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Від національного діалогу – до національної єдності!

Джерело інформації  про національно-культурні об’єднання України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ (РНСУ)

День Хрещення Київської Русі-України
Шановні друзі!
Сердечно вітаю Вас з Днем Хрещення Київської Русі- 
України, який ми відзначаємо в пам’ять про Святого 
рівноапостольного Князя Володимира.
Як показує багатовікова історія, християнська духовність 
була головним фактором збереження нашого народу. Не-
вичерпний духовний і культурний потенціал християнства 
дає нам благодатні сили для творення добра, примно-
ження любові і подолання труднощів.

Незгасима віра і натхненна праця кріплять нашу держа-
ву. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач.
Бажаю всім щастя, міцності віри, великого духу, людсь-
кого співчуття і світлої любові. Нехай у ваших домівках 
завжди буде правити світло, повага і взаєморозуміння. 
Нехай ваші справи завжди будуть чесними, богоугод-
ними і праведними. І нехай вчинки ваші винагороджу-
ються гідно.

 З глибокою повагою, Голова РНСУ,  
Заслужений діяч культури України Ашот Аванесян

УКРАЇНА стала рідним домом для представ-
ників 134 етнічних спільнот. Більшість з них 

об’єднана в громадські організації та спілки. 
Входження України у світові та європейські ін-

теграційні структури потребує забезпечення від-
повідних умов для їхнього вільного розвитку і мир-
ного співіснування. Однією з основних структур, 
які єднають етноси, стала Громадська Платформа 
«Рада національних спільнот України» (РНСУ).

Сьогодні організація згуртувала у своїх лавах 
представників понад 67 етносів та понад 350 гро-
мадських організацій, які входять до РНСУ. Їх 
об’єднали спільні інтереси та прагнення до націо-
нальної єдності у складі єдиної Української нації. 

Членами Ради стали етнічні товариства, 
благодійні організації та культурні центри, 
які виникли і функціонують у різних куточках 
України з 1991 року. Метою діяльності Ради 
національних спільнот України є спрямування 
та координування дій етнічних громад задля 
збереження і примноження культурної спад-
щини України, формування міжетнічної толе-

Концепція газети  
«Національний діалог»
Загальні положення

«Національний діалог» – щомісяч-
на інформаційно-аналітична газета 
Ради національних спільнот України 
(РНСУ), метою якої є всебічне і об’єк-
тивне інформування широкого кола 
читачів про діяльність Ради, етнічних 
спільнот в Україні та за її межами.

Вона виходить раз на місяць і мі-
стить постійні і періодичні рубрики та 
підрубрики, в яких розміщуються но-
вини у сфері політики, бізнесу, фінан-
сів, культури, історії, туризму, освіти, 
релігії; інформація про діяльність 
РНСУ, а також її членів – понад 350 
організацій національно-культурних 
товариств України. Принцип газети – 
виходити з необхідності подавати ін-
формацію тим споживачам (читачам), 
які її потребують.

Мета і особливості видання
Головна відмітна особливість цього 

видання – відступ від традиційних для 
українських ЗМІ підходів до подання ін-
формації і орієнтація на широкі цільові 
групи споживачів (читачів).

Ідеологією видання є свобода у вислов-
люванні думок, які не виходять за межі 
правового поля України. Це означає, що 
газета об’єктивно реагує на всі події, не 
обходить «незручних» питань, публікує 
різні думки з широкого кола актуальних 
проблем. Газета поширюється в органі-
зації РНСУ по всій Україні, бібліотеки, в 
органи державної влади України та міста 
Києва, дипломатичні установи. Це дозво-
лило уже на початковому етапі зробити 
видання впливовим і спростити процес 
налагодження робочих контактів з ба-
гатьма державними структурами.

Газету «Національний діалог» можна пе-
редплатити в кожному поштовому відділен-
ні України (передплатний індекс 60357). 

Голова Ради національних спільнот 
України: «Наша поліетнічна країна 
нагадує прекрасний букет квітів»

АШОТ ДАДІКОЄВИЧ АВАНЕСЯН – заслужений 
діяч культури України. З 1986 року веде ак-
тивну громадську діяльність, спрямовану на 
збереження та розвиток культури і мов пред-
ставників національних спільнот України і збага-
чення міжнаціональних відносин. 2007-го року 
очолив Спілку громадських організацій «Раду 
національно-культурних громад». На посаді го-
лови Ради Ашот Дадікоєвич проводив плідну 
діяльність з метою об’єднання громадських ор-
ганізацій міста Києва та України на ґрунті спіль-
них інтересів національно-культурних громад і 
відродження національно-культурних цінностей. 

7 травня 2014 року Рада оголосила Мемо-

рандум «Про міжнаціональну згоду в Україні» 
із закликом об’єднати зусилля для збереження 
єдності Української нації, цілісності території 
держави, досягнення миру і злагоди в суспіль-
стві та протидії поширенню екстремізму і мі-
жетнічної ворожнечі.

У 2015 році А.Д. Аванесян обраний головою 
Ради національних спільнот України. Нещодавно 
Голова РНСУ Ашот Аванесян був нагороджений  
відзнакою Президента України «За гуманітарну 
участь в антитерористичної операції». За заслуги 
у відродженні духовності в Україні та утверджен-
ня Помісної Української Православної Церкви 
Ашот Аванесян був удостоєний Ордена Святого 
Рівноапостольного Князя Володимира Велико-
го III-го ступеня. Напередодні Дня Національної 
гвардії України, який відзначається 26 березня, 
Ашот Аванесян отримав нагороду. Рішенням 
Президії Асоціації ветеранів внутрішніх військ та 
Національної гвардії України Голова Ради націо-
нальних спільнот України Ашот Аванесян  23 бе-
резня 2018 року нагороджений відзнакою «Сла-
ва і Честь». Рада Асоціації ветеранів внутрішніх 
військ та Національної гвардії України висловила 
Ашоту Аванесяну щиру і сердечну подяку за лю-
дяність, чуйність, розуміння та турботу, яку він 
особисто виявив у допомозі тяжко хворим вете-
ранам АТО.

«Я  українець вірменського походження», –  Ашот Аванесян

Газета Ради національних спільнот України надає 
новий імпульс національному діалогу в державі!

Шановні читачі газети «Національний діалог»! 
Відповідаючи на численні звернення від громадських об’єднань, національних 

товариств України, окремих громадян з проханням повторити опубліковану в перших 
номерах газети «НД» інформацію про Раду національних спільнот України, Голову 

РНСУ Ашота Аванесяна, концепцію газети «НД», 
у цьому номері, на Ваші прохання, ми подаємо цю інформацію.

рантності та згуртування етнічних спільнот в 
єдину Українську націю. 

Одним із ініціаторів створення та Головою гро-
мадського об’єднання «Рада національних спіль-
нот України» є Заслужений діяч культури України 
Ашот Дадікоєвич Аванесян. Завдяки колегіально-
му і демократичному стилю роботи А.Д. Аванеся-
на та Президії Ради, яку складають представники 
етносів різного фахового спрямування забезпе-
чується злагоджена діяльність РНСУ». 

Основне завдання активісти Ради вбачають в 
об’єднанні зусиль, спрямованих на вирішення на-
ціональних, соціально-культурних та правових пи-
тань, беруть активну участь у суспільно-політич-
ному житті країни, у законотворчій діяльності. 

Представники РНСУ працюють у складі Громад-
ських рад при українських міністерствах та інших 
державних органах. Для створення національного 
діалогу між представниками етнічних спільнот та 
державними інституціями РНСУ проводить числен-
ні конференції, семінари, круглі столи. Міжнародна 
конференція «Будуймо нову європейську країну 
разом» за підтримки Міністерства культури України 
стала традиційним щорічним заходом громадських 
організацій національних спільнот, на якому обго-
ворюються важливі питання функціонування та 
суспільного життя товариств. 

Народну творчість та фольклор етносів Украї-
ни зберігають художні колективи національ-
но-культурних громад України. 

Важливим пріоритетом у діяльності Ради є робо-
та з дітьми та молоддю з метою патріотичного ви-
ховання, соціальної допомоги в організації літнього 
відпочинку в таборах толерантності дітей різних 
національностей та з малозабезпечених родин. 

Працює благодійний проект «Подаруй дітям 
свято» для дітей представників національних то-
вариств та родин ветеранів АТО, а також – проект 
Ради «Три покоління». 

У зв’язку з військовим конфліктом на сході нашої 

країни Рада національних спільнот України постій-
но надає всебічну допомогу з метою поліпшення і 
підвищення життєвого рівня соціально незахищених 
та малозабезпечених верств населення, бійців у га-
рячих точках Операції Об’єднаних Сил, ветеранів АТО 
та членів їх сімей, сімей загиблих воїнів АТО, шко-
лярів і переселенців, а також цивільного населення 
прикордонних територій в зоні проведення ООС.

Громадська Платформа «Рада національних 
спільнот України» відкрита до співпраці і стрімко 
поповнює свої лави представниками інших етніч-
них товариств. Рада національних спільнот Украї-
ни закликає всі національності до єдності, згурто-
ваності, миру, взаєморозуміння, великих вершин і 
постійних перемог заради нашої України. 

Про Раду національних 
спільнот України
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Перше засідання Опікунської Ради РНСУ
3 липня 2018 року від-
булось перше засідан-
ня Опікунської Ради 
РНСУ, котре пройшло 
за адресою: м. Київ, 
вул. Грушевського, 26/1, готель «Київ»

РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ 
створила Опікунську Раду як координу-

ючий і консультативно-дорадчий орган, на 
який покладено здійснення координаційної 
діяльності Ради, опіки, піклування, забезпе-
чення прав та інтересів представників усіх 
етнічних груп.

В першу чергу, Опікунська Рада стане гаран-
том благополуччя Ради національних спільнот 
України. Також Опікунська Рада буде голов-
ним органом громадського самоврядування, 
який прийматиме рішення щодо проведення 
соціально-культурних заходів, відповідно до 
їх актуальності і першочерговості. Її члени 
будуть спостерігати за діяльністю організа-
ції, давати поради і рекомендації, допомагати 
фінансами і зв’язками, дозволяти користува-
тися своїм ім’ям для підняття іміджу Ради.

На порядку денному було розглянуто ряд 
дуже важливих питань. Надано інформацію 
про діяльність Ради національних спільнот 
України за 2015–2018 роки. Було обговоре-
но, внесено зміни і доповнення до цілей та 
завдань Опікунської Ради як координуючого 
та консультативно-дорадчого органу РНСУ.

Головою Опікунської Ради РНСУ став Різ- 
ван Ібрагімович Бабаєв – Віце-президент 
компанії «Арч Лтд», Заступник Голови Ради 
національних спільнот України, який був 
представлений на засіданні.

Оголошено оновлений склад членів 
Опікунської Ради РНСУ: 

1. Аванесян Ашот Дадікоєвич – Заслуже-
ний діяч культури України, Голова Ради на-
ціональних спільнот України, Президент На-
ціонального конгресу вірмен України; 

2. Бабаєв Різван Ібрагімович – Віце-прези-
дент компанії «Арч Лтд», Заступник Голови 
Ради національних спільнот України; 

3. Валєєв Емір Хамітович – Кандидат тех-
нічних наук, Перший заступник Голови Ради 
національних спільнот України, Голова Прав-
ління Всеукраїнської асамблеї татар; 

4. Гаріпов Ігор Хайович – Генерал-лей-
тенант запасу Національної гвардії Украї-
ни, Радник Президента компанії TOB «ВС 
Енерджі Інтернейшнл Україна» з питань 
безпеки; 

5. Данієлян Єрванд Жоресович – Заступ-
ник Голови Ради національних спільнот 
України, Перший віце-президент Національ-
ного конгресу вірмен України, Почесний Го-
лова Київської Вірменської громади, Гене-
ральний директор Концерну «Градобуд»; 

6. Джангутінов Марик Олегович – Тимчасо-
во в.о. Генерального директора КП «Інфор-
матика» при КМДА, Член Правління «Україн-
ського товариства казахської культури»; 

7. Євтух Володимир Борисович – Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, професор, 
Директор Інституту соціології, психології та 
соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Дра-
гоманова; 

8. Кан Ден Сік – Кандидат політичних наук, 
професор, Завідувач кафедри корейської 
філології Київського національного лінгві-

стичного університету, Президент Всеукраїн-
ської асоціації корейців; 

9. Кіссе Антон Іванович – Кандидат педа-
гогічних наук, Доктор політичних наук, На-
родний депутат України, Член депутатської 
групи «Партія «Відродження», Президент 
Асоціації болгар України; 

10. Корецький Микола Христофорович  – 
Доктор наук з державного управління, про-
фесор, Заслужений діяч науки і техніки 
України, Заступник Голови Ради національ-
них спільнот України, Голова Київського 
міського товариства греків імені К. Іпсіланті; 
11. Лалаян Сергій Семікович – Віце-прези-
дент Національного конгресу вірмен України; 

12. Левітас Фелікс Львович – Доктор  історич-
них   наук,  професор, Заслужений   працівник       культу-
ри України, Завідувач кафедри історичної  та  грома-
дянської  освіти  та  виховання  Київського  університету  
ім. Б.Грінченка; 

13. Лубінець Дмитро Валерійович – На-
родний депутат України, Секретар Комітету з 
питань Регламенту та організаційної роботи 
Верховної Ради України, Голова МФО «Спів- 
праця: Україна – діаспора»; 

14. Мазепа Ігор Всеволодович – Член 
Комісії державних нагород та геральдики, Го-
лова Координаційної ради «Родина Мазеп»; 

15. Макаров Ю.С. – Підполковник у від-
ставці, меценат та відомий громадський діяч; 

16. Мепарішвілі Хвича Нодарович – Народ-
ний депутат України, Політична партія «На-
родний фронт»; 

17. Мікава Зураб Гулієвич – Президент гру-
зинсько-українського культурно-мистецько-
го центру «Лазіка»;

18. Нотевський Віктор Савелійович – За-
служений будівельник України, Кандидат 
економічних наук, Почесний консул Респуб- 
ліки Болгарія в Львові, Генеральний дирек-
тор СТ «ІНБУД»; 

19. Піньковський Володимир Володими-
рович – Голова Міжнародної громадської ор-
ганізації німців України «Відергебурт»; 

20. Попеску Іван Васильович – Кандидат 
філологічних наук, Доктор філософії з філо-
логічних наук, Народний депутат України VII 
скликання; 

21. Попок Андрій Андрійович – Доктор 
наук з державного управління, професор, 
Кандидат історичних наук, Заслужений діяч 
науки і техніки України, Віце-президент На-
ціональної академії державного управління 
при Президентові України; 

22. Расулов Марат Рассадінович – Голова 
Всеукраїнського товариства месхетинських 
турків «Ватан»; 

23. Сафіуллін Равіль Сафович – Заслуже-
ний працівник фізичної культури і спорту 
України, Міністр молоді та спорту (2010 р., 
2013-2014 рр.), Народний депутат України 
IV, V та VI скликань, Віце-президент Націо-
нального олімпійського комітету України; 

24. Товт Михайло Михайлович – Кандидат 
юридичних наук, Почесний голова Демокра-
тичної спілки угорців України; 

25. Цой Володимир Валерійович – Пре-
зидент Корейського культурного центру в 
Україні, Президент компанії «МТІ».

На фото: (зліва направо): Голова Опікун-
ської Ради РНСУ – Різван Ібрагімович Ба-
баєв, Володимир Борисович Євтух, Ашот 
Дадікоєвич Аванесян

Впевнені, що Опікунська Рада РНСУ сприя-
тиме створенню сприятливого клімату у сфері 
бізнес-проектів, освітніх проектів, культуроло-
гічних проектів, науково-дослідних проектів, 
вирішенню соціально-правових і гуманітарних 
питань для членів РНСУ та інших національних 
спільнот, які співпрацюють з Радою.

24 липня 2018 року у залі засідань 
експертних рад Департаменту у 
справах релігій та національностей 
Міністерства культури України 
відбулось засідання Комісії з пи-
тань міжнаціональних відносин та 
культурного розмаїття Громадської 
ради при Міністерстві культури 
України.

У засіданні брали участь:
1. Валєєв Емір Хамітович – Голова 

Комісії; Перший заступник Голови 
Ради національних спільнот України, 
Голова Правління громадської органі-
зації «Всеукраїнська асамблея татар»; 

2. Данієлян Єрванд Жоресович – 
Перший заступник Голови Комісії; За-
ступник Голови Ради національних 
спільнот України, Віце-президент На-
ціонального конгресу вірмен України; 

3. Арнаут Федора Іванівна – член 
Комісії; Член Ради національних 
спільнот України, Віце-президент Все-
української громадської організації 
«Союз гагаузів України»; 

4. Дончаєв Магомед Алікович – член 
Комісії; Помічник Голови та член Прав-
ління Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Діаспора чеченського народу»; 

5. Калімулін Артур Гафурович – член 
Комісії; Член Ради національних 
спільнот України, Заступник Голови 
громадської організації «Київська та-
тарська громада»; 

6. Хоменко Олена Віталіївна – член 
Комісії; Голова Громадської організа-
ції «Товариство польської культури 
ім. З. Красинського»; 

7. Дем’янчук Дар’я Юріївна – Се-
кретар Комісії; Голова Секретаріату 
громадської організації «Рада націо-
нальних спільнот України». За запро-
шенням Голови Комісії у засіданні взяв 
участь Заступник Директора Департа-
менту у справах релігій та національ-
ностей – начальник відділу інформа-
ційно-аналітичної роботи з питань 
етнополітики – Подюк Михайло Євге-
нович. Подюк М.Є. привітав учасників 
засідання та висловив слова підтримки 
у подальшій роботі Комісії. На засідан-
ні було обговорено завдання Комісії:

• представництво інтересів об’єднань 
етноспільнот з Міністерством культу-
ри України з питань формування та 
реалізації державної політики в сфері 
міжнаціональних відносин, та подаль-
ші напрямки роботи (проекти) Комісії: 

• проведення анкетування з різно-
манітних питань, ознайомлення з рі-
шенням Департаменту та Міністерства, 
підготовка пропозицій з нагальних пи-
тань, допомога в вирішенні звернень 
громадських об’єднань до Міністер-
ства культури України і т.д.

Комісія з питань міжнаціональних 
відносин та культурного розмаїт-
тя Громадської ради при Міністер-
стві культури України відкрита до 
всебічного діалогу.

На фото (зліва направо): Михайло Євгено-
вич Подюк, Емір Хамітовіч Валєєв

Рада національних спільнот України 
продовжує йти шляхом благодій-
ності та надає всебічну гуманітарну 
допомогу соціально незахищеному 
населенню прикордонних територій 
у зоні проведення Операції Об’єдна-
них Сил на сході України.

НА початку серпня до районного центру м. По-
пасна Луганської області вирушить гуманітар-

ний вантаж у супроводі групи цивільно-військово-
го співробітництва Національної гвардії України. 

Будуть доставлені для школярів меблі, які 
так необхідні для навчання. У місцевий шпи-
таліь для хворих з обмеженими фізичними 
можливостями та людям похилого віку при-
везуть інвалідні візки, милиці, ходунки на 
колесах, підгузки та інші медичні засоби, які 
суттєво полегшують пересування.

Рада національних спільнот України підтри-
мує і буде підтримувати цивільне населення, 
бійців на передовій і закликає всіх небайдужих 
приєднуватись, не стояти осторонь у ситуації, 
яка склалась на сході нашої країни.

Засідання Комісії Громадської ради при Міністерстві культури України Анонс. Гуманітарна  
допомога від РНСУ в зоні  

проведення операції  
об’єднаних сил  

на сході України
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Установчі збори оновленої Громадської 
ради при Міністерстві культури України

9 липня 2018 року у приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого відбулись Установчі збори 
по формуванню нового складу Громадської ради при Міністерстві культури України.

9 липня 2018 року в приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярос-
лава Мудрого відбулись Установчі збори з формування нового складу Громад-
ської ради при Міністерстві культури України.

 Участь у роботі Установчих зборів взяли 40 представників громадських 
об’єднань. Заступник Міністра культури України Юрій Анатолійович Рибачук (на 
фото: справа) привітав учасників зборів, поінформував присутніх про роботу 
ініціативної групи з підготовки Установчих зборів, висловив подяку за плідну 
діяльність членам Громадської ради третього скликання та акцентував увагу на 
важливості залучення активних професійних людей, що 
мають досвід у різних напрямках роботи Міністерства, до 
співпраці з метою вирішення суспільно значущих питань.

 Зі звітом про діяльність Громадської ради при Міністерстві культури України 
за 2016-2018 роки, до присутніх звернувся голова Громадської ради при Міні-
стерстві культури України попереднього скликання Богдан Васильович Кожуш-
ко (на фото: зліва). Він відзначив, що відбулися суттєві зміни, які свідчать про 
те, що Громадська рада провела дуже плідну роботу за ці два роки.

Відповідно до пункту 11 Положення про Громадську раду при Міністерстві 
культури України Установчі збори відкрив уповноважений представник ініціа-
тивної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради.

11. За результатами перевірки документів, по-
даних інститутами громадянського суспільства 
на відповідність вимогам, встановленим цим 
Положенням, ініціативна група складає за сім ка-
лендарних днів до проведення Установчих зборів 
список кандидатів до складу Громадської ради, 
які братимуть участь в Установчих зборах, та 
список представників інститутів громадянського  
суспільства, яким відмовлено в участі в Установ-
чих зборах (із зазначенням підстави для відмови).

Список кандидатів до складу Громадської 
ради, які братимуть участь в Установчих збо-
рах, та список представників інститутів гро-
мадянського суспільства, яким відмовлено в 
участі в Установчих зборах, із зазначенням під-
стави для відмови, інформація про результати 
діяльності інститутів громадянського суспіль-
ства за останній рік, біографічні довідки деле-
гованих ними представників, а також уточнена 
інформація про дату, час та місце проведен-
ня Установчих зборів, погоджена з органом, 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

Мінкультури не пізніше, ніж за три робочих дні 
до проведення Установчих зборів.

Під час проведення Установчих зборів, які 
відкриває уповноважений представник іні-
ціативної групи з числа кандидатів до нового 
складу Громадської ради обирається лічильна 
комісія, Голова зборів, секретар, заслуховуєть-
ся інформація голови або іншого уповноваже-
ного члена попереднього складу Громадської 
ради про її діяльність, а також обирається но-
вий склад Громадської ради в порядку, перед-
баченому пунктом 8 цього Положення.

Рішення Установчих зборів оформляєть-
ся протоколом, який складається упродовж 
трьох робочих днів з моменту проведення 
Установчих зборів, підписується головою та 
секретарем Установчих зборів і подається до 
Міністерства культури.

Мінкультури оприлюднює протокол Уста-
новчих зборів (на своєму офіційному веб-сайті 
та в інший прийнятний спосіб) протягом трьох 
робочих днів з моменту його надходження.

На порядку денному зборів розглядалися пи-
тання щодо визначення керівництва Громадської 
ради, її секретаря та різні організаційні питання 
згідно з пунктом 8 ПОЛОЖЕННЯ про Громадську 
раду при Міністерстві культури України.

8. Рейтингове голосування щодо обрання 
складу Громадської ради здійснюється в на-
ступний спосіб:

8.1. Кожен кандидат до складу Громадської 
ради відповідно до того напрямку роботи Мін-
культури, який був задекларований ним у заяві 
на участь в Установчих зборах, отримує один 
бюлетень для таємного голосування за фор-
мою, визначеною ініціативною групою, здійснює 
рейтингове голосування щодо формування пер-
сонального складу однієї з профільних комісій 

Громадської ради: 1) з питань мистецтв та куль-
турно-мистецької освіти; 2) з питань культурної 
спадщини та культурних цінностей; 3) з питань 
свободи совісті; 4) з питань міжетнічних відно-
син та культурного розмаїття.

8.2. Під час визначення результатів рейтинго-
вого голосування лічильна комісія Установчих 
зборів підводить підсумки рейтингового голо-
сування окремо по кожній комісії Громадської 
ради, враховуючи дані обрахунку відповідних 
бюлетенів та граничну кількість членів відповід-
ної профільної комісії, встановлену в пункті 17.2 
цього Положення.

8.3. Членами Громадської ради вважають-
ся обраними ті представники інститутів гро-
мадянського суспільства, які за результатами 
рейтингового голосування набрали найбільшу 
кількість голосів і, відповідно, були обрані до 
складу профільних комісій Громадської ради. 
До загального складу Громадської ради входять 
обрані члени всіх чотирьох профільних комісій, 
а результати голосування вказуються у прото-
колі Установчих зборів.

Головою Громадської ради четвертого 
скликання обрано Олену Володимирівну Юр-
ченко-Микиту – представника Українського 
комітету ІСОМ (Міжнародна рада музеїв), 
члена Комісії з питань культурної спадщини 
та культурних цінностей.

Також рішенням Громадської ради було об-
рано трьох заступників Голови Громадської 
ради у відповідності з напрямками роботи 
комісій: Еміра Хамітовича Валєєва – Першого 
заступника Голови Ради національних спіль-
нот України, Голову Правління громадської 
організації «Всеукраїнська асамблея татар», 
члена Комісії з питань міжнаціональних від-
носин та культурного розмаїття; Ларису Ко-
стянтинівну Котлякову – представника Все-
української громадської організації «Спілка 

християнських письменників України», члена 
Комісії з питань свободи совісті, та Олену Сте-
фанівну Стебельську – Голову Громадської 
організації «Арт-Креатив», члена Комісії з пи-
тань мистецтв та культурно-мистецької освіти 
(на фото: зліва направо).

1. Комісія з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття – 11 осіб;
Головою Комісії одноголосно було обрано: Еміра Хамітовича Валєєва – Першого заступника 

Голови Ради національних спільнот України, Голову Правління громадської організації «Все- 
українська асамблея татар»;

Першим заступником Голови Комісії обрано Єрванда Жоресовича Данієляна – Заступника 
Голови Ради національних спільнот України, Віце-президента Національного конгресу вірмен 
України;

Секретарем Комісії обрано Дар’ю Юріївну Дем’янчук – Голову секретаріату громадської ор-
ганізації «Рада національних спільнот України»;

До складу Комісії також увійшли: 
• Арнаут Федора Іванівна – член Ради національних спільнот України, Віце-президент Всеу-

країнської громадської організації «Союз гагаузів України»;
• Булгару Артем Іванович – член Ради національних спільнот України, Президент громадської 

організації «Національно-культурне товариство «ГАГАУЗЛАР»;
• Григоріченко Петро Дмитрович – Заступник Голови Ради національних спільнот України, 

Президент Всеукраїнського союзу громадських організацій «Конгрес Ромів України»;
• Калімулін Артур Гафурович – член Ради національних спільнот України, Заступник Голови 

громадської організації «Київська татарська громада»;
• Келіогло Василь Григорович – член Ради національних спільнот України, Голова Правління 

громадської організації «Гагаузьке національно-культурне товариство «ХалкБірлій»;
• Коваленко Людмила Федорівна – член Ради національних спільнот України, Голова Прав-

ління Благодійної організації «Центр німецької культури «Відерштраль».
2. Комісія з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти – 11 осіб;
До складу Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти увійшла Кдирова Інеш 

Осербаївна – Заступник Голови Ради національних спільнот України, Голова Правління творчої 
спілки «Асоціація діячів етнічного мистецтва».

3. Комісія з питань культурної спадщини та культурних цінностей – 8 осіб;
До складу Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей увійшов Корецький 

Микола Христофорович – Заступник Голови Ради національних спільнот України, Голова гро-
мадської організації «Київське міське товариство греків імені К. Іпсіланті».

4. Комісія з питань свободи совісті – 5 осіб.
Кількісний склад Громадської ради при Міністерстві культури України - 35 осіб. Строк повно-

важень цього складу Громадської ради – два роки.
Рішення Установчих зборів було оформлене протоколом, який оприлюднений на офіційному 

веб-сайті Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua).
Зичимо новому складу Громадської ради при Міністерстві культури України завзяття в роботі 

і значних здобутків. Упевнені, що саме завдяки об’єднанню зусиль збільшиться змістовність 
дискусій, а всі конструктивні пропозиції будуть затребувані на практиці. Бажаємо всім членам 
Громадської ради при Міністерстві культури України наснаги, продуктивності, вдалих партнер-
ських зустрічей та плідної співпраці! В добрий час, шановні колеги!

У складі Громадської ради функціонують чотири профільні комісії за 
напрямками роботи Міністерства. Їх кількісний склад був сформований за 
результатами рейтингового голосування:
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Голова РНСУ Ашот Аванесян з 17 по 22 липня 
перебував з дружнім візитом у Вірменії

Голова Ради національних спільнот 
України, Президент Національного 
конгресу вірмен України Ашот  
Аванесян майже тиждень  
перебував у Вірменії, де мав  
багато результативних зустрічей.

ГОЛОВА РНСУ Ашот Аванесян і 
Голова Правління «Армбізнесбан-

ку» Арсен Мікаелян зустрілися з Пер-
шою леді Вірменії, дружиною Прем’єр-
міністра Вірменії Нікола Пашиняна, 
Головою фонду «Мій крок» Анною Ако-
пян. На зустрічі обговорювалось багато 
різних питань, які стосуються напрям-
ків розвитку соціально-гуманітарної 
сфери в інтересах громадян Вірменії.

На фото (зліва направо): Арсен Мікаелян, 
Анна Акопян, Ашот Аванесян
 «Я дуже сподіваюся, що в новій Вір-
менії налагодиться все необхідне для 
покращення життєвого рівня простої 
людини, – наголошує Ашот Аванесян. 
– Народ Вірменії на чолі з Ніколом 
Пашиняном завдяки своєму міцному 
Духові створить принципово нові, єв-
ропейські умови для жителів Вірменії і 
Арцаха. У свою чергу Рада національ-
них спільнот України і Національний 
конгрес вірмен України намагатимуть-
ся надавати всебічну підтримку вір-
менському народові та новій Вірменії».

Ашот Аванесян також зустрівся з 
Міністром територіального управління 
і розвитку Республіки Вірменія Суре-
ном Папикяном. Обговорювалися шля-

хи вирішення проблем у різних регіонах 
Вірменії, освітлення вулиць і паркових 
зон, облаштування дитячих майдан-
чиків, ремонту доріг, забезпечення на-
селення питною водою, допомогою у 
поливі фруктових садів, газифікації 
тощо. На зустрічі була присутня жур-
налістка Сусанна Мартиросян, пред-
ставник ЗМІ: «Вірменський час», «Ай-
какан жаманак», Armtimes.com.

Голова РНСУ також зустрівся з чле-
нами уряду Вірменії і з Тимчасово 
повіреним Посольства України в Ре-
спубліці Вірменія Денисом Автономо-
вим, з громадами областей та районів 
республіки. 

Голова РНСУ також відвідав Єреван-
ський навчально-науковий інститут – 
філіал Тернопільського національного 
економічного університету і зустрівся 
з його директором Сааком Гудратяном. 
Цей інститут – єдиний державний ви-
щий навчальний заклад, заснований 
Україною на Південному Кавказі (у 2001 
році на підставі Угоди Міністерств освіти 
і науки Республіки Вірменія і України).

Рішенням Вченої ради університету 
Директором інституту призначений 
випускник Тернопільської Альма-Ма-
тер Саак Меружанович Гудратян, про 
якого газета «Національний діалог» 
писала минулого місяця.

На фото (зліва направо): Саак Гудратян и 
Ашот Аванесян 

Під керівництвом Саака Гудратяна 
Єреванський навчально-науковий ін-
ститут ТНЕУ за короткий час досяг ве-
ликих успіхів і зайняв гідне місце серед 
державних вищих навчальних закладів 
Вірменії.

Саак Гудратян постійно і активно спі-
впрацює з керівництвом української 
діаспори у Вірменії та надає їй допомогу.

Ашот Аванесян також зустрівся з 
українською діаспорою у Вірменії, яка 
входить у громадську організацію «Фе-
дерація українців Вірменії «Україна».

18 квітня 2018 року у Голови «Федера-
ції українців Вірменії «Україна» Анни 
Арутюнян був ювілей. Понад чотири 
роки вона очолює українську громаду 
Вірменії. Це і почесна посада і велика 
відповідальність. Анна Арутюнян від-
дає всі свої сили і енергію цій роботі.

 
На фото (зліва направо): Ашот Аванесян, 

Анна Арутюнян, Саак Гудратян 
В якості редактора газети «Дніпро-Сла-

вутич» – друкованого органу українсь-
кої громади Вірменії – вона висвітлює 
всі події, які відбуваються в громаді, 
підбирає цікаві і важливі новини з 
України, інформує про діяльність світо-
вого українства. Вона також вирішує 
безліч організаційних проблем, з якими 
справляється як справжній досвідче-
ний організатор. Анна Арутюнян також 
віддає багато сил культурно-освітнім 
проектам. У минулому році завдяки її 
зусиллям і за підтримки України знову 
запрацювала Недільна школа з вивчен-
ня української мови.

Важливо, що Анні вдається зберегти 
єдність громади. Вона користується 
заслуженим авторитетом серед членів 
громади. Українці Вірменії ставляться 
до неї з великою повагою і любов’ю.

На фото (зліва направо): Активіст Окса-
митової революції з села Айнтап Геворг 
Бабаян, Голова Баграташенської Сільради 
Аркадій Макіян, Голова РНСУ Ашот Ава-
несян, директор Єреванського інституту 
Саак Гудратян

Минулого року газеті «Дніпро-Сла-
вутич» виповнилося 20 років. Газета 
видається за підтримки Міністерства 
культури Республіки Вірменія. Ідея 
створення такого видання належить 
першому Голові громади Романії Явір 
(яка, на жаль уже відійшла у вічність). 
Вона ж була першим редактором газе-
ти. Романія Явір за фахом була не жур-
налістом, а поліграфістом, але зуміла 
створити для читачів цікаву газету, на-
повнену потрібною інформацією.

Це була важлива подія для «Федерації 
українців Вірменії «Україна», яка отри-
мала свій офіційний статус громадсь-
кої організації в кінці грудня 1996 року. 
А вже у квітні 1997 року стала видава-
тися газета (двома мовами).

Романії Явір вдалося домогтися 
фінансування газети урядом Вірменії. 
«Дніпро-Славутич» і сьогодні видаєть-
ся завдяки підтримці Міністерства 
культури Вірменії. Багато років мерія 
Єревана безкорисливо надає примі-
щення для редакції в будівлі «Будин-
ку друку». Частково газету підтримує 
Координаційна рада у справах нацмен-
шин при Президентові Республіки 
Вірменія. У минулі роки допомагав 
газеті і уряд України, однак тепер, у 
важкий для України час, така допомо-
га призупинена. Але українці Вірменії 
справляються з труднощами. Газета 
«Дніпро-Славутич» продовжує вида-
ватися. Багато в чому це заслуга Анни 
Арутюнян – нинішнього Головного ре-
дактора газети. Вона, після відходу з 
життя Романії Явір, зуміла зберегти га-
зету, яка продовжує видаватися. Газету 
читають не тільки члени української 
громади, а й представники нацменшин 
Вірменії, громадськість республіки.

На фото: Обговорення нагальних питань  
з вірменською громадою.

У Посольстві України і в консуль-
ському відділі завжди є свіжі номери 
газети, яка сприяє взаєморозумінню 
і дружбі двох народів – українського і 
вірменського. 

Газета «Дніпро-Славутич» стала мос- 
том, що з’єднує Україну і Вірменію.

Біля витоків газети також стояла ре-
дактор її вірменських шпальт Наріне 
Саноян, яка продовжує працювати і 
досі. Наявність у газеті сторінок вір-
менською мовою підвищила доступ-
ність газети до вірменських читачів. 

У створенні газети брав активну 
участь перший Надзвичайний і повно-
важний посол України у Вірменії Олек-
сандр Іванович Божко, який і сьогодні 
є відомим публіцистом і користується 
у Вірменії великою повагою.

Рада національних спільнот України 
і Національний конгрес вірмен Украї-
ни висловлюють подяку за підтримку 
і плідну співпрацю керівникові Бла-
годійного фонду «Віталій Григорянц», 
Президенту Компанії «Арч Лімітед» 
Віталію Григорянцу. Фонд «Мій крок» 
і фонд «Віталій Григорянц» планують 
реалізувати спільні соціальні проекти 
на благо розвитку Вірменії.

На фото (зліва направо): Ашот Аванесян, 
Сурен Папикян, Сусанна Мартиросян, Саак 
Гудратян
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27 липня підписано Меморандум про 
партнерство та співробітництво, який 

визначає подальші відносини та напрями спів-
робітництва між Радою національних спільнот 
України та юридичною компанією «Ревелін 
Інформейшн». Меморандум підписали Голо-
ва Ради національних спільнот України Ашот 
Аванесян та Засновник юридичної компанії 
«Ревелін Інформейшн» Олександр Кеєр.

Серед напрямів співробітництва:
• всебічний, комплексний та системний за-

хист прав, свобод та інтересів представників 
усіх соціальних груп, які потребують піклуван-
ня та захисту; взаємодія з метою збирання, 
проведення аналізу, узагальнення, обговорен-
ня та використання найкращих напрацювань 
з питань забезпечення вільного розвитку та 
мирного співіснування всіх етносів в Україні; 
поширення всіма доступними засобами ін-
формації про права та обов’язки національних 
спільнот в Україні та у світі; організація спіль-
них заходів, спрямованих на підвищення рівня 
правової поінформованості національних мен-
шин в Україні щодо застосування національно-
го законодавства шляхом проведення конфе-
ренцій, семінарів, круглих столів, зустрічей, 
тренінгів, лекцій та інших заходів; розробка 

та втілення спільних навчальних, наукових та 
прикладних проектів; надання науково-прак-
тичної допомоги, консультацій для проведення 
лекцій викладачами університету тощо.

У ході підписання Меморандуму Ашот Ава-
несян зауважив, що така співпраця громад-
ського об’єднання та юридичної фірми дуже 
важлива для захисту прав та законних інте-
ресів етнічних спільнот, їх соціальної адапта-
ції, а також надання правової допомоги пред-
ставникам різних національних груп. У свою 
чергу, Олександр Кеєр висловив переконання, 
що систематична консолідація зусиль у реалі-
зації національних, регіональних і місцевих 
програм, спрямованих на надання правової 
допомоги особам, які потребують та обмежені 
у доступі до такої допомоги, буде кваліфікова-
но надаватись співробітниками його компанії в 
дуже короткий термін.

Співпраця РНСУ з юридичною компанією  
«Ревелін Інформейшн»

22 серпня 2018 р. в Інституті політич-
них   і    етнонаціональних   досліджень  

ім. І. Ф. Кураса НАН України Рада на-
ціональних спільнот України проведе 
Всеукраїнську конференцію: 

«27 років Неза-
лежності Украї-
ни: досягнення 
та перспективи 
розвитку дер-
жавної етно-
н а ц і он а л ь н ої 
політики». Та-
кож планується проведення концертної 
програми Всеукраїнського фестивалю 
«Всі ми діти твої, Україно!». На початку 
заходу відбудеться урочиста церемонія 
нагородження найактивніших членів 
РНСУ державними відзнаками.

У програмі фестивалю передбачено 
виступи солістів та творчих колек-
тивів, проведення танцювальних та во-
кальних майстер-класів, народних за-

бав. Демонстрація та реалізація творів 
народно-вжиткового мистецтва, показ 
та дегустація страв національних ку-
хонь, презентація друкованої продук-
ції тощо. На заході будуть присутні 
активісти національно-культурних 
спільнот, представники державної вла-
ди, письменники, вчені, аташе з питань 
культури посольств, чиї етноси будуть 
представлені на цьому фестивалі.

Всеукраїнська конференція надасть 
можливість для обговорення важливих 
питань щодо реалізації та перспектив 
розвитку державної етнонаціональної 
політики в Україні з метою пошуків но-
вих механізмів і шляхів реформування 
зазначеної сфери. Під час Всеукраїнсь-
кої конференції буде обговорено низку 
важливих тем, присвячених наявному 
досвіду управління та пошуку нових ме-
ханізмів діяльності національно – куль-
турних спільнот України на загальноу-
країнському та регіональному рівнях. 

Анонс. Всеукраїнська конференція 
РНСУ «27 років Незалежності України»

16 липня 1990 року, 28 років тому, депутати 
Верховної Ради ще Української РСР проголосу-
вали за проголошення державного сувереніте-
ту України. 

За відповідну Декларацію віддали свої голо-
си 355 нардепів, тоді як лише 4 проголосували 
«проти». Цей день вважається офіційною датою 
початку становлення новітньої історії вже неза-
лежної України.

Прийнята 16 липня 1990 р. Декларація про дер-
жавний суверенітет України проголосила волю 

народу України самостійно вирішувати свою долю.
У ній, зокрема, сказано:
Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи 

створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечен-
ня прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про 
повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу 
України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті ут-
вердити суверенітет і самоврядування народу України, П Р О Г О Л О Ш У Є дер-
жавний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподіль-
ність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 
зовнішніх зносинах. 

I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих 

кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на 
самовизначення.

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українсь-
кого народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з 
боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих 
осіб переслідуються за законом. 

II. НАРОДОВЛАДДЯ 
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ 

України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. Повновладдя народу 
України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і 
через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Українсь-
кої РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи 
окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України. 

Історичне значення Декларації про державний суверенітет України полягає в 
тому, що суверенітет офіційно визнано необхідною умовою подальшого розвит-
ку української нації, визначено основні напрямки діяльності щодо досягнення 
реального суверенітету.

Річниця Декларації про державний суверенітет України

24 серпня, 1991 року був прийнятий Акт  
Проголошення Незалежності України

У серпні ми відзначаємо 27-му річницю цієї історичної події
Акт Проголошення Незалежності 

України – документ, прийнятий 24 серп-
ня 1991 року позачерговою сесією Вер-
ховної Ради Української РСР, яким було 
проголошено незалежність України і 
створення самостійної держави Україна.

24 серпня 1991 року в Україні розпоча-
лася нова епоха.

Після довгої боротьби за незалежність, 
український народ здобув власну дер-
жавність. З тих пір день 24 серпня став 
державним святом, а перед країною 
виникли абсолютно нові виклики та 
завдання.

Ось уже 27 років Україна живе і розви-
вається самостійно. За цей час країна 
багато чого добилася, але і зіткнулася з 
новими проблемами і кризами, були зле-
ти і падіння, приводи для радості і розпачу, але про події 24 серпня 1991 року 
українці ніколи не шкодували.

24 серпня 1991 р., після спроби державного перевороту в СРСР, позачергова 
сесія Верховної Ради Української РСР своєю постановою затвердила «Акт Про-
голошення Незалежності України».

1 грудня 1991 року на території колишньої УРСР відбувся референдум про про-
голошення незалежності України. На питання «Чи підтверджуєте Ви Акт про-
голошення незалежності України?» ствердно відповіли 28 мільйонів 804 тисячі 
українців або 90,32% з тих, хто взяв участь у голосуванні. Після здобуття неза-
лежності 24 серпня 1991 року перші президентські вибори в Україні відбулися 1 
грудня 1991 року.
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Литва: свято пісні і танцю, присвячене 
100-річчю відновлення державності

З 1 по 6 липня, раз у чотири рокі,  
в парку Вінгіс, у столиці Литви – 
Вільнюсі проходить Свято пісні та 
танцю.

У цьому році воно було присвячене 
100-річчю відновлення державності 

Литви, яке святкується 16 лютого. Це 
свято охороняється ЮНЕСКО як нема-
теріальна спадщина литовського народу. 

На фото: Президент Литви Даля Грiбаускайте 
на вiдкритті концерту на пл. Ротушес

 Проходить воно з 1 по 6 липня  
(6 липня – державне свято, це день ко-
ронації литовського короля Міндауга-
са). Свято включає дуже багато заходів: 
це день духових оркестрів, день народ-
них капел, вечір ансамблів, танцюваль-
ний вечір (хоча цього року було два 
концерти, бо дуже багато людей хоті-
ли його побачити, але найцікавіший – 
вечірній, коли задіяне освітлення). 

На фото: Вечір танцю

Вечiр танцю
В костелі Святого Йона проходить 

вечір канклю (музичний інструмент на 

подобі української бандури) та «вінок 
свята» – день пісні, який починаєть-
ся парадом від Катедри Базиліки по 
проспекту Гедіміна – до парку Вінгіс. 
До речі, вже стало традицією 6 липня 
о 21.00 співати Гімн Литви у всьому 
світі, де є литовці. Було дуже хвилююче, 
коли під мушлею у Парку Вінгіс співало 
десь 12,5 тисяч хористів, не враховуючи 
глядачів. Увечері у виступах ансамблів 
було 4 тисячі учасників, а танцюрис- 
тів – 8 тисяч. 

Україну на Святі представляв хор 
«Вілтіс»(Надія) Київського товариства 
литовської культури ім. Майроніса, 
який бере участь у Святі пісні ще з 
1994 року.

На фото: Площа Дауканто. Вiдкриття Свята 
пiснi

Цього року великі делегації приїха-
ли з Америки, Канади, Австралії. Були 
навіть дитячі танцювальні колективи. 
Вперше приїхали танцюристи з Ар-
гентини, а це 3-4 покоління емігрантів 
із Литви ще з часів до першої світової 
війни. Була й несподіванка – участь 
чоловічого хору з Японії. Їм дуже спо-
добалось Свято пісні і вони вивчали 
партії чоловічого хорового співу. 

На фото: Парад 6 липня по пр. Гедiмiна. 
Українська делегацiя

Відкриття Свята пісні почалось 1 лип-
ня на площі Дауканто з привітання 
президента Литви Далі Грібаускайте та 
підняття прапору Свята пісні. Литовці 
світу подарували концерт вільнюським 
глядачам  «100 лиць сторіччя: з’єднаємо 
Литву»,  де виступив фольклорний ан-
самбль «Сясулес» (Сестрички) Київсь-
кого товариства литовської культури 
ім.Майроніса. Концерт відбувся на Ра-
тушній площі, де також були наметові 
містечка, в яких громади литовців із  
35 країн презентували свою роботу та 
досягнення.

Українські митці  
з чеським корінням  

яскраво виступили в Чехії

20 липня в Чехії, у місто Мікулов, виступили 
українські творчі колективи: Ансамбль «Во-

линських чехів» та «Веселі музики».
Там проходив Міжнародний фестиваль 

«Národů Podýji». Це фестиваль дегустації вина. 
Судячи з бурних овацій гостей фесту, виступ на-
ших артистів їм сподобався.

Серед 9-ти країн світу Житомирська спілка Во-
линських чехів достойно представила і Україну і 
Волинський фольклор українців чеського етнічно-
го походження. «Веселі музики» під керівництвом 
Віктора та Любові Голубів були неперевершені.

Можна щиро привітати колектив Спілки з яс-
кравим виступом на фестивалі! На ньому було 
море незабутніх вражень від спілкування зі всіма 
творчими людьми – від молоді до старших пані 
та панів. А гармонійне переплетіння української 
та чеської культур викликало справжнє захоп– 
лення у глядачів: вони підспівували, підтанцьову-
вали і, як підсумок, аплодували стоячи! 

У засіданні Сейму взяла участь Даля 
Макарова – Голова Громади литов-

ців України, член Ради національних 
спільнот України (на фото в центрі) 
та представники з регіонів: Регіна Бал-
тушите-Фолькевич (на фото зліва), 
Голова Громади литовців Запоріжжя;  
Галина  Хмель-Дунай, Голова Громади 
литовців Дніпра.

На Сеймі було обрано нову раду та 
Голову Громади Литовців Світу на на-
ступні 3 роки.  

2019 рік у Литві буде роком Литовців 
Світу. 

Інформаційна довідка:
Словосполучення «волинські чехи» пов’яза-

не з Волинською губернією Російської імперії, 
де у другій половині ХІХ ст. утворилась числен-
на чеська колонія (на сьогодні це частина тери-
торій Житомирської, Рівненської і Волинської 
областей України). Після відміни кріпосного 
права впродовж 1860-1870-х років тут виник-
ли перші чеські поселення. Що змусило чехів 
залишити свою батьківщину? Як завжди: без-
земельних – бідність, ремісників – складні умо-
ви праці, а всіх разом їх об’єднувало бажання 
кращого життя.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття район 
«Крошня» (давня назва містечка поблизу Жи-
томира, яке ввійшло до його складу у 1958 р.) 
було відоме як місце компактного проживання 
чехів.

Чеські родини довгий час намагались збе-
регти свою культуру, історію і мову, але через 
утворення змішаних шлюбів виникли змішані 
родини (з українцями, росіянами, поляками…).

На перші збори у 1990 році, ініціатором про-
ведення яких став чех Микола Кудімов і яке 
відбулось на Крошні у школі 16 (школа була 
вибрана невипадково – вона була побудована 
чехами-переселенцями для навчання своїх ді-
тей рідній чеській мові), прийшло всього 12 лю-
дей. Ось прізвища декотрих з них: Н.Деканчук, 
В.Шиманський, С.Шмідт та ін. На одному із 
зібрань було прийнято рішення про присвоєн-
ня чеському товариству імені чеського педаго-
га-гуманіста, громадського діяча, єпіскопа Яна 
Амоса Коменського. Тоді ж був складений Ста-
тут товариства.

3 1 травня 2005 року товариство зареєстру-
валось як громадська організація «Житомирсь-
ка спілка волинських чехів».

Спілка об`єднує різні покоління чехів. Ство-
рено 4 групи з вивчення чеської мови – дві до-
рослі та дві дитячі. Відбуваються різноманітні 
спільні заходи: екскурсії, перегляди чеських 
фільмів, організовуються зустрічі з цікавими 
людьми як з України, так і з Чеської Республіки, 
проводяться спільні заходи та свята.

Спілка живе активним та цікавим життям.

Фото Федора Євтушенка

8 -11  липня у Вільнюсі, в Сеймі Литовської 
Республіки проходів сейм Громади  Литовців Світу

Сейм Громади Литовцiв Свiту

Прапор Громади литовців України на сеймі 

Делегація з України на сеймі Громади  
Литовців Світу

Учасники Сейму Громади Литовцiв Свiту з 35 країн
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Попри інтенсивний політичний діалог з ЄС,  
ми досі не маємо насиченого наукового,  

культурного, експертного громадського діалогу, –  
Іванна Климпуш-Цинцадзе

ДОВГИЙ час Україна перебувала в 
парадигмі «Схід – Захід». Після Ре-

волюції Гідності ми стали несподіван-
кою навіть для деяких сусідів, адже на-
буваємо суб’єктності. 

Про це заявила Віце-прем`єр-міністр 
з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України Іванна Клим-
пуш-Цинцадзе, виступаючи в Ужго-
роді на конференції «Україна – ЄС: 
коли зникають кордони».

«Ми маємо інтенсивний політичний 
діалог із західними сусідами, безвіз за-
безпечує міжлюдські контакти. Але 
досі немає насиченого діалогу між на-
уковцями, митцями, громадськими 
організаціями, експертними групами. 
Нещодавно я мала зустріч з угорськи-
ми журналістами, і це був їхній перший 

візит до Києва за всю кар’єру, – сказала 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. – Ми досить 
довго дивилися на Центральну Європу, 
як на джерело натхнення, але не бачили 
окремих країн з їхніми інтересами. І нас 
так само розглядали, як частину постра-
дянського світу». Тепер, вважає Віце-
прем’єр-міністр, коли держава набуває 
суб`єктності на міжнародній арені, тре-
ба переглянути статус-кво у питаннях 
громадянства, мови, історії, символів 
тощо, а також вчитися формувати відно-
сини із сусідами на основі взаємоповаги.

Конференція «Україна – ЄС: коли зни-
кають кордони» організована Інститу-
том економічних досліджень та політич-
них консультацій за підтримки ЄС.

5 вересня 2017 року Верховна Рада України прийняла 
Закон України «Про освіту» – рамковий документ, що є 

основою реформи національної системи освіти. Цим За-
коном закладено нові підходи до організації освітнього 
процесу в закладах освіти, зокрема щодо використання 
державної мови та мови національних меншин.

Коментар Заступника голови Спілки Поляків України, 
Заслуженого діяча польської культури Олени ХОМЕНКО:

– На мою думку, питання про забезпечення прав на-
ціональних меншин повинно вирішуватися по-різному 
в залежності від особливостей розселення тієї чи іншої 
національної спільноти в Україні. 

За даними перепису населення 2001 року, національні 
(етнічні) меншини в Україні становлять 14 млн. чол., або 
27,3 % від усіх громадян.

Наприклад, угорці і румуни живуть на території України 
більш компактно, ніж поляки, тому новий закон їх зачепив 
більше. Особливістю сучасного розселення етнічних поля-
ків в Україні є те, що найбільше їх мешкає в областях давньої 

осілості  — на Волині, Поділлі, Галичині і, потроху, в усіх областях, тобто поляки проживають більш 
дисперсно, можна навіть говорити про певну асиміляцію. 

Для населення, яке живе компактно, питання вивчення своєї рідної мови вирішувалося пла-
номірно, ці громади вчилися у школах з викладанням мовою національних меншин, якою добре 
володіли з дитинства, набагато краще, ніж державною мовою. 

Поляки ж, які розселені більш дисперсно, свою рідну мову і літературу вивчали за рахунок 
факультативних годин (що є  недостатнім для оволодіння мовою, не кажучи вже про оволодіння 
культурою, історією та традиціями етносу) або за рахунок недільних шкіл, тобто українською 
мовою володіли краще, ніж рідною.

Тепер же за статтею 7 закону «Про освіту» з 1 вересня 2018 року діти представників національ-
них меншин дошкільну і початкову освіту можуть здобувати мовою відповідної нацменшини, при 
цьому паралельно вивчаючи державну мову. А з 5-го класу вони повинні навчатися державною 
мовою, а мову національної меншини вивчати як окрему дисципліну. 

У зв’язку з рекомендаціями Венеціанської комісії,  Міністерство освіти розробило Дорожню 
Карту імплементації ст.7 «Мова освіти» Закону України  «Про освіту», в якій продемонструвало 
намір імплементувати всі рекомендації комісії в подальших кроках, які потрібно здійснити, щоб 
забезпечити справедливий баланс між підвищенням якості викладання державної мови та збере-
женням культурної спадщини національних меншин і корінних народів України.

На початку року в Київському Офісі Ради Європи відбулася зустріч представників угорської, румун-
ської, польської, грецької національних меншин з делегацією Ради Європи, на якій я була присутня.

На зустрічі відбулося обговорення нового проекту «Зміцнення захисту національних меншин 
в Україні», який реалізовуватиметься в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради 
Європи «Партнерство заради належного врядування». 

На зустрічі з делегацією Ради Європи представники національних громад обговорювали питан-
ня імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту», викладені в Дорожній Карті 
МОН України. Члени делегації розповіли, що цей проект створено для посилення організаційної 
спроможності різних інституцій, які працюють у сфері дії Рамкової конвенції про захист націо-
нальних меншин (Рамкову конвенцію ратифіковано Законом України № 703/97-ВР від 09.12.97).

Новий закон про освіту покликаний забезпечити баланс 
між вивченням державної мови та мов нацменшин

ВИКОНАВЧА директорка Українсь-
кого культурного фонду Юлія Олек-

сандрівна Федів в інтерв’ю розповіла про 
креативні індустрії, культурну дипло-
матію та промоцію України за кордоном.

Зараз Ви фактично обіймаєте дві поса-
ди: Виконавчого директора Українсь-
кого культурного фонду та керівника 
Національного Бюро програми Євро-
пейського Союзу «Креативна Європа» в 
Україні. Наскільки ефективна і продук-
тивна така синергія для обох напрямків 
Вашої діяльності і для Вас особисто?

– «Креативна Європа» є грантовою 
програмою ЄС і охоплює 42 країни- 
учасниці. У кожній із цих країн є куль-
турні інституції, які підтримують про-
екти, що виграли конкурс «Креатив-
ної Європи» на національному рівні. 
Завдання «Креативної Європи» – під-
тримувати співпрацю на європейському 
рівні між культурними, креативними 
діячами, митцями з усіх 42 країн-учас-
ниць. Український культурний фонд в 
Україні є саме тією інституцією, яка теж 
надає грантову підтримку саме україн-
ським культурним діячам. Тому існу-
вання «Креативної Європи» в струк-
турі УКФ – це чудова синергія для того, 
щоб українські проекти, які отримують 
фінансування Креативної Європи за 
підтримки Українського Культурного 
Фонду, виходили з українського ринку 
на європейський, а згодом і на світовий.

Також умовою «Креативної Європи» є 
співфінансування з боку держави. І як-
раз це співфінансування може гаранту-
ватися УКФ. Тому те, що дві найбільші 
грантові програми, українська та євро-
пейська, знаходяться в одному місці – 
це подвійний позитив.

Відомо, що 2 липня відбувся Перший 
міжнародний ярмарок грантів у сфері 
культури, організатором якого висту-
пив і Український культурний фонд, 
і Бюро «Креативна Європа». Як ви 
визначаєте головну місію і мету Ярмар-
ку? Якими є результати цього заходу?

– 2 липня Національне бюро програми 
ЄС «Креативна Європа» в Україні за під-
тримки Українського культурного фонду 
провели «Перший міжнародний ярма-
рок грантів у сфері культури». Ми запо-
чаткували традицію для представників 
культурного креативного сектору Украї-
ни – можливість на одному квадратному 
метрі познайомитися з усіма грантовими 
можливостями, які надаються представ-
никами інших країн, та українськими ін-
ституціями для культурних проектів.

Ваші подальші плани з розвитку 
Українського культурного фонду та 
Національного бюро «Креативна Єв-
ропа». Яких змін, покращень та но-
вих етапів розвитку обох напрямків 
Вашої діяльності слід очікувати най-
ближчим часом?

– Програма «Креативна Європа» діє від-
повідно до правил функціонування всіх 
національних бюро у всіх 42 країнах, вона 
має чітко окреслені завдання: промоція 
програми «Креативна Європа» та прове-
дення консультацій і інформаційних днів. 
Цю діяльність ми будемо продовжувати 
протягом наступних трьох років, оскіль-
ки програма існує до 2020 року. Але вже у 
червні 2018 року Єврокомісія прийняла рі-
шення продовжити її на наступні 7 років.

З вересня планується оголошення 
наступного конкурсу програми «Креа-
тивна Європа» – проектів міжнародної 
співпраці, і мої колеги з бюро розпоч-
нуть серію інформаційних днів, тренін-
гів, воркшопів для представників саме 
культурного сектору України, для того 
щоб усі охочі могли готувати свої заяв-
ки разом із партнерами з-за кордону.

Питання ставила  
Карина Борзаківська

Юлія Федів: Культура теж 
може бути прибутковою

На 90-му році життя відійшов у вічність 
Герой України Левко Лук’яненко

 7 липня, після важкої хвороби, пішов з життя один з найбіль-
ших моральних авторитетів України, видатний громадський діяч, 
політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України – Лев-
ко Григорович Лук’яненко.

За антирадянську діяльність та прагнення до незалежності 
України Левка Лук’яненка на початку 60-х років засудили до смерт-
ної кари, яку потім замінили на багаторічне ув’язнення. Загалом у 
радянських таборах Лук’яненко провів понад 25 років.

Він був серед засновників Української гельсінської групи, а на пер-
ших демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. 
І саме він написав текст Акту Проголошення Незалежності.

9 липня з Левком Лук’яненком прощалися у його рідному селі Хотові, а 10 липня відбулась 
офіційна церемонія прощання у приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України, після чого Левка 
Лук’яненка було відспівано у Володимирському соборі та поховано на Байковому кладовищі.

Рада національних спільнот України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Левка Лук’я-
ненка, колегам та  всій українській громаді з непоправною втратою. 

Словами не залікувати в серці страшну рану. Але світлі спогади про Левка Лук’яненка, який 
чесно і гідно прожив життя, завжди будуть сильніше смерті.

Україна Вас не забуде ніколи, пане Левко…
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СТАРОДАВНІЙ КИЇВ визнаний і 
підтримується як національними, 
так і міжнародними організаціями: 
Парламентською асамблеєю Ради 
Європи, Верховною Радою України, 
Міністерством культури України, 
Національною академією наук 
України, Київською міською дер-
жавною адміністрацією, Київською 
обласною державною адміністра-
цією, а також науковими інститу-
тами, посольствами інших держав 
в Україні, державними установами 
України і Європи.

На фото: Президент «Парку Київська Русь» 
Володимир Володимирович Янченко

СТАРОДАВНІЙ Київ у «Парку 
Київська Русь» є енергетичним 

центром України. Якщо провести уявні 
лінії між чотирма українськими святи-
нями: від Києво-Печерської Лаври на 
півночі до Свято-Миколаївському хра-
му в селі Кулевча Одеської області на 
півдні, і від Почаївської Лаври на заході 
до Свято-Софіївської церкви у Харкові 
на сході, то «Парк Київська Русь» вия-
виться в точці перетину цих ліній.

Парк «Київська Русь»  – центр куль-
тури й історії, який відтворює на ос-
нові наукових даних архітектурний 
образ Стародавнього Києва і атмосфе-
ру Древньої Русі V–XIII ст. Централь-
ним об’єктом парку, як було сказано, 
є Дитинець – кремль Стародавнього 
Києва. На території парку також по-
будовані будівлі-реконструкції княжої 
доби, жодна з яких не збереглася до 
нашого часу: оборонні споруди, па-
лац князя Володимира, палац княгині 
Ольги, Федорівський монастир, Деся-
тинна церква, Ярославів двір, Ротонда, 
Гридниця та ін. Відтворене стародавнє 
місто оточують потужні оборонні спо-
руди: дев’ятиметровий вал довжиною 
півтора кілометра, рів глибиною п’ять 
метрів, в’їзні ворота зі сторожовими 

вежами. Особливо виділяються Ми-
хайлівські ворота, висота яких – 21 
метр. Увійшовши в княжий Київ, ви 
побачите і княжий двір, і посольсь-
кі хороми, і садиби киян, і лавки тор-
говців-ремісників і ярмарок майстрів, 
де можна придбати сувеніри. Тут є і 
пагорб Перуна, і печера Нестора Літо-
писця. Далі у планах - відновити жит-
ло князя Кия, палац Аскольда й інші 
князівські палаци, чотири церкви, два 
монастирі та інші архітектурні шедев-
ри. Науковий керівник проекту – про-
фесор Гліб Івакін, заступник директора 
Інституту археології НАНУ. Ще од-
нією гордістю «Парку Київська Русь» 
є справжня княжа стайня. Тут зібра-
но понад 30 різних порід коней. Мож-
на подивитися на коней Чингізхана, 
Олександра Македонського та інших 
великих полководців. Тут і арабські 
скакуни, і донці – улюблені коні ко-
заків, і коні ковбоїв, і орловські рисаки, 
ковбойські квотерхорси.

Планується максимально достовір-
но та органічно відтворити атмосферу 
живого міста з вулицями, ярмарками і 
городянами. В даний час можна огля-
нути оборонну стіну, в’їзні ворота з 
двома триповерховими вежами, ри-
сталище (місце проведення богатирсь-
ких забав та середньовічних турнірів), 
княжу палату (трибуну для почесних 
гостей), сторожову вежу, табір вікін-
гів і стан кочівників, вирубане з дерева 
житло киянина XI-XII ст. 

У серпні тут проходить фестиваль 
культури та історії «Парк Київська 
Русь»: театралізовані баталії, серед-
ньовічні ігри, турніри і змагання дру-
жинників, кінні театри каскадерів, 
демонстрація історичних народних 
звичаїв і обрядів, давньослов’янський 
бенкет, виставки художників і ярмарок 
майстрів-умільців, концерти етнічних 
фольклорних колективів. 

«Парк Київська Русь» розташований 
у селі Копачів, Обухівського району, 
Київської області – за 60 км від Києва.

СИМВОЛИКА «ДРЕВНЬОГО КИЄВА»
Прапор «Древнього Києва».

Колір прапора – золотий. Золото 
— король металів, символізує знат-
ність, могутність і багатство, а також 
такі чесноти: силу, вірність, чистоту, 
справедливість, милосердя і упоко-
рювання.

Герб «Древнього Києва» -  
Червоний птах – Фенікс.

 
Фенікс – древній символ сонця, без-

смертя та відродження. Він символізує 
відродження та відтворення людини 
або задуму Творця після руйнування. 
У християнському світі – це символ 
Христа. Фенікс означає тріумф вічного 
життя, воскресіння, віру, постійність. 
Синій птах - Гамаюн - це міфічний птах 
щастя та надії. Він символізує мир, 
багатство, благополуччя і велич. На 
Русі Гамаюн вважався віщим птахом. 
Зелені паростки символізують надію, 
свободу, радість і тісний зв’язок з при-
родою. Головною частиною будь-яко-
го герба є щит як знак того, що рідну 
землю є кому боронити. У центрі щита 
– двозуб, перший родовий знак київсь-
ких князів.

 Гімн «Древнього Києва». 
1. Світ дізнався – не повірив: посеред 

густих лісів Відродився град великий – 
Матір руських городів! Кия град, наш 
древній Київ, місто сиве і святе Знову 
з попелу з’явилось – ожило, й щодня 
росте! Приспів: Без минулого не буде у 
держави майбуття! Це не просто наше 
гасло! Це для нас саме життя! І любов до 
України – не порожнії слова! Увесь світ 
тепер побачив, що вона завжди жива! 
2. І прадавнє городище, і палаци, і 
церкви, і святилища і стіни – як колись, 
ми знов звели! Крізь Софіївські ворота 
знову йдуть богатирі Володимиру слу-
жити і слов’ян святій землі. Приспів.  
3. І тепер з усього світу друзі, а не во-
роги  Приїздять побачить диво – сиві 
Києва горби! Київ-град – наш древній 

Київ, місто юне з древніх літ – Наша 
вічная столиця, про тебе гуде весь світ!

Менше години їзди від галасливого 
мегаполісу, і ви опиняєтеся в дивовиж-
ному місці. Перед вами стоять споруди 
Київського Дитинця, що увібрав у себе 
мудрість століть, славу князів і велич 
епохи Давньої Русі. Прогуляйтеся по 
вуличках предграддя, підніміться на 
князівські трибуни і сфотографуйте-
ся на тронах князя і княгині. Відкри-
йте власноруч Михайлівські ворота 
Київського Дитинця, відвідайте музеї 
історичного костюма, середньовічного 
суднобудування, давньослов’янського 
зодчества. Загляньте в будинки жи-
телів Стародавнього Києва, пройдіться 
до Лісового озера. Подивіться навколо 
з висоти пагорба Перуна: ви побачите 
той же ландшафт, який був тут і тисячу 
років тому – ліси, яри, поля.

Атмосфера Стародавнього Києва, по-
родисті коні, яскраві історичні костю-
ми жителів міста і воїнів перенесуть 
Вас у середньовічну історичну реаль-
ність. Усі заходи, які Ви побачите і в 
яких візьмете участь, стануть справді 
незабутніми моментами Вашого життя!

У неділю 1 липня відбулися  
видовищні середньовічні бої  
в рамках Міжрегіонального турніру 
«Витязь Київського Дитинця».

З 14:00 до 16:00 на Дитинці Стародав-
нього Києва лицарі-спортсмени зма-
галися в боях один на один, а з 16:30 на 
великому ристалищі передграддя по-
чалися групові змагання «5х5». Це були 
повноконтактні битви у справжніх ли-
царських обладунках, із застосуванням 
середньовічної зброї. Співорганізатором 
змагань виступила Всеукраїнська феде-
рація середньовічного бою.

З 29 червня по 1 липня у Стародавньому 
Києві пройшов фестиваль історичної ре-
конструкції XIV–XV століть – «Ruthenica 
Medievalis». У Князівство «Київська Русь» 
з’їхалися відважні шляхетні лицарі і пре-
красні дами серця з усіх куточків України 

Стародавній Київ – подорож у часі!
Суть проекту Древній Київ у «Парку Київська Русь» – це єдине і непо-

вторне в історії людства відтворення і будівництво одного з найвідоміших 
і в той же час найбільш загадкового середньовічного міста Східної Європи 
– Древнього Києва V-XIII століть, столиці великої середньовічної держа-
ви – Русі із столицею Києвом, – у реальних  масштабах його історичного 
центру, відомого як Дитинець Києва або Град Володимира. Відтворюєть-
ся його архітектурний образ у повному обсязі, у масштабі 1:1, з урахуван-
ням знань сучасної науки. Також відтворюється атмосфера всієї Княжої 
Русі з центром у Києві. Проект здійснюється в історично значущому місці, 
згаданому в літописах, яке максимально відповідає ландшафту і відтво-
рює рослинність Древнього Києва тисячолітньої давності - в Обухівсько-
му районі Київської області.
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та інших країн Європи. Фестиваль, який 
повністю передає атмосферу, антураж і 
побут середньовічної Європи, вже який 
рік поспіль зібрав людей, які не просто 
вивчають історію за підручниками, а й 
живуть нею, її духом і романтикою. Учас-
ники заходу розташувалися в таборі, роз-
бивши автентичні середньовічні шат- ри 
за стінами Київського Дитинця. І на ці 
три дні, у прямому сенсі слова, ожило се-
редньовічне місто.

Фестиваль «Ruthenica Medievalis» по-
чався о 14:00 з урочистого відкриття із 
парадом лицарів та їх антуражних го-
стей XIV–XV століття, крім того лунали 
постріли із середньовічних гармат. Таке 
видовище можна побачити тільки в Ста-
родавньому Києві і тільки під час даного 
фестивалю.

 Після урочистого відкриття на голов-
ному ристалищі почалася захоплююча 

програма і маса розваг. Актори кін-
но-трюкового театру вражали номерами 
з джигітовкою і стройовою підготовкою 
князівської дружини.

У п’ятницю, 29 червня, і в суботу, 30 
червня, на гостей чекав бугурт – серед-
ньовічні масові битви. У Стародавньому 
Києві проходили «середньовічні битви», 
під час яких реконструктори, учасники 
фестивалю боролися між собою. А після 
бугурту на «Горіховому полі» амфітеатру 
відбувся лицарський турнір. У неділю о 
15:00 на гостей чекала «облога міста». 

Але не тільки лицарство вражало го-
стей Князівства протягом цих трьох 
днів! Ведучі програми запрошували всіх 
на різні інтерактиви, на яких можна було 
навчитися середньовічному танцю «Ма-
разуля» або взяти участь у танцювально-
му флеш–мобі під сучасну музику. А тих, 
хто любить робити щось своїми руками, 
чекали індивідуальні майстер-класи з 
гончарства, ковальства, стрільби з лука.

ДЕНЬ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
28–29 липня у Стародавньому Києві «Князівства «Київська Русь» відбулося неймовірно яс-

краве і насичене святкування Дня Хрещення Русі, Дня Святого князя Володимира. Організа-
тори підготували з цього приводу особливу програму. Все почалося з костюмованого параду 
історичних персонажів, які передували прийняттю християнства на Русі, а також тих, які з’яви-
лися в подальшій історії нашої держави. Гості свята побачили Апостола Андрія, візантійського 
імператора, княгиню Ольгу, Кирила і Мефодія, давньоруських витязів, українських козаків 
і багатьох інших персонажів. А на завершення параду перед очі радісних гостей Древнього 
Києва на бойовому коні виїхав сам «винуватець торжества» князь Володимир Великий.

Муслим Магометович Магомаев (17 августа 1942, Баку – 25 октября 2008, 
Москва) – советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный 
певец (баритон), композитор. Народный артист СССР (1973).  

В июле 2018 года в Киеве открыли сквер и памятник певцу Муслиму 
Магомаеву, который родился в годы войны в Азербайджане и умер де-
сять лет назад в Москве.

Торжественную церемонию посетили министр культуры Азербайджа-
на Абульфас Гараев, министр культуры Украины Евгений Нищук, заме-
ститель председателя КГГА Александр Спасибко, артисты из Азербайд-
жана, Узбекистана, Казахстана, Украины и другие.

«В рамках празднования 75-летия со дня рождения всемирно из-
вестного оперного и эстрадного певца, композитора, народного арти-
ста Муслима Магомаева по инициативе и при поддержке посольства 

Азербайджанской 
Республики в Украине в Киеве открыт Сквер 
имени Муслима Магомаева по адресу: пере-
кресток проспекта В. Черновола и улицы Се-
чевых Стрельцов, и памятник выдающемуся 
художнику», – отметил Спасибко. 

Киев и Баку – города побратимы с 
1997  года. Наши города сотрудничают в 
сферах развития инфраструктуры городов, 
промышленности, культуры, туризма. Сквер 
им. Муслима Магомаева станет бесценным 
подарком для киевлян и гостей города – 
миллионов поклонников таланта легендар-
ного певца и композитора.

В Киеве открыли сквер и памятник Муслиму Магомаеву

20-22  липня у Древньому Києві «Парку 
Київська Русь» вперше пройшов між-

народний мотофестиваль «Heady Wind 2018». 
Ця подія стала результатом спільної роботи ко-
лективу «Парку Київська Русь» і організаторів 
металмотофесту «Rock’Ю». Серед учасників фе-
стивалю, окрім мужніх «мотобогатирів», було й 
багато чарівних і безстрашних «мотомазонок». А 
унікальним цей захід робить те, що президентом 
цього мотофестивалю є жінка, чарівна мотоледі.

Цей захід нікого не залишив байдужим, ніх-
то не нудьгував, адже організатори підготува-
ли насичену феєричну розважальну програму, 
що тривала до пізньої ночі.

На головному ристалищі на учасників і го-
стей фестивалю чекали: урочисте відкриття 
програми з історичними персонажами, кінни-
ми виступами та самим князем Київським Во-
лодимиром Великим. Протягом фестивальних 
днів на гостей чекали байкерські конкурси, 
розваги та ігрова програма, а ще безліч сюр-
призів, подарунків та частувань.

В суботу 22 липня справжніми зірками про-
грами стали особливі гості фестивалю – ди-
тячий мотоклуб з Білорусі «Drive Park». А на 
«Горіховому полі» амфітеатру арт-студія «Тем-
ний софіт» представила гумористичний спек-
такль «Ніч маніяка». 

З 16:30 на головному ристалищі розгорну-
лося захоплююче видовище – турнір з вер-
хової стрільби з лука на породистих конях із 
Княжої стайні. На завершення денної програми 
близько 17:30 на Дитинці Києва відбулося ней-
мовірно вражаюче дійство – стрільба з требу-
шету палаючими ядрами. З 19:00 і до пізньої 
ночі тривала рок-програма, в якій взяли участь 
рок-гурти з усієї України. Нікого не залишив 
байдужим виступ гурту «Тінь сонця» з компо-
зицією «Слався, мати-Русь».

Від щирого серця дякуємо учасникам і го-
стям мотофестивалю «Heady Wind 2018» за 
веселу дружню атмосферу і щирі емоції, пода-
ровані жителям Древнього Києва у «Князівстві 
«Київська Русь».

У «Парку Київська Русь» уперше пройшов  
міжнародний мотофестиваль «Heady Wind 2018»
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2 липня 2018 р. у Києві відбувся 
перший міжнародний ярмарок 
грантів у сфері культури, організо-
ваний Національним Бюро програ-
ми ЄС «Креативна Європа»  
в Україні за підтримки  
Українського культурного фонду. 

ІДЕЯ,  донор, заявник, партнери, гран-
това заявка, кошторис, гайдлайн, ко-

мунікаційна стратегія, пріоритети, тех- 
нічні вимоги, результати, сталість, звіт-
ність… Це ті слова, які об’єднали людей 
на Першому ярмарку грантів у сфері 
культури, який відбувся в липні у Києві 
та відтепер стане щорічною традицією.

Отож, 14 великих грантових про-
грам Євросоюзу, єврорегіонів, США та 
України було презентовано на ярмарку, 
організованому Національним Бюро 
ЄС «Креативна Європа» за підтримки 
Українського культурного фонду. Інфор-
маційний партнер заходу – Громадський 
Простір. 

Серед учасників ярмарку – Міжнарод-
ний фонд «Відродження», Посольство 
США в Україні, Міжнародний Вишеград-
ський фонд та інші закордонні інституції 
і посольства, які ділились інформацією 
про напрями проектів, за якими здійс-
нюється грантова підтримка.

«Ідея ярмарку полягає в тому, щоб 
зібрати на одному майданчику людей, 
які хочуть, і людей, які можуть», – про-
коментувала подію модераторка ярмарку 
Ярослава Кравченко.

Це той день, коли закладено міцний 
фундамент ефективного майданчика для 
спілкування між грантодавцями та пред-
ставниками креативних та культурних 
індустрій.

Це день, коли учасники ярмарку по-

ринули в подорож грантових програм у 
сфері культури.

«Перший міжнародний ярмарок грантів 
у сфері культури – це можливість поспіл-
куватись із грантодавцями, дізнатись 
таємниці подачі грантових заявок. Дуже 
важливо, щоб в Україні створювався 
якісний культурний продукт, який мож-
на презентувати за кордоном та популя-
ризувати ним українську культуру. Вже 
у вересні планується наступний такий 
захід, який буде орієнтований саме на ре-
гіональні ініціативи. Тому ми не зупиняє-
мося», – розповіла Юлія Федів, керівниця 
Національного бюро програми ЄС «Кре-
ативна Європа», виконавча директорка 
Українського культурного фонду.

Ярмарок відвідав також голова Пред-
ставництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, 
який у своєму зверненні до культурних 
діячів розповів про важливість спів-
робітництва та роль України в культур-
ній індустрії.

«Коли ми говоримо про економічний 
потенціал України, загалом згадуємо про-
мислову традицію, роль у сфері сільсько-
го господарства, але забуваємо про багату 
та древню культурну спадщину цієї краї-
ни. А цей компонент має входити в осно-
ву економічного розвитку України. Тож, 
безумовно, розвиток креативної індустрії 
впливатиме на економіку, що, зокрема, 
і створить робочі місця для культурних 
діячів. Маючи всі інструменти в якості 
програм, що, зокрема, представлені на 
ярмарку, ми повинні вміти добре їх ви-
користовувати, щоб покращувати куль-
турний простір України. Європейський 
Союз зацікавлений зміцнювати культур-

не співробітництво з Україною. В Угоді 
про Асоціацію з ЄС, що є наріжним ка-
менем нашого співробітництва, ми маємо 
виділені резерви. Їхня мета – підсилити 
розвиток культурного співробітництва».

Міністр культури України Євген Ни-
щук розповів про європейський підхід 
до грантової підтримки культурних та 
мистецьких проектів. На сьогодні це 
ключове питання. Адже зміна системи 
фінансування та менеджменту безумов-
но покращить сферу культури України. 
Звісно, поки не всі знають, як писати 
проект, як його правильно подати, як 
отримати ці гроші. Але потрібно, щоб 
кожен гравець на культурному полі мав 
чіткі правила, за якими можна отримати 
підтримку свого проекту.

«Саме тому було створено Українсь-
кий культурний фонд і тепер не міністр, 
не заступник і не Міністерство культу-
ри роздаватиме гроші на суб’єктивних 
підставах».

Зауважимо, що ідея провести такий 
захід виникла ще в грудні 2017 року. Від 
культурних діячів надходила величезна 
кількість запитань щодо можливостей 
реалізації їхніх ідей. Де знайти грант, 
який пакет документів готувати, хто 
може співфінансувати та інше. Таким 
чином, було вирішено започаткувати 
традицію ярмарку грантових можли-
востей саме в сфері культури. Це той 
формат, який на одному квадратному 
метрі зібрав грантодавців з різних країн 
Європи і не тільки, представників нових 
державних інституцій, створених у сфері 
культури України.

«Такий захід – це та точка входу, де 
можна отримати інформацію про весь 
спектр можливостей, який існує в 
Україні для представників культурних 
та креативних індустрій», – пояснює 
Ірина Прокоф’єва, програмна менед-
жерка програми Culture Bridges.

З поміж 1200 заявок було відібрано 
300 учасників, зацікавлених культурною 
сферою, та які прагнуть розвивати свої-
ми ідеями культурний простір України.

Захід відвідав Генеральний директор 
Українського інституту Володимир 
Шейко. Він розповів, що новостворе-
на державна установа буде займатись 
комплексною репрезентацією України 
в світі через культуру, освіту, мистецтво 
та культурну дипломатію. Основні про-
грами інституту будуть запущені вже на-
прикінці року.

«Формат ярмарку дуже цікавий, тому 
що зараз немає подій чи ресурсів, які б 
повноцінно інформували про грантові 
можливості в українському культурно-
му секторі. Тож цей захід одночасно є як 
інформативним, так і надає можливість 
роззнайомитись з акторами сектору 
культури, що в подальшому зможуть ре-
алізовувати спільні проекти», – зауважує 
Володимир Шейко.

«Головна місія цього заходу – це змоти-
вувати кожного з учасників, та пояснити, 
що проактивність – це саме те відчуття, 
яке впливає на реформування нашої 
соціальної сфери, зокрема культури», – 
зазначає Катерина Жданова, менеджерка 
Національного Erasmus-офісу в Україні.

Щорічне проведення «Міжнародного 
ярмарку грантів у сфері культури» стане 
доброю традицією та ефективним май-
данчиком для спілкування між гранто-
давцями та представниками культурних 
і креативних індустрій, які перебувають 
у пошуку фінансової підтримки для своїх 
культурних проектів та ініціатив в Україні.

Сподіваємось, що організації Ради 
національних спільнот України візь-
муть активну участь у таких важли-

вих заходах для розвитку культури та 
неодноразово стануть переможцями  

у отриманні грантів!

Започатковано традицію проведення грантових ярмарків у сфері культури

Від 21 травня до 2 липня 2018 року трива-
ли конкурси культурно-мистецьких проектів: 
індивідуальні національні проекти; проекти 
національної співпраці, які передбачають парт- 
нерство між двома і більше організаціями в 
рамках України; проекти міжнародної співпра-
ці, які передбачають наявність партнера за кор-
доном, включаючи представників української 
діаспори.

Усі заявки, надіслані на конкурси, мали від-
повідати пріоритетам діяльності Фонду, серед 
яких – впровадження інновацій, підтримка де-
бютів, сприяння розвитку освітніх ініціатив, 
розширення аудиторії через залучення різних 
вікових та соціальних груп, а також збереження 
культурного розмаїття та інші.

Загалом на конкурси надійшло  
716 проектних заявок: 

Індивідуальні національні проекти .............593 
Проекти національного партнерства ..........100 
Проекти міжнародного партнерства ............ 23
За секторами:
• Візуальне мистецтво ......................................59
• Мода і дизайн ..................................................13
• Культурна спадщина ....................................168
• Аудіовізуальне мистецтво .......................... 146
• Аудіальне мистецтво ..................................... 38
• Перформативне мистецтво ..........................79
• Література та видавнича справа ..................69
• Креативні індустрії ....................................... 124
• Не визначені .................................................... 20
До 9 липня триватиме перший етап відбору – 

за технічними критеріями. З 9 липня до 9 серпня 
2018 року відбуватиметься розгляд поданих про-
ектних заявок експертними радами Фонду.

Початок реалізації проектів планується з вересня 
2018 року. Загалом визначено три типи конкурсів: 
індивідуальні проекти; проекти національної спів- 
праці, які передбачають наявність двох організацій 
і аплікантів на території України; проекти міжнарод-
ної співпраці, які передбачають наявність партнера 
за кордоном, це можуть бути також представники 
української діаспори. Обирайте один з цих конкур-

сів, готуйте проектну заявку, всі аплікаційні форми, 
кошториси та чіткі інструкції є на сайті Фонду».

Довідка. Український культурний фонд – Дер-
жавна інституція, що створена у 2017 році з 
метою сприяння розвитку культури і мистецтв 
України, підтримки культурного розмаїття, інтег- 

рації української культури у світовий культурний 
простір. Діяльність Українського культурного 
фонду спрямовується та координується Міні-
стерством культури України. Підтримка проектів 
Українським культурним фондом здійснювати-
меться на конкурсних засадах.

В УКФ підрахували проектні заявки, що надійшли  
на конкурси культурно-мистецьких проектів
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6-8 июля 2018 года в г. Чернигове успешно 
состоялся семинар-практикум по про-

грамме  ВIZ Украина «Танцевальное и хоровое 
творчество». Проект проводился по инициативе 
Совета немцев Украины при финансовой под-
держке Федерального министерства внутрен-
них дел, строительства и регионального разви-
тия Германии через Благотворительный Фонд 
«Общество Развития». Организаторы семина-
ра: «BIZ  Украина», руководитель – Людмила 

Коваленко-Шнайдер, совместно с немецким 
культурным центром «Weschelwirkung», руко-
водитель – Виктор Бальцер. 

Референты семинара – Светлана Цех, член 
Президиума Совета немцев Украины, ответ-
ственной за направление «Культура», мульти-
пликатор «BIZ Украина» по танцевальному твор-
честву, руководитель немецкого молодёжного 
культурного центра «Дойче Квэлле» г. Киев, и 
Светлана Пилипенко, Заслуженный работник 
культуры Украины, член Совета немцев Украи-
ны, мультипликатор  «BIZ Украина» по хоровому 
творчеству, руководитель  вокального ансамбля 
«Sonnenstrahl» г. Чернигов (на фото).

В семинаре приняли участие руководители 
творческих коллективов общественных органи-
заций этнических немцев Украины из Мариупо-
ля, Николаева, Киева, Херсона, Кропивницкого, 
Лозовой, Новой Каховки, Луцка, Черновцов, Сла-
вутича, Запорожья, Белой Церкви и Петродолин-
ского (Одесская обл.).

В представленной программе каждый участ-
ник  семинара  мог найти для себя полезный и 
интересный материал. Вокально-хоровая ра-
бота была направлена на изучение  немецких 
канонов, разучивание нотного материала мю-
зикла «Zirkus» на немецком языке с театра-

лизованным действием, немецких народных и 
эстрадных песен.

Участники мероприятия с большим желанием 
разучивали немецкие обрядовые и стилизован-
ные танцы. Были представлены сценарии про-
ведения традиционных немецких праздников. 
Оживлённый интерес вызвала презентация не-
мецких народных национальных костюмов и ак-
сессуаров, которую подготовила Светлана Цех. 

Ярко, в едином творческом порыве состоялся 
концерт, на котором участники продемонстриро-
вали навыки и умения, полученные на семинаре. 

Семинар прошёл творчески и вдохновенно, 
в тёплой дружеской обстановке. А самое цен-

ное – семинаристы обменялись своими идеями, 
творческими достижениями и получили заряд 
позитивных эмоций, энергии и желание творить 
прекрасное в своїх организациях на местах! 

В начале июля в Одессе руководи-
тели гагаузских общественных ор-
ганизаций подписали Меморандум 
о создании Ассоциации гагаузских 
обществ, сообщает Интернет-газе-
та «Топор».

ДОГОВОРЕННОСТЬ об объединении 
в Ассоциацию достигнута во время 

празднования 20-летия создания первой 
гагаузской общественной организации в 
Украине – «Гагаузское областное нацио-
нально-культурное общество «БИРЛИК», 
которое состоялось 28 июня 2018 года.

Таким образом, четыре общественных 
организации, активно действующие в 
последние годы в Украине – «Гагаузское 
областное национально-культурное об-
щество «БИРЛИК» (Единство), г. Одесса; 
Всеукраинская Общественная Органи-
зация «Союз Гагаузов Украины», г. Киев; 
Общественная организация «Националь-
но-Культурное Общество «ГАГАУЗЛАР», 
г. Одесса; Ренийская районная националь-
но-культурная гагаузская общественная 
организация «КАРДАШЛЫК», Одесская 
область, г. Рени – подписали Меморан-
дум о координации совместных действий 

и всеобъемлющем сотрудничестве через 
созданную Ассоциацию гагаузских об-
ществ Украины.

На фото: Юрий Димчогло

Руководители гагаузских обществен-
ных организаций Украины, вошедших в 
Ассоциацию, единогласно избрали Пред-
седателем новосозданной Ассоциации 
депутата, заместителя главы Одесского 
областного совета – Юрия Димчогло, ко-
торый будет координировать работу Ас-
социации гагаузских обществ.

«Главной целью создания Ассоциации 
является удовлетворение и защита закон-
ных социальных, экономических, твор-
ческих, национально-культурных, обра-
зовательных (языковых и письменных) и 
других общих интересов гагаузов, прожи-
вающих на территории Украины, и вовле-
чение их в процесс социально-экономи-
ческого обновления общества», – отметил 
Юрий Димчогло.

Отметим, что, по разным данным, в 
Украине проживает около 30 тысяч пред-
ставителей гагаузской национальности. В 
Одесской области, по данным переписи 
населения от 2001 года, моноэтническими 
гагаузскими сёлами являются: Виногра-
довка, Старые Трояны, Александровка, 
Дмитриевка и Котловина. Также около 
половины населения сёл: Кубей, Новосё-
ловка (Килийского) Красное и Серпневое 
(Тарутинского) являются гагаузами.

Сегодня гагаузы Украины активно уча-
ствуют в общественно-политической 
и национально-культурной жизни, как 
Украины, так и Одесской области. Под-
тверждением тому является избрание 
гагауза Юрия Димчогло на должность 
заместителя председателя Одесского об-
ластного совета. 9 июля этого года в Кие-
ве, на съезде представителей националь-

но-культурных организаций Украины 
глава Одесского национально-культур-
ного общества «Гагаузлар» Артем Булга-
ру избран членом общественного совета 
при Министерстве культуры и туризма 
Украины. Всеукраинская Общественная 
Организация «Союз Гагаузов Украины»,  
г. Киев является членом общественной 
организации «Рада національних спіль-
нот України» и активно сотрудничает и 
взаимодействует с другими националь-
ными обществами Украины.

Создание такой Ассоциации, несомнен-
но, будет способствовать дальнейшему 
укреплению культурных, социальных, 
экономических связей как между гагауз-
скими организациями, так и выработке 
стратегии совместного сотрудничества 
со всеми этническими организациями и 
объединениями в Украине.

Созданную Ассоциацию гагаузских обществ возглавил Зампред Одесского облсовета Юрий Димчогло

На фото: Участники встречи

Творческая встреча-семинар этнических немцев Украины

Древний Чернигов –  
город легенд

ЧЕРНИГОВ – город на севере Украины – об-
ластной центр Черниговской области. На протя-
жении своей истории он был одним из главных 
центров политико-экономической и социаль-
но-культурной жизни Украины.

Город славится своими памятниками времен 
Руси с центром в Киеве, времён Черниговского 

княжества, а также – времён Гетьманщины и казацкого Черниговского полка. Девиз Черниго-
ва сегодня «Чернигов – город легенд».

Троицко-Ильинский монастырь

Из отзывов участников Семинара:
Большое спасибо «BiZ Украина» и референтам семинара Светлане Цех и Светлане Пили-

пенко за огромную проведенную профессиональную работу! Желаем им больших творческих 
успехов и в дальнейшем. Отдельная благодарность Людмиле Бальцер за организацию быта 
участников семинара. Надеемся, что такие семинары-праздники станут традиционными и бу-
дут проводиться в разных городах Украины.

Валентина и другие.
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Здавна свято Івана Купала відзна-
чають в ніч з 6 на 7 липня, цього 
року це з п'ятниці на суботу.  
Як вірили наші предки, в цю ніч 
прокидається уся лісова нечисть, 
тому багато що було заборонено 
робити в цей містичний час.

ІСНУЄ безліч традицій та обрядів 
пов'язаних із святом Івана Купала. В 

кожному куточку України вони мали 
свій характер і деякі відмінності. Та, 
крім традицій, українці вірили ще в 
численні забобони. У цю ніч зазвичай 
ворожили і намагалися дотримуватися 
деяких негласних правил.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ  
НА ІВАНА КУПАЛА

На Івана Купала, згідно з вірування-
ми наших предків, прокидається лісо-
ва нечисть – відьми, змії, водяники, 
русалки, перевертні, – тому всю ніч 
не можна спати. Не можна й купатися, 
адже водяник або ж русалка можуть 
затягнути у воду. Особливо, варто три-
матися подалі від води вагітним, дітям 
та старим. Водяна нечисть може наш-
кодити слабким організмам цих людей.

В цей час краще нічого не віддавати, 
не продавати і не позичати. В іншому 
випадку родина може збідніти. Якщо 

знайдете на дорозі гроші – навіть ве-
лику суму – ні в якому разі не можна 
їх брати.

ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ, 
ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СВЯТОМ  

ІВАНА КУПАЛА

Здавна, в цю ніч прийнято шукати 
міфічний цвіт папороті. В такий магіч-
ний час рослини набирали чарівних, 
лікувальних та цілющих властивос- 
тей. Лише в Купальську ніч на папо-
роті розцвітала чарівна вогняна квітка 
щастя – кочедижник. Наші прабабусі 
вважали, хто зірве цю квітку, той усе 
на світі знатиме, дістане без труднощів 
усі скарби, причарує найкращу дівчину 
чи парубка, матиме найвищий урожай, 
не боятиметься лихих сил, матиме чу-
додійну силу робити все тією рукою, 
яка зірвала квітку щастя.

Також, дівчата в таке свято плели він-
ки, які пускали по воді. За традицією 
потрібно було назбирати 12 різних ви-
дів рослин і з них зробити вінок. Якщо 
він потоне – дівчина не вийде заміж в 
цьому році; якщо відплив від берега – 
наречений ходить зовсім близько.

А як тільки сонце сідало, молодь 
розпалювала величезне багаття і пари, 
тримаючись за руки, стрибали через 
нього. Якщо молоді люди «подолали 
перешкоду» не розтуляючи рук, зна-
чить судилося їм бути разом, навпа-
ки  – пара скоро розлучиться. А ще, 
вважалося: хто стрибне вище всіх над 
багаттям, той буде найщасливішим. 

Традиція палити багаття в ніч на Івана 
Купала з 6 на 7 липня сягає своїм корін-
ням в язичницьке минуле і пов'язана з 
літнім сонцестоянням. Світловий день 
ставав все менше, чим охоче користу-
валися темні сили. І щоб відігнати різ-
ного роду нечисть, люди виходили на 
масові гуляння навколо багать.

У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
СВЯТКУВАННЯ МАЛО СВОЇ 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ
На Волині, Поділлі, Правобережному 

Поліссі за Купала брали гілку груші, 
сосни, верби чи берези з трьома галуз-
ками. Середня була «головою», а дві 
бокові – «руками». На «голову» чіп- 
ляли вінок, обвивали її намистом, на 
«руки» вішали стрічки, прив’язували 
квіти, а подекуди й бублички, пряники, 
«горішки». Перед тим, як Купалу топи-
ти, гілку розбирали.

У гуляннях брали участь лише не-
одружені парубки та дівчата, але зби-
ралися до річки всім селом. Молодиці 

й чоловіки приносили вареники, варя-
ниці, пиво, горілку, частувалися самі 
й пригощали молодь. Дівчата й хлопці 
приглядали собі пару і починали зу-
стрічатися до осінніх весіль.

На Полтавщині віддавали перевагу 
Марені з вишневої гілки, на Слобожан-
щині – з клена, на Житомирщині – з 
груші або сосни. Дівчата плели вінки 
з м’яти, меліси, рути, любистку, божо-
го деревця, чебрецю, васильків, резеди 
та інших запашних трав. Іноді робили 
солом’яного Купайла, вбирали його у 
квіти й стрічки, саджали під Марену і 
топили разом із нею. Там же, на Полтав-
щині, замість дерев’яної Марени май-
стрували Мару з соломи, а замість ба-
гаття використовували величезну купу 
кропиви. Так само використовували 
кропиву і на півночі Чернігівщини.

На Поліссі на Івана жінки вдосвіта 
збирали звіробій, м’яту, чебрець тощо 
не лише для людей, а й для корів. По-
тім, коли пекли хліб, робили маленьку 
«першеньку» паляничку. Вийнявши 
її з печі, розламували на дві частини, 
вкладали між половинок цілющі трави, 
з’єднували і залишали на застеленому 
травою столі охолоджуватися. Потім 
цим хлібом із травою «заправляли» 
худобу, щоб корови давали багато мо-
лока.

Свято Івана Купала: традиції, обряди та заборони

Всесвітній день поцілунку 
Про Всесвітній день поцілунку  
в нашій країні відоме небагатьом.

6 липня відзначається World Kissing 
Day – Всесвітній день поцілунку і 

існує вже понад сто років. Придумали 
його ще в кінці XIX століття в Британії. 
Причому, за деякими даними, ініціато-
ром «поцілункового» свята став ... дан-
тист. Розсудив він загалом розсудливо: 
якщо люди стануть частіше цілува-
тися, то і за гігієною порожнини рота 
почнуть стежити ретельніше, так і до 
стоматологів народ потягнеться. 

8 липня щорічно в Україні  
святкують День родини. 

РОДИНА – найдорожче, що є у людини. Ро-
дина – це любов, підтримка, довіра, сила, 

щастя, радість та надія. Важко уявити життя 
без близької людини поруч, того, з ким можна 
ділити щасливі та сумні моменти. І не має зна-
чення, скільки людині років, де вона працює, 
який у неї статус чи положення… кожному хо-
четься ніжності та родинного тепла.

Український День родини відносно молоде 
свято, В Україні офіційно відзначати День ро-
дини стали лише кілька років тому –  з 2012 
року. Відповідний Указ Президента України 
№ 1209/2011 «Про відзначення в Україні де-

яких пам’ятних дат і професійних свят» було 
підписано 30 грудня 2011 року. 

Символічно, що саме в цей день православні 
християни вшановують святих Петра і Фев-
ронію – покровителів сім’ї та шлюбу.

Традиції святкування Дня родини в Україні 
ще тільки формуються, проте кожного року 
поповнюються все новими та новими особли-
востями відзначення. Часто члени родини са-
мостійно обирають, як би хотіли провести цей 
день. Це залежить від вподобань: хтось полю-
бляє відпочинок на природі (на річці або озері, 
біля вогнища, в лісі, в горах), комусь подо-
бається проводити час у місті (погуляти в пар-
ку, побувати на атракціонах, поїхати в зоопарк, 
сходити в драматичний театр на цікаву виставу 

чи в кінотеатр), ще для когось – найкращий 
відпочинок – просто побути вдома (пограти в 
настільні ігри, поговорити, подивитися цікаве 
кіно).

День родини в Україні

11 липня щорічно відзначають 
Всесвітній день шоколаду  
(англ. World Chocolate Day).  

БАТЬКІВЩИНОЮ Всесвітнього дня 
шоколаду вважається Франція. 

Саме французи 1995 року почали від-
значати це свято. Воно доволі швидко 

здобуло популярність і, крім Франції, 
свято широко відзначають у Німеччині, 
Італії, Швейцарії та інших країнах у Єв-
ропейському союзі та за його межами. 
А от у США щорічно відзначають два 
загальнонаціональні «шоколадні дні»: 
7 липня і 28 жовтня.

В Україні День шоколаду найбільш 
яскраво святкують у Львові. 

Якщо ви в це свято опинитесь у Львові, 
дуже рекомендуємо вам відвідати 
львівську фабрику шоколаду. У інших 
містах ви це також можете зробити, адже 
в день шоколаду там проводитимуть ек-

скурсії та можуть багато чого розпові-
сти про техніки виготовлення шоколаду. 
Звичайно, після таких свят багато кому 
доведеться знову боротись із зайвими 
кг, та все ж шоколад приносить щастя та 
радість, покращує психічний стан, тож 
святкуйте з задоволенням. 

Всесвітній день шоколаду

Невідомо, чи додалося у винахідли-
вого доктора клієнтів, але свято при-
жилося і згодом поширився на інші 
країни. Сьогодні його вшановують в 60 
державах, в основному в Європі і Аме-
риці. В азіатських і арабських країнах 
через місцевого менталітету і традицій 
популярність дати не настільки велика 
– не прийнято там публічно виявляти 
почуття.
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Музею великого українського 
поета – 60 років!

ВИДАТНИЙ український поет Максим Тадейович 
РИЛЬСЬКИЙ народився 19 березня 1895 р. у 

Києві, в родині відомого етнографа. Спочатку він на-
вчався у приватній гімназії Науменка. У 1915–1918 
роках навчався на медичному факультеті Київсь-
кого університету Св. Володимира, потім – на 
історико-філологічному факультеті Народного 
університету в Києві. За видатні заслуги в галузі 
науки і культури М. Рильського було обрано 
академіком АН України, очолював Спілку пись-
менників України, був директором Академічного 
інституту мистецтвознавства, фольклору.

Його творчість поділилася на два річища – 
офіційне та ліричне, в останньому йому вдалося 
створити справжні взірці високої поезії. 

Близько шістдесяти років тривала діяльність 
М. Рильського в українській поезії, в якій він, за 
значенням свого художнього внеску, посів одне з 
перших місць після І. Франка і Лесі Українки. Ко-
лосальною за обсягом була його праця на терені 
художнього перекладу, головним чином поетич-
ного. Як учений і критик він багато зробив для 
осмислення історії літератури та її сучасного до-

свіду; перу поета належать також праці з фоль-
клористики, мистецтвознавства, мовознавства 
(лексикографія та стилістика української мови), 
теорії перекладу.

Музей Максима Рильського за своєю ко-
лекцією – один із найбільших літературно-ме-
моріальних музеїв України. Відкрили його 10 
липня 1968 року у Києві. Український поет Мак-
сим Рильський прожив у будинку (де зараз його 
музей) останні 11 років життя. Він сам вибрав цю 
ділянку, відмовившись від дачі в Конча-Заспі.

Писати Максим Рильський розпочав рано. 
Перший його вірш надрукували 1907 року, пер-

ша юнацька збірка поезій «На білих островах» 
вийшла 1910-го, а потім – «Під осінніми зорями» 
(1918), «Синя далечінь» (1922), «Поеми» (1925), 
«Крізь бурю і сніг» (1925), «Тринадцята весна» 
(1926)…

Садибу в Голосієві, площею 0,45 га, будували 
впродовж 6 років. Тут останні 30 років Максим 
Тадейович проживав зі своєю великою сім'єю.  
1952-го побудований фонтан зі скульптурою «Жін-
ка з дитям». За допомогою давніх друзів поета на 
початку 1950-х були посаджені численні фруктові 
дерева – яблуні, груші, сливи, персики, абрикоси, 
кущі бузку і троянд, були розбиті квітники.

Тут збирались відомі письменники, художники, 
вчені, артисти, київські студенти. Співали заборо-
нені колядки, отримували підтримку молоді пое-
ти-шістдесятники, художники та музиканти. Після 
смерті поета у липні 1964 сини поета Георгій та 
Богдан передали державі у дарунок будинок з усі-
ма речами побуту та великою бібліотекою. Музей 
розташований в одній із найдавніших історичних 
місцевостей Києва – Голосієві, на мальовничому 
пагорбі Горіховатського озера. Колекцію станов- 
лять понад З0 тис. експонатів, до складу яких 
входять такі раритетні складові як рукописна 

спадщина поета, кіно-фотодокументи, особисті 
речі, твори мистецтва, меморіальна бібліотека.

Музей Рильського допомагали створювати сини 
поета, його колеги - поети та співаки. Відтоді за більш 
як 40 років музей відвідали понад мільйон осіб. Тут 
зберігається велика кількість рукописів Рильського, 
його бібліотека, безліч побутових предметів.

М. Рильський – один із найвидатніших в 
українській та світовій літературах майстрів ху-
дожнього перекладу. Бібліографія його перекла-
дацьких праць величезна: тут усі роди літерату-
ри – поезія, драматургія, проза. Але найбільша 
увага, звичайно, віддавалася поезії з переважно 
трьох літератур: російської, польської і фран-
цузької, які він досконало знав і любив. 

Помер М. Т. Рильський після тяжкої хвороби 
24 липня 1964 р. Похований на Байковому кла-
довищі в Києві.

Сенс життя – рятувати людей. Робити складні 
операції. Розробляти нове, найкраще. Щоб мен-
ше вмирали. Навчати інших лікарів чесній роботі. 
Наука, теорія – щоб зрозуміти суть справ і мати 
користь. Це моя справа. Я служу людям...         

Микола Амосов

МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ АМОСОВ – ра-
дянський хірург-кардіолог, письменник, 

автор новаторських методик у кардіології, ав-
тор дискусійних робіт з геронтології, проблем 
штучного інтелекту і раціонального планування 
суспільного життя.

У 1952 році М. М. Амосова, як великого фахів-
ця з грудної хірургії, було запрошено в Київський 
інститут туберкульозу для керівництва спеціаль-
но створеною клінікою торакальної хірургії.

Тут з особливою повнотою розкрився його 
різнобічний талант хірурга та дослідника, фізіо-
лога та інженера, стала особливо плідною його 
наукова, організаторська, практична, педагогічна 
та суспільна діяльність. М. М. Амосов був одним 
із ініціаторів широкого впровадження у нашій 

країні хірургії при захворюваннях легенів, вніс 
багато нового у розвиток цієї проблеми. Його 
дослідження сприяли підвищенню ефективності 
лікування хвороб легенів. 

Надалі основним напрямом роботи М. М. Амо-
сова стала серцева хірургія.

У клініці, створеній М. М. Амосовим, проведе-
но близько 7 000 резекцій легенів, понад 95 000 
операцій з приводу хвороби серця, зокрема, 
близько 36 000 – із штучним кровообігом.

У 1983 році керована М. М. Амосовим клініка 
серцевої хірургії реорганізована у Київський нау-
ково-дослідний інститут серцево-судинної хірур-
гії і є Українським республіканським кардіохірур-
гічним центром. Щорічно в інституті проводиться 
близько 3000 операцій на серці, зокрема близько 
1 500 – із штучним кровообігом. Ведеться роз-
робка найважливіших проблем серцевої хірургії. 
М. М. Амосов був першим директором, а з 1988 
року – почесним директором інституту.

М. М. Амосов – автор понад 400 наукових робіт, 
включаючи 19 монографій. Ряд монографій пе-
ревидані у США, Японії, Німеччині, Болгарії.

Микола Михайлович широко відомий як пись-
менник. Його повісті «Думки та серце», «Записки 
з майбутнього», «ППГ-2266», «Книга про щастя 
та нещастя» неодноразово видавалися у нас в 
країні і за кордоном.

М.М. Амосова відзначено багатьма високими 
урядовими нагородами СРСР і України. Микола 

Михайлович був талановитою, яскравою, різ-
носторонньою людиною, блискучим хірургом, 
вченим і громадським діячем. Він ніколи не за-
лишався байдужим до проблем держави, нації, 
окремої людини. Світла пам’ять про академіка 
М. М. Амосова назавжди залишиться в серцях 
його учнів, співробітників, багатьох тисяч врято-
ваних хворих, усіх, кому пощастило зустрічатися 
з цією чудовою людиною.

Постановою Кабінету Міністрів України  
№ 128-р від 12 березня 2003 року Інституту 
серцево-судинної хірургії Академії медичних 
наук України присвоєно ім’я академіка Миколи 
Михайловича Амосова.

Серж Лифар – засновник Паризь-
кого університету хореографії 
та Університету танцю. Відомий 
балетний танцівник, хореограф 
і балетмейстер. Народившись в 
Києві, більшу частину життя він 
пропрацював у Франції.

Дитинство
Хоча офіційним роком народження Лифаря 

вважається 1904, насправді він з'явився на світ 
в 1905. У Сержа були сестра Євгенія і два бра-
ти: Василь і Леонід. Всі діти росли на легендах 
про їх далеких предків – вершників з народу, які 
прийшли в Україну з казкової Індії. У сім'ї вірили, 
що саме від цих невідомих вершників і веде рід 
Лифаря.

Коли Сергію було шість років, його віддали в 
школу разом зі старшим братом. Уже через два 

роки він надів гімназійний мундир і синій каш-
кет Імператорської Олександрівської Київської 
гімназії. Там він почав співати в хорі. Хлопчик 
виявився настільки здібним, що йому виділили 
стипендію.

Одночасно з цим Серж зацікавився театром, 
однак батьки, натхнені музичними успіхами 
сина, були проти цього його захоплення. Тільки 
коли Лифарю виповнилося 12 років, батьки ска-
сували заборону і дозволили відвідувати київсь-
кий драматичний театр і оперу.

У 17 років Лифар познайомився з Бронісла-
вою Ніжинською – сестрою відомого в той час 
танцівника Вацлава Хомича Ніжинського. Її ба-
летна секція стала для хлопця першим кроком 
до вершин майстерності.

Київський француз
У 1923 році Серж емігрував на запрошення 

Броніслави, що запросила його в свою трупу 
кращих учнів у Парижі. Юнак був дуже здібним і 
дуже швидко пройшов шлях від артиста до пер-
шого соліста і балетмейстера.

У 24 роки Серж Лифар очолив балетну трупу 
«Гранд-Опера», якому віддав понад 30 років сво-
го життя. На думку критиків, він фактично відро-
див французький балет, його репертуар, трупу, 
школу і славу, ставши основоположником ново-
го напряму в балеті – «неокласицизму».

 Лифар поставив понад 200 балетів, багато з 

яких зберігаються в репертуарі театрів світу. Він 
виховав одинадцять зірок балету. Крім того, в 
1947 році Серж заснував в Парижі Інститут хо-
реографії при «Гранд-Опера», а з 1955 року вів 
курс історії та теорії танцю в Сорбонні. Лифар 
був ректором Університету танцю, професором 
Вищої школи музики і Почесним президентом 
Національної ради танцю при ЮНЕСКО.

Особисте життя
У житті Сержа не було жодної жінки, з якою 

його зв'язувала би плотська любов. Як зізнавав-
ся він сам, причиною цього були його «дитячі 
еротичні враження», що залишилися на все жит-
тя. Так, за словами Лифаря, в 6 років він засту-
дився і під час гарячки відчув «неймовірну ласку 
жінки, можливо, нянечки, яка схилилася над ним 
своїм тілом». Ці спогади довго затьмарювали всі 
інші почуття до жінок.

Танцівник-художник
Лифар дружив з багатьма художниками. Так, 

він був близько знайомий з Пабло Пікассо, Жа-
ном Кокто, Марком Шагалом, і іншими. Коли 
Серж пішов з театру, він узявся за пензель. І в 
65 років проявив свій талант художника. Вже в 
1972 він виставив свої картини на виставку, яка 
користувалася великою популярністю. Його кар-
тини протягом наступних трьох років виставляли 
в Каннах, Парижі, Монте-Карло, Венеції.

Ностальгія
Чим старшим ставав Лифар, тим більше 

він нудьгував за батьківщиною. Він постійно 
розповідав про своє дитинство, сільського жит-
тя в маєтку діда, що був у Каневі. Однак у рідну 
країну він потрапити так і не встиг: Серж помер 
15 грудня 1986 року після тяжкої хвороби, в Ло-
занні. Поховали Лифаря на кладовищі Сент-Же-
нев'єв де Буа, недалеко від Парижа.

Киянин, який підкорив французький балет – Серж ЛИФАР

Служу людям! 

Максим Рильський зробив неоціненний внесок в українську літературу
За значенням свого художнього внеску Максим Рильський посів одне з перших місць після І. Франка і Лесі Українки
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У наш час громадяни не рідко 
зіштовхуються з ситуацією, коли 
втрачені ті чи інші документи, про-
те, порядок їх відновлення для них 
невідомий.

НАЙБІЛЬШ «популярними» доку-
ментами для повторного отриман-

ня є свідоцтва про народження, шлюб, 
розлучення та зміну імені.

Причини виникнення необхідності 
в отриманні таких документів мо-
жуть бути різними, наприклад: втрата, 
пошкодження чи необхідність отри-
мання документу нового зразка, по-
треба використовувати документ в ін-
шій країні.

Отже, перше питання, яке виникає 
перед громадянами в такій ситуації – 
«ЯК ОТРИМАТИ ДОКУМЕНТ?»

Законом України “Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану” та 
Правилами державної реєстрації актів 
цивільного стану в Україні, врегульо-
вано порядок та строки 
отримання зазначених 
документів.

Вищевказаними норма-
тивно-правовими актами 
визначено, що повтор-
на видача свідоцтва про 
державну реєстрацію 
актів цивільного ста-
ну, оригінал якого було 
вкрадено, загублено, 
пошкоджено чи знищено, 
та повторна видача свідо-
цтва у разі внесення змін 
до актового запису чи його поновлен-
ня здійснюються відділами держав-
ної реєстрації актів цивільного стану, 
дипломатичними представництвами 
і консульськими установами України 
на підставі актового запису цивільного 
стану, складеного як в електронному 
вигляді, так і на паперовому носії.

Друге, не менш важливе питання – 
ДЕ?

Повторна видача свідоцтв про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного 
стану у такому випадку здійснюється 
відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану незалежно від місця 
державної реєстрації акту цивільного 
стану та місця проживання заявника.

Тобто, якщо ви народились у Львові, 
одружились у Краматорську, а ваші 
діти народжені у Києві, то отримати всі  
документи про своє народження, шлюб 
та народження дітей ви можете у най-
ближчому РАЦСі незалежно від місця 
Вашого проживання або реєстрації.

Органи ДРАЦС виконують функції 
держави та суворо охороняють осо-
бисту інформацію про громадян, тому 
нижче ви знайдете відповідь на запи-

тання, ХТО може повторно отрима-
ти документи про реєстрацію актів 
цивільного стану.

Повторна видача свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію акту цивільного 
стану здійснюється за заявою особи, 
щодо якої складено запис, батьків, 
усиновлювачів, опікунів, піклуваль-
ників, представника закладу охорони 
здоров’я, навчального або іншого ди-
тячого закладу, де постійно перебуває 
дитина, органу опіки та піклування. 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
акту цивільного стану видається 
представникам зазначених установ за 
довіреністю установи та при пред’яв-
ленні документів, що посвідчують їх 
особу.

Особам, яким виповнилося 16 років, 
свідоцтво про державну реєстрацію 
акту цивільного стану може повторно 
видаватися за наявності паспорта (пас- 
портного документа).

Свідоцтва про народження дітей пов- 
торно видаються їх батькам і усинов-
лювачам незалежно від віку дитини.

Свідоцтво про смерть повторно ви-
дається другому з подружжя, а також 
дітям, у тому числі й усиновленим, та 
їх законним представникам, близьким 
родичам померлого (братам і сестрам, 
онукам, дідусеві і бабусі як з боку бать-
ка, так і з боку матері), особі, яка є 
спадкоємцем за законом або заповітом, 

представникові органу опіки та піклу-
вання у разі виконання ним повнова-
жень з опіки та піклування стосовно 
осіб, які мають право на отримання 
такого свідоцтва.

Особі, позбавленій батьківських 
прав, свідоцтва про народження дітей 
повторно не видаються.

Після припинення шлюбу внаслі-
док його розірвання свідоцтва про 
шлюб повторно не видаються. У та-
ких випадках на письмове прохання 
заявників відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану видає витяг з 
Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про шлюб щодо під-
твердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтва про державну реєстрацію 
актів цивільного стану можуть повтор-
но видаватись представнику особи, яка 
має право на повторне отримання сві-
доцтва про державну реєстрацію акту 
цивільного стану, у разі документаль-
ного підтвердження його повноважень.

І, нарешті, питання яке хвилює грома-
дян ледве не найбільше – « ВАРТІСТЬ?»

За повторну видачу свідоцтв про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного 

стану справляється державне мито у 
розмірі 0 гривень 51 копійка (0,03 не-
оподаткованого мінімуму доходів гро-
мадян).

За видачу витягів з Державного 
реєстру актів цивільного стану гро-
мадян утримується плата в розмірі 
та порядку, встановлених Кабіне-
том Міністрів України, та складає 
73 гривні.

 Здається, все досить просто?
«НІ, ЩЕ ПРОСТІШЕ»!
Завдяки  інноваційним нововведен-

ням Міністерства юстиції України, 
які спрямовані на спрощення проце-
дури отримання документів про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного 
стану та економії часу при зверненні 
до органів державної реєстрації актів 
цивільного стану, у населення з’яви-
лася реальна можливість звернутися 
до відповідного органу за допомогою 
новітніх сервісів, таких як Он-лайн бу-
динок юстиції та Веб-портал “Звернен-
ня у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану”, з використанням 
функціональних можливостей яких 
користувач може:

1) заповнити заяву, звернення для їх 
подальшого надсилання безпосеред-
ньо засобами Веб-порталу до відділів 
державної реєстрації актів цивільного 
стану;

2) надіслати до відділів державної 
реєстрації актів цивільного 
стану скан-копії документів, 
необхідних для державної 
реєстрації актів цивільно-
го стану, внесення змін до 
актових записів цивіль-
ного стану, їх поновлення 
та анулювання, у форматі, 
придатному для роздруку-
вання або зчитування цих 
документів в електронному 
вигляді;

3) здійснити попередній за-
пис на відвідування відділу 

державної реєстрації актів цивільного 
стану із зазначенням зручних дати і 
часу;

4) оплатити з використанням платіж-
них систем послуги відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану;

5) отримати консультації працівників 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану щодо надісланих че-
рез Веб-портал заяв або звернень.

Ми працюємо для вас!
Начальник Шевченківського  

районного  у місті Києві відділу  
ДРАЦС 

О.О. Ворожко

Порядок видачі документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану

В Інтернеті стало доступним 
оформлення біометричного 
закордонного паспорта через 
систему iGov.

У десяти областях України та Києві 
тепер можна скористатися iGov для 

оформлення закордонного паспорта.
Повідомляється, що заповнити анке-

ту і сплатити за квитанцію можна на 
порталі електронних послуг.

Дана послуга дозволяє кожному вне-
сти себе в електронну чергу і оформи-
ти всю необхідну документацію.

На сайті є можливість оформлення 
біометричного документа в Києві і в 
таких областях: Дніпропетровській, 
Запорізькій, Київській, Львівській, 
Одеській, Полтавській, Тернопіль-
ській, Харківській, Херсонській та 
Хмельницькій.

Розповімо вам детальніше, як офор-
мити закордонний паспорт на сайті 
iGov.

Перший крок - це вибір регіону, далі 
необхідно вибрати зручний варіант 
для входу в систему (BankID, новий 
паспорт у вигляді ID-карти).

Після цього потрібно вибрати 
підрозділ Держміграційної Служби 
(далі - ДМС), в якій плануєте отриман-
ня документа. Наступний пункт - це 
заповнення форми, в якій вказується: 
пошта, номер телефону і час із датою 
відвідування ДМС і подачі заявки.

Другим кроком буде отримання ли-
ста на електронну пошту. У ньому 
буде вказано наступне:

• перелік документів, необхідних для 
реєстрації біометричного паспорта;

• сума збору і реквізити для сплати;
• посилання на зразок заяви для 

реєстрації закордонного паспорта.
У листі також буде докладно опи-

сано, як скасувати заяву, якщо немає 
можливості з’явитися в ДМС у приз- 
начений час.

Далі, якщо ви в призначений час 
з’являєтеся в ДМС, необхідно подати 
всі необхідні документи для внесення 
до них даних для оформлення закор-
донного паспорта:

• оригінал паспорта та/або його ко-
пію;

• паспорт, що дозволяє виїхати 
українцю за кордон (але це не обов’яз-
ково);

• оригінал та копію ідентифікаційно-
го номера;

• квитанцию про оплату послуги, 
підтверджену печаткою банку;

• також необхідно роздрукувати за-
яви, посилання, на які будут в елек-
тронному листі.

Як отримати біометричний 
паспорт, не виходячи з дому
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Некоторые особенности греческой  
(румейской) национальной кухни

Секреты греческой кухни
Они просты, как и всё гениальное: простота ре-

цептов, только свежие продукты, правильный под-
бор трав и, наконец, знаменитое оливковое масло.

Травы, которые используются в качестве 
специй, собираются в горах и известны не только 
вкусом и ароматом, но также обладают целебны-
ми свойствами. Мята, розмарин, чабрец, орегано, 
фенхель и душица придают блюдам изыскан-
ность и питательную ценность. 

Праздник гурмана
Главным блюдом на столе, является хлеб. 

Он всегда свежий и к разным блюдам предла-
гается подходящий именно этому блюду сорт.

Греки особо почитают овощи. Самый любимый 
овощ – баклажан. Из него готовят «мусакас» – 
запеканку из баклажан с помидорами, мясным 
фаршем, луком и чесноком в соусе бешамель.

В кухне греков Приазовья   
прослеживается родство  

с исторической родиной – Элладой.
Когда наступает Рождество (та Христуенья), к 

столу подают сдобный слоеный пирог (филито), 
на Новый год (Ай-Василь) готовят пирог с за-
печенной внутри монетой (кому она попадется, 
тому повезет в новом году). В этот день выпека-
ется хлеб в виде креста; и хлеб, и вода освяща-
ются в церкви. 

Кухня греков Приазовья имеет много общего 
с кухней материковой Греции, но на неё оказали 
немалое влияние татарская и турецкая кухни, о 
чем свидетельствует такая выпечка, как чебу-
реки (чирчирья), шумуш, в других селах – турта 

(слоеный пирог с мясом и тыквой), кубитэ (сло-
еный пирог с тыквой) и др. 

Национальная кухня греков-румеев немысли-
ма без широкого использования блюд из бара-
нины. Греки обожают мучные блюда, блюда из 
овощей, молочных продуктов,  популярны супы 
с домашней лапшой и бараниной или птицей, 
домашняя лапша на молоке (тумац), пшенная 
каша с айраном (кислым молоком), шаурма 
(мелкорубленная обжаренная баранина). Вкус-
ны кулинарные приготовления, где фигурируют 
бобовые культуры – фасоль,чечевица, горох.

В летнюю жару греки разбавляли водой айран.
Этот кисломолочный напиток, называемый «ай-
язмо», хорошо утолял жажду. Осенью из тыквы и 
арбузов варили варенье, делали бекмез (напиток).

Рыба и морепродукты Средиземного моря по 
вкусу превосходят океанические. «Мидии сагана-
ки» готовят в лимонном соусе, осьминог на гри-
ле «хтаподипсито», «каламарья»  –  жареные во 
фритюре кружочки кальмара, креветки, устрицы 
– всё это обязательно нужно попробовать. Ассор-
тимент рыбы очень разнообразен – дорадо, угри, 
рыба-меч, барабулька, которую ещё называют 
«султанкой», потому что в прежние времена весь 
улов предназначался султанскому столу, а про-
стым смертным есть её было запрещено, нару-
шение каралось отрубанием головы.

Вкусны изделия из слоеного теста: трубочки, 
посыпанные сахаром или политые медом, пита, 
курабье – сдобное печенье, маленькие слоеные 
пирожки с мясом и рисом. По праздникам выпе-
кают лапшу, политую медом, готовят халву из 
поджаренной манной крупы (или белой пшенич-
ной муки), меда, орехов и сливочного масла.

Типичная греческая еда является простой, кра-
сочной и ароматной.

Традиционная греческая кухня – это переплетение кулинарной культуры 
и истории. Дух древних симпозиумов присутствует в каждой таверне, за 
каждым семейным столом. Обогащаясь за счёт кулинарных традиций мно-
гочисленных народов, приходящих на землю Греции кто с добром, а кто и с 
мечом, греческая кухня стала одной из самых вкусных в мире.

САЛАТ «ХОРЬЯТИКИ» ИЛИ «ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ»
Знаменитый салат «с привкусом солнца»

Классика греческой кухни – салат «Хорьятики» или «Гре-
ческий салат»: огурцы, помидоры, зелёный сыр, оливки и 
большие ломти сыра фета, щедро заправляются оливко-
вым маслом. Его порции огромны, но съедаются мгновен-
но в виду невероятной вкусноты. Приятного аппетита!

Фо (Pho) 
Фо (Pho) – один из самых известных и люби-

мых вьетнамцами супов, готовится на основе 
крепкого пряного бульона с рисовой лапши. Пе-
ред едой в горячий бульон добавляют тонко по-
резанные ломтики мяса или курицы, которые до-
ходят до готовности непосредственно в тарелке.

Вьетнамская кухня: особенности и национальные блюда
Вьетнамская кухня самобытна, но в ней мно-

гое заимствовано из китайской, индийской, 
французской кухонь. Считается, что она гармо-
нично сочетает Инь и Янь. Кухня этой азиатской 
страны разнообразна, питательна и способству-
ет долголетию. Некоторые блюда непривычны 
для европейцев, например, молодые побеги 
бамбука. В кулинарии вьетнамцы использу-
ют много пряных трав (например, лимонник и 
мята), благодаря которым блюда становятся 
очень ароматными. Также большой популярно-
стью пользуются китайские приправы из чесно-
ка и лука, свежие корни имбиря и соевый соус. 
Отличительная особенность – это добавление 
во многие блюда национальных рыбных соусов 
«Ныок мам» и «Ныокчам». 

Рис и лапша

Как в большинстве азиатских кухонь, зерно-
вые продукты – основа питания вьетнамцев. 
Рис подают как гарнир ко многим блюдам. 
Рисовую муку используют для приготовления 
лапши и рисовой бумаги, из которой делают 
рулетики и макают в соус. Пользуется попу-
лярностью пшеничная и рисовая лапша. 

Овощи и фрукты

Вьетнамцы выращивают в изобилии на своих 
плодородных землях разнообразные овощи и 
фрукты. В блюдах широко используются и такие 
привычные для европейцев овощи как капуста, 
чеснок, зеленый лук, морковь, сладкие перцы, 
помидоры, зеленый салат, огурцы, сельдерей. 
Не обходится без перца чили, ростков бамбука и 
грибов. Из всего этого готовят супы, добавляют 
в лапшу, поджарки и карри, заворачивают в ри-
совую бумагу или подают как гарнир или салат.

Популярные фрукты – это манго, ананасы, 
дыни, личи и мандарины. Последние добавля-
ют в состав несладких блюд для контраста.

Любовь к бобовым и орехам
Во Вьетнаме практически не употребляют 

молочные продукты. Компенсируют это, часто 

употребляя фасоль, горошек и чечевицу. Тофу 
(соевый творог), который готовят из соевых 
бобов, используется во многих традиционных 
блюдах. Бобовые ростки и молодые стручки 
гороха – одна из любимых закусок.

Арахис часто перемалывают в пасту и до-
бавляют в гуляши, супы и блюда с лапшой. 
Из кунжутных семян делают ароматное масло, 
которым обрызгивают блюда перед подачей 
на стол для придания дополнительного вкуса.

Рыба и морепродукты

Из-за близости океана и обширной системы 
рек рыба и морепродукты – одна из основ вьет-
намской кухни. Креветки, крабы, кальмары, ми-
дии и многочисленные виды рыб входят в состав 
многих национальных блюд. Вермишелевые супы, 
поджарки, блюда с рисом, карри с кокосовым мо-
локом, запеченные блюда и рулетики из рисовой 
бумаги часто готовят из рыбы или морепродуктов.

Мясо и птица
Говядина употребляется во Вьетнаме уме-

ренно. Свинина более популярна, но и ее едят 
не так много. Например, в популярном вьет-
намском супе из говядины с рисовой лапшой 
«Фо» говядина режется кусочками толщиной 
с лист бумаги.

Птица используется регулярно как в горячих, 
так и в холодных блюдах, например, в салатах. 

Пряные травы и приправы
В северо-вьетнамской кухне часто исполь-

зуется соевый соус. Однако в центральной и 
южной части Вьетнама его используют редко. 
В этих районах страны более распространен 
рыбный соус («Пoucmam»), который делает-
ся из сброженной рыбы. В качестве приправы 
его добавляют в большинство блюд. Также как 
основу для других соусов используют, напри-
мер, «Нуок Чам», в который добавляют чили, 
черный перец, зеленый лук и чеснок.

Свежие пряные травы – еще одна важная 
составляющая вьетнамской кухни. Их мел-
ко режут или рвут на кусочки, добавляют за 
несколько минут до готовности для усиления 
вкуса. Наиболее распространены: кинза, кори-
андр, мята и базилик.

Среди других важных специй и приправ во 
вьетнамской кухне можно назвать чеснок, 
лимонное сорго, имбирь, уксус, порошок 
5 специй, соус «Хоистин» и сок лимонов и 
лаймов. 

РЕЦЕПТ РЕЦЕПТ
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Характер людини, звичайно, багато в 
чому обумовлений генетикою, вихо-
ванням і особистими особливостями. 
Але не всім відомо, що на індиві-
дуальність людей впливає також 
місяць їх народження. І багаторічні 
спостереження підтверджують, що 
цей взаємозв’язок досить точний.

Січень
Якщо ви народилися в січні, це означає, що 

ви завжди готові надати підтримку тим, хто її 
потребує. Оскільки ви народилися у першому 
місяці року, ви лідер по своїй натурі. У той же 
час, коли навколо вас панує хаос і божевілля, 
ви наче спокійний оазис в гущі занепокоєння і 
напруги. Ви звикли все ретельно обмірковувати. 
Ви оцінюєте все критично, до деталей і завжди 
кмітливі. Народжені в січні особливо цінують 
доброту і чесність. Ви надаєте перевагу спокою, 
комфорту і умиротворенню, блиску і вічному 
святу. Ви обожнюєте любити і відчуваєте себе 
чудово, коли пізнаєте щось нове.

Лютий
Якщо ви народилися в лютому, то ви – весела, 

любляча і досить прагматична людина. Ви люби-
те сміятися і всюди поширюєте свою радість. В 
людях ви бачите тільки хороше. Довіра і вико-
нання зобов’язань дуже важливі для вас, тому ви 
робите все можливе, щоб не розчарувати близь-
ких. Давши обіцянку, ви її виконаєте. Народжені 
в лютому викладаються на всі 100%, незалежно 
від завдання. Тому люди можуть на вас поклас- 
тися. Ви – добра, шановна і щедра людина. Ви 
обожнюєте знайомитися з новими людьми і в 
той же час цінуєте моменти, проведені на самоті. 
Народжені в лютому цінують чистоту і порядок.

Березень
Народжені в березні – це пристрасні і творчі на-

тури. Ви живете яскравим і енергійним життям. 
Вам подобається дізнаватися щось нове щодня. 

Це можуть бути нові страви, місця або хобі. Ви 
живете серцем і завжди говорите те, що думаєте. 
Ви намагаєтесь захистити своє особисте життя, 
але коли народжені в березні зустрічають когось 
близького по духу, вони розквітають по-справж-
ньому. Ви любите проводити час за межами сво-
го житла, у вас наче є особливий зв’язок з при-
родою і світом навколо вас. Ви пишаєтеся собою 
на роботі і вважаєте себе асом при виконанні 
завдань в режимі мультизадачності. Не бійтеся 
відкриватися людям. Розповідайте про себе. 
Діліться з іншими. У них є відповіді на питання, 
які ви шукаєте. Не покладайтеся лише на себе.

Квітень
Народжені у квітні – яскраві, одухотворені 

особистості із золотим серцем. Вам подобаєть-
ся дарувати подарунки і придумувати сюрпри-
зи близьким. Ніщо не робить вас щасливіши-
ми, ніж споглядання радості в очах улюблених 
людей. Ви освітлюєте своїм теплом будь-яку 
кімнату, в яку заходите. Ви завжди залишає-
те враження, коли йдете. Ви цінуєте наполег-
ливу працю, і, коли ви хочете чогось досягти, 
ви набираєтесь терпіння і працюєте. Ви – той, 
на кого можуть покластися навколишні люди. 
Квітневі натури –  добрі і життєрадісні.

Травень
Народжені у травні – скромні натури, які на 

перше місце ставлять навколишніх людей, а не 
себе. Ви злегка запальна людина, ніхто не знає, 
чого від вас очікувати. Якщо щось прийшло вам 
у голову, то ви досягнете свого! Іншими слова-
ми, ви вперті… як осел. Але це частина вас, ваша 
родзинка. Ви добрі і завжди допомагаєте оточу-
ючим. Ви обожнюєте сміятися і добре проводити 
час. Ви сильні, розумні і легкі на підйом.

Червень
Народжені в червні - безтурботні, терплячі і 

ніколи не приймуть слова «ні». Якщо ви знає-
те, чого хочете, ви цього досягнете. Ваш шарм, 
розум і безстрашність не раз вам допомагали. 
Ви – всебічно розвинена людина з безліччю 
хобі, ви в курсі всіх подій. Ви обожнюєте мис- 
тецтво з практичної і теоретичної точок зору. 
Ви зберігаєте чудовий баланс між шиком і по-
всякденністю. Народжені в червні чудово під-
лаштовуються під атмосферу в тому місці, де 
вони знаходяться. Ви чарівні, добрі та розумні, 
ви – вірний товариш і завзятий працівник.

Закінчення у наступному номері

28 липня, на території замку-музею «Радо-
мисль» відбувся третій Всеукраїнський 

фестиваль етнічного та стилізованого одягу та 
аксесуарів «Аристократична Україна». Багатомі-
сячні зусилля, витрачені на підготовку масштаб-
ного культурного заходу з відродження націо-
нальних традицій, були винагородженні сповна 
– шоу виявилося неймовірним.

Серед тих, хто презентував глядачам одяг та 
аксесуари, створені за народними мотивами, та 
автентичне вбрання, що було у вжитку понад 
сто років тому, – матері загиблих воїнів АТО та 
дружини захисників України, лікарі, вчителі, на-
уковці, культурологи, волонтери, учасники АТО – 
загалом понад 150 чарівних красунь та красенів 
з усіх куточків України.

«Особливо чарівними були дітки, які в націо-
нальному одязі різних епох викликали відчуття, 
сповнені символізму: ось воно, наше майбутнє, 
яке черпає сили та дух з нашого славного мину-
лого, і більше ніхто й ніколи не зможе змусити 
цих маленьких українців забути, хто вони і якого 
вони роду», – підкреслила фундатор фестивалю 
Ольга Богомолець.

Крім українського та кримськотатарсько-
го одягу, представники посольств іноземних 
держав представили на фестивалі свої власні 
національні вбрання. Це є свідченням того, що 
культурна дипломатія працює, і вона здатна 
зближувати народи та спрямовувати їхні відно-
сини у конструктивне русло співробітництва.

Також на фестивалі були представлені: колекція 
традиційного оригінального одягу різних районів 
Житомирщини ХІХ – початку ХХ ст. етнографіч-
ного відділу Житомирського краєзнавчого музею, 
колекція вишиванки та сучасного ділового одягу 
з елементами вишивки львівської Студії «Гойра» 
(дизайнер Ірина Христинич). Окремою подією фе-
стивалю стало відкриття  виставки ікон на ящиках 
з-під снарядів, набоїв та мін «Ікони під час війни» 
художників Олександра Клименка та Софії Атлан-
тової. Крім того, усі охочі мали змогу відвідати 
майстер-клас «Вишивка шляхетних панянок».

Подія продемонструвала самобутність тра-
дицій і культури українського народу, його ду-
ховних та світоглядних підвалин, які століттями 
втілювалися в національному одязі.

 Світлана Хоменко

ДНІСТЕР – мальовнича й красива українська 
річка. Бере вона свій початок в Карпатах і 

впадає у Чорне море.
Греки і римляни називали річку Тірас. А в серед-

ньовіччі через Дністер проходив торговий шлях 
зі Львова до Криму і далі – в Туреччину. Є кілька 
легенд про походження назви річки. Давним-дав-
но ще не було календарів. І люди, які мешкали не-
подалік від річки, відзначали дні на її березі. Коли 
ріка розливалася, то змивала своїми могутніми 
водами ці позначки. І запитували потім люди: “Хто 
дні стер?”. “Та хто? Струмок дні стер”, – чули у від-
повідь. Так і почали називати річку Дністер.

В іншій легенді говорять, що це така ріка була, що 
у велику зливу вимивала собі глибочезне дно. Люди 
казали, що «дно стер». Тому й назвали Днiстер.

Влада Литовченко

Місяць народження розповість дещо цікаве про вас

Дністер мальовничий

Етно-фешн шоу «Аристократична Україна»

Сканворд для киноманов
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