийшла 

перша газета українською 
мовою «Америка».

Народилися: 1844 — 
Ілля Рєпін, російський худож-
ник-передвижник україн-
ського походження, уродже-
нець Чугуєва на Харківщи-
ні; 1850 — Гі де Мопассан, 
французький письменник; 
1866 — Володимир Леон-
тович, український громад-
сько-політичний діяч, пись-
менник і меценат, правник. 
Один із видавців (разом із В. 
Симиренком та Є. Чикален-
ком) першої щоденної укра-
їнської газети «Громадська 
думка», згодом — «Рада». У 
1917 р. — один із засновни-
ків Центральної Ради, в пері-
од гетьманату — міністр зе-
мельних справ; 1899 — Бо-
рис Антоненко-Давидович, 
український письменник, 
перекладач, лiтературний 
критик, мовознавець, 
довголiтнiй в’язень радян-
ських таборiв; 1930 — Ніл 
Армстронг, американський 
астронавт, який першим із 
людей ступив на поверхню 
Місяця.

1962 — знайдена мерт-
вою Мерилін Монро (Норма 
Джин Бейкер), американ-
ська акторка, співачка.

6 серпня 
1945 — перше в істо-

рії ядерне бомбардування: 
американський літак ски-
нув атомну бомбу на япон-
ське місто Хіросіму. За різ-

ними даними, загинуло від 
140 до 240 тисяч людей, але 
точну кількість жертв ядер-
ного бомбардування підра-
хувати складно, оскільки під 
дією радіації внаслідок різ-
них хвороб люди помирали 
ще протягом тривалого часу.

7 серпня
Народилися: 1819 — 

Пантелеймон Куліш, укра-
їнський письменник; 1880 
— Володимир Винниченко, 
український письменник та 
державний діяч.

8 серпня
Народився: 1834 — 

Осип-Юрій Федькович, укра-
їнський письменник.

Померли: 1949 — Іван 
Піддубний, український бо-
рець, чемпіон світу; 1991 
— Іван Кожедуб, військовий 
льотчик.

9 серпня
1803 — перша демон-

страція пароплава, винайде-
ного Робертом Фултоном.

1945 — США скинули 
ядерну бомбу на японське 
місто Нагасакі. Постраждало 
півмільйона людей.

10 серпня
Померла: 1907 — Мар-

ко Вовчок, українська пись-
менниця.

11 серпня
1906 — в Англії Юджин 

Ласт запатентував звукове 
кіно.

12 серпня
Померли: 1848 — 

Джордж Стівенсон, англій-
ський інженер, винахідник 
паровоза і залізниці; 1900 
— Вільгельм Стейніц, ав-
стро-американський шахіст, 
перший офіційний чемпіон 
світу (1886 – 1894); 1953 
— Євген Патон, український 
академік, засновник Інститу-
ту електрозварювання.

13 серпня
Померли: 1946 — Гер-

берт Уеллс, англійський 
письменник; 1956 — Якуб 
Колас, білоруський письмен-
нимк. 

14 серпня
1385 — укладено Крев-

ську унію — угоду між Ко-
ролівством Польським і Ве-
ликим князівством Литов-
ським, що передбачала 
об’єднання цих країн у єдину 
державу Річ Посполиту.

1775 — Катерина ІІ вида-
ла царський маніфест, який 
офіційно ліквідував запо-
різьке козацтво.

1947 — Пакистан та Ін-
дія здобули незалежність від 
Великої Британії.

1980 — на Ленінській 
верфі у Гданську (Польща) 
під проводом Леха Вален-
си 17000 робітників почали 
страйк, яким розпочалася 
9-річна боротьба за демо-
кратизацію Польщі і пова-
ленню комуністичного ладу.

Померли: 1956 — Бер-
тольт Брехт, німецький пись-
менник, драматург; 2004 — 
Чеслав Мілош, польський 
і американський поет, ла-
уреат Нобелівської премії 
(1980).

Календар 
всесвітньої історії

1169 р. – Володимиро-Суздальский 
князь Андрій Боголюбський, до речі, син 
Юрія Долгорукого і онук Великого князя 
Київського Володимира Мономаха, за-
хопив і пограбував Київ. Літописець пи-
сав: «Суздальці так страшно зруйнували 
Київ, що татари не мали вже, що руйну-
вати 1240 року». Тобто, це була перша ві-
йна майбутньої Московії проти Києва. У 
Києві на той час було 400 церков, і він 
був багатшим за тодішній Лондон та Па-
риж. Андрій Боголюбський украв з Виш-
городського монастиря (під Києвом) чу-
дотворний образ Божої Матері, приве-
зений колись із столиці Візантії – Царго-
рода. Пізніше московини переіменували 
її на «Владимирскую Богоматерь». 

1482 р. – Щоб послабити Велике 
Князівство Литовське, до складу якого 
у той час входила Русь-Україна, і полег-
шити загарбання руських земель, Мос-
ковський хан-князь Іван III відправляє 
цінні подарунки та значну суму грошей 
Кримському хану Менглі-Гірею і намов-
ляє його напасти на руські землі. Татари 
напали, захопили і сильно пограбували 
Київ, взяли багато полонених, а награ-
бованими церковними скарбами поділи-
лися з московитами.

1500 р. – Московське князівство 
приєднює до сeбе Чернігівську та Сівер-
ську землі.

XVI століття – Московське царство, 
розпочинаючи Лівонську війну з Литвою, 
під приводом повернення земель, які 
входили до складу Київської Русі, у тому 
числі й українських. Заклики повернен-
ня «отчих земель», відновлення позицій 
православ‘я на територіях, що належать 
«іновірним».

XVI століття – Поява в Москві теорій 
«Москва – Третій Рим» та «Москва – Но-
вий Київ», які лягли в основу імперських 
претензій щодо українських земель.

XVI-XVIII століття – По всій Украї-
ні працювали десятки великих та тисячі 
маленьких гут, ливарень, гуралень, гар-
барень, поташень, кушнірень, чимба-
рень, ткалень, кузнів, зброярень, гонча-
рень. Під кінець XVIII століття Московщи-
на знищила всі великі і середнього роз-
міру українські мануфактури всілякими 
заборонами, надмірними податками, пе-
реведенням цих виробництв до Моско-
вії, а часто і відкритим грабунком та спа-
ленням, таким чином руйнуючи промис-
ловість та торгівлю в Україні. Майстрів 
вивезли силоміць до Московщини і при-
мусили їх там навчати московинів.

1626-1628 роки – Заборона в Мос-
ковській державі українсько-білоруської 
книжності.

1627 р. – Указом московського 
царя Михайла Романова та його батька 
патріарха Філарета було звелено зібрати 
книги українського друку і спалити, було 
суворо заборонено будь-коли в майбут-
ньому купувати українські книги. 

1654 р., 8 (18) січня – Переяслав-
ська рада (військова), скликана геть-
маном Б. Хмельницьким, в якій взя-
ло участь московське посольство. Було 
ухвалено прийняття протекторату мос-
ковського царя. Більшість істориків вва-
жає, що це був військовий союз проти 
Польщі. Рішення Переяславської ради 
мали декларативний характер, не було 
укладено жодної письмової угоди. Але 
характерно, що це був союз народа русь-
кого (українців) з народом московським.

Переяславська рада не мала все-
народного характеру; на ній були при-
сутні близько 300 осіб. Присяжний спи-
сок складав не більше 200 осіб. Цар-
ське посольство В. Бутурліна протягом 
півроку після Ради складало т.зв. «ста-
тейний список», до якого було включе-
но 127 338 осіб, які «присягнули цареві». 
Цей список не мав жодного відношення 
до Переяславської Ради, зате був пред-
ставлений Москві як «воля» козацько-
го народу. Так опричники Московського 
царя сфальсифікували декларацію Пе-
реяславської Ради.

До чого це призвело в наступні 350 
років?

21-27.03.1654 р. – Московський 
цар Олексій Михайлович і Боярська дума 
затвердила т.зв. «Статті Богдана Хмель-
ницького» («Березневі статті»), які зафік-
сували умови українсько-московського, 
фактичного, Чигиринсько-московського 
договору. Оригінали цих документів не 
збереглися. Українські списки після по-
разки І. Виговського були вивезені за 
межі Гетьманщини, московські примір-
ники було знищено вже в 60-х рр. XVIIIст.

У «Березневих статтях» було відкину-
то принципові вимоги Б.Хмельницького 
— визнання незалежності української 
православної церкви, натомість утвер-
джено данину царській скарбниці. Об-

межувалися дипломатичні зносини ко-
зацької держави.

1654 р. – Майже відразу після до-
говору Б. Хмельницького з Московією, 
остання почала забороняти простим, 
але ще вільним людям носити яскравий 
одяг та шкіряні сап'янові чоботи, бо це 
могло негативно впливати на закріпаче-
них московських «холопьев».

1654-1708 роки – Постійне пору-
шення Московією Переяславських угод з 
метою ліквідації автономії Гетьманщини. 
Підкуп і нацьковування одних старшин 
проти інших, а козаків проти старшин.

1655 р. – Московська армія, рухаю-
чись на Львів, випалила по дорозі села 
й міста на відстані 50-60 кілометрів від 
основного маршруту. «Брати визволите-
лі прийшли»

1656 р. – Зрада Москви. Коли Поль-
ща, здавалось, була остаточно розгром-
лена, московити, боячись підсилення Ру-
сі-України, заключають з поляками сепа-
ратний Віденський мирний договір. 

1659 р. – Після смерті Богдана 
Хмельницького Москва вирішує зни-
щити Русь. Хан-цар посилає в Україну 
100-тисячне військо. Значно меншими 
силами гетьман І. Виговський вщент роз-
биває москалів. В міжусобній боротьбі І. 
Виговський зазнає невдач, чим негайно 
скористались москалі. Упродовж кіль-
кох наступних років москалі винищують 
майже всіх соратників Б.Хмельницького.

1665 р. – Москва змушує гетьмана 
І. Брюховецького віддати усі міста Ліво-
бережної України під владу московських 
воєвод.

1667 р. – Москва заборонила Укра-
їні продавати свої товари до інших країн, 
крім Московщини, але на своєму кордо-
ні вона накладала на українські товари 
велике мито.

1667 р. – Розчленування Русі-Укра-
їни внаслідок підступної зради Москви: 
зайнявши за допомогою українських 
військ майже всю Білорусію та Литву, 
москалі припинили подальші воєнні дії, 
що мали б завершити повне вигнання 
поляків з Русі-України. Московити укла-
ли сепаратну Андрусівську угоду з Поль-
щею й поділили Русь по Дніпру: Київ, 
Землі Війська Запорізького та Лівобе-
режна Русь переходили до Московії, а 
Правобережна до Польщі. 

1689 р. – Заборонено Київській 

Лаврі друкувати книги без патріаршого 
дозволу. 

1672 р. – Позбавлення гетьманства 
та заслання у Сибір Д. Многогрішного з 
усією родиною та кількома «співучасни-
ками». Головна причина арешту – друж-
ні стосунки з ворогом Москви гетьманом 
Правобережної України П. Дорошенком.

1672 р. – Арешт кошового Війська 
Запорізького І. Сірка. Арештованого від-
правлено до Москви, а звідти до м. То-
больськ у Сибір.

1685 р. – Скасування автоном-
ної української церкви і встановлен-
ня контролю московського патріарха 
не тільки над релігією, але й освітою та 

культурою України. Царський уряд спо-
нукав гетьмана, щоб надалі православ-
ній церкві в Україні владу константино-
польського патріарха ігнорувати, про 
все необхідне у церковних справах пи-
сати патріарху московському, а новови-
браного митрополита, для архієпископ-
ського рукопокладення відправляти не в 
Константинополь, а до Москви.

1687 р. – Коломацькі статті, за яки-
ми Москва зобов’язувала гетьмана дба-
ти про збільшення шлюбів між росіянами 
та українцями.

1690 р. – Московський церковний 
собор прокляв і засудив на знищення 
твори українських письменників XVII ст. 
«Кіевскіе новыя книги» Петра Могили, К. 
Старовецького, П. Голятовського, Л. Ба-
рановича, А. Радивиловського та інших.

1693 р. – Лист Московського патріар-
ха до Києво-Печерської лаври про заборо-
ну будь-яких книжок українською мовою.

XVII-XVIII століття – Москвою впро-
ваджується економічна війна проти 
України. Щоб українські порти не збага-
чувалися, а лише московські, Московщи-
на встановлює вивізне мито з азово-чор-
номорських портів на 100% більше ніж з 
балтійських портів, а також тарифів на 
перевезення. Привезти готові вироби з 
Московщини до України було в два рази 
дешевше, ніж з України до Московщини. 

1703-1720 роки – Десятки тисяч 
українських селян та козаків були на-
сильно зігнані на будівництво Петербур-
га, 25 тисяч загинули від хвороб у там-
тешніх болотах.

1708 р. – Адміністративна реформа 
в Росії. На території України утворено дві 
губернії: Київську та Азовську.

1708 р. – Масове нищення україн-
ських сіл та міст московитами ще до пе-
реходу гетьмана І. Мазепи на бік швед-
ського короля Карла XII.

1708 р. – Захоплення і зруйнування 
столиці Гетьманщини м. Батурина мос-
ковськими військами, які вирізали усіх 
мешканців столиці та біженців (15 тис.), 
переважно жінок та дітей. Церкви та міс-
то пограбували, а потім спалили. «Укра-
їна залита кров’ю, зруйнована грабун-
ками й виявляє скрізь страшну карти-
ну варварства переможців», доповідав 
французький посол у Париж.

Далі буде

Злочини «братнього народу»: 
Московія-Росія — проти України

МОСКОВСЬКА ОРДА. Монгольська Золота Орда завоювала Київську Русь з її ко-
лишніми північно-східними князівствами, на яких постала Московія. Саме Мо-

скву, центр невеличкого князівства, Орда визначила як свій головний улус на за-
войованих землях. Татаро-московити почали вірою і правдою служити чужинцям. 

Ординці збирають у завойованих землях «ясак» — данину. 
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      Cвіт історії

Корупція сто років тому: 
як обкрадали армію УНР і до чого це призвело

Під акомпанемент корупцій-
них скандалів добігає кінця пе-
редвиборча кампанія. Численні 
кандидати у президенти переко-
нують у тому, яка у них «нульова 
толерантність до корупції». Не-
вдовзі українці зроблять свій ви-
бір, хто переконливіший. Зі сво-
го боку, «Історична Свобода» ви-
рішила бути в тренді й теж пого-
ворити про корупцію, зокрема, 
в добу Української революції 
1917–1921 років.

Про те, якою корупція була сто ро-
ків тому Радіо Свобода розповів істо-
рик Павло Гай-Нижник.

– Якщо говорити про корупцію 

тієї революційної доби, то, на вашу 
думку, відколи треба починати?

– У 1917 році ми не можемо гово-
рити про корупційні скандали, тому що 
тоді Центральна Рада не мала влас-
них фінансів. Ті крапельки грошей, 
які надсилав їй з Петрограда Тимча-
совий уряд, йшли на те, щоб купити 
стільці, аби можна було працювати.

Те, що ми називаємо корупцією, 
а не дрібними зловживаннями, поча-
лося в період Директорії, після семи 
з половиною місяців гетьманату Ско-
ропадського, коли були накопичені 
великі кошти в бюджеті, коли гроші 
з’явилися на іноземних рахунках. Тоді 
вже було, в яку кишеню сунути руку.

Вже у січні 1919 року бачимо пер-
ші маніпуляції – зокрема, гра на кур-
сі грошей. Був великий скандал із ві-
домим громадсько-політичним діячем 
Лотоцьким, який потім став послом 
УНР в Туреччині. Він вимагав обміну 
йому коштів на занижений курс, а не 
за офіційним. Таким чином отримува-
лися набагато більші гроші. Власне, не 
один він так користувався.

Треба загадати про ще один ви-
падок. Коли Винниченко зрозумів, що 
він не має впливу як голова Дирек-
торії, постало питання, щоб він при-

пинив головування в ній і членство. 
І щоб він спокійно пішов зі своєї по-
сади, то йому дали «відкат» у 20 міль-
йонів гривень. А потім ми дивуємося, 
звідки у нього взялася дача на півдні 
Франції.

– Хіба тоді можна було так віль-
но гривні обміняти у Франції? Хіба це 
була тоді ліквідна валюта?

– Карбованці та гривні тоді були 
ліквідною валютою, їх обмінювали че-
рез німецькі банки.

– Це було виплачено теж з дер-
жавної скарбниці?

– Так. Щоб він не заважав Петлю-
рі очолити Директорію й робити свою 
справу на чолі держави.

– Це було офіційно зроблено? Цю 
суму провели через документи?

– Є постанова про виділення Ви-
нниченку грошей, але вони чомусь не 
проходять через бюджетні обчислен-
ня.

– І от, у цей час формуються укра-
їнські закордонні місії. Які при цьому 
відбувалися зловживання?

– Під час гетьманату у нас було 
укладено з Німеччиною та Австро-

Угорщиною дві фінансові угоди на ве-
личезні суми. Україна дала 200 міль-
йонів позики Німеччині й 200 мільйо-
нів позики Австро-Угорщині. Ці кошти 
були переведені у їхні банки, де вони 
були переведені в авуари – цінні па-
пери, на які українській державі мали 
крапати відсотки. Ці кошти були ва-
лютними запасами.

Петлюра заснував таку устано-
ву, як фінансова агентура. Вона була 
розташована у Берліні, їй переда-
ли контроль над цими великими дер-
жавними коштами. Нюанс у тому, що 
ця фінансова агентура була єдиною 
установою, яка автономно розпоря-
джалася коштами на виділення для 
українських посольств, для військо-
во-санітарних місій, для повернення 
біженців і для закупівлі військового 
майна.

На її чолі поставили довірену осо-
бу Петлюри – Григорія Супруна, який 
за Центральної Ради очолював креди-
тову канцелярію Міністерства фінан-
сів УНР. Ці люди отримали владу над 
великими коштами і почали зловжи-
вати цим. Найбільший скандал роз-
вернувся саме навколо цієї фінансо-
вої агентури УНР.

Свого часу гетьманат замовив 
якісні грошові знаки у німецькій дру-
карні – з водяними знаками, на спеці-
альному папері. Для того, щоб їх пере-
правляти через фронт…

– А який фронт на той момент?
– Українсько-польський фронт. 

Тобто, через Польщу треба було літа-
ками перевозити скрині з грішми. І в 
Німеччині з великих бомбардувальни-
ків – це були такі величезні біплани 
– створили авіаційну компанію. Укра-
їнська фінансова агентура зафрахту-
вала у цієї компанії п’ять літаків, які 
мали перевозити українські гроші. І 
на фрахтуванні цих літаків були зро-
блені перші оборудки.

Німецькою компанією була за-
пропонована одна ціна, однак укра-
їнська фінансова агентура запропо-
нувала більшу ціну. А по документах 
проходила та ціна, яку запропонува-
ли німці.

– А як розкрилося, що були якісь 
зловживання на фрахті літаків, які 
перевозили гроші? І чи перевезли 
гроші?

– Всі не перевезли, але перево-
зили все-таки. Крім того, ця фінансо-
ва агентура мала закупити радіос-

танції й білизну для українських сол-
датів. На папері було закуплено три 
радіостанції, насправді – жодної. Так 
само закупили білизну, яка проходи-
ла як нова білизна зі складів Німеччи-
ни. Насправді, купили подерте й гни-
ле шмаття.

Як це все розкрилося? На зава-
ді стала німецька пунктуальність. Ні-
меччина перша це розкрила, їхня 
спеціальна поліція, й почала роби-
ти претензії українському уряду. Уряд 
Директорії на той час домагався пере-
дати йому всі кошти, які були в авуа-
рах у німецьких банках.

Після цього Петлюра надіслав ре-

візійну комісію.
– Це коли відбувалось?
– Весна-літо 1919 року. Тобто 

вони встигли провернути все це за 
півроку. Коли фінансова комісія при-
їхала в Берлін це розслідувати, діячі 
фінансової агентури й Супрун просто 
не пустили їх, сказавши, що ми вас не 
знаємо.

Відтак надіслали другий, більш со-
лідний склад ревізійної комісії, на чолі 
з прем’єр-міністром України. Коли 
приїхала ця комісія, то голова фінан-
сової агентури УНР Супрун сказав, що 
я не знаю, хто ви такий і що таке уряд 
УНР, спочатку доведіть, що ви уряд 
України.

Розгорівся величезний скандал, 
тому що уряд України більше не доду-
мався ні до чого, як подати в німець-
кий суд на свою ж фінансову агентуру.

Причому цей Супрун за ці ж дер-
жавні українські гроші в німецьких га-
зетах почав пропаганду проти уряду 
Директорії, на свій захист. Зрештою, 
український уряд спочатку мусив до-
водити, що він взагалі є урядом Укра-
їни.

– А як цей Григорій Супрун на за-
киди в корупції відповідав?

– Спочатку не давав ні звіти фінан-
сові, не пускав до скринь і документа-
ції. Це мав вирішити німецький суд. У 
суді український уряд почав доводити, 
що він взагалі існує. Довелося підніма-
ти документи про визнання його уря-
дом, що це правонаступник колишньо-
го уряду Центральної Ради, який свого 
часу визнав німецький кайзер.

Почалися скандали. Під час цих 
скандалів почали виходити інші дета-
лі. Наприклад, що член Директорії Ма-
каренко, якому Петлюра сказав, щоб 
той краще виїхав в Європу і не зава-
жав йому, почав вимагати для себе 
кошти з цієї ж фінансової агентури.

– А цьому Макаренку, на відмі-
ну від Винниченка, «підйомних» не 
дали?

– Так. Він виїхав як у відряджен-
ня. А оскільки Макаренко де-юре ще 
залишався членом Директорії, то він 
видав наказ: якщо йому не видадуть 
стільки грошей, скільки йому потріб-
но для нормального життя в Європі, то 
припинити фінансувати українські по-
сольства й місії.

Зі щоденників і записів україн-
ських місій, зокрема у Відні та Празі, 
відомо, що там українські диплома-

ти сиділи без зарплати й без грошей, 
коли на їхні рахунки мали б бути пере-
ведені мільйони українських грошей, 
щоб вони могли проводити українську 
справу в Європі. А тоді це було дуже 
важливо. Йшла мирна конференція 
після Першої світової, де визначали 
післявоєнний устрій Європи й те чи ви-
знає Антанта українську державність.

Зрештою, цей скандал закінчив-
ся нічим.

Коли змінився уряд, то вирішили 
укласти мирову з цим Супруном. І коли 
він врешті пустив їх до фінансових до-
кументів, то частина з них була знище-
на чи зникла. Цей скандал зам’яли, 
щоб не робити пляму на Україну.

– Україна щось отримала у під-
сумку?

– Частину з тих грошей, які мали 
йти від гетьманського уряду. Це була 
мізерна частина, яка мала б йти тіль-
ки на фінансування дипломатичних 
представництв.

Але під час цього процесу й цих 
скандалів викрили ще зловживан-
ня посла УНР в Німеччині Миколи По-
рша. Він був теоретиком української 
соціал-демократії, на початку 1918-го 

змінив Петлюру на посаді військового 
міністра.

– А він чим уславився в Берліні?
– Відмивання грошей, спекуля-

тивна гра на курсах. Коли українська 
армія хворіла від тифу й не мала на-
боїв і елементарного обмундируван-
ня, цей діяч купив для своєї коханки 
у Карлсбаді великий будинок. Коли 
була нарада українських послів, то він 
поїхав у Карлсбад до неї.

Німецька преса писала: коли 
українська армія героїчно обороняє 
Україну, то її урядовці, зокрема тако-
го рангу як посол і члени Директорії, 
займаються спекуляцією, «прожиган-
ням» життя й українських грошей.

Ці гроші були призначені не тіль-
ки для закупівлі ліків, зброї та амуніції. 
На той час у Європі було багато укра-
їнських солдатів-військовополонених 
ще з часів Першої Світової війни. Гро-
ші призначалися ще й для того, щоб цих 
людей визволити з таборів інтернова-
них чи військовополонених і поверну-
ти в Україну, щоб вони могли вступити 
в українську армію. Цього не зробили.

Один з найбільших скандалів роз-
горівся в Італії з Олександром Севрю-
ком, якому доручили визволити тися-

чі українських полонених. А в Італії 
були дуже важкі умови утримування. 
Там були галицькі військовополонені 
з колишньої австро-угорської армії, а 
також інтерновані вояки з колишньої 
російської армії, яких Антанта туди пе-
реправила.

Севрюку доручили добитися ви-
зволення цих полонених, а для почат-
ку зробити їм нормальні умови життя. 
Маючи великі кошти, які були виділені 
йому на цю роботу, Севрюк приїхав до 
Італії, побув там кілька тижнів, а потім 
поїхав до Парижа «кутіть». Потім знову 
повернувся до Італії, але так і не був 
у жодному українському таборі для ін-
тернованих чи полонених.

– А це хто з’ясував?
– Це з’ясувалось через сканда-

ли в італійській пресі, а також через 
українських діячів, які жалілися Пет-
люрі.

– А як італійська преса на нього 
звернула увагу?

– Тоді післявоєнний світ був бід-
ний, була велика криза. На цьому 
фоні навіть західні дипломати не ши-
кували. А цей Олександр Севрюк був 
досить відома особа. Чому ще він 

впав у очі? Тому що він був головою 
української делегації на Берестей-
ських переговорах. Він укладав Бе-
рестейський мирний договір. Він був 
досить відомою особою в Європі.

– На нього звернули увагу як на 
людину, яка, з одного боку, уклала 
Брестський мир, а з іншого – бо він 
грошима розкидався?

– Так, він відвідував казино, всі-
лякі злачні місця. Проблема була в 
тому, що його призначив на цю місію 
особисто Петлюра, що покладало і на 
нього відповідальність.

Петлюра потім писав у листах: з 
ким будувати державу, якщо довко-
ла одні негідники й пройдисвіти? Він 
дуже обурювався. Але ніяких заходів 
покарання не було застосовано.

Скажімо, якби більшовиків так об-
дурили їхні агенти за кордоном на гроші, 
то думаю, що товариш Дзержинський 
послав би туди кілька чекістів, і вони б 
витрусили з тих усі нутрощі. Український 
уряд не застосовував таких методів. 
Нічого не було зроблено, не порушили 
жодних справ. Лише скандали, які 
заминалися, бо розуміли, що 
це б’є по репутації.

Павло Гай-Нижник, історик

Володимир Винниченко

З’їзд керівників українських дипломатичних місій і посольств у Відні, 
1919 рік

Лідери Директорії у Кам'янці-Подільському, червень 1919 року

Група інтернованих вояків УГА з отаманом в центрі



№156   1 серпня 2019 року№156   1 серпня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії

11 Олександр Севрюк 
потім переїхав до Парижа, 

потім переїхав до Німеччини й 
працював на німецьку розвідку. Він 

був агентом кількох розвідок, і на ра-
дянську розвідку також працював. 
Зрештою, його підірвали у потязі, об-
ставини досі невідомі...

– Кажуть, що це була катастро-
фа. А як склалася доля Порша і Су-
пруна?

– Супрун відкрив свій бізнес і 
спокійно жив у Німеччині. У нього 
був свій магазин, він торгував, на-
віть відкрив видавництво. Мав за-
мовлення з більшовицької Росії для 
друку їхніх книжок. Спокійно жив на 
еміграції й навіть приїздив до радян-
ської України, у розвідку. Адже тоді 
пропагувалося повертатися до ра-
дянської України, повернувся Гру-
шевський.

Супрун нормально дожив до ста-
рості та помер у Німеччині досить за-
безпеченою людиною. Микола Порш 
так само спокійно помер на емігра-
ції. У них все склалося чудово.

– Який розголос ці закордонні 
корупційні скандали мали в УНР? Як 
на них реагували?

– Урядовці середньої й вищої 

ланки, звісно, про це знали. Широ-
ка громадськість цього не знала – 
тоді не було телебачення чи інтерне-
ту. Зрештою, тоді Україна палала у ві-
йні, і простих селян або повстанців це 
мало цікавило.

– А урядовці як реагували?
– Урядовці це знали, певні уря-

довці заздрили. Тоді була пошесть 
– майже всі намагалися виїхати за 
кордон, шукали якесь місце, щоб ви-
їхати чи в складі санітарної місії, чи 
дипломатичної. Довго це не могло 
продовжуватись. Уже в листопаді 
1919 року УНР практично втратила 
свою територію, потім тимчасово по-

вернулася в 1920-му – і потім знову 
втратила.

– Як на вашу думку, ця корупція, 
яка мала доволі великий масштаб, 
наскільки вона зумовила українську 
поразку в національно-визвольній 
боротьбі у цей період?

– Це надзвичайно важливе пи-
тання з кількох елементів.

Насамперед, тоді розглядалося 
питання світового устрою – і це втра-
та українською державою та урядом 
авторитету.

Також ми втратили великі люд-
ські ресурси, які були в Європі в та-
борах для інтернованих. Вони могли 

повернутися в Україну та поповни-
ти збройні сили. Наприклад, поляки 
таку справу зробили – вони сформу-
вали велику й добре підготовану ар-
мію.

– Їм Франція допомогла, а Украї-
ні ніхто не хотів допомагати.

– Так. І зрештою, ця армія завда-
ла сильного удару по Галицькій армії. 

Також це набої та зброя. В Європі 
після закінчення Першої Світової ві-
йни залишилися величезні надлиш-
ки обмундирування, зброї, боєпри-
пасів, ліків. Європа була зацікавлена 
у тому, щоб це продавати за півціни, 
тому що це був уже надлишок. Все це 
могло прибути в Україну, але все це 
практично було зведено нанівець че-
рез корупцію.

Треба сказати, що були також і 
чесні українські дипломати. Але че-
рез те, що до них не доходили кошти, 
у нас у Відні лишилися тільки посол, 
його дружина і секретар. У нас прак-
тично всі місії були паралізовані.

– Отакі наслідки корупція мала 
сто років тому, і було би засвоїти 
уроки історії.

– Проблема в тому, що у нас мод-
но романтизувати історію. А потім ми 
шкодуємо, що історія нас нічого не 

вчить. Для того, щоб ми зробили пра-
вильні висновки з історії, нам потріб-
но знати не тільки геройські й пози-
тивні речі, а й ганебні речі. Тому що 
ці ганебні речі поховали українську 
державність. Після цього були репре-
сії та Голодомор. А всього цього мо-
гло і не бути.

Дмитро ШУРХАЛО
Радіо Свобода 23. 03. 2019
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Злочин № 2.
«У 1965 р. Григоренко встано-

вив контакти з Литвиновим, Богораз-
Брухман, Якіром, Гінзбургом і іншими 
антисоціальними елементами і неза-
баром зайняв серед них становище 
«ідеолога» так званого «антисталін-
ського демократичного руху».

У наступні роки він зв’язався з 
представниками кримських татар-
«автономістів», окремими реакційно на-
лаштованими церковниками і україн-
ськими націоналістами, а також з анти-
радянськими організаціями на Заході».

Злочин № 3.
«Будучи противником радянсько-

го державного і суспільного ладу, Гри-
горенко виступає зі злісними напад-
ками на політику Комуністичної пар-
тії і Радянського уряду, наклепницьки 
відгукується про керівних діячів Ра-
дянської держави, організовує різно-
манітні антигромадські акції, групує 
навколо себе осіб з політично шкід-
ливими поглядами, займається виго-
товленням і розповсюдженням про-
вокаційних документів, систематично 
передає на Захід тенденційну інфор-
мацію, яка використовується буржу-
азною пропагандою і зарубіжними 
антирадянськими організаціями у во-
рожих Радянському Союзу цілях».

Злочин № 4.
«Попередньо-профілактичні захо-

ди, які проводилися у відношенні Гри-
горенка, позитивних результатів не 
дали. Відчуваючи безкарність і спи-
раючись на підтримку своїх зарубіж-
них друзів, котрих з кожною проведе-
ною ворожою акцією стає все більше, 
Григоренко активізує діяльність своїх 
однодумців, відшукує нові форми ан-
тигромадської діяльності. У резуль-
таті обшуку, проведеного у листопаді 
1968 року, у Григоренка вилучено по-
над 300 документів наклепницького і 
тенденційного змісту, що є прямим до-
казом його злочинної діяльності».

Злочин № 5.
«У лютому ц.р. Григоренко виго-

товив провокаційне звернення «До 
громадян Радянського Союзу», яке 
містить наклеп на політику КПРС і Ра-
дянської держави і заклик «…домага-
тись від уряду , щоб він відмовився від 
будь-якого тиску на Чехословаччину 

і від всякого втручання в її внутрішні 
справи». Вказане звернення опублі-
коване 9 березня ц.р. англійською га-
зетою «Санді таймс» і американською 
«Вашингтон пост».

Обговорював з однодумцями пи-
тання «руху на захист Чехословаччи-
ни», заявив: «Якби я був переконаний, 
що моє самоспалення хоч в якійсь мірі 
може допомогти цьому рухові, я зро-
бив би це, «не проронив ни звука».

Злочин № 6.
«Григоренко бере активну участь 

у підготовці і розповсюдженні підбу-
рювальних матеріалів по так звано-
му кримсько-татарському питанню, 
в яких висуваються вимоги щодо по-
силення боротьби за права малих на-
цій у СРСР у зв’язку з їхнім нібито без-
правним становищем. Під «Звернен-
ням кримсько-татарського народу до 
людей доброї волі, демократів і кому-
ністів» Григоренко сподівається зібра-
ти велику кількість підписів і передати 
в Організацію Об’єднаних Націй. У бе-
резні ц.р. він приступив до розповсю-
дження складених ним провокаційних 
«Документів про депортацію крим-
ських татар і її наслідках».

З іншого «совсекретного» доку-
менту від 10 червня 1968 року ця іс-
торія наповнюється конкретикою.

Глава КГБ СРСР Юрій Андропов 
повідомляє ЦК КПРС, що оператив-
ним шляхом встановлено – йдеться 
про намір зібрати 250 тис. підписів 
кримських татар. І Григоренко вва-
жав, що тоді справа киримли викличе 
«колосальний резонанс».

Далі очільник ГБ рапортує, що 
«принимает меры к предотвраще-
нию возможных враждебных дей-
ствий со стороны националистически 
настроенных лиц из числа крымских 
татар и других антиобщественных 
элементов».

Злочин № 7.
«Наявні матеріали свідчать про 

безперервні спроби Григоренко втяг-
нути у ворожу діяльність політично не-
зрілу молодь. У 1968-1969 рр. вияв-
лено коло 20 людей, яких він вико-
ристовує в антигромадських акціях, 
зокрема, для збирання підписів під 
наклепницькими документами.

Батько одного з таких знайомих 
Григоренка звернувся з проханням 
«притягнути Григоренка до відпові-
дальності, аби відгородити …молодих 
людей від шкідливого впливу цієї лю-
дини…»

Злочин № 8.
«Григоренко має намір розповсю-

дити серед інтелігенції ідею про необ-
хідність створення товариства «захис-
ту прав людини», яке могло б контро-
лювати діяльність таких організацій, 
як Головне управління місць покаран-
ня МВС СРСР і «забезпечувати від-
критий розгляд» у судах кримінальних 
справ на осіб, звинувачених у скоєнні 
злочинів, перебдачених ст.ст. 70 і 190 
ч.1 КК РРФСР.

Григоренко і найбільш близький 
йому за екстремістськими погляда-
ми Красін вирішили підготувати і на-
правити у відповідні інстанції листа, 
попередньо заручившись підписами 
Леонтовича, Сахарова, Симонова, Чу-
ковського, Каверіна, Ромма і Любімо-
ва, з проханням офіційно дозволити 
створення такого товариства, домо-
вились заснувати, не чекаючи відпо-
віді, у Москві, Києві та Ленінграді так 
звані «оргкомітети» і широко інформу-
вати про це громадськість через мож-
ливості «самвидаву».

Ініціатори чергової провокаційної 
затії думають, що подібні дії отримають 
підтримку з боку політично нестійких 
інтелігентів і активізують шкідливу ді-
яльність антигромадських елементів».

Злочин № 9.
«Кульмінаційним моментом у про-

тизаконній діяльності Григоренка, 
стало його рішення створити комітет 
на захист Яхимовича, заарештовано-
го в березні ц.р. органами прокурату-
ри Латвійської РСР… Очевидно, з цією 
метою він підготував і розповсюдив 
каналами «самвидаву» так звану «За-
яву з приводу арешту Яхимовича І.А.», 
датовану 23 березня 1969 р.

У заяві, зокрема, вказано: «…
Окрема людина ніщо для сталініс-
тів. З нею вони рахуватися не будуть. 
Вони зараз творять справи більшого 
масштабу – не рахуються з цілими на-
родами…»

І – як наслідок – «Враховуючи, 
що Григоренко, незважаючи на нео-

дноразові попередження, не припи-
няє своєї антигромадської діяльності, 
вноситься пропозиція притягти його 
до кримінальної відповідальності».

Далі був суцільний жах.
Генерала позбавляють волі, але не 

кидають до табору десь у Мордовії, де 
він міг би у товаристві своїх однодум-
ців й інших діячів національних, право-
захисних і інших рухів опору республік 
СРСР жити хоч і за ґратами, але точно 
вільніше, ніж на так званій «волі».

Ні, його запроторюють до психіа-
тричної лікарні, де комісії з професо-
рів і докторів наук визнають його хво-
рим на «психопатію». І це означає, що 
він підлягає примусовому лікуванню, 
фактично – катуванню – важкими лі-
ками, які роблять з людини рослину.

Світ бореться за звільнення Григо-
ренка. Радянські вчені стають паріями 
на всесвітніх форумах. Десятки органі-
зацій просять відпустити Григоренка, а 
також інших утримуваних у спецпсихлі-
карнях у вільний світ, де їм зможуть по-
ставити об’єктивні діагнози.

Але Кремль не піддається тискові, 
більше того – за посередництва Генрі 
Кіссінджера та інших «голубів» актив-
но включає Захід у політику «розряд-
ки». Що фактично зменшує обструк-
цію і світову реакцію на ганебний фа-

шизоїдний режим у Москві.
1974 року після звільнення з псих-

лікарні Григоренко повертається до 
правозахисної діяльності. Бере участь 
у Московській Гельсінській Групі, про-
довжує ставити перед владою і світо-
вими чинниками тему кримських татар, 
що робить його національним лідером 
цього розсіяного по Союзу народу.

У 1977 році йому дозволяють ви-
їхати на Захід. Щоб закрити за ним 
двері Радянського Союзу назавжди.

Позбавляють паспорта СРСР. Пи-
шуть про нього огидні брехливі статті 
у пресі. Але правда про генерала, ле-
генда про нього виявляється сильні-
шою за всі кремлівські брехні і парка-
ни. І коли комуністична імперія впала, 
то киримли, повертаючись додому, у 
своїх нових поселеннях відкривають 
вулички імені Генерала.

Не скажу, що сучасна держава у 
достатній мірі вшанувала життєвий по-
двиг цієї непересічної людини. Нехай і 
ця стаття буде не першою, але цеглин-
кою у пам’ятник козакові з Запоріжжя.

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, головний 

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

Закінчення. Поч. в № 155.

Генерал Петро Григоренко. Таврія, 
Москва, «психушка», Нью-Йорк

Корупція сто років тому: 
як обкрадали армію УНР і до чого це призвело

Українське зібрання у Празі, 1919 рік

Скромна могила великої людини на найбільшому українському цвинтарі 
у Північній Америці - Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі
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Місте через Сейм до с.Матіївка. Початок 20 століття

Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів Батурина

Село Василівка Новгород-Сівер-
ського повіту Чернігівської губернії 
(нині Середино-Будський район Сум-
ської обл.) знаходиться на лівому бере-
зі річки Уличка неподалік від села Ста-
ра Гута. Своєю появою це село завдя-
чує відомій батуринській родині Кочу-
беїв.

Бунчуковий товариш Василь Васи-
льович Кочубей (1728–1791), за запо-
вітом батька (1743), отримав у спадок 
село Стара Гута. Щоб значно розши-
рити успадковане володіння, в околи-
ці Старої Гути, заснував село, яке було 
назване на честь засновника – Васи-
лівка. 

Село оточене лісовим масивом, 
тому селяни здебільшого займались 
тут бондарством і отримували непога-
ний прибуток.

В описі Новгород-Сіверського на-
місництва (1779–1781) вказано: «Ва-
сильевка находится в собственнос-
ти В.В. Кочубея, который владеет в 
ней мельницей на реке Уличке о 2 ко-
лах и 11 хатами. В селе проживает 
11 обывателей со своими семьями, 
которые земледелием занимаются 
мало из–за недостатка пахотных зе-

мель, а промышляют изготовлением 
бондарных изделий. Продают их в Ста-
рой Гуте и Новой Гуте».

Наступним власником села Васи-
лівка став син засновника, глухівський 
повітовий маршал Василь Васильович 
Кочубей (1750–1800). Згідно відомос-
тей про кількість дворів і чисельність 
жителів села Василівка за 1799 рік ві-
домо, що в селі проживало 26 жителів. 
Це були ремісники: бондарі, ковалі, кот-
лярі, столярі, гутники.

В 1800 році Василь Кочубей рапто-
во помирає, а все майно, згідно запові-
ту, перейшло до дружини О. В. Кочубей 
(бл. 1762 – 1836).

У 1816 році Олена Василівна скла-
ла заповіт, а в 1826 році відбувся роз-
поділ майна між синами. Село Василів-
ка стало власністю Аркадія Васильови-
ча Кочубея (1790–1878). Через десять 
років (1836) право власності затвер-
див Глухівський земський суд. У 1859 
році, незадовго до скасування кріпос-
ного права, у Василівці налічувалось 
40 дворів, у яких проживало 60 чолові-
ків і 66 жінок. Більшість із них були крі-
паками і належали власнику села А. В. 
Кочубею.

У 1861 році Аркадій Васильович 
Кочубей втратив право на кріпосних 
селян, але залишив за собою великі 
земельні володіння. Селяни Василівки 
брали землю у тимчасове користуван-
ня і сплачували оброк (податок) у сумі 
9 крб. 

Після смерті власника всі землі пе-
рейшли у спадок до його сина Петра 
Аркадійовича Кочубея (1825–1892), 
а згодом власником став онук Василь 
Петрович Кочубей (1868–1940).

На сьогодні село з мальовничою 
назвою Василівка можна відшукати 
на мапі України. На його території про-
живає лише 37 жителів, які пам’ятають 
і бережуть історію заснування свого 
села.

Руслана ОГІЄВСЬКА
Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»

Засніжений січневий Петер-
бург 1837 року. На Мойці в муках 
помирає Олександр Пушкін, від 
смертельної рани внаслідок дуе-
лі. Лікуванням керує лейб-медик 
Миколи І, товариш поета Микола 
Арендт. Для консиліуму один за од-
ним прибувають найавторитетні-
ші лікарі, серед них Ілля Васильо-
вич Буяльський (06. 08. 1789 — 
20. 12. 1866). А як він пов’язаний 
з Черніговом?

Великі наукові відкриття нале-
жать всьому людству. Але їх авто-
ри мають свою Батьківщину. Ваго-
мий внесок у розвиток медичної 
науки внесли українці.

Говорить Ольга Травкіна, за-
відуюча відділом Національного 
архітектурно-історичного заповід-
ника «Чернігів стародавній»: «Біль-
шість лікарів в Росії були іноземці, 
в основному німці. Не було вітчиз-
няних медичних закладів, які б го-
тували медиків. Росія багато во-
ювала. І розвиток медичної науки 
в Росії почався тому, що потрібно 
було багато вітчизняних лікарів, 
які б лікували поранених на війні. 
Були великі шпиталі в Москві, Пе-
тербурзі, сухопутні, адміралтей-
ські. І саме при цих шпиталях поча-
лись створюватись перші медичні 
заклади вищого рівня – медичні 
школи. Але викладачі там були в 
основному іноземці. І взагалі вся 
медична література і викладання 
велося тільки латинською мовою. 
Тому треба було знайти студентів, 
освічених людей, які б знали ла-
тинську мову».

А в Україні були Києво-Мо-
гилянська академія, Переяслав-
ський, Харківський, Чернігівський 
колегіуми, в яких латину вивчали 
досконало. І тому Росія звертаєть-
ся до випускників цих навчальних 
закладів із запрошенням продо-
вжити освіту в медичних школах.

Ольга Травкіна: «Присилали 
до нас українців, які вже там, в Ро-
сії, навчалися, які агітували і наби-
рали студентів. Були чималі пільги. 
По-перше, платили гроші за відря-
дження – 10 карбованців. Потім 
студентам пропонували стипен-
дію, квартири, харчі і навіть слуг. 
Бо бракувало лікарів. Тому багато 
наших студентів їхали туди і вчили-
ся в цих медичних школах. Стро-
ки навчання були від 5 до 7 років. 
Вони отримували звання спочат-
ку підлікаря, потім лікаря, потім 
штаб-лікаря, робили таку медичну 
кар’єру».

…За його анатомо-хірургічни-
ми таблицями навчалися у серед-
ині ХІХ століття лікарі Європи та 
Америки. До нього за допомогою, 
як до лікаря, зверталися високі 
державні мужі, зверталися багаті 
і бідні. Він посідає достойне місце 
в історії української медицини. Це 
наш земляк – Ілля Васильович Бу-
яльський.

Ольга Травкіна: «Ілля Васи-
льович Буяльський народився в 
селі Вороб’ївка Новгород-Сівер-
ського повіту. Спочатку навчався 
в Новогород-Сіверському приход-
ському училищі, потім в Чернігів-
ській семінарії, яку й закінчив.

Рід Буяльських походив із за-
порозьких козаків. Батько Іллі був 
сільським священиком і мав дво-
рянський чин. Він дотримувався 
суворого способу життя – не па-
лив і не вживав спиртного. Ілля, 
уявіть собі, був 17-ю дитиною у ро-
дині.»

9 років навчання у старовин-
ному місті над тихоплинною Дес-
ною пробудили у хлопця потяг до 
знань. Особливо до математики, 

малювання та креслення. Семіна-
рист Буяльський навіть працював 
у губернського архітектора крес-
лярем і хотів присвятити себе жи-
вопису чи архітектурі. Він мріяв 
податися до академії мистецтв. 
Та життя розпорядилося інакше. 
За порадою батьків, юнак вступає 
до московського відділення ме-
дико-хірургічної академії, а через 
рік переводиться до петербурзь-
кої медико-хірургічної академії до 
свого двоюрідного дядька Петра 
Загорського.

Ольга Травкіна: «Загорський 
був із села Понорниці, зараз це Ко-
ропський район, тоді було Новго-
род-Сіверське намісництво. Його 
батько помер, і він змушений був 
кинути навчання в Чернігівському 
колегіумі, потім виїхав до Петер-
бурга і став провідним патолого-
анатомом, професором. Він очо-
лював кафедру патологоанатомії 
Петербурзької медико-хірургічної 
академії, створив там кабінет ана-
томії. Видав перший підручник з 
анатомії не латиною, а російською 
мовою. Коли був 50-річний його 
ювілей, він уже був широко відо-
мим вченим. На його ювілеї були 
присутні Пушкін, Крилов. Була від-
лита золота медаль на його честь, 
створена стипендія».

Буяльський був одним із кра-
щих студентів. І Петро Загорський 
вбачав у ньому свого наступника. 
Згодом він передає йому свою ка-
федру та анатомічний кабінет.

Марія Загорулько, викладач 
латинської та англійської мов, фі-
лософії та культурології Чернігів-
ського медичного коледжу: «Ілля 
Васильович Буяльський був при-
значеним медиком-оператором. 
На той час це значило, що він був 
хірургом і міг зробити операцію 
на судинах так, як ніхто інший. Він 
володів винятковим мистецтвом 
перев’язування судин, накладан-
ні лігатур і у відповідальний мо-
мент міг гарно зупинити кровоте-
чу. У 1817 році Іллю Васильовича 
Буяльського призначили ад’юнкт-
професором Петербурзької ме-
дико-хірургічної академії за його 
визначні заслуги. Буяльський 
був нагороджений орденом свя-
тої Анни ІІІ ступеню за свої досяг-
нення. І у 1842 році його було при-
значено академіком Петербурзь-
кої медико-хірургічної академії. 
Ми можемо сказати, що він від-
повідав таким принципам, кри-
латим латинським фразам «Vivere 
est militare», «Vivere est cogito 
are», тобто «Жити – це боротися», 
«Жити – це думати».

…Всі закони біблійної етики, 
що були закладені під час навчан-
ня у філософському класі Черні-
гівської духовної семінарії, супро-
воджували Буяльського протягом 
життя. І не зважаючи на надзви-
чайну зайнятість, він більше 30 ро-
ків безкоштовно консультував у 
Мар’їнській лікарні для бідних.

Ілля Васильович не покидав 
і свого юнацького захоплення – 
малювання. Він викладав ана-
томію у Петербурзькій академії 
мистецтв.Статуя «Лежаче тіло» і 
сьогодні є чудовим посібником 
для вивчення анатомії. Буяль-
ський зняв форму заморожено-
го тіла, а скульптор Петро Клодт 
відлив його у бронзі. Лекції про-
фесора із задоволенням слухав і 
Тарас Шевченко, про що він зга-
дує у повісті «Художник». Збере-
глися малюнки Кобзаря на лек-
ції з анатомії, де зображений 
Буяльський під час викладання 
остеології, та анатомічний ма-
люнок зроблений на одній з його 
лекцій.

Крім службового і громадсько-
го визнання, вчений був прекрас-
ним сім’янином. Життєві радощі й 
тривоги ділив з вірною дружиною 
Марією Петрівною, уродженою 
Дросард. Вони мали 6 дітей. Про їх 
долю нам нічого невідомо.

Ілля Буяльський прожив 77 ро-
ків. Він стверджував, що Бог по-
дарував людині життя не для того, 
щоб знищувати його шкідливими 
звичками, його треба цінувати і 
берегти. І здоров’я слід шукати не 
в ліках, а в способі життя, в праці 
на благо ближнього.

Сучасні чернігівці шанують 
пам’ять свого видатного земляка. 
Адже тут проходили його юнацькі 
роки. І саме тут він здобув першу 
ґрунтовну освіту. 

Медичний коледж. Старовин-
на місцева оаза підготовки май-
бутніх медичних працівників. Сту-
денти не тільки знайомляться з 
матеріалами життя та діяльнос-
ті Буяльського, а й вивчають його 
творчу спадщину.

Наталія Кульчицька, канди-
дат медичних наук, викладач хі-
рургії: «Ілля Васильович Буяль-
ський – не просто хірург, він Люди-
на з великої літери, митець у своїй 
спеціальності. Адже всі оператив-
ні втручання, а їх було виконано 
понад 2 тисячі, були успішними, фі-
лігранними. З-під пера його руки 
вийшло понад 100 праць, якими 
користуються і в сьогоденні».

Звичайно, сьогодні медицина 
— це сучасні технології та новітні 
матеріали. Але зважимо на час, в 
якому жив учений. Не легко було 
стверджувати себе і виборювати 
право на власну думку.

Анна Матвієнко, студентка 
ІІІ курсу медичного коледжу: «Ви-
вчаючи предмет медсестринство 
в хірургії, ми згадуємо видатного 
хірурга – Буяльського Іллю Васи-
льовича. Він дуже багато зробив 
для вивчення хірургічного інстру-
ментарію. Під його назвою є ло-
патка Буяльського. Нею користа-
ють і сьогодні, це інструмент для 
захисту тканин від ушкодження».

Олена Бойко, студентка ІІІ 
курсу медичного коледжу: «Буду-
чи справжнім новатором, Ілля Бу-
яльський одним із перших винай-
шов загальну анестезію – це ефір 
з хлороформом. Також він винай-
шов і застосував свій метод баль-
замування».

Сучасні вчені на основі ар-
хівних документів дослідили, що 
у Пушкіна був шанс вижити. І цей 
шанс міг би дати Ілля Васильович 
Буяльський, висококваліфікова-
ний хірург того часу. На жаль, було 
занадто пізно. Та саме його запро-
шення для лікування поета було 
яскравим свідченням великого 
авторитету медика.

Телеканал «Новий Чернігів»

Ілля Буяльський – видатний 
лікар з Чернігівщини Василівка родини Кочубеїв

Аркадій Васильович Кочубей (1790–
1878 рр.). Фото середини XIX ст.

Млин на річці Снов. Фото М.Бакая. Початок 20 століття
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Фотоархів

12 липня виповнилося 120 ро-
ків від дня народження молодшої 
доньки класика української літера-
тури Михайла Коцюбинського – Іри-
ни Коцюбинської.

Вона народилася в Чернігові 
1899 року. Її хрещеними батьками 
стали відомі громадські діячі Фео-
досія Степанівна Шкуркіна-Левиць-
ка та Ілля Людвигович Шраг - друзі 
родини Коцюбинських.

Ірина зростала допитливою та 
мрійливою дівчинкою, яку цікавило 
все навколо, особливо ж її вабили 
таємниці батькової творчості

«Мене цікавило буквально 
все, що стосувалося батька. Як він 
пише, на якому папері, якою руч-
кою, як сидить у кріслі... Непомітно 
я пробиралась у передпокій біля ві-
тальні, забивалась в темний куток 
між дверима, і звідси, через скляні 
двері вітальні, спостерігала за всім, 
що там відбувалося. Іноді, сидячи 
на сундучку, я писала на якомусь 
неможливому отруйно-оранжевому 
папері вірші».

Коли діти стали дорослими, й 
Ірина розповідала братам та се-
стрі окремі подробиці з життя бать-
ка, вони дивувалися, не розуміючи, 
звідки їй відомі ці деталі та факти. 
«Не інакше, як підглядала?», роз-
питував Юрій. Так воно й було на-
справді.

Швидко пролетіло щасливе ди-
тинство, а за ним і навчання в Чер-
нігівській жіночій гімназії, по закін-
ченні якої Ірина деякий час працю-
вала в земській управі. У 1918 р. 
вона одружилася з Аврамом Ме-
трик-Данішевським.

Складні то були часи. У 1919 
році Ірина Михайлівна з маленьким 
сином змушена була евакуюватись 
з Чернігова, кілька років жила в ро-
сійських містах Казані та Сарапу-
лі, а після повернення в 1922 р. — 
довелося з родиною помандрувати 
Україною: рідний Чернігів, Проску-
рів, Полтавщина, Харків, Київ... До-
водилося працювати на різних ро-
ботах, аби якось вижити.

Ще перебуваючи в Казані, пе-
режила смерть старшого сина Юрія, 
який помер, захворівши на сухоти, 
не доживши й до 4-х років. Згодом 
були безпідставні звинувачення та 
страта в 1937-му сталінським режи-
мом обох братів. Після чого з тав-
ром члена родини «ворогів народу» 
важко було влаштуватися на будь-
яку роботу.

З фронтів Другої світової ві-
йни не повернувся чоловік. Остан-
ні відомості про нього мала у жовтні 
41-го.

Але ця мужня жінка витрима-
ла всі удари долі, ніколи не схиляла 
голови. Через все життя пронесла 
славне прізвище свого батька. На-
віть тоді, коли її високе чоло в оре-
олі шляхетної сивини було безхмар-
ним, а ясні очі всміхались, навіть у 
такі хвилини на її чолі лежало тихе 
сяйво доброї і світлої пам’яті про 
батька, той тихий і невловимий для 
поверхового погляду відсвіт прожи-
того й пережитого, передуманого й 
перебаченого протягом життя.

Після війни вона працювала 
суддею одного з районів Києва, а 
згодом – директоркою будинку лі-
тераторів у столиці України.

Коли у грудні 1956 р. Ірина Ми-
хайлівна очолила колектив Черні-
гівського музею свого батька, від-
разу з головою поринула у роботу. 
Юристу за фахом, їй нелегко було 
опановувати малознайому доти му-
зейну справу, але освоївши її, І. М. 
Коцюбинська дуже багато зроби-
ла для поповнення фондів музею, 
побудови нової літературної екс-
позиції, відтворення меморіально-
го будинку. Вона наче вдруге наро-
дилася. По-перше, вирішила мак-
симально наблизити оформлення 
меморіальних кімнат до «первісно-
го» вигляду, коли там мешкав М. Ко-
цюбинський з родиною. Для цього 
вона тривалий час розробляла ес-
кізи їхнього інтер’єру. Радилася зі 
своїми давніми подругами, щось 
пригадувала.

Багато часу і сил вклала Іри-
на Коцюбинська у підготовку і про-
ведення науково-практичних кон-
ференцій, що були присвячені жит-
тю та творчості Михайла Коцю-
бинського, відновила проведення 
«літературних субот», активно спіл-
кувалася з літературно обдарова-
ною молоддю.

Музей стає центром українства 
в зрусифікованому Чернігові: при-
їжджають письменники, науковці, 
студенти з багатьох республік для 
вивчення творчості М. Коцюбин-
ського, а екскурсійні групи – огля-
нути музей.

Всі урядово-партійно-диплома-
тичні делегації теж приводили до 
музею, щоб продемонструвати, що 
українська мова, культура і літе-
ратура існують, бо ось який музей 

українського письменника є в Чер-
нігові, він процвітає, він будується, 
розширюється.

Стараннями Ірини Михайлівни 
збудовано нове триповерхове при-
міщення для літературної експози-
ції музею, яке було введено в екс-
плуатацію вже після її смерті. А це 
було дуже непросто, отримати 270 
000 рублів, які на середину 70-х рр. 
минулого століття (вартість будівни-
цтва на момент, коли почалося зве-
дення приміщення) були дуже вели-
кими коштами.

За сприяння та ініціативи Ірини 
Михайлівни видано не один науко-
вий збірник. Вона опублікувала по-
над 60 статей різної тематики. Осо-
бливе ж місце в її творчому дороб-
ку займають дві книги: «Спогади і 
розповіді про М. Коцюбинського» 
(1965) та «Михаил Коцюбинский» із 
серії «ЖЗЛ» (1969).

А 1968 р. Ірина Михайлівна стає 
членкинею Спілки письменників 
України за рекомендацією Олеся 
Гончара та Петра Панча. Самовід-
дану працю на музейній ниві було 
відзначено орденом «Знак Поша-
ни». 1969 р. до 70-річчя від Дня на-
родження І. М. Коцюбинській було 
присвоєно звання «Заслужений 
працівник культури».

Звичайно, Ірина Михайлівна 
мала непростий характер, іноді мо-
гла не погодитися з думкою інших, 
якщо ці думки не збігалися з її уста-
леними поглядами. Мала непорозу-
міння з племінником Юлієм Рома-
новичем, через що він покинув ро-
боту в музеї. Але Ірина Коцюбин-
ська була фанатично віддана своїй 

справі. До останнього подиху вона 
була заклопотана музейними про-
блемами, перспективами його роз-
витку.

А 8 листопада 1977 року її не 
стало. Похована Ірина Михайлівна 
на чернігівському цвинтарі Яцево. 
Поруч покоїться прах її сина - Фло-
ріана Аврамовича Коцюбинського, 
відомого скульптора, Заслужено-
го діяча мистецтв України. Саме він 
виконав бронзове погруддя матері 
на її могилі.

Велика подвижницька праця 
Ірини Коцюбинської, людини фа-
натично відданої музейній справі, 
назавжди доброю пам’яттю зали-
шиться в серцях вдячних нащадків.

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ, 
директор Чернігівського 

літературно-меморіального 
музею-заповідника 

М. М. Коцюбинського

Ірина Михайлівна Коцюбинська

Ірина Михайлівна Коцюбинська 
з сином Флоріаном

Це невигадана історія про нашого 
земляка, який потрапив під жорна репре-
сій сталінського режиму. Трагічно склала-
ся доля уродженця села Красне Чернігів-
ського району, старшого матроса Чорно-
морського флоту Бондаренка Івана Сте-
пановича. Він у 1949 року висловив своє 
невдоволення щодо радянського режи-
му в листі до міністра Збройних Сил СРСР, 
маршала Радянського Союзу О. М. Васи-
левського. 

Цього року краєзнавці Чернігівського 
району продовжили вивчати архівні спра-
ви доль репресованих земляків. Автор 
цих рядків обрав для дослідження спра-
ви репресованих жителів села Красне. У 
архіві Управління Служби безпеки Украї-
ни по Чернігівській області я натрапив на 
більш ніж 200-сторінкову слідчу справу 
щодо старшого матроса Чорноморського 
флоту із с. Красне Бондаренка Івана Сте-
пановича (ГДА СБ України, м. Чернігова, 
Спр. 14459-п).

Зі справи стало відомо, що Іван Бон-
даренко народився 1927 року в селі 
Красне Олишівського району. Його брата 
в роки Другої світової війни розстріляли 
нацистські окупанти, оскільки був комсо-
мольцем. Сестру в період окупації насиль-
но відправили до Німеччини. Після повер-
нення на батьківщину її було засуджено 
Олишівським судом за крадіжку зерна до 
8 років позбавлення волі. 

1944 року Івана Бондаренка призва-
ли на військову службу під Житомир. Піс-
ля закінчення війни направили на Чорно-
морський флот. У жовтні 1947 року Бон-
даренко вже служив на Камчатці в суд-
норемонтному батальйоні, де працював 
слюсарем.

В архівній справі є відомості, що 1949 
року мати Івана Бондаренка втопилася в 
колодязі, й син звернувся до керівництва 
з метою отримання відпустки, але йому 
відмовили. Тому в жовтні 1949 року, пере-
буваючи в емоційному запалі, Іван Бонда-
ренко написав анонімного листа міністру 
Збройних Сил СРСР О. М. Василевському.

Пошуком автора листа займалася 
контррозвідка Міністерства державної 

безпеки військової частини № 59007. Піс-
ля тривалих пошуків 28 жовтня 1950 року 
Івана Бондаренка заарештували.

На початку листа автор критикує кни-
гу працівниці американського посоль-
ства в Москві Анабель Бюкар «Правда 
про американських дипломатів» «Я про-
читал книгу Анабеллы Бюкар «Правда об 
американских дипломатах». Эта книга на-
писана очень неправдиво. В её составе 
участвуют русские дипломаты, шпионы и 
агенты русской разведки. Автор книги А. 
Бюкар, как я вижу, сама ищет карьеры, 
обвиняя американских дипломатов».

Також Іван Бондаренко негативно 
висловлювався про політзаняття: «Всем 
отвратительно слушать эти вымыслы и 
выдумки. Сколько служит политработни-
ков и работников особого отдела. Это всё 
убыток русскому народу, который стонет. 
Возьмите рабочих и крестьян, сколько 
на их шеях сидит бездельников, которые 
за свой дурман получают хорошее 
жалование».

Далі Бондаренко пише про склад-
не становище робітників і селян у Радян-
ському Союзі: «А сколько в России наро-
ду крестьян и рабочих, которые не имеют 
даже куска хлеба в настоящий день». Ав-
тор листа торкається теми безправного 
становища солдатів і матросів: «Военнос-
лужащий имеет право жениться на ком 
хочет, но это запрещено матросам и сол-
датам на Камчатке да и вообще в России. 
Военнослужащие матросы имеют право 
на два отпуска на протяжении 30 суток, 
но этого нет. Матрос выйдет на берег и 
познакомится с девицей, за опоздания 
судят. Держат 8 лет в тюрьме… Армия и 
Флот падают духом».

Завершується лист зверненням до 
міністра: «То, что я тебе пишу, ты не пове-
ришь, поверишь только тогда, когда оста-
нешься жив после войны с Америкой, Ан-
глией, Италией, Францией».

Під час допиту свідків стало відомо, 
що хоча І. Бондаренко був недисциплі-
нованим солдатом, але мав нагороди: 
«30 лет Советской Армии и Флота», «За 
Победу над Германией», «За Победу над 
Японией».

Свідки розповідали, що в розмові з 
ними Іван Бондаренко стверджував: ра-
дянські письменники мало пишуть у своїх 
творах про службу матросів. Усі говорять 
про безробіття у США, але безробітні аме-
риканці отримують допомогу в розмірі 2 
доларів, і вони живуть не гірше від радян-
ських робітників.

Свідок Тетерін на допиті говорив, що 
наприкінці жовтня – на початку листопа-
да 1949 року Іван Бондаренко, прочитав-
ши йому уривок з книги О. І. Купріна, де 
розповідалося, як офіцери царської ар-
мії били солдатів, сказав, що хоча в ра-
дянській армії солдатів і не б’ють, але різ-
ниці між царською і радянською арміями 
немає.

Під час обшуку в Івана Бондаренка 
вилучили зошит, в якому містився запис із 
критикою радянського кіномистецтва: «Я 
лично смотрел кинокартины, и мне попа-
дались такие, что плакать хочется, когда 
смотришь и сравниваешь с действитель-
ностью. И это только потому, что в насто-
ящее время нет и никто не поможет не 
отобразить действительности. И толь-
ко можно всё это объяснить тем, что ис-
кусство в настоящее время создано ка-
рьеристами. И они всё искусство держат 
в своих руках. Товары доступны тем, кто 
замазывает глаза правительству. Служ-
ба – ад. Законы ничуть не выполняются».

За вироком військового трибуналу І. 
С. Бондаренка засудили до позбавлення 
волі на 10 років у виправно-трудовому та-
борі. У зв’язку з амністією після смерті Й. 
Сталіна 1954 року Іван Бондаренко був 
звільнений від покарання.

Таким чином, правдиві висловлюван-
ня про життя простих людей і солдатів ра-
дянської армії не могли залишатися поза 
увагою каральних органів. Будь-які кри-
тичні думки інакодумців щодо радянської 
влади ставали основними аргументами 
для знищення незгодних. А стосовно долі 
маршала О. М. Василевського — передба-
чення Івана Бондаренка не здійснилося.

Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів, Чернігівський район

Єврейська швейна школа «Труд». Знаходилась 
у Чернігові.

У закладі навчалися діти-сироти та діти з найбільш 
нужденних єврейських сімей. На початку 20-х років ХХ 
століття у школі швацьке ремесло вивчали 111 дівчаток. 
Їх навчали 15 вчителів.

Фото 1920-х років.

Хата розкуркуленого в 30-х роках голови ви-
конкому Звеничівської сільської ради Олексан-
дра Яковича Кужільного. Село Звеничів, Тупичів-
ський (нині Ріпкинський) район Чернігівщини.

Фото 60-х років з колекції чернігівського журналіста 
Івана Кужільного.

Олександр СОЛОМАХА
Спільнота «Історія, як вона є…»

«Повіриш тільки тоді, 
коли залишишся живим після війни…»
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Література й кіно Польщі

16

Наша газета продовжує цю ру-
брику про літературу Польщі і екра-
нізацію її творів. У № 151 ми розпо-
віли про повість Ярослава Івашкеви-
ча «Панни з Вілько» і екранізацію — 
однойменний фільм Анджея Вайди. В 
№ 154 про роман Генріка Сенкевича 
«Потоп» і однойменний фільми Єжи 
Гоффмана. 

Видатний польський письменник 
Болєслав Прус (це літературний псев-
донім, під яким творив Олександр 
Гловацький (20. 08. 1847 — 19. 05. 
1912) народився в містечку Грубешів 
поблизу Любліна, помер у Варшаві. 

З родини збіднілого шляхтича. 
Рано осиротів. Зовсім юним брав 
участь у Польському повстанні 1863 
— 1864 років, за відновлення неза-
лежності країни, проти Росії, яка на-
прикінці 18 століття разом з двома ін-
шими імперіями поділила і загарбала 
Польщу. Був поранений, взятий в по-
лон російськими військами, потім від-
пущений. Але 1864 року знову був за-
арештований і ув'язнений на 3 місяці.

По закінченні ліцею в Люблі-
ні вступив на фізико-математичний 
факультет Головної школи у Варша-
ві (1866–1868). Залишив навчання 
через матеріальні проблеми. Згодом 
став співпрацювати з варшавськими 
газетами, був редактором журналу 
«Новини».

Інтереси Пруса у цей період були 
вельми розмаїтими: він читав книги з 
економіки, психології, історії, філосо-
фії, фізіології, цікавився малярством.

Творчу діяльність почав у 1872 
році гуморесками, статтями та фейле-
тонами у варшавських журналах. Зго-
дом з'являються його реалістичні опо-
відання з життя народу — «Жилець з 
горища», «Палац і халупа», «Сирітська 
доля», «Михалко», «Антек». Перший ве-
ликий твір Пруса — повість «Форпост» 
(1885), головним героєм якої є селя-
нин.

В 1887 Болеслав Прус почав писа-
ти свій знаменитий твір — соціально-
психологічний роман «Лялька», який 
закінчив 1889 року. Наступний соці-
ально-психологічний роман «Еманси-
повані жінки» (1890–1893). 

Одним із найвідоміших творів 
письменника є історичний роман «Фа-
раон» (1894–1895), де повністю про-
явилась ерудиція письменника і його 
інтерес до історії. Але Стародавній 
Єгипет у романі стає алегорією сучас-
ної письменнику Польщі. 

В 1908 році письменник пише ро-
ман «Діти».

Отже, роман «Лялька», один з 
шедеврів польської і загалом євро-
пейської літератури. Твір вразив су-
часників широтою охоплених тем, об-
разів, багатством змісту. Це соціаль-
на епопея Польщі другої половини 19 
століття.

Все це, звичайно, вірно, але вва-
жаю роман одною з кращих книг євро-
пейської літератури про любов. 

Головний герой роману — Станіс-
лав Вокульський, котрий походить з 
давнього, але збіднілого шляхетського 
року. На момент початку роману йому 
47 років. Позаду нелегкі, бідні дитин-
ство, юність, праця дрібним службов-
цем у багатому варшавському галан-
терейному магазині, де він дослужив-

ся до помічника його власника. По 
смерті цього купця Станіслав одру-
жується на його вдові, розуміючи, що 
оточуючі скажуть, що одружився «на 
грошах». Врешті так і вийшло: по смер-
ті дружини він став власником цьо-
го магазину. Доволі швидко завдяки 
енергії, підприємливості значно збіль-
шив свої статки. 

Життя розділила участь Вокуль-
ського у Польському повстанні 1863—
1864 років. Після його поразки він, як 
і тисячі поляків, був засланий у дале-
ку Сибір.

Відбувши заслання, Вокульський 
повертається у Польщу.

Шляхтич уже повністю стає куп-
цем і доволі успішним. Великі статки 
набуває на доволі ризикованих воєн-
них поставках на терен Балканської 
війни. З великим капіталом Вокуль-
ський повертається до Варшави. З 
цього, власне, починається дія рома-
ну, а це 1877 — 1878 роки. 

На час відсутності Вокульсько-
го магазином керує добрий друг і со-
ратник Станіслава, старший на кілька 
років пан Ігнацій Жецький. Цей керу-
ючий справами фірми — третій голо-
вний герой роману, старий «кавалєр», 
тобто нежонатий, людина доброї душі, 
романтик, котрий колись теж пово-
ював на боці поневолених народів. 
«Щоденник старого суб’єкта» (так на-
зивалася його посада у фірмі), яким 
багаторазово перемежовується пря-
ма оповідь від автора, блискуче допо-
внює атмосферу сюжету.

Вокульський з головою поринає у 
бізнес, як тепер би сказали. Причому, 
для блага рідного краю пробує долучи-
ти до нього не лише купців — поляків і 
євреїв, але й «вершки суспільства», ор-
ганізовує торгову спілку. Та все мар-
но, ці «вершки» — в основному, арис-
тократія, яка в більшості розорилася, 
живе лише спогадами про славне ми-
нуле шляхти і нездатна до конкретної 
роботи. Це зіткнення ідеаліста Вокуль-
ського зі світом аристократії є одною з 
пружин сюжету. 

Але в цій пружині, як віддзерка-
лення цього зіткнення двох світів, є і 
головна пружина, стрижень роману. 
Це неймовірне кохання Станіслава 
Вокульського до Ізабелли Лєнцької, 
аристократки, доньки графа. Божевіл-
ля цього кохання видно неозброєним 
оком, хоча б очима того таки Жецько-
го. Як сказано в романі, «коли чоло-
вік дивиться на жінку, диявол надягає 
йому рожеві окуляри». Вокульський 
фанатично сліпий у своєму коханні до 

світської красуні.
Ізабелла — третя головна герої-

ня роману. Їй далеко за 20, вік, як на ті 
часи, давно зрілий для заміжжя. Але, 
як на зло, претенденти на її руку тра-
пляються нікчемні, мисливці за граф-
ськими титулом або грошові мішки. го-
тові прикупити романтичну Ізабеллу. 
Втім, вона й сама не знає, чого і кого 
хоче, ця «лялька» великосвітських са-

лонів. Цитата з роману: «Світ салонів 
пані Ізабелла любила не на життя, а на 
смерть, і вийти з нього могла хіба що 
в могилу». 

Ізабелла тривалий час з погордою 
ставиться до почуттів Вокульського, 
цього «купця», як зневажливо каже 
подрузі. І лише чи то стомлена чекан-
ням гідної, як на її думку, партії, чи під-
корена таки цими почуттями Вокуль-
ського, чи прагнучи його багатством 
фактично порятувати збіднілу граф-
ську родину, погоджується на шлюб. 

Але Ізабелла, за звичкою, не 
може відмовитися від залицянь та-
ких, як її кузен альфонс Старський, ко-
трий у жінках бачить лише розвагу або 
гроші. Прозрілий Вокульський напе-
редодні шлюбу пориває з Ізабеллою. 
Причому, у фіналі роману просто таєм-
ниче зникає. І лише романтик Жець-
кий вірить, що Стах не покінчив само-
губством, а колись, через роки, знову 
повернеться. 

Такий сюжет цього роману про ве-
личезне і трагічне кохання, яке не змо-
гло вміститися у жорстокий і байдужий 
до нього світ. Далі подаються цитати з 
роману. 

Але тепер про фільм. Власне, екра-
нізація роману була не одна. В Польщі 
у 1968 році був знятий двосерійний 
фільм «Лялька», режисер Войцех Хас. 
Роль Ізабелли виконала легендарна 
польська актриса Беата Тишкевич. 14 
серпня їй виповнюється 81 рік. 

Пані Беата походить давнього 
аристократичного роду Тишкевичів, на-
родилася в передмісті Варшави Віла-
нув, де знаходиться колишня королів-
ська резиденція з чудовими палацом і 
парком. В кіно дебютувала у 16 років. 
Вийшла заміж за знаменитого згодом 
режисера Анджея Вайду. Шлюб три-
вав усього 5 років, у ньому народила-
ся донька, тепер теж актриса. У Вай-
ди пані Беата знялася у трьох філь-
мах, в тому числі культовій картині «По-
піл». Згодом знімалася у таких відомих 
польських режисерів, як Анджей Жу-
лавський, Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофф-
ман. Чимало знімалася у Болгарії, Угор-
щині, СРСР. Вийшла заміж за француза 
і якийсь час жила у Франції Але вже 
більш як 30 років тому повернулася у 
Варшаву. Веде активну творчу і гро-
мадську діяльність. Той фільм «Лялька» 
теж став помітним явищем кіно. 

Та зараз розповідь про поль-
ський телевізійний серіал «Лялька», 
який у 1977—1978 роках зняв режи-
сер Ришард Бер (1933 – 2004). 

Зняв з повагою до попереднього 
фільму і, звичайно, з великим пієте-
том до екранізованого роману. Вели-
ка за обсягом книга завдяки 10-ти се-
ріям фільму була відтворена прекрас-
но. Натурні зйомки відтворили Варша-
ву 100-річної давнини, гарна музика 
Анджея Курилевича. І добірний актор-
ський ансамбль. 

Роль Вокульского блискуче зіграв 

популярний актор польського театру і 
кіно Єжи Камас (1938— 2015).

Ізабеллу Лєнцьку зіграла не менш 

популярна Малгожата Браунек. Про 
неї вже сказано у попередній публіка-
ції нашої рубрики, у № 154, в розпові-
ді про фільм «Потоп», де актриса зігра-
ла головну роль шляхтянки Оленки Бі-
левич. 

Але також адресую читача до № 
93 нашої газети, за 15. 12. 2016, який 
знайдете на її сайті. Там моя публі-
кація «Зла іронія долі» — про непро-
сту долю Малгожати Браунек і ще од-
ної популярної актриси — Барбари 
Брильської, про те, як переплелися 
їхні творчі і життєві дороги.

Роль Ігнація Жецького зіграв 
польський актор Броніслав Павлік 
(1926 —2002). І це стало блискучим 
тріо головних образів роману і фільму. 

* * *
У Польщі давно склався культ ро-

ману «Лялька». На одній з центральних 
вулиць столиці — Краківське Перед-
містя, яка веде до Старого Міста, ви 
побачите на будинках цікаві пам’ятні 
таблички. В цьому районі відбувалися 
головні епізоди роману, тут мешкав до 
самої смерті й Болєслав Прус. Так от, 
на табличках прочитаєте, що тут «меш-
кали» такі-то герої роману. Звичайно, 
це своєрідний історико-культурний 
прийом — увічнювати, власне, приду-
маних літературних героїв. І це доволі 
рідкісне явище — знак любові до цих 
героїв, цього твору.

А ще у скверику по цій вулиці, не-

подалік від будинку Болєслава Пруса, 
пам’ятник письменникові. Він своєрід-
ний уже тим, що без п’єдесталу. На від-
міну від розташованого неподалік ве-
личного пам’ятника ще одному генієві 
— Адамові Міцкевичу. То ж Болєслав 
Прус наче щойно вийшов з дому на 
прогулянку зі своїм милим песиком. 
Буваючи у Варшаві, я завжди ходжу 
цими місцями, читаю ці дошки. І ось 
моє фото цього пам’ятника. 

І тут все дихає історією. Неподалік 
пам’ятник Миколаєві Копернику. А бук-
вально навпроти, у Костьолі Святого 
Хреста, всередині, вмуроване в стіну 
серце Фредеріка Шопена. Геній музи-
ки мусив доживати в еміграції у Фран-
ції, де й похований у Парижі, але своє 
серце заповів поховати у Варшаві. 

Петро АНТОНЕНКО

На фото — актори у трьох 
головних ролях фільму

Болєслав Прус, «Лялька»: сага неймовірного кохання
З роману Болєслава 

Пруса «Лялька»
Говорить автор і його герої 

Смерть не кидається на сміли-
вих, а тільки зупиняється проти них, 
як злий собака, і дивиться зелени-
ми очима: чи не замружить люди-
на очі.

Ніколи не заважайте самогуб-
цям!

Найміцніші стосунки 
зав'язуються на полі бою.

Благородне походження — не 
заслуга тих, кому воно дістається.

Іноді одне слово змінює не тіль-
ки плани, але і самих людей. 

Слабкі завжди платять за чва-
ри між сильними.

Господи, якщо ти є, спаси мою 
душу, якщо вона в мене є. 

Він дає гроші, через те й обе-
режний. Поки давав тільки слово, 
був сміливіший. 

Щоб підкорювати жінок, потріб-
но володіти неабияким нахабством 
і безсоромністю.

Що за клята доля — ні до чого 
не прив'язатися, нічого не хотіти і 
все розуміти! 

«Так ось воно, моє щастя? — ду-
мав він. — Що є, того я не хочу, а чі-
пляюся за те, що не дається в руки.»

Багато страшних злочинів на 
світі, але, може, найстрашніший — 
задушити любов

«Як це нерозумно, — думав він, 
— перебувати в залежності від од-
нієї людської істоти! Адже для неї я 
працював, про неї думав, заради 
неї живу.»

Щастя кожен носить у самому 
собі.

Найстрашніша самотність — не 
та, яка оточує людину, а порожнеча 
всередині неї.

Загалом жінки шляхетніші чо-
ловіків, вони менше грішать проти 
моральності, та й жертвують собою 
набагато частіше.

Дурне життя! Метаємося сві-
том, у гонитві за примарою, яку но-
симо у своєму серці, і тільки коли 
вона звідти зникне, бачимо, що це 
було божевіллям.

Чи не краще кинути серце на 
розтерзання голодним псам, ніж 
подарувати його жінці, яка навіть і 
не здогадується, як велика різниця 
між цими людьми і мною!

Але що поробиш, людині так 
важко повірити в щастя.

Може, справді, як каже леген-
да, наші душі колись давно, багато 
віків тому, були одним цілим? 

Жінки підкоряються тільки тим, 
хто їх міцно тримає в руках, в той же 
час потураючи їхнім примхам.

Після першої нас чекає сто ін-
ших, а після сто першої — вже ні-
чого.

Бувають жінки, як, втім, і чоло-
віки, — з душевним вадою, які не 
вміють любити нічого, крім власних 
швидкоплинних примх. Це такий же 
недолік, як глухота, сліпота або па-
раліч, тільки менш очевидний.

Для чоловіка улюблена жінка 
— святиня, вівтар. Правильно чи ні, 
проте це так. І ось, коли перший зу-
стрічний авантюрист наближається 
до цієї святині, як до стільця, і пово-
диться з нею, як зі стільцем, а свя-
тиня мало не в захваті від такого 
поводження, тоді ... розумієте? По-
чинаєш підозрювати, що вівтар-
то і насправді — всього 
лише стілець.

Ришард Бер
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У світі цікавого

Мідні вироби добре очищаються від 
бруду за допомогою зрізу сирої картоплі, а цибули-
на допоможе повернути позолоченим рамам колиш-
ній блиск. Головне – потім відполірувати їх вовняною 
ганчіркою.

Звичайний білий оцет допоможе позбавиться 
від водяних слідів на склянках. Склянки можна замо-
чити в розведеному білому оцті або просто помити їх 
змоченою в ньому губкою. Це ж спрацює з брудними 
кранами. А щоб очистити жалюзі, налийте трохи оцту в 
миску, на руку надіньте стару шкарпетку, потім зануріть 
пальці в шкарпетці в оцет і протріть жалюзі. 

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Час лікує. Головне — 

вижити під час лікування.

 Економія — це коли 
латають шкарпетки нитка-
ми від чайних пакетиків.

 Єдиний спосіб не 
жерти після шести вечора - 
зжерти все до шести.

 Що в житті постійне? 
Тимчасові труднощі.

 Господині на замітку: 
якщо прибирання проводи-
ти рідше, його результати 
будуть помітніші.

Було колись...
Актори фільму «Сві-

док звинувачення», зня-
того за знаменитим опові-
данням Агати Крісті (воно 
надруковане в нашій газе-
ті у номерах 5—7), не зна-
ли, чим воно закінчиться. У 
1955 році Агата Крісті при-
їхала до Голлівуду, де йшли 
зйомки, і познайомилася 
з режисером Біллі Уайлде-
ром. Агата задала Уайлде-
ру запитання, як він пла-
нує зберегти інтригу до са-
мого фіналу? На що режи-
сер відповів: «Відкрию вам 
секрет: я забрав у акторів 
останні десять сторінок 
сценарію. Таким чином, 
розв’язку вони дізнаються 
тільки в самому кінці зйом-
ки!». І розв̀ язка сюжету тут 
дійсно приголомшуюча. 

Над першими імпресі-
оністами всі сміялися. 15 
квітня 1874 року в Пари-
жі відбулася виставка, де 
були представлені карти-
ни, зокрема, Моне, Сезан-
на, Піссарро, Ренуара, Го-
тьє, Дега. Тридцять авто-
рів, 165 робіт. Але критики 
визнали роботи незакінче-
ними і звинуватили авто-
рів у тому, що вони занад-
то швидко пишуть, назива-
ючи їх картини «ескізами». 
Один з критиків жартома 
назвав художників імпре-
сіоністами («impression» – 
враження). Якби він знав, 
що в майбутньому ця течія 
змінить історію мистецтва.

Куточок 
гумору
Незлі жарти 

про чоловіків і жінок
Ідеальний подарунок 

для мужчини, у якого є все, 
— гарна дружина, котра 
придумає, що з усім цим ро-
бити. 

☺ ☺ ☺
Мужчині обов̀ язково 

потрібна дружина, адже не 
можна у всьому звинувачу-
ти уряд. 

☺ ☺ ☺
У кожної жінки є чере-

вики, в яких зручно тільки 
сидіти.

☺ ☺ ☺
— Любенька, я вирі-

шив, що більше ніколи не 
буду з тобою сваритися!

— Він вирішив. А у мене 
ти запитав?

 Вулкан Кракатау (Індоне-
зія) в 1883 році видав найгучніший 
звук, відомий людству. Цей звук було чутно в 
Маврикії, за 4 828 км.

 На світових картах нанесено близько 1000 під-
водних гір, а насправді їх більше 100 тисяч.

 Тиск в Маріанській западині, найглибшій точці 
Світового океану, дорівнює вазі 10 ведмедів, які б ста-
ли на одну поштову марку.

 Кругообіг води в природі постійний, тому кіль-
кість рідини завжди однакова.

 В Антарктиді є такі місця, де вже більше 2 млн. 
років не випадали дощ і сніг.

 Порятунок у воді на території Китаю є незакон-
ним, оскільки своїми діями ви втручаєтеся в долю лю-
дини що потопає.

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.
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Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Згідно наказу Згідно з наказом

Здавати екзамени Складати екзамени

Зі всіх сил Щосили

Зійти з розуму Збожеволіти 

Зі сторони видніше Збоку видніше

Зйомочна площадка Знімальний майданчик

Фундук був відомий 
ще в стародавні часи. 
Люди робили з 
нього амулети 
від нечистої 
сили і природ-
них катакліз-
мів. Цей вид 
горіхів містить 
велику кількість 
вітамінів А і Е. Покра-
щує діяльність головного 
мозку. Найкорисніший для 
вживання у сирому вигляді.

У рецептах індійської, 
азіатської кухні часто при-
сутні горіхи кеш'ю. Їх ви-
користовують для приго-
тування перших і других 
страв, закусок, соусів, де-
сертів. Вони мають влас-
тивість зміцнювати імуні-
тет, покращувати серцеву 
діяльність і навіть заспоко-
ювати зубний біль. Всього 
двадцять горішків кешью 
в день — і ваш організм 
отримає добову норму за-
ліза. Перед вживанням го-
ріхи необхідно обсмажити, 
бо в сирому вигляді вони 
несмачні.

Фісташки часто нази-
вають «усміхненими горіш-
ками». Але, незважаючи на 
їх низькокалорійний і бага-
тий мінералами і вітаміна-
ми склад, захоплюватися 
особливо ними не варто. 
Добова норма для дорослої 
людини всього п'ятнадцять 
горішків. Допоможуть при 
лікуванні хвороб травного 
тракту, дихальних шляхів, 
малокрів'ї, підвищують ре-
продуктивну здатність чо-
ловіків.

Людям, схильним до за-
хворювань серця, лікарі 
рекомендують з'їдати не 
менше 60 грамів мигдалю 
в тиждень. Мигдаль бага-

тий фосфором, калієм і за-
лізом. Часто використову-
ється для приготування де-
сертів. В Іспанії вважаєть-
ся елітним горіхом. 

На Кавказі волоський 
горіх шанується як священ-
не дерево. Там можна зу-
стріти дерева віком біль-
ше чотирьох століть. Пло-
ди містять велику кількість 
незамінних амінокислот, 
дубильних речовин і цін-
них мінералів. Допомо-
жуть при фізичному висна-
женні, малокрів'ї, хворобах 
нервової системи, серця і 
шлунка. 

Про корисні властивос-
ті кедрових горішків писав 
ще середньовічний лікар і 
вчений Авіценна. Сучасна 
наука підтвердила висно-
вки вченого. Горішки від-
різняються великим вміс-
том вітамінів, макро-і мі-
кроелементів при малому 
вмісті клітковини. Особли-
во корисні дітям і літнім. 
Людям, схильним до ожи-
ріння, варто обмежити спо-
живання кедрових горіхів.

Найсмачнішим по-
праву вважається бра-
зильський горіх. Його ви-
користовують як закуску, 
при приготуванні салатів і 
десертів. Ці горіхи подару-
ють вам заряд бадьорості 

та енергії, красиву, чисту 
шкіру і зменшують 

ризик серцевих 
і онкологічних 
захворювань.

Найбільші горі-
хи на Землі - кокосові. 
Вага одного горіха може 

досягати чотирьох кіло-
грам. Крім прекрасного 
смаку та аромату, горіхи 
містять велику кількість ві-
тамінів групи В, макро-і мі-
кроелементів. Благотворно 
впливають на імунітет, зір, 
травну систему, роботу щи-
товидної залози. Кокосове 
молочко має омолоджую-
чий ефект.

Земляний горіх - арахіс. 
У світі налічується близько 
його 70 видів. Ці горіхи є 
прекрасним антиоксидан-
том. Покращують зір, слух і 
пам'ять. Використовується 
не тільки як харчовий про-
дукт, але і як сировину в хі-
мічній промисловості для 
виготовлення пластмаси, 
синтетичних ниток і клею.

Улюблені ласощі бага-
тьох французів та італійців 
- каштани. У Франції навіть 
є свято - День Каштана. У 
цей день по всій країні від-
чувається ароматний запах 
смажених каштанів, який 
іде від пателень, встанов-
лених прямо на вулицях. У 
всіх кафе можна замовити 
смачні страви з додаван-
ням каштанів. Це можуть 
бути супи, суфле, салати, 
випічка та смачні десерти. 
Але в їжу придатні не всі 
види, а тільки плоди кашта-
на посівного. Вони містять 
велику кількість кліткови-
ни, вітамінів С і В. Дієтоло-
ги настійно радять вегета-
ріанцям включати каштани 
в свій раціон.

Розум з'яв-
ля ється у жінок 

десь так під тридцять 
років. 

Дивна річ — людська 
натура: чим менше ма-
ємо нахилу до мучени-
цтва, тим наполегливі-
ше вимагаємо його від 
інших.

Її образ, що палив 
йому душу, розвіявся 
перед простою красою 
природи. 

Я б так вп`ялася йому 
серце і в пам'ять, що він 
не забув би мене і в мо-
гилі. 

Час тягнеться страшенно довго, коли 
про когось думаєш безупинно, наяву і уві 
сні.

Людина тоді найщасливіша, коли довко-
ла себе бачить те, що носить у самій собі. 

Нічого не робіть під безпосереднім вра-
женням, а переждіть. Багато що на перший 
погляд здається гіршим, ніж є насправді. 

Жінка чим старша, тим дорожча. Ма-
буть, через те на шістдесятилітню ніхто і 
не зазіхає, бо їй уже й ціни нема.

Бог сотворив Єву для того, щоб зроби-
ти Адамові нестерпним перебування в раю. 

Та мені байдуже до цього світу, який 
прирікає двох людей на муки лише за те, що 
вони кохають одне одного.

У справжньої любові зав’язані очі.

Вона варта гріха. 

З роману Болєслава Пруса «Лялька»
Говорить автор і його герої 

був відомий 
авні часи. 
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Найб
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Вага одного

досягати чо
грам. Крім
смаку та аро
містять велику
тамінів групи В

Ці незвичайні горіхи


