
radaspilnot.org.ua

№ 5(9)  
lтравень 2018 l

Від національного діалогу – до національної єдності!

Джерело інформації  про національно-культурні об’єднання України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ (РНСУ)

Продовження на стор. 2

СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ Господа нашого Ісуса Христа в Небесні Оселі відзначається 
християнами всього світу на 40-й день після свята Воскресіння Господнього, 
тобто свята Пасхи Христової. 

СВЯТО ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ назвали на честь сходження Святого Духа  
на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса.
Тож цей день нагадує про св. Трійцю - три відомі прояви Всевишнього:  
у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа.

ПЕРЕДМОВА
Свого часу, ще будучи учнем загальноосвіт-

ньої школи №5 м. Волноваха, я зрозумив: «Якщо 
добре працювати, скрізь успіхи будеш мати». 
Ще в школі я став замислюватися про життєву 
дорогу та чого прагну досягти. Навчався напо-
легливо, за що й отримав атестат з відзнакою.

У 1998 році вступив на історичний факуль-
тет Донецького національного університету, де 
в 2003 році здобув кваліфікацію спеціаліста з 
міжнародних відносин. 

З 2008 по 2013 рік здобував другу вищу 
освіту у Національній юридичній академії імені 
Ярослава Мудрого в м. Харків.

Будучи приватним підприємцем, побудував у 
рідному місті Волноваха торгівельний центр. Ма-
ючи власний бізнес, велику увагу приділяв гро-
мадській діяльності. Був одним з лідерів ГО «На-

родно–патріотичний союз Донбасу». У 2010 році 
обраний депутатом Волноваської міської Ради.

На позачергових виборах до Верховної Ради 
України у 2014 році переміг на мажоритарному 
виборчому окрузі №60 з центром у Волновасі.

Я започаткував ініціативу побратимських 
відносин між містами східної та західної Украї-
ни. Сьогодні вже підписано Меморандуми 
про співпрацю між м. Волноваха та м. Луцьк, 
смт. Нікольське та м. Ковель, Мангушським 
районом та м.Тернопіль, с. Урзуф та с. Світязь, 
Волноваським районом та м. Івано–Франківськ, 
Волноваським районом та Здолбунівським 
районом, Волноваською районною радою та 
Верховинською районною радою. 

Зазвичай, про плани на майбутнє, запиту-
ють в кінці інтерв’ю. Ми вирішили змінити цю 
традицію і запитати у Вас те, що особливо 
цікавить  наших читачів.

Отже, Ваші прогнози на майбутнє – України 
взагалі, та Ваші особисто?

–  Традицію  змінювати не будемо.  І почнемо  
розмову з актуальних питань.

Україна докладає багато зусиль для успіш-
ної  інтеграції в Євросоюз, але, на жаль, на сьо-
годнішній день ми ще тільки на початку цього 
шляху. Як, на Вашу думку,  можна пришвидши-
ти цей процес і що нам може допомогти, а що 
заважає?

– На мою думку, дійсно Україна тільки на по-
чатку цього шляху. 27 років Незалежності Украї-
ни,  і  27 років  ми не могли чітко визначитись, 
куди ми рухаємось – чи на Захід, чи на Схід, чи 
будуємо нейтральну країну.  І остаточно, куди 
ми рухаємось, Україна визначилась після Євро-
майдану: ми чітко показали, що ми рухаємось 
у бік Європейського Союзу, і це сталось у 2014 
році. І зразу ми зіткнулись із тим, що наш сусід, 
Російська Федерація, яка тримала Україну в зоні 
свого контролю через політичний вплив, через 
газову голку, зрозуміла, що якщо Україна вийде 
з пострадянського простору і покаже всім, що 
можна спокійно і успішно розвиватись, то стане 
зрозуміло що владі Путіна дуже швидко прийде 
кінець, тому вони і розпочали швидке військо-
ве захоплення території України, розпочали у 
Криму, і зараз усе продовжується на території 
Донецької та Луганської областей. Тому можу 
сказати, що ми точно визначили шлях, яким ми 
йдемо, хоч і заважає нам війна та вплив Росій-
ської Федерації, і не тільки на території нашої 
країни, а й на території всього Європейського 

континенту. А допомогти собі можемо, мабуть, 
тільки ми самі.

 Ми можемо розраховувати на допомогу 
своїх стратегічних партнерів – Сполучених 
Штатів Америки, Китаю, Євросоюзу. Вони нам 
допомагатимуть, але робити це будуть, вихо-
дячи зі своїх власних національних інтересів.

 Рада національних спільнот, як громадська 
організація, проводить велику роботу зі зміцнен-
ня дружніх стосунків між представниками різних 
спільнот, які живуть на території  України та по 
збереженню їхніх традицій, звичаїв та культури. 
Як  Ви вважаєте, а чим законотворчий орган на-
шої держави міг би допомогти, аби представники 
наших спільнот могли всебічно розвиватись  на 
території своєї країни  – України?

 –  Допомогти, напевно, може. У нашій країні 
проживає дуже багато представників різних 
національних спільнот. Так само, дуже багато 
депутатів є представниками національних мен-
шин, в також кандидатів у народні депутати, які 
мають різне етнічне походження і які прагнуть 
зміцнювати Україну і одночасно підтримувати 
і культуру своїх етносів. Це і організація своїх 
соціальних заходів на підтримку культури та 
традицій, і виділення коштів на проведення за-
ходів по обміну та навчанню дітей і у нас і за 
кордоном. Багато ініціатив, які пропонує Рада 
національних спільнот України, ми підтримає-
мо як народні депутати і готові для цього ро-
бити ще більше.

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ, народний депутат України: «Я представник грецької діаспори в Україні»
Дмитро Лубінець започаткував ініціативу побратимських відносин між містами східної та західної України

«Кожен з нас хоче бути успішним. Проте, мало хто докладає максимум зусиль, щоб досягти 
бажаного тріумфу. Є дуже влучне українське прислів’я: «Якщо добре працювати, скрізь успіхи 

будеш мати», – вважає нардеп

Шановні друзі!
Вітаємо вас з великими святами – Вознесінням Господнім і Днем Святої Трійці! 
Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від 

кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.
Зі світлими православними святами всіх віруючих! Бажаємо вам праведних справ, милосердя 

Господнього і покаяння. 
Нехай у вашому домі буде мир, а діти будуть здоровими і щасливими!

З глибокою повагою
Голова Ради національних спільнот України,

Заслужений діяч культури України Ашот Аванесян

Дмитро Валерійович Лубінець народився 4 липня 
1981 у м. Волноваха Донецької області,  
український юрист та політик. Закінчив  
Донецький національний університет, 2003 р., 
(міжнародні відносини), а також Національну 
юридичну академію ім. Ярослава Мудрого,  
2013 р., правознавець.
Депутат Волноваської міської ради VI скликання 
(з 2010). Народний депутат України XVIII  
скликання (з 2014).
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ДО речі, я особисто ніколи не приховував, 
що я є представником грецької діаспори, 

шаную, поважаю і розвиваю грецьку культуру 
на території нашої країни, але разом з тим я 
є громадянином України, і наразі – депутатом 
Верховної Ради України. 

Зараз у нашому суспільстві, достатньо пе-
симістичних настроїв через війну, економічну  
кризу, недофінансування і т.п. Що, з Вашої 
точки зору, необхідно зробити аби змінити цей 
негатив на позитив?

– Напевно всі мають чітко зрозуміти, що вій-
ну не може виграти одна якась територія, або 
тільки військові. Перемога у війні буде тільки 
тоді, і це правильно, коли всі об’єднаються, 
тоді, коли кожен буде на своєму місці і зро-
зуміє, що він на своєму місці допомагає, або 
заважає цю війну виграти. Військові мають ро-
бити свою справу, а народні депутати  мають 
приймати гарні закони, які б працювали для 
людей, вчителі мають навчати та виховува-
ти наше патріотичне майбутнє – наших дітей, 
лікарі мають гарно лікувати і т.д. І всі мають 
зрозуміти, що насправді у нас є дві війни – 
одна  війна із зовнішнім агресором, а друга – з 
внутрішнім. Друга війна – з внутрішнім агресо-
ром – це війна з корупцією.

Якщо ви думаєте, що її можна подолати  прий-
няттям одного чи двох, чи десятьох законів, чи 
створенням безлічі антикорупційних органів, то 

точно нічого не вийде. Цього ворога можна по-
долати тільки тоді, коли суспільство повністю, 
і політичні еліти, і народні депутати, і міністри, 
і громадянське суспільство і бюджетна сфера 
зрозуміють, що корупцію треба подолати всім 
разом. І починати потрібно з себе, тільки так ми 
можемо змінити негатив на позитив.

Якщо помріяти – що б Ви особисто хотіли б 
зробити найближчим часом, яку реалізувати 
ідею?

– Важко про щось мріяти в цей час. Я в 
українському парламенті представляю Донець-
ку область, воюючий округ, регіон, де кожного 
дня гинуть люди. Тому мрію про одне – щоб 
якомога швидше закінчилась ця війна на-
шою перемогою, і тоді, повірте, буде просто   
Український прорив. Ніщо, і нічого, крім цього, 
на думку не спадає.

Дуже часто чуємо, що в Євросоюзі краще, 
стабільніше, зарплати вищі, що підштовхує 
нашу молодь до виїзду за кордон на роботу, 
часто навіть,  нелегальним способом.  Яке 
Ваше ставлення до цієї проблеми та щоб ви 
порадили нашій молоді?

–  Дійсно, Євросоюз сприймається стабіль-
нішим. Але потрібно зрозуміти, що Євросоюз 
розвивався понад 60 років, а Україна всьо-
го-на-всього – понад 20. Сказати, що там 
набагато краще, можуть тільки ті люди, які 
жодного разу туди не їздили. Там, напевно, 
стабільніше те, що якщо є у тебе робота, ти 
отримуєш заробітну платню, ти можеш плану-
вати своє життя. Але це у нас також є.

З приводу виїзду за кордон… я радив би 
пошукати в Україні нові можливості. Кожна 
криза – це нові можливості. Саме ті люди, які 
розуміють, що в таких умовах  можна набагато 
швидше себе реалізувати в цій країні, будуть 
мати успіх, а за кордоном багато наших людей 
до кінця свого життя будуть стикатися з тим, 
що вони заробітчани, і люди другого сорту, 
крім деяких випадків.

Можна успішно навчатись за кордоном, на-
биратись досвіду, але повертатись до України, 
до рідного дому. Тут теж можна розвивати свій 
бізнес та отримувати прибутки.

– Реформи в Україні, як Ви думаєте, завер-
шаться успішно ?  

Я в цьому впевнений. Бо якщо це не відбу-
деться, то постане питання майбутнього нашої 
держави. Тому все достатньо чітко, реформи 
ми робимо. Але реформи – це болючі питання 
для суспільства. Кожна реформа, яку ми ро-
бимо, болюча для якоїсь верстви населення. І 
стовідсотково люди сприймають її як негатив. 
Тому, коли ви задасте питання кожному гро-
мадянинові, чи потрібно змінювати країну, всі 
стовідсотково скажуть «так», а якщо ви зада-
сте питання, чи готові ви пожертвувати чимось 
особистим заради цього розвитку країни, то 
більше половини задумається, і ви почуєте 
негативну відповідь. Коли це стосується осо-
бистого, ми починаємо ці реформи сприймати 
негативно. Ми прийняли пенсійну реформу, 
вона сприйнялась негативно. Суть її в тому, 

що чим більше працюєте – тим більша пенсія. 
Люди кажуть: ні, ми попрацювали 10 років, 
нам  достатньо. Країна живе в умовах війни, і 
в цих умовах всі проблеми країни ніби вийшли 
назовні.

Але я вірю, що реформи в Україні будуть 
успішними для суспільства, але й суспільство 
повинно зрозуміти що це – болючий процес, та 
ми повинні його пройти.

А тепер можемо повернутись до питання 
планів на майбутнє.

Плани – це добре виконувати свою роботу. 
Ви можете приїхати на мій виборчий округ, і 
запитати, чи часто приїздить депутат на свій 
округ. Я би порадив свої колегам увести тра-
дицію, щоб два тижні на місяць бути у себе на 
окрузі і спілкуватись з людьми. У нас проблема 
влади в тому, що ми боїмося чути неприємні 
для себе речі. Чомусь влада хоче створювати 
собі постійно зону комфорту, щоб там кожен 
говорив приємні речі: які ви добрі, хороші, і які 
молодці, що щось робите. А коли ти приїздиш 
до людей, то чітко бачиш, коли щось робиш, 
успішно це чи ні, через деякий час. Так званий 
«вакуум влади» – це те, що ми боїмося їзди-
ти до виборців. Тому всіх депутатів закликаю 
частіше їздити на свій округ, потрібно ввести 
таку традицію у Верховні Раді.

Плани на майбутнє  –  продовжувати пра-
цювати, постійно спілкуватись з людьми, ро-
зуміти, чи правильно я роблю, чи неправильно 
і врешті-решт – по закінченню війни розвивати 
свою державу Україна.

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ, народний депутат України:  
«Я представник грецької діаспори в Україні»

17 травня 2018 року Голова Ради націо-
нальних спільнот України Ашот Аванесян 

спільно із своїм Радником Сергієм Братчиком і 
членом Правління Всеукраїнської асамблеї та-
тар Артуром Калімуліним передав гуманітарну 
допомогу Гельмязівському психоневрологіч-
ному інтернату (Черкаська обл., Золотоніський 
р-н, с. Гельмязів).

Після розвантаження гуманітарної допомо- 
ги (третя справа – Голова Гельмязівської 
сільської ради Людмила Могила)

Директор закладу Світлана Омелян 
розповіла, що в психоневрологічному інтер-
наті нині проживає 140 інвалідів І-ІІ групи 
психоневрологічного профілю, з них 50 осіб – 
лежачих хворих, які потребують цілодобового 
стороннього догляду, побутового і медичного 
обслуговування, соціальної та медичної реа-
білітації.

Гельмязівський психоневрологічний інтер-
нат одним із перших відгукнувся на критичний 
стан на сході України та запропонував підтрим-
ку і допомогу по переселенню підопічних з ін-
тернатів, що знаходяться в зоні АТО. 

Голова РНСУ Ашот АВАНЕСЯН (у центрі), 
зліва – Голова Золотоніської райдержад-
міністрації Олександр ЛІСОВИЙ, справа –
Голова Драбівської держадміністрації Іван 
Володимирович ГАЙДАЙ 

7 осіб підопічних із числа лежачих хворих, які 
прибули на проживання з Макіївського інтернату 
Донецької області були вкрай виснажені, збуд-
жені та потребували психологічної, соціальної 
та медичної допомоги. Але, завдяки турботі та 

піклуванню обслуговуючого персоналу Гель-
мязівського психоневрологічного інтернату, душі 
цих підопічних наповнилися теплом і домашнім 
затишком.

Крім того, адресна допомого була надана сім’ї 
Анатолія Берданова.

Директору Гельмязівського психоневрологіч-
ного інтернату Світлані Омелян було передано 
спеціалізовані дерев’яні кушетки на колесах, ма-
траци на кушетки, памперси і підгузки, що дозво-
лить покращити умови проживання підопічних і 
надати їм своєчасну,  кваліфіковану медичну до-
помогу. Також за рахунок використання сучасного 
обладнання стануть безпечнішими умови прожи-
вання в інтернаті.

Світлана Омелян щиро дякувала Голові Ради 
національних спільнот України Ашоту Аванесяну.  
Слова найщирішої вдячності за надану гуманітарну 
допомогу, підтримку,  турботу і чуйне ставлення вис-
ловив і Голова Золотоніської райдержадміністрації 
Олександр Лісовий, а також Голова Гельмязівської 
сільської ради Людмила Могила та Голова Драбівсь-
кої держадміністрації Іван Володимирович Гайдай. 
Також благодійний вантаж був переданий «Тери-
торіальному центру соціального обслуговування і 
надання соціальної допомоги» в Золотоноському 
районі Черкаської області, директором якого є Вла-
дислав Остроглазов.

Благодійна допомога від Ради національних 
спільнот України сприятиме якнайшвидшому 
поверненню до активного життя підопічних Гель-
мязівського психоневрологічного інтернату, про-
веденню їх соціальної і психологічної реабілітації 
та адаптації до умов навколишнього середовища.

Зліва направо: Радник голови РНСУ – Сер-
гій БРАТЧИК, Голова Ради національних 
спільнот України Ашот АВАНЕСЯН, дирек-
тор Гельмязівського психоневрологічного 
інтернату Світлана ОМЕЛЯН, член Прав-
ління Всеукраїнської асамблеї татар Артур 
КАЛІМУЛІН

Гуманітарна допомога Гельмязівському  
психоневрологічному інтернату від РНСУ

Рада національних спільнот України щиро поздоровляє 
зі славним ювілєем Почесного голову РНСУ, громадсь-
кого діяча, українку ассірійського походження Емму Ан-
дріївну Беньямінову,  яка стояла біля витоків РНСУ.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, активного дов-
голіття, успіхів у всіх добрих справах, які Ви робите 
на благо українського народу.

Будьте завжди взірцем для молоді, надійною опо-
рою для колег і друзів, та залишайтесь у чудовій 
формі! 

Щастя Вам і здійснення усіх планів та мрій!  
Голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян

Вітаємо з ювілеєм Почесного голову Ради  
національних спільнот України Емму Беньямінову
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29 травня 2018 року з ініціативи та під-
тримки Голови Ради національних 

спільнот України Заслуженого діяча 
культури України Ашота Дадікоєвича 
Аванесяна в центрі української столи-
ці, в «Українському домі» була проведе-
на Міжнародна наукова конференція, 
присвячена 100-річчю незалежності 
Вірменії. Організаторами конференції 
поряд з Радою національних спільнот 
України стали: Національний конгрес 
вірмен України, Спілка вірмен України, 
Київська вірменська громада, Українсь-
ка єпархія Вірменської Апостольської 
Церкви. Це стало дійсно загальнона-
ціональним, а не тільки національним 
вірменським святом. Серед учасників 
Міжнародної конференції – керівники 
та члени понад 35 національних громад 
України, вчені, дослідники, доктори 
наук, письменники, журналісти, гро-
мадські діячі, народні депутати України 
різного етнічного походження. 

Відкрив конференцію і благословив 
присутніх молитвою Священик Вірмен-
ської Каплиці Србоц Наатакац в м.Києві, 

Секретар Української єпархії ВАЦ Тер 
Карапет Гарібян. У своєму вітальному 
слові Надзвичайний і Повноважний По-
сол Республіки Вірменія в Україні пан 
Андранік Єнокович Манукян привітав 
поліетнічну київську громаду, подяку-
вав за підтримку вірменської громади, за 
дружбу та порозуміння. Вірмени всьо-
го світу, в тому числі України, радіють 
єдності, відданості, патріотизму своїх 
синів. Все це є продовженням славетних 
традицій демократичної Вірменії, яку 
проголосили 100 років тому. 

Учасників засідання привітали народ-
ні депутати України: пан Хвича Нода-
рович Мепарішвілі, пан Іван Васильо-
вич Попеску, пан Дмитро Валерійович 
Лубінець, представник Міністерства 
культури України, заступник директора 
Департаменту у справах релігій та націо-
нальностей  Михайло Євгенович Подюк, 
начальник відділу у справах національ-
ностей та релігій Департаменту культу-
ри виконавчого органу Київської місь-

кої ради (Київської міської державної 
адміністрації ) пані Ольга Іванівна Вла-
сенко, Начальник управління культури, 
національностей та релігій Київської об-
ласної державної адміністрації пан Ігор 
Іванович Подолянець, Радник Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини професор Сергій Валерійович 
Пєтков.

Учасників конференції привітали 
керівники вірменської громади Украї-
ни: Голова Ради національних спільнот 
України, пан Ашот Дадікоєвич Аване-
сян, Президент Національного конгресу 
вірмен України; пан Давид Андранікович 
Мкртчан, Заступник голови ГО «Спілка 

вірмен України»; пан Норік Тигранович 
Геворкян, Почесний консул Республіки 
Вірменія в Україні, Голова Київської вір-
менської громади. 

Насамперед, це були слова гордості за 
свою Батьківщину – Вірменію, за співвіт-
чизників, за взаємопорозуміння між 
ними. Це були слова вдячності представ-
никам інших національних громад Украї-
ни – за співпрацю, взаємну підтримку. 

Тему миру, взаємоповаги, розвитку 
міжнародних відносин продовжили 
всіма визнані моральні авторитети На-
ціонального руху України: пан Юрій 
Іванович Сєдих, Посол Миру, Член 
Української Ради миру, Президент То-
вариства «Україна-Болгарія», професор, 
член Національної Спілки журналістів 
України, та пан Фелікс Львович Левітас, 
доктор історичних наук, професор, заві-
дувач кафедри Київського університету 
імені Б.Грінченка.   

Символічними та глибоко патріотич-
ними були виступи Віце-президентів 
Національного конгресу вірмен України: 

Голови Координаційної ради «Родина 
Мазеп» пана Ігоря Васильовича Мазепи 
– представника славетного козацького 
роду Мазеп, пана Валерія Арсеновича 
Степаняна-Григоренка, відомого режи-
сера, кінодраматурга, доктора наук з мис- 
тецтвознавства. 

У пленарній частині Міжнародної на-
укової конференції були заслухані до-
повіді: вже достатньо відомого українсь-
кого політолога пана Олега Арменовича 
Саакяна, лідера Єдиного координаційно-
го центру «Донбас» та руху «Донецьк – це 
Україна». Тема його виступу: «Революція 
у Вірменії як крок до народження нової 
Держави. 100 років потому»; начальни-

ка відділу Інституту модернізації освіти 
НАПН України пані Тетяни Іванівни 
Пилипенко; відомого письменника, за-
служеного журналіста України Григорія 
Павловича Кримчука: «Вірменія у моєму 
серці», Юрія Івановича Сєдих: «Історія 
та сучасність україно-вірменських відно-
син», Миколи Христофоровича Корець-
кого: «Вірмено-грецькі відносини в ду-
ховно-культурному і суспільному житті». 

Окреме слово поваги, шани заслуговує 
гість із Вірменії, молодий дослідник, пер-
спективний вчений, кандидат історичних 
наук, завідувач Степанаванського тери-
торіального представництва Національ-
ного архіву Вірменії пан Айк Вірабян. Без 
перебільшення – це світле обличчя нової 
історичної науки світового рівня. 

У рамках святкування 100-річчя прого-
лошення Першої Республіки Вірменія у 
Міжнародному конгрес-центрі «Україн-
ський дім» також відбулася фотовистав-
ка архівних матеріалів про героїв Сарда-
рапатської битви. Ця трагічна сторінка в 
історії Вірменського народу, оспівана у 
віршах і піснях, назавжди залишилася в 
національній пам’яті. 

Підводячи підсумки конференції, Голо-
ва Ради національних спільнот Украї-
ни Ашот Дадікоєвич  Аванесян ще раз 
привітав вірменську громаду, всіх при-
сутніх з Ювілеєм Вірменської респуб- 
ліки, подякував за активну участь у 
заходах Ради національних спільнот 
України. Після завершення конферен-
ції відбувся урочистий Гала-концерт, в 
якому взяли участь художні колективи 

і солісти Ради національних спільнот 
України та Асоціації діячів етнічного 
мистецтва.

Гала-концерт, присвячений Першій Рес- 
публіці Вірменія, танцем «Arzah» уро-
чисто розпочав Народний ансамбль вір- 
менського танцю «Айренік» під керівни-
цтвом видатного хореографа і педагога 
Гоар Геворкян. Святкова концертна про-
грама була пронизана духом патріо-
тизму і братерства. Режисером заходу 
виступила лауреат Міжнародних та Все-
українських конкурсів, молода співачка 
Анаіт Гаспарян. 

У концерті прозвучали відомі пісні у вико-
нанні юних артистів Вірменської діаспори.

У  Гала-концерті, вприсвяченому 100-річчю 
Першої Республіки Вірменія, взяли ак-
тивну участь: Народний театр німецько-
го танцю «Дойче Квеллє» з композицією 
«Шустергешенк» (художній керівник – 
Світлана Цех), Польский ансамбль пісні і 
танцю «Поляни з-над Дніпра» із традицій-
ним танцем «Краков’як» (художній керів-
ник – Леся Єрмак), а Зразковий ансамбль 
народного танцю «Росток» Київської 
дитячої школи мистецтв № 3 (художній 

керівник – Лола Верлан) подарував при-
сутнім узбецький танок «Навруз» та «Ін-
дійський танок».

Культура Вірменського народу дуже ба-
гата і різноманітна. Її найкращі традиції і 
зразки розійшлися по всьому світові разом 
з видатними представниками етносу, таки-
ми як видатні музиканти сучасності – Арам 
Хачатурян, Арно Бабаджанян, Шарль Азна-
вур, скульптор Хорен Тер-Арутунян, кіно-
режисери Атом Егоян і Сергій Параджанов 
та багато інших. Слава про Республіку Вір-
менія розійшлася далеко за її межі. Вірмени 
пам’ятають і шанують свою культуру та 
історичну  пам’ять, зберігають мову і тра-
диції народу, передаючи їх своїм дітям, від 
покоління до покоління.

Через століття Вірменський народ з 
гордістю несе та прославляє відданість і 
патріотизм своїх синів. 100-річчя віднов-
лення державності є цінним святом для 
кожного вірмена. Разом з Вірменським 
народом святкують травневі перемоги і 
об’єднуються в єдину національну родину 
понад 130 етносів України! Ми різні, але 
ми – разом! 

Урочисте відзначення 100-річчя проголошення Першої Республіки Вірменія
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Фестиваль національних культур «Етнофест-2018»
12 травня 2018 року за підтримки Департаменту культури виконавчого органу Київської  

міської Ради (Київської міської державної адміністрації) у столичному Маріїнському парку  
на літній естраді «Мушля» в рамках святкування Дня Києва відбувся Фестиваль національних 

культур «Етнофест-2018».
Учасники заходу щиро ділились з містянами традиційною музикою, співами, стравами та гарним настроєм. Відбулося проведення традиційних народних 
розваг, танцювальних та вокальних майстер-класів. Також відбулась демонстрація та реалізація виробів народно-ужиткового мистецтва, кулінарних виробів, 
друкованої продукції та багато іншого.
Господинею фестивалю стала керівник німецького молодіжного культурного центру «Дойче Квелле» — Світлана Цех.

Проведення Фестивалю національних культур Етнофест стало можливим завдяки ПІДТРИМЦІ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Право проведення Фестивалю на-
ціональних культур Етнофест нале-
жить Громадській організації «Між-
народне товариство німців України 
– Відергебурт»,  яка подала заявку до 
ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ ВИ-
КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬ-
КОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
і в чесній боротьбі стала переможцем 
мистецького конкурсу на кращий 
культурно-мистецький проект.

Першими виступили Народний ар-
тист України, Голова Азербайджансь-
кого культурного центру імені Муслі-
ма Магомаєва, Посол Миру Гурбан 
Аббасов та Ведуча програми «Ревізор: 
Магазини» на Новому каналі, співачка, 
акторка Наталія Кудряшова з піснею 
«Моя Україна» (слова Олекси Новиць-
кого, музика Марка Костецького).

Як завжди, оплесками зустрічали 
присутні Народний театр німецько-
го танцю Німецького молодіжного 
культурного центру «Дойче Квеллє», 
який традиційно бере активну участь 
у культурному житті Києва та Украї-
ни, виступаючи на різних заходах, 
зокрема на Міжнародному фести-
валі «Всі ми діти твої, Україно», на 
благодійних концертах, присвячених 
святкуванню Дня Києва, дня Європи. 
Керівник цього народного театру – 
Світлана Цех.

Вокальний дует «Зонненштраль» 
Німецького культурного центру «Взає-
модія», м. Чернігів – Заслужений пра-
цівник культури України Світлана 
Пилипенко і Вальдемар Письменний. 
Вони чудово виконали енергійний 
німецький шлягер «Wir leben laut!» Ми 
живемо зараз, ми живемо «на повну»! 
Ми хочемо більшого і рухаємось лише 
вгору!

Продовжив фестиваль Ансамбль Грець-
кого культурного центру «Зорбас», худож-
ній керівник та продюсер – Олександра 
Шайтан, хореограф – Аліна Маліновська.  
На фото: танець «Сіртаки»

Анна Шемейко – член Центру німець-
кої культури «Відерштраль», студент-
ка 2-го курсу (Академічного вокалу) 
Київської Муніципальної Академії  
ім. Глієра підкорила глядачів  піснею 
Христини Соловій «Тримай мене».

Виступи найкращих творчих колек-
тивів національно-культурних гро-
мад м. Києва.

Проведення народних розваг.

Проведення танцювальних та вокаль-
них майстер-класів. 

Демонстрація та реалізація виробів 
народно-ужиткового мистецтва, кулі- 
нарних виробів, друкованої продукції 
та багато іншого.

Офіційно фестиваль відкрили 
Начальник відділу з питань націо-
нальностей Департаменту куль-
тури Київської міської держав-
ної адміністрації Ольга Власенко 
та Голова Громадської організації 
«Міжнародне товариство німців 
України “Відергебурт» Володимир 
Піньковський.

У програмі фестивалю 
також були:
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Учасником Фестивалю національних 
культур «Етнофест» був і Фольклор-
ний ансамбль німецької пісні «Хаймат-
ліхе Мелоді» («Рідні наспіви») товарис- 
тва німців міста Києва «Відергебурт», 
голова товариства - Лідія Цельсдорф, 
художній керівник – Лариса Сороко-
пуд.

Наймолодші учасники фестивалю: 
учасники народного ансамблю Украї-
ни «Айренік», художній керівник - 
Гоар Геворкян.

Учасники Фестивалю національних 
культур «Етнофест»: Грузинський 
культурно-освітній центр «Іберія». 
Народний ансамбль грузинського 
танцю «Іберія». Керівник – Заслуже-
ний діяч культури України, Maнана 
Сулаквелідзе.

Творчий колектив кримськотатар-
ського культурного центру «Кримсь-
ка родина», керівник – Аніфе Курт-
сеітова.

Вокальний ансамбль татарської 
пісні «Шатлик» Всеукраїнського та-
тарського культурного центру «Ту-
ган тел» (Рідна мова).

Керівник - Канафія Хуснутдінов

Вокальний ансамбль «Талір», який 
діє при Всеукраїнському татарському 
центрі «Туган тел»

Ансамбль народного танцю «Діти 
гір», керівник - Ніджат Мірзоєв. 

Чеченський святковий танок.

Поліна Короленко, солістка Зразко-
вого ансамблю народного танцю «Ро-
сток», танок «Горянка у водоспаду».

Фатіма Янгаєва – солістка Татарсь-
кого ансамблю «Булгар чячяклярі» 
Київської татарської громади, керів-
ник – Емір Валєєв.

Серед учасників Фестивалю націо-
нальних культур «Етнофест» - Вірменсь-
кий культурний центр «Наірі». Молода 
співачка, лауреат Всеукраїнського кон-
курсу «Квітни, мово – зірнице слова», во-
лодарка Гран-Прі Міжнародного конкур-
су «Art Waves», лауреат Міжнародного 
конкурсу «Kaлейдоскоп талантів» Анаіт 
Гаспарян з піснею «Хай енк», що в пере-
кладі означає «Ми – вірмени». Пісня пе-
редає нам увесь дух вірменського народу. 
Незламні, непереможні вірмени завжди 
будуть боротися за справедливість. Ця 
пісня саме про них, про справжніх вір-
мен! На фото: Анаіт Гаспарян в супроводі 
Народного ансамблю України «Айренік», 
художній керівник - Гоар Геворкян.

Продовжив Фестиваль національних 
культур «Етнофест» Ансамбль україно- 
чеського культурно-освітнього това-
риства «Вишеград», керівник – Люд-
мила Мухіна. Вокальний ансамбль 
«Вишеград» було створено у 1998 році. 
Метою його діяльності є ознайомлення 
широкої глядацької аудиторії із тради-
ційним чеським фольклором. Беззмін-
ний керівник ансамблю – викладач ви-
щої категорії Ірина Рутькова.

Від імені Національного конгресу вір-
мен України виступала юна співачка, 
лауреат і переможець всеукраїнських 
конкурсів Каріне Балабекян з піснею 
про батьківщину, патріотизм, любов 
до історичної вітчизни своїх пращурів.

Польський ансамбль пісні і танцю 
«Поляни з-над Дніпра», художній 
керівник – Леся Єрмак.

Литовську громаду на фестивалі  пред-
ставляли учасники фольклорно-ет-
нографічного ансамблю «Сесулес» 
(Сестрички) Київського товариства ли-
товської культури імені Майроніса. Го-
лова товариства – Евалдас Шніпас.

Зразковий ансамбль народного тан-
цю «Росток», художній керівник – Лола 
Верлан. Режисер фестивалю Світлана Цех

На фото: Народний ансамбль України «Ай-
ренік», художній керівник – Гоар Геворкян

Наступне вітання від грузинської 
громади. Запрошуємо на сцену пред-
ставників Асоціації грузин України 
«Іберіелі», керівник – Бесик Шамугия 
Народний ансамбль грузинських на-
родних танців «ІБЕРІЕЛІ», Художній 
керівник Мака Ломсадзе, Хореограф 
Малхаз Еліава. Танець «Зекари»

Керівництво Ради національних 
спільнот України висловлює ве-
личезну подяку всім учасникам 

Фестивалю і вдячність всім керів-
никам національно-культурних то-

вариств, громадським організаціям, 
адміністрації і колективу Київської 

міської Ради – Київської міської 
державної адміністрації за активну 

співпрацю у проведенні заходу.

Щиро дякуємо учасникам фестивалю за чудові виступи!
Бажаємо всім світлого неба, плідних трудових буднів, творчого натхнення, 

любові та щастя у кожну родину! 
«Етнофест» цього року зібрав багато учасників та шанувальників і став 

яскравою подією в культурно-мистецькому й громадському житті столиці, 
справжньою родзинкою «Дня Києва».

Всі учасники фестивалю отримали грамоти від ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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До переможців звернувся з привітальним 
словом та нагородив цінними подарунками та 
преміями  Голова журі Всеукраїнського фото-
конкурсу газети Ради національних спільнот 
України «Національний діалог» Ашот Аванесян.

Перше місце в номінації «Звичайне фото» за 
рішенням журі присуджено Дмитру КУЛАГІНУ 
(на фото), 11 років,  м. Київ, за фото під назвою 
«Газета «Національний діалог у колі друзів».

Також це фото Дмитра перемогло за най-
більшою кількістю лайків у соціальній мережі 
«Facebook» і переможець отримав «Приз гля-
дацьких симпатій».

Перше місце в номінації «Фотоколаж» зайня-
ла Ольга РЕВУЦЬКА, м. Київ (колаж називаєть-
ся «Газета «Національний діалог» популярна у 
Всесвіті»).

Заохочувальний приз журі присудило Оле-
гові ГЕРАСИМЦЮ, м. Бровари, за фото «Ма-
ленький принц читає газету «Національний 
діалог».

Приз глядацьких симпатій за найбільшою кіль-
кістю лайків у соціальній мережі «Facebook» 
отримала Владислава СІДЬКО (на фото – дру-
га справа), м. Бориспіль, за фотоколаж «Чи-
таємо українською залюбки».

Вітаємо всіх учасників і переможців  
Фотоконкурсу!

Нагородження переможців Всеукраїнського  
фотоконкурсу газети РНСУ «Національний діалог»

12 травня 2018 року в Маріїнсько-
му парку на літній естраді «Мушля» 
у рамках святкування Дня Києва і 
Фестивалю національних культур 
«Етнофест – 2018» відбулася цере-
монія нагородження переможців 
Всеукраїнського фотоконкурсу.

На протязі з 01 березня по 08 травня 2018 року тривав Фотоконкурс друкованого органу 
Ради національних спільнот України – газети «Національний діалог».

Конкурс проводився для читачів і друзів газети Ради національних спільнот України «Націо-
нальний діалог» і був спрямований на популяризацію газети «НД».

Організатор конкурсу: Рада національних спільнот України
Конкурс проводився у трьох номінаціях:
1. Селфі-фото.
2. Звичайне фото.
3. Фотоколаж.
Професійне журі присудило учасникам призи у двох номінаціях: звичайне фото і фотоколаж. 

Всеукраїнський фотоконкурс газети «Національний діалог»: 
березень - травень 2018

Організатор конкурсу Рада національних спільнот України

1-е місце в фотоконкурсі   (за підсумками журі)
і 1-е місце в фотоконкурсі    (за кількістю лай-
ків в Інтернеті)
«Національний діалог» у колі ДРУЗІВ…

«ЗВИЧАЙНЕ ФОТО»

«КОЛАЖ»

«КОЛАЖ»

«ЗВИЧАЙНЕ ФОТО»

Діма КУЛАГІН, м. Київ Владислава СІДЬКО, м. Бориспіль 

1-е місце в фотоконкурсі    (за підсумками 
журі)
«Газета НД популярна у Всесвіті» 

1-е місце в фотоконкурсі    (за кількістю 
лайків в Інтернеті)
«Читаємо українською залюбки»

Ольга РЕВУЦЬКА, м. Київ Олег ГАРАСИМЕЦЬ, м. Бровари

Заохочувальний приз в фотоконкурсі
(за підсумками журі)
«Маленький принц читає газету «НД»

14 травня в Мистецькому Арсеналі  
м. Києва відбувся дипломатичний 
прийом «Українські Амазонки» за участі 
міжнародних дипломатів і вищого 
керівництва країни. Він був приурочений 
Всеукраїнському Дню вишиванки.

ЗА останні роки мода на вишиванку в Україні 
помітно зросла. Людей в одязі з елемента-

ми національного вбрання можна зустріти вже 
не тільки на День Незалежності, чи на інші дер-
жавні свята. Багато українців і не тільки вони 
вбирають вишиванку на свій день народження, 
весілля, а деякі сміливці починають вводити її у 
свій щоденний гардероб.

Справді: чому ж нам, яким по праву належить 
цей справжній гардеробний скарб, який можна 
обігравати десятками способів, і в першу чергу, 
це надзвичайно енергетична річ з точки зору 
вікових традицій українського візерунку, чому 
нам потрібно тримати його десь глибоко у шафі, 
у той час, коли всесвітньовідомі селебріті, особ- 
ливо не замислюючись, сміливо виходять у ньо-
му на вулицю? 

Звісно, долучилися до такої популярності 
вишиванки відомі світові дизайнери. Відомо, 
що елементи української вишивки послужили 
чудовим доповненням для колекцій відомих у 
всьому світі модельєрів та будинків моди – Жан-
Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino, Dolce 
& Gabbana, Alberta Ferretti, Nina Richi, Eli Saab…  
на показах яких можна побачити вишиті мотиви.  
А в 2015-му американський Vogue опублікував 
статтю, у якій назвав українську вишиванку од-
ним з головних трендів сезону. Що й не дивно. 
Адже використання етнічних мотивів в одязі - 
тенденція, що завжди буде актуальною.

 В Україні вже за гарною традицією, що скла-
лась останніми роками, 17 травня, відзначають 
День вишиванки. Культурний код нашого наро-
ду, розшита нитками чи бісером сорочка має 
особливе значення для кожного українця і, звіс-
но, тисячолітню історію. Вишиванку вважають 
сильним оберегом від усього лихого, кольори 
ниток несуть у собі теж певне смислове наван-
таження. Опріч того, не варто забувати й про 
естетичну її функцію. 

Організатори заходу залучили українсь-
кі бренди одягу, які розвивають національну 
моду і підтримують українську культуру в кож-
ному своєму виробі. У рамках заходу відбувся 
етнопоказ одягу з вишитими елементами. А 
моделями вперше виступили справжні герої 
України, які служать в зоні бойових дій - жур-
налісти, волонтери та медики. Всі, хто борють-
ся за Україну і кожен день відстоюють її право 
на свободу. Пройшли, гордо піднявши голову, 
одягнені в розкішні вишиванки, спеціально для 
них відібраних провідними українськими дизай-
нерами. Жіночий шлях, на превеликий жаль, 
не встелений килимом із квітів. Сьогодні  день 

у день її вбиває війна… На передовій українсь-
ка жінка вдягнена не у вишукану вишиванку, а 
в армійський камуфляж, і пліч-о-пліч іде поруч 
зі своїми чоловіками. Посміхаючись, лише в ку-
точках очей затаїлися сльозинки… Вона зігріває 
своїм душевним теплом і свого, і іншого сина, 
брата, чоловіка… Не дає їм опустити руки перед 
одвічним своїм ворогом. Тому, що вона – україн-
ка. Тому, що Україна – її рідна країна! 

Серед інших достойних Українських брендів, 
що взяли активну участь в патріотичній акції 
взяв участь у показі і бренд «2KOLYORY», який 
продемонстрував, що національні мотиви у ви-
робах не зобов’язують надягати їх тільки до свя-
та. Вишиті плаття і сорочки відмінно вписуються 
в повсякденний гардероб і лише додають в ньо-
го яскравих деталей і акцентів.

Найбільш ефектною моделлю показу стало 
весільна сукня бренду. Білосніжний наряд щед- 
ро прикрашений аплікаціями квітів і вишивкою. 
Талію підкреслює подовжений корсет в тон 
сукні, який також прикрашений флористичними 

деталями. На грудях і на верхній частині рукава 
декор розміщений на прозорих вставках, що ро-
бить наряд більш повітряним та легким.

Вбрання від 2KOLYORY продемонстрували 
гості: Наталія Мірошниченко, Ладо Костандян, 
Анна Мовсісян, Надія Матвєєва, Ганна Добрид-
нєва, Ганна Пономаренко, Вікторія Чекурда, 
Анна Козир, Марі Латте, Діана Глостер.

Інші бренди: «Отаман», «Світло», «Синій Льон», 
«Хойра» та багато інших дизайнерських студій і 
бутиків теж не пасли задніх і представили цікаві 
колекції вишиванок. (Дивіться на світлинах).

У рамках заходу також були представлені 
40 тематичних картин 10 живописців з усієї 
України серед яких Роман та Надія Федини, Ана-
толій Фурлет, Олег Шупляк, Марта Пітчук, Ольга 
Гайдамака, Олеся Гудима, Оля Рондяк, карти-
ни-полотна-мурали «Українські амазонки», на 
яких зображені сучасні дівчата-військові, одяг-
нені в національні вбрання різних регіонів Украї-
ни. Для гостей мистецького заходу було влашто-
вано огляд старовинних українських устроїв з 
колекцій колекціонерів традиційного вбрання з 
усіх регіонів країни. На показі та виставці були 
присутні представники Ради національних 
спільнот України, які з задоволенням прийняли 
участь у цьому святі. Залишається лише подя-
кувати організаторам цього дивовижного свята 
Краси і Патріотики – Міністерству інформаційної 
політики України за участі ГО «Всесвіітній день 
вишиванки» за надану можливість цим святом 
насолодитись та популяризацію вишиванки, як 
української ідентичності.

Георгій Лук’янчук 

«Українські Амазонки» до Дня вишиванки 
дефілювали в «Мистецькому Арсеналі»
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21 травня 2018 року в Актовій залі 
Київського коледжу зв’язку Рада на-

ціональних спільнот України разом з Цен-
тром німецької культури «Відерштраль» і 
ГО «Лейпцизький Дім» провели урочистий 
меморіальний захід Віче-Реквієм «Пам’ять 
про минуле заради майбутнього» з нагоди 
Дня пам’яті жертв політичних репресій і до 
80-х роковин «Великого терору», на якому 
всі присутні згадали минуле, щоб не допу-
стити подібного в майбутньому.

2018 рік – це рік 80-ї річниці «Велико-
го терору» – найжорстокіших і масових 
вбивств у радянській історії. Тоді про-
тягом двох років (1937-1938) за політич-
ними звинуваченнями було заарештова-
но понад 1 мільйон 700 тисяч осіб, і не 
менше 725 тисяч з них були розстріляні. 
Цей день став для всіх нагадуванням про 
мільйони покалічених доль. Про людей, 
розстріляних без суду і без слідства, про 
людей, відправлених у табори і заслан-
ня, позбавлених громадянських прав за 
«не той» рід занять або за «соціальне по-
ходження» – німець, грек, поляк, румун, 
молдаван …. Клеймо «ворогів народу» і 
їх «пособників» лягло тоді на цілі сім’ї.

На вечорі були представлені унікальні 
історичні матеріали Биківнянських по-
ховань етнічних німців. 80 років тому це 
була наймасштабніша і багатовимірна 
операція проти етнічних німців – гро-
мадян СРСР і підданих Німеччини. За 
«німецької» лінією, як німецьких шпи-
гунів, заарештовували представників 
будь-якої національності. Німці приїжд-
жали працювати лікарями та інженера-
ми, вчили російську мову і хотіли по-
будувати в Радянському Союзі світле 
майбутнє. Цим мріям не судилося збу-
тися: в 1937-1938 роках вони стали жерт-
вами сталінських «чисток».

День пам’яті жертв політичних ре-
пресій став нагадуванням усім присут-
нім про трагічні сторінки в історії Украї-
ни, коли від жорстокості політиків і 
нових перетворень в країні гинули, стра-
ждали безвинно репресовані громадяни 
своєї держави. Збереження історичної 
пам’яті народу про страшні події недав-
нього минулого допоможе зрозуміти 

коріння цих явищ і уникнути їх повто-
рення в майбутньому.

В рамках заходу Центральним держав-
ним архівом громадських об’єднань і 
музеєм ЦНК «Відерштраль» була пред-
ставлена тематична виставка «Забуттю 
не підлягає»,  яка містила результати 
архівних досліджень матеріалів масових 
поховань жертв політичних репресій на 
території 19-20 кварталів Дніпровського 
лісництва біля села Биківня в місті Києві, 
для того щоб нагадати про цю націо-
нальну трагедію.

Хвилиною мовчання присутні вшану-
вали пам’ять численних жертв репресій, 
а також закликали привернути увагу мо-
лоді та всього суспільства до проблеми 
нетерпимості і проявів насильства до 
людей з іншими політичними поглядами 
і переконаннями.

На урочистому меморіальному заході 
Віче-Реквіємі «Пам’ять про минуле за-
ради майбутнього» прозвучали музичні 
твори: «Сицилиано» Й.С. Баха (виконав-
ці - Лук’ян Глущенко, Марія Чуприна, 
Данило Андрєєв, фортепіано); «Вокаліз» 
С.Рахманінова–Ерл Уайлда, «The Man 
i Love» Д.Гершвіна–Ерл Уайлда (вико-
навець – Олександр Самойлов, форте-
піано); «Прелюдія фа мінор» Й.С. Баха, 
«Мелодія з опери Орфей» Глюка (викона-
вець - Антон Панькин, флейта, Катери-
на Кашуба, фортепіано); «Полішинель» 
С.Рахманінова  (виконавець - Богдана 
Малярчук, форnепіано); «Елегія» С.Рах-
манінова (виконавець – Емма Лі).

Драматичні події, які пережив україн-
ський народ, доводять, що насильство 
і тоталітаризм ніколи не приносили 
добра. Майбутнє процвітання України 
можна побудувати тільки на принципах 
демократії, верховенства права і рівності 
перед законом.

Греція відзначила День пам’яті  
геноциду понтійських греків

19 травня є скорботною датою для 
греків-понтійців, для греків всього 

світу. Всі греки, де б вони не були, пам’я-
тають цей день і події пов’язані з ним. 

У цей день ми – греки, відзначаємо 
День пам’яті геноциду греків Малої 
Азії турками-османами. На цей день, 
19 травня приходиться початок гено-
циду понтійських греків, одного із са-

мих страшних епізодів багаторічної різні. 
Жертвами геноциду, який включав в себе прямі вбивства, примусову депор-

тацію, масові висилки, страти, тортури, жорстокі покарання, склали, за різни-
ми розрахунками, від 350 тисяч до 1,2 млн. греків. Геноцид супроводжувався 
цілеспрямованим   руйнуванням православних пам’ятників та святинь. 

У цей день, 19 травня, з 9 години 30 хвилин  у Свято-Іллінському Храмі на Подолі 
Настоятелем  Храму отцем 
Віталієм була відслужена 
Панахида в пам’ять жертв 
Геноциду греків Малої Азії. 
По завершенню Панахиди 
всіх запросили на поми-
нальний обід у Трапезній 
Храму. На ньому були при-
сутні греки Києва, філел-
ліни (учасники подій) та 
друзі, небайдужі до нашо-
го болю і наших втрат. За-
бути це неможливо. І через 
100 років пам’ятаємо! 

У червні 2018 року Рада національ-
них спільнот України планує про-

вести виїзне розширене засідання Пре-
зидії Ради у Львові. 

Після завершення офіційної частини 
відбудеться святковий концерт за уча-
стю художніх колективів та солістів ет-
нічних спільнот України.

Львів, який є незаперечною столи-
цею української культури, духовності 
і національної ідентичності, завжди 
відігравав значну роль у розвитку про-
цесів демократизації та утвердження 
української незалежності.

За офіційними даними у Львові меш-

кає щонайменше 700 тисяч людей.  Тут 
особливе ставлення до національних 
культурних цінностей. Дуже важли-
вим є збереження національної тотож-
ності. Голова Ради Ашот Аванесян про-
веде у Львові робочу нараду спільно з 
керівниками структурного підрозділу 
РНСУ з найбільш актуальних питань 
життєдіяльності області.

Ми впевнені, що проведення цього 
заходу дасть суттєвий імпульс у ре-
алізації етнонаціональної політики та 
зміцненні відносин між представника-
ми всіх етносів, які живуть у цьому ре-
гіоні, а також посилить вплив на фор-
мування міжетнічної толерантності та 
згуртування етнічних спільнот в єдину 
Українську націю.

Віче-Реквієм: «Пам’ять про 
минуле заради майбутнього»

Анонс: Виїзне розширене 
засідання Президії РНСУ у Львові

Соучредитель «Общества молдавской культуры» в Киеве,  доктор 
педагогических наук, автор более 20 монографий и двух словарей, 
Раиса Ивановна Антонюк родилась 24 сентября 1954 года в Респу-
блике Молдова, в селе Гиждиень  Глодянского  района.  

Раиса Ивановна была очень активным человеком, сердечным дру-
гом, всегда готовой прийти на помощь своим землякам. Она была до-
брой, открытой, отзывчивой, с потрясающим чувством юмора. Имен-
но за это мы ее любили, именно такой мы ее всегда будем помнить.

Скорбим в связи с кончиной Раисы Ивановны, выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с такой тяжелой утратой.

Молдавская диаспора в Украине

28 апреля на 64-м году жизни скоропостижно  
отошла в вечность Раиса Ивановна Антонюк



19-20 травня 2018 року відбулися 
дні Литви в Херсоні. Захід при-
свячений 100-річчю незалежності 
Литовської Республіки. 

У рамках святкування пройшов фестиваль ву-
личної музики. Це свято, відоме у всьому 

світі. Його в 2007 році організував і вперше 
провів литовський автор-виконавець Андрюс 
Мамонтовас. Ця подія проходить щорічно кож-
ної третьої суботи останнього весняного місяця 
під девізом «Найкращий день у році».

Захід набирає все більшої популярності в 
Україні. Фестиваль проходить уп'яте на тери-
торії країни. Все більше населених пунктів бе-
руть участь у святкуванні литовських днів на 
нашій батьківщині. У Херсоні фестиваль був 
організований 19 травня. Віртуози світу музики 
виступили відразу на трьох різних майданчиках 
у місті: на вулиці Суворова (орієнтир - магазин 
«Парус»), на базі Urban CAD і по проспекту Уша-
кова (біля пам'ятника «Першим корабелам»).

За інформацією міської ради, на фестивалі 
для жителів і гостей регіону заспівали близько 
40 груп і сольних музикантів. Литовська діаспо-
ра представила гостям унікальний майстер-клас 
із приготування національної страви шакотіс.

Організували цей захід: управління культу-
ри, молоді, спорту при Херсонській облраді, 
культурний центр «Україна-Литва», організація 
«Логістичний центр» під патронатом Почесного 
консула Литовської Республіки в Херсоні Вік-
тора Попова. Партнерами фестивалю вуличної 
музики стали: майстерня «Слон», Центр розвит-

ку культури «Тотем», Херсонська молодіжна 
група «Окріп», Молодіжна рада при голові Хер-
сонської облради.

На міській Набережній, на сцені – гості зі сто-
лиці, члени Ради національних спільнот Украї-
ни – Київське товариство Литовської культури 
ім. Майроніса, фольклорно-етнографічний 
ансамбль «Сясулес», у якому бере участь го-
лова Громади литовців України Даля Макарова. 
Артистки знайомлять херсонців з піснями та 
танцями своєї історичної Батьківщини, кухарі 
демонструють національні страви. Також була 
організована екскурсія до башти Вітовта, де 
колись була митниця Великого Литовського 
князіства. Організатори подарували учасникам 
ансамблю подарунки – керамічну башту Вітовта 
та книгу історика Артема Петрика «Світло та тіні 
першої республіки: Литовська держава у 1918-
1940 роках». 

Свято в Херсоні пройшло на високому про-
фесійно-художньому рівні.
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Дні Литви в Херсоні: 100-річчя Незалежності!

Шавуот - свято дарування Тори, 
тобто морального закону,  
вільному єврейському народові

 У 2018 році Шавуот припадає на 20 травня.

Це свято, точна дата якого не вказана в Торі, а 
повинна вираховуватися: Шавуот настає че-

рез сім тижнів від першого дня Песаха: на п'я-
тидесятий день. Звідси одна із назв свята – П'я-
тидесятниця. У цей день заборонена будь-яка 
робота, тому в Ізраїлі він оголошується вихід-
ним.

Зі святом Шавуот пов'язано дуже мало зов-
нішніх ритуалів, тому він вважається святом 
швидше змісту, ніж форми, швидше інтелекту 
і духу, ніж тіла. Не варто чекати карнавалів, 
будівництва куренів або запалювання багать ... 
Головна традиція - це не спати всю ніч, яка при-
падає на Шавуот, і присвятити себе вивченню 
священних текстів, які читаються в певному по-
рядку. Цей звичай був введений каббалістами, 
він символізує безсонну ніч біля гори Синай, 
яка передувала прийняттю Тори.

Оскільки свято пов'язане з інтелектуальною 
діяльністю, в Ізраїлі до нього приурочили закін-
чення навчального року для школярів та студен-
тів. Зазвичай саме напередодні свята Шавуот 
вузи і релігійні школи видають дипломи про їх 
закінчення.

Крім цього, Шавуот вважається ще святом 
жнив, адже він збігається за часом зі збором 
першого врожаю пшениці. Його називають і 
святом перших плодів, які до цього дня прино-
сили в Храм. Після руйнування Храму і вигнан-
ня євреїв зі Святої землі сільськогосподарське 
значення свята могло забутися і щоб цього не 
сталося, в цей день будинки й синагоги стали 
прикрашати квітами і листям. У сучасному Із-
раїлі зв'язок свята і землі повертається, день 
врожаю відзначають на П'ятидесятницю у всіх 
кібуцах (сільськогосподарських громадах), де 
починається збирання зернових. Ізраїльтяни, 
які не мають відношення до сільського госпо-
дарства, просто виїжджають за місто, погуляти 
на природі. Є звичай виходити в поле з дітьми – 
дивитися на достиглу пшеницю.

Звичайно, жодне єврейське свято не обхо-
диться без застілля! На Шавуот прийнято готу-
вати молочне - сирні торти, млинці, запіканки. 
Це пов'язано з тим, що відразу після Дарування 
Тори на Синаї євреї їли одне молочне, тому що 
ще не навчилися кошерного приготування м'я-
са. Є також поетичне тлумачення цієї традиції, в 
якій Тора, як джерело життя для кожної душі, 
порівнюється з материнським молоком, що дає 
життя немовляті.

У синагогах на Шавуот читають Десять за-
повідей, а також книгу Рут. Ця біблійна героїня 
була моавітянкою, але побажала приєднатися 
до єврейського народу і щиро прийняла гіюр. 
Її правнуком стане прославлений цар Давид. 
За переказами, Шавуот вважається днем його 
народження і смерті, тому в деяких синагогах 
прийнято запалювати 150 свічок за кількістю 
псалмів, авторство яких йому приписується.

Багато єврейських громад, які живуть поза 
Ізраїлем, мають свої специфічні традиції на Ша-
вуот. Так, наприклад, марокканські євреї обли-
вають один одного водою, символічно імітуючи 
дарування Тори, адже вона подібна до «живої 
води» (Маїму Хаїм). У Тунісі прийнято подава-
ти до столу не молочні, а м'ясні страви, а щоб 
зацікавити дітей і затримати їх до кінця трапе-
зи, їм дають також смажене насіння і горішки. 
У грузинських громадах в ніч на Шавуот також 
їдять м'ясне, а молочне - тільки на ранок після 
молитви. Найгучніше відзначають П'ятидесят-
ницю єменські євреї, які виходять в синагогу 
всією сім'єю, від малого до великого. Діти, які 
традиційно з дуже раннього віку опановують 
грамоту, беруть участь у читанні. До столу, як 
у Грузії, подають м'ясне звечора, а вранці - мо-
лочне (гарячий білий суп «зом»), і весь цей час, 
а також під час нічного читання, на столі є го-
рішки, як у Тунісі.

19 травня 2018 року в місті Біла Церква, за 
сприяння міського голови Геннадія Дикого та 
Відділу культури та туризму (м. Біла Церква), від-
бувся Міжнародний фестиваль «День Вуличної 
Музики», який святкується кожної третьої суботи 
травня одночасно в 10 країнах Європи та в 50 мі-
стах України. Цього року цей день припав на свят-
кування Днів Європи в Україні, тому містяни мали 
змогу одночасно святкувати дві визначні події.

До організації заходу долучилася Рада на-
ціональних спільнот України, і тому мешканці 

міста мали змогу познайомитись з культурою 
та пісенністю різних етнічних громад. У заході 
взяли участь представники: ГО Товариство нім-
ців м. Біла Церква «Відродження» – керівник 
Руслана Ткач, ГО «Товариство польської куль-
тури імені З. Красинського», голова - Хелена 
Хоменко, ГО «Товариство поляків Білоцерків-
щини», голова – Петро Полянський, ГО «Центр 
польської освіти і культури», голова – Наталія 
Цукан, та представники Єврейської громади 
м. Біла Церква, виконавчий директор – Нателла 
Андрущенко.

За дорученням Голови Ради національних 
спільнот України Ашота Аванесяна на Міжна-
родному фестивалі «День Вуличної Музики» 
в м. Біла Церква були присутні член Правління 
Всеукраїнської асамблеї татар Артур Калімулін 
і голова Товариства болгарської культури «Ро-
долюбіє» Весела Залогіна, Раїса Муслімова 
(представник Башкирської спільноти, на фото 
праворуч), які урочисто відкрили захід і привіта-
ли місцеву поліетнічну громаду зі святом. Після 
цього вони вручили грамоти від Ради націо-

нальних спільнот України активістам і організа-
торам заходу.

До святкування долучилися представники 
місцевого управління: Вадим Кошель,  секретар 
Білоцерківської міської ради, та Юлія Коваль-
ська, Начальник відділу культури та туризму 
Білоцерківської міської ради, які сказали багато 
приємних речей і привітали всіх зі святом Дня 
Європи та Днем Вуличної Музики. 

Протягом усього дня лунала музика різ-
них Європейських виконавців та відбувалися 
виступи київських та місцевих гуртів: Гапоч-
ка, BAHROMA, Кімната 16, В∑сна, Roxy Band, 
Sleeping Forest, Sanka Pankov та інших.

У м. Біла Церква відсвяткували «День Вуличної Музики» та День Європи в Україні
 На фото: представник керівництва Все-

української асамблеї татар Артур Калі-
мулін та Голова Товариства болгарської 
культури «Родолюбіє» Весела Залогіна

ШАВУОТ:  
найінтелектуальніше 

єврейське свято



Актуальні події l  Діалог в дії  l  Вісті з регіонів � l�«Національний діалог» l�№ 5(9) l�9

 На думку експертів, Вірменія була 
найближчим на пострадянському 
просторі кандидатом на демокра-
тизацію як мінімум з двох причин.

ПО-ПЕРШЕ, Вірменія ніколи не пе-
реставала бунтувати проти автори-

тарної влади, і протести брали лише 
перепочинок, але цей рух постійно 
тривав. Кожні вибори там були пов’я-
зані з бурхливими протестами. Тобто 
нинішні протести – це не щось нове, це 
відбувалося постійно і досить активно, 
і по суті ті ж протести просто брали пе-
репочинок на деякий час.

По-друге, у Вірменії органам влади 
ніколи не вдавалося повністю зада-
вити опозицію, вона зберігала серй-
озну присутність в офіційній політи-
ці. Так, на виборах президента у 2008 
році Левон Тер-Петросян набрав 
21,5% голосів, у 2013 Раффі Ованісян 
– уже 37%. І не забуваймо, що лідер 
протестів Нікол Пашинян – голова 

офіційної фракції в національному 
парламенті.

Нікол Пашинян обраний прем’єр-
міністром Вірменії. Його обрання відбу-
лося з другої спроби: 59 депутатів – за, 
42 – проти (всього в парламенті Вірменії 
105 місць). Тепер він – головний носій 
виконавчої влади в парламентській дер-
жаві, якою є Вірменія. Республіканська 
партія, що правила до цього, оголосила 
про свій відхід в опозицію. Все пройшло 
цивілізовано і конституційно.

Великодня революція Вірменії за-
вершилася. Вірмени діяли рішуче, але 
мирно, без крові, без ненависті до по-
валеної влади.

Не було ні розбитих вітрин, ні розкра-
дених магазинів і ресторанів. Навпаки, 
на вулицях для всіх смажили шашлики 
і роздавали пироги. Всюди грали ор-
кестри. Люди співали і танцювали. 

Вірменія подала іншим державам гід-
ний приклад вирішення внутрішніх 
проблем.

У Вірменії – перемога народу, новий глава уряду – Нікол Пашинян

Шарль Азанавур під час подій у Вірменії 
закликав сторони до діалогу 

Схоже, що його почули: революція завершилася мирно
Вірменська діаспора за кордоном налічує кілька мільйонів чоловік, і деякі знамениті пред-

ставники цієї громади висловилися про події на історичній батьківщині.
Знаменитий французький шансоньє вірменського  походження Шарль Азнавур, якого в ди-

тинстві звали Шанур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко 
підкреслював свій зв’язок з історичною батьківщиною.

Через чотири дні після початку  протестів у Вірменії Азнавур виступив із заявою, в якій 
закликав сторони до діалогу.

«Хоч я і далеко, моє серце – у Вірменії. Я закликаю 
всі сторони сісти за стіл переговорів, знайти рішен-
ня і не допустити насильства», – говорив тоді співак, 
якому у травні виповнилось 94 роки.

Події завершились мирно, без крові…
У жовтні запланований концерт Шарля Азнавура у 

Києві.

11 мая 2018 года в г. Запорожье от-
крыли Почетное консульство 

Республики Болгария, в честь кото-
рого состоялся официальный прием 
по поводу вступления в должность 
Почетного консула Республики Бол-
гария в Запорожской, Донецкой и Лу-
ганской областях Сергея Семеновича 
Желева.

В мероприятии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Болгария в Украине Кра-
симир Минчев, Президент Ассоциации 
болгар Украины и народный депутат 
Украины Антон Киссе, народные депу-
таты Украины, руководство области и 
города, а также руководители област-
ного и городского обществ болгарской 
культуры и другие почетные гости.

Приветствуя консула со вступлением 

в должность, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики Болгария 
в Украине господин Красимир Мин-
чев отметил, что Украина является 
важным партнером для Болгарии. Он 
подчеркнул, что в Украине очень сба-
лансированная мультинациональная 
политика, которая делает комфортной 
жизнь представителей разных этносов.

Назначение Почётным консулом Сер-
гея Желева будет способствовать раз-
витию сотрудничества. 

«Особенно мы заинтересованы во вза-
имодействии на региональном уров- 
не. Примером такого сотрудничества 
могут стать Запорожье и Бургас, у 
которых много общего. Мэр Бургаса 
уже высказал заинтересованность в 
таком проекте», – сказал Красимир 
Минчев.

«Хочу поздравить всех жителей За-
порожской области с таким почетным 
событием в их регионе, а в частности – 
болгарскую диаспору, проживающую 
здесь. Это третья по численности в 
области диаспора, которая нуждается 
в поддержке и внимании со стороны 
своей прародины. Я уверен, что Сер-
гей Желев будет способствовать раз-
витию добрых и хороших отношений 
между двумя нашими странами и во 

благо наших болгар», - отметил Пре-
зидент Ассоциации болгар Украины 
Антон Киссе.

В своем выступлении Сергей Желев, 
прежде всего, поблагодарил Чрезвы-
чайного и Полномочного посла Респуб- 
лики Болгария в Украине господина 
Красимира Минчева и выразил в его 
лице благодарность правительству Рес- 
публики Болгария: 

«Для меня высокая честь быть Почет-
ным консулом Республики Болгария в 
Украине: в Запорожской, Донецкой и 
Луганской областях.

Исторически так сложилось, что на 
юге Запорожской области еще с XIX 
века проживает многочисленная общ-
ность этнических болгар, для которых 
Запорожский край, благодаря раду-
шию и дружелюбию украинского на-
рода, стал родным. 

Современная политика Украины по-
зволила этническим болгарам сохра-
нить свою культурную самобытность, 
свои традиции, язык.

Убежден, что наше сотрудничество 
привнесет новые возможности для 
Украины и Болгарии во всех сферах: 
и в экономической, и в научной, и в 
культурной. Со своей стороны, готов 
способствовать укреплению связей 

между Болгарией и Украиной, а также 
оказывать поддержку многочисленной 
болгарской общественности в преде-
лах своего консульского округа».

Напоминаем, что Республика Болга-
рия сейчас председательствует в Со-
вете Европы и обладает успешным 
опытом интеграции в Европейское со-
общество. Этот опыт является очень 
важным для полноценной интеграции 
Украины в дружную семью Европей-
ских народов.

В городе Запорожье открыли Почетное консульство Республики Болгария

На фото: Во время исполнения гимнов 
Украины и Болгарии (слева-направо): 
Президент Ассоциации болгар Украины и 
народный депутат Украины Антон Киссе, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Ре-
спублики Болгария в Украине Красимир 
Минчев, Глава Запорожской областной го-
сударственной администрации Константин 
Брыль, Почетный консул Республики Бол-
гария в Запорожской, Донецкой и Луган-
ской областях Сергей Семенович Желев 

Чому у Вірменії вийшло

КІЛЬКА  тижнів тому Нікол Пашинян був 
лише гучним представником нечисленної 

опозиції, відтісненої на гальорку вірменської 
дійсності. Тепер він – обличчя «оксамито-
вої революції», людина, яка кинула виклик 
найвпливовішому політику країни і за лічені 
дні здолала його. Пашинян очолив протести 
проти Сержа Саргсяна, пересів у прем’єрське 
крісло після 10 років президентства Саргся-
на. Багатотисячні мирні акції завершилися 
добровільною відставкою глави держави.

Пашинян ішов до цього 12 років, але 

й тепер він далекий від мети. Він визнає, 
що справжня революція тільки почалася: 
мобілізувати незадоволених проти Саргсяна 
виявилося нескладно, важче буде перефор-
матувати протестний рух у політичний і зла-
мати вибудувану за десятиліття політичну і 
господарську систему.

Пашинян – досвідчений бунтар. Половину 
свого дорослого життя 42–річний опози-
ціонер провів на барикадах, у підпіллі або в 
катівнях. При цьому він завжди проповідував 
ненасильницький протест. Всю свою політич-
ну кар’єру Пашинян боровся з Саргсяном. 
Але завжди в коаліціях з іншими опозиціо-
нерами. «Оксамитова революція» залишила 
його один на один з одвічним ворогом – і Па-
шинян здолав його. 

Пашинян – польовий командир революції, 
а не кабінетний політик. Пашинян говорив, 
що відставка Саргсяна – тільки перший рубіж 
у довгій боротьбі. Тепер потрібно зламати 
систему, вибудувану при Саргсяні, і не допу-
стити збереження фактичної влади в руках 
колишнього президента.

За інф. західних ЗМІ

Хто такий Нікол Пашинян: кілька  
фактів про лідера революції у Вірменії



10 l «Національний діалог» l № 5(9) l  Свята l Історичні дати  

З 1918 року 28 травня у Вірменії від-
значається День першої Республіки. 
Друга назва цього свята —  
День відновлення суверенітету.

28 травня 1918 була відновлена незалеж-
ність Вірменії, яка понад шість століть пе-
ребувала під ярмом різних завойовників.

Розділена між Османською імперією і 
Персією в 1639 році Вір-
менія залишалася від-
носно стабільною 
до падіння династії 
Сефевідів у 1722 
році. Приблизно в 
цей час починається 
російська експансія в 
цей регіон. Росія приєдна-
ла до себе перську Вірменію в 1813-1827 
роках і частина турецької Вірменії в 1828 
і 1878 роках. У 1870-х роках зароджуєть-
ся вірменський національний рух, керів-
ники якого намагалися отримати вигоду 
для себе з суперництва великих держав 
того часу, які намагалися підпорядкувати 
собі Османську імперію.

Незабаром після початку Першої 
світової війни турки стали вирішувати 
«вірменське питання» шляхом насиль-
ницького вигнання всіх вірмен з Малої 
Азії. Солдати-вірмени, які служили в 

турецькій армії, були демобілізовані й 
розстріляні, жінки, діти і старі насильно 
вигнані в пустелі Сирії. Оцінки числа за-
гиблих сильно розрізняються — від 600 
тисяч до 1 мільйона чоловік.

Деяким вірменам вдалося вижити 
завдяки допомозі з боку турків і курдів, 
більшість з них бігли в Російську Вір-
менію або в інші країни Близького Сходу. 
Вірменія була проголошена незалежною 
республікою 28 травня 1918.

100-річчя визначної дати широко відзна-
чається у Вірменії і в Україні, де мешкають 
українці вірменського походження. 

Центральний банк Вірменії відзначив 
100-річчя створення Республіки випу-
ском ювілейної монети.

3 травня 2018 року головний фінансо-
вий регулятор Вірменії пред-

ставив нову срібну 
монету номіналом в 
5000  драм, присвя-
чену річниці утво-
рення Першої Рес-
публіки Вірменія.
Новинка викар-

бувана на монетному 
дворі Литви зі срібла 925 проби і має вагу 
168,1 г. Її тираж всього 300 примірників.

На аверсі нумізматичного виробу зо-
бражені два герби – Першої Республіки 
і Третьої (нинішньої), між якими ви-
гравірувані дати «1918-2018». Нижче 
зазначено номінал «5000 драм».

На реверсі представлено зображення 
будівлі уряду Республіки Вірменія з ви-
користанням кольорових елементів. Тут 
також розташовані написи «100 років» 
та «Республіка Вірменія» англійською та 
вірменською.

28 травня 2018 року – 100-річчя проголошення 
Демократичної Республіки Вірменія

21 травня – Всесвітній день культурного 
різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Цьому святу вже 15 років
21 травня 2003 року вперше відзначався 

Всесвітній день культурного різноманіття в 
ім’я діалогу та розвитку. У зв’язку з цим Ге-
неральний директор ЮНЕСКО Коїтіро Мацура 
звернувся до міжнародної громадськості з на-
ступним посланням:

«Генеральна Асамблея Організації Об’єд-
наних Націй 20 грудня 2002 року в резолюції 
57/249 «Культура і розвиток» ухвалила прого-
лосити 21 травня Всесвітнім днем культурного 
різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і запро-
понувала всім державам-членам, міжурядо-
вим органам, організаціям системи Організації 
Об’єднаних Націй і відповідним неурядовим 
організаціям, серед іншого, інформувати гро-
мадськість про цінність і важливість розмаїт-
тя культур і, зокрема, сприяти за допомогою 
освіти та засобів масової інформації усвідом-
ленню позитивної ролі культурної різноманіт-
ності.

Сьогодні вперше цей День відзначається в 
усьому світі, і в цьому зв’язку я хотів би під-
креслити першорядну важливість цієї події.

Статут ЮНЕСКО покладає на нашу Організа-
цію обов’язок сприяти «збереженню своєрід-
ності культури» її держав-членів. Проте в даний 
час цій культурі загрожують самі різні фактори: 
в одному випадку надмірний захист національ-
ної самобутності створює загрозу для культу-
ри різних меншин; в іншому - релігія чинить 
тиск на культуру. Нарешті, майже повсюдно 
під впливом галопуючої глобалізації зникають 

мови, втрачаються традиції, вразливі культури 
опиняються на узбіччі, а то і повністю зникають. 
Небезпека різкого скорочення широти куль-
турного розмаїття дуже серйозна. Весь спектр 
веселки над нашою планетою не можна звести 
до одного із складаючих її кольорів і не піддати 
при цьому загрозі культурну спадщину майбут-
ніх поколінь і виживання людства.

Усвідомлення цього факту визначило прий-
няття у 2001 р. Загальної декларації ЮНЕСКО 
про культурне різноманіття, яка супровод-
жується двадцятьма основними напрямками 
Плану дій і в якій пропонується нове розуміння 
взаємозв’язку між різноманітністю, діалогом і 
розвитком. Ці три поняття взаємопов’язані і до-
зволяють враховувати і оптимізувати культурні 
ресурси людства. Затвердивши цю Деклара-
цію, держави - члени ЮНЕСКО зобов’язалися 
визнавати, захищати і активно пропагувати 
блага, пов’язані з культурною різноманітністю, 
на місцевому, національному та міжнародно-
му рівнях. Я з радістю відзначаю, що цей День 
21 травня святкується в дуже багатьох країнах 
світу. Нашим регіональним бюро доручено 
підтримувати всі ініціативи в цьому напрямку 
на основі встановлення справжніх партнерсь-
ких зв’язків з громадянським суспільством.

Завданням ЮНЕСКО, як і ООН, не є органі-
зація культурної діяльності у світі. Однак вона 
може підтримати людей планети в їх сподіван-
нях і надіях. Саме в цьому сенсі має сприйма-
тися святкування 21 травня, яке об’єднує нас 
сьогодні.

Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне 
різноманіття – прекрасний інструмент діало-
гу та розвитку. Кожен з нас повинен прагну-
ти до того, щоб плюралізм культур, завдяки 
встановленню діалогу між ними, став нашим 
спільним багатством. Тільки таким чином ми 
зможемо уникнути трагічних конфліктів і до-
магатися сталого розвитку, гарантувати який 
мають стійкість розмаїття культур і продов-
ження конструктивного і пильного діалогу».

За інф. сайту «Ділова мова»

Щорічно 18 травня в Україні традиційно проходять 
меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв депор-
тації кримськотатарського народу. 

У цей день згадують трагічні події 1944 року, коли корінний на-
род Криму – кримських татар – вислали за межі півострова в 

Середню Азію і віддалені райони Росії. Всього було депортовано 
понад 180 тисяч осіб. В дорозі і в перші роки в місцях депортації 
від голоду і хвороб загинуло 46% кримських татар.

18 травня 2018 року на Софіївській площі у м. Києві від- 
бувся Вечір-реквієм, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду 
кримсько татарського народу.

На заході був присутній Президент України Петро Порошенко. 

Він зазначив, що кожен народ має певні дати, навколо яких він 
об’єднується – радісні чи скорботні. «Для кримськотатарсько-
го народу таким вікопомним днем стало 18 травня. Без року три 
чверті століття відділяють нас від тієї трагічної події. Йдуть з життя 
свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид кримсько-
татарського народу залишаються в історичній пам’яті кримських 
татар і у пам’яті усього українського народу. Те примусове висе-
лення було однією з найбільш злочинних і брутальних операцій 
тоталітарного комуно-московського режиму», — підкреслив Пре-
зидент.

Президент висловив переконання, що із встановленням не-
залежності України у 1991 році відбувся розквіт та відродження 
спільноти кримських татар. Водночас, він констатував, що держав-
на влада попередніх років недооцінила потенціал цього народу.

Президент наголосив: «Крим, Севастополь, так само як і Донеч-
чина та Луганщина – це Україна і ніяк інакше».

Щороку 18 травня кримські татари покладають квіти до пам’ят-
них знаків і меморіальних дощок, а також проводять молебені по 
всьому півострову. Це відбувається всупереч забороні окупаційної 
влади Криму згадувати про жертв геноциду кримсько татарського 
народу.

У День пам’яті жертв депортації кримських татар Голова Ради 
національних спільнот України Ашот Аванесян разом зі своїми за-
ступниками: Різваном Бабаєвим (Віце-Президентом компанії «Арч 
Лтд»), Інеш Кдировою (Заслуженою артисткою України, Прези-
дентом Асоціації діячів етнічного мистецтва України), Петром Гри-
горіченком (Президентом Організацій «Конгрес Ромів України») 
і Миколою Корецьким (Головою ГС «Київське міське товариство 
греків імені Костянтина Іпсіланті») взяв участь у заходах із вшану-
вання пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У церемонії також взяли участь Голова Меджлісу кримсько-
татарського народу Рефат Чубаров, представники духовенства, 
громадськості, дипломатичного корпусу, члени уряду, народні 
депутати.

Після офіційних виступів пройшов концерт-реквієм, а о 17.30 
розпочався Всеукраїнський жалобний мітинг. По завершенню 
мітингу відбулась демонстрація художнього фільму «Хайтарма».

Депортація кримських татар — одна з темних сторінок історії 
Радянського Союзу і страшна трагедія для цього народу і всього 
українського суспільства. Весь український народ поділяє смуток 
кримських татар через жахливі події, які сталися з кримськотатар-
ським народом 74 роки тому.

Джерела:
Офіційне інтернет-представництво  

Президента України Петра Порошенка,  
фоторепортаж Миколи Тимченка, газета «День».

Вшанування пам’яті жертв депортації кримських татар
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ДЕНЬ Києва – це не тільки концерти 
і виставки. У святкові дні щоріч-

но проходять: благодійний Пробіг під 
каштанами, в якому беруть участь про-
фесійні велосипедисти і любителі, а 
також інваліди-візочники та діти до 7 
років; змагання з пляжного футболу; 
регата; фестиваль повітряних зміїв; місь-
кий турнір з кікбоксингу і безліч інших 
цікавих подій. Крім того, багато арт-про-
стору, театри, музеї і цивільні організації 
столиці влаштовують різноманітні пока-
зи, організовують спеціальні експозиції, 
лекції, семінари, флешмоби, творчі вечо-
ри, конкурси та фестивалі.

27 травня на Хрещатику відбулася 
грандіозна концертна програма з нагоди 
святкування Дня Києва та закриття фут-
больного турніру Фіналу Ліги чемпіонів 
УЄФА. Пройшли: виступи 3 оркестрів і 2 
хорів, шоу маршових барабанів і шоу на 
цимбалах, VJ-шоу та DJ-сети, вокальні 
та танцювальні перформанси-флешмо-
би. Захід проходив з 13 до 21.00 в рамках 
і на майданчика Фестивалю Ліги Чем-
піонів (поруч з КМДА). Кульмінацією 
святкового дійства став масштабний 
вокальний флешмоб – виконання гім-

ну Ліги Чемпіонів у супроводі НАОНІ 
(Національного академічного оркестру 
народних інструментів України) і яскра-
вого vj-show на великих екранах. 

На Софіївській площі цього дня тан-
цювали. Тут пройшов фестиваль Folk 
Ukraine. Учасники танцювали танго, 
латино, вальс та українські танці. На 
святі організатори запросили виступити 
Mama Rika і Pianoboy.

У Національному музеї Пирогово 
пройшов Фестиваль весни. В його 
рамках відбулись велозмагання та 
трейловий забіг (на горбистій місце-
вості) на 5 та 10 кілометрів. Для тих, 
хто цей день вирішив присвятити видо-
вищам, а не спорту, тут підготували фе-
стиваль повітряних зміїв Змієрія-2018. 
Також можна було провести час, беручи 
участь у конкурсах та майстер-класах.

Провести День Києва можна було і у 
супроводі джазової музики. В ботаніч-
ному саду ім. Гришка під відкритим не-
бом для відвідувачів музиканти грали з 
нагоди свята та відкриття літнього сезо-
ну Джаз у саду.

Українські дизайнери вирішили поєд-
нати можливість розповісти про себе 

туристам з інших країн, що приїхали на 
Лігу Чемпіонів, та киянам, що святкува-
ли День міста на Хрещатику. Тут відбув-
ся Ukrainian Design Market. У виставко-
вому форматі себе представили близько 
сотні вітчизняних брендів. Можна було 
познайомитись та придбати зі знижкою 
кераміку, прикраси, гастрономію, пред-
мети декору, а також дизайнерський одяг 
українських дизайнерів та виробників.

Особливістю цьогорічного Дня Києва 
стало відкриття 47-го міжнародного кі-
нофестивалю «Молодість». Вперше кіно-
форум відбувся навесні і на новій локації 
– Поштовій площі. Загалом захід прохо-
дитиме на п’ятьох локаціях (кінотеатри 
та покази під відкритим небом на По-
штовій площі та Трухановому острові) 
до третього червня.

Під гастрономічним знаком День 
Києва цього річ пройшов в Українсько-
му домі. Тут відбувся фестиваль морози-
ва. Вітчизняні виробники з різних міст 
представили гостям свою продукцію. 
Крім цього, розважали відвідувачів кон-
цертом та святковими розіграшами.

За матеріалами Інтернету

13 травня євреї Києва відзначали 
70-річчя незалежності Держави 

Ізраїль. У цей день Jewish ArtModern 
Hub, Україно-Ізраїльський Інститут 
стратегічних досліджень імені Голди 
Меїр і Київська міська єврейська гро-
мада провели День Єврейської Краси.

Захід проходив в ресторані Іллі Но-
ябрьова. Під музику композитора Во-
лодимира Бистрякова та частування 
від ресторану «Листопад» у рамках 
вечора відбулися виставка картин, по-
каз колекцій відомих дизайнерів і бла-
годійний аукціон предметів мистецтва 
(картини, колекційні авторські ляльки 
та ювелірні прикраси).

Артур Михайленко

19 травня в 18:00 в концертному залі 
Центрального Будинку офіцерів 

Збройних Сил України Києва відбувся 
IX фестиваль грузинської культури до 
Дня незалежності Грузії.

Традиційний щорічний фестиваль 
сприяє розвитку і зміцненню дружніх 
відносин між Грузією і Україною та 
має особливе значення у цьому році, 
оскільки він присвячений 100-річчю 
оголошення Грузії як незалежної рес- 
публіки та 100-річчю встановлення 
дипломатичних відносин між Грузією 
і Україною.

У заході взяли участь Ансамбль гру-
зинських народних танців «Іберіелі», 
а також фольклорні колективи гру-

зинського культурно-освітнього цен-
тру Києва.

Спеціальним гостем із Грузії стала 
популярна грузинська група «Урса», 
яка вперше в Україні дала свій виступ. 
Грузинський фольклор, теплі голоси 
і мелодійні композиції, представлені 
комбінацією різних інструментів на тлі 
сучасної музики. Ведучими концерту 
стали: журналіст Маріам Микадзе та 
відомий грузинський теле-радіо веду-
чий Ніка Хачидзе.

Організатори Фестивалю грузинської 
культури – Асоціація грузин України 
«Іберіелі» та Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Георгія». Подія відбулась за 
підтримки Міністерств культури Украї-
ни та Грузії, Посольства Грузії в Україні, 
Інформаційного агентства «Front News 
International» (frontnews.eu).

27 травня 2018 року – 1536-й день народження Києва

БРИТАНСЬКИЙ виконавець завітав 
на "Кураж Базар"!

Сер Елтон Джон разом зі своїм парт- 
нером Девідом Фернішом прилетіли до 
Києва, аби взяти участь у благодійній 
акції з профілактики та боротьби зі 
СНІДом в Україні.

Артист провів близько трьох годин 
на території творчого і культурного 
простору "Арт-завод Платформа", де 
пройшов спеціальний "Кураж Базар".

Сотні киян завітали на захід, аби осо-
бисто потиснути руку Серу Елтону 
Джону. Фанати зірки підготували не-
величкий флешмоб, під час якого хо-
ром заспівали його відому пісню «You 
Feel the Love Tonight».

Елтон Джон побував у Києві IX фестиваль грузинської 
культури відбувся у Києві

День Єврейської Краси у Києві
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Шаховий бліцтурнір, присвячений Дню Європи в Україні, організований  
і проведений Радою національних спільнот України 19 травня 2018 р.

26 травня Київ став центром світового футболу: 
на столичному «Олімпійському» відбувся фінал 
Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійшлися іспансь-
кий «Реал» і англійський «Ліверпуль»

КИЇВ зустрів поїзд спекотною погодою, великим скупченням 
поліції в місті і ще більшою кількістю гостей, які щосили за-

повнювали собою парки та кафе. Навіть над далекими від центру 
приватними секторами луною носився хоровий спів безсмертної 
«You'll never walk alone». Головний гімн уболівальників всього 
світу (і насамперед «Ліверпуля»)  лунав багато і постійно. 

Офіційна фан-зона фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику мала 
масштабний і різноманітний вигляд. Варіантів, чим себе зайняти, 
було предостатньо. Але щоб узяти у чомусь участь, довелося б 
вистояти серйозну чергу, причому людей було багато і в черзі на 
пробиття пенальті по воротах фанерного воротаря, і за їжею. 

Під час Євро-2012 фан-зона стала центром, місцем збору 
уболівальників. Цього разу було таке відчуття, що на головну ву-
лицю міста приїхали тільки кияни. 

За кордоном фан-зони жив туристичний Хрещатик, яким важко 
було пересуватися, але подивитися було на що. Київські представ-
ники галузі вуличних розваг крутилися щосили, щоб цей день за-
безпечив їм найближчі декілька років життя. 

Зовсім інший рівень свята був у парку ім. Шевченка. Там під су-

ворим поглядом з-під брів Тараса Григоровича фанати «Ліверпу-
ля» облаштували фанатський табір. Сам пам'ятник вздовж кола 
рівно обвісили плакатами і гаслами.

Фанів було чути далеко за межами парку. Вже на підході повз 
пройшов чоловік з ящиком пива в руках. Нетвереза хода видавала, 
що він несе не перший ящик за сьогодні і, мабуть, не останній, 
враховуючи, що до матчу було ще кілька годин. 

Роботу УЄФА з пресою було поставлено на найвищому рівні. 
Кожен етап (від отримання акредитації і до виходу зі стадіону) об-
лаштовано чітко за допомогою навігації, супровідних листів. Навіть 
склади команд у SMS відправили. Враховуючи, що представників 
ЗМІ на матчі зібралося понад тисячу, логістика забезпечення всіх 
робітників місцями заслуговує на найвищу оцінку. На всій території 
стадіону стояли стюарди, які, посміхаючись, швидко реагували на 
будь-який запит з боку відвідувачів. За годину до початку футболу 
фанати «Ліверпуля» і «Реала» заповнили собою бокові трибуни. 

А потім з динаміків київського стадіону зазвучав перебір You’ll 
Never Walk Alone, і арена завмерла, затамувавши подих, для того 
щоб через мить у містичному єднанні заспівати гімн «Ліверпуля» 
і, за неофіційною версією, всіх уболівальників світу. Відірвати по-
гляд від цього дійства просто неможливо. Такі моменти хочеться 
пережити ще раз, щоб просто заново зрозуміти свої емоції. Якщо 
під час маршу до стадіону було відчуття сили і могутності, то You’ll 
Never Walk Alone заряджала любов'ю. Фани «Ліверпуля» пишалися 
своєю командою, фани «Реала» – своєю, а кияни – містом, який 
вмістив у себе всю цю любов

А потім під гімн Ліги чемпіонів на газон «Олімпійського» вийш-
ли гравці, які мали між собою визначити звання кращої команди 
Європи. У цей момент мадридські вболівальники продемонструва-
ли свою «відповідь Чемберлену» – величезний банер Hastaelfinal, 
vamos Real! («Вперед, «Реале», до самого кінця») , підфарбований 
синьо-білими трибунами

Розпочався матч. «Ліверпуль» понісся атакувати, але «Реал» з 
дивовижним спокоєм відбивався. А потім капітан «вершкових» 
Серхіо Рамос грубо зіграв з головною надією «Ліверпуля» –  єгип-
тянином Мохаммедом Салахом. Ліворуч засмучено загули. Потім 
форвард зі сльозами на очах залишив поле, а всі навколо почали 
згадувати травму Роналду у фіналі Євро-2016 і проводити аналогії 
з тим поєдинком. Зі стадіону Салаха відразу повезли до лікарні.

Травма Дані Карвахаля, яка трапилася за декілька хвилин і може 
коштувати йому, як і Салаху, участі на чемпіонаті світу, не викли-
кала такого ж емоційного відгуку на стадіоні. Гра зменшила обер-
ти. Щоб вибухнути після перерви. Воротареві «Ліверпуля» німцеві 
Лорісу Каріусу київський фінал буде снитися у страшних снах. Але 
ніхто, крім нього самого, не винен у тому, що він викинув м'яч 

прямісінько на ногу Каріму Бензема у своїй штрафній. Так помиля-
тися у фіналі Ліги чемпіонів просто не дозволено

«Ліверпуль» – команда з характером. Виявляти його довелося 
вже після відходу лідера атаки Салаха, але зараз потрібно було 
вкластися максимально. Підопічні Клоппа, який стрибав біля край-
ки, зробили це і зрівняли рахунок. Садіо Мане своїм ударом після 
подачі кутового змусив «Олімпійський» радісно загриміти. 

Потім на поле вийшов Гарет Бейл. Валлієць, колись найдорожчий 
футболіст світу, зараз не має постійної ігрової практики в «Реалі». 
Але свої 19 голів за сезон він забив. І два з них ще довго обговорю-
ватимуть. Як сказав сам Бейл після матчу, «я побачив, що Марсело 
подав, а я подумав: «Чом би й ні?» і пробив через себе». Під час 
підготовки до фіналу ми збирали кращі голи в історії фіналів Ліги 
чемпіонів. З цього моменту удар Бейла очолює цей список. 

Третій гол у ворота «Ліверпуля» стався після ще однієї дивної 
помилки воротаря Каріуса. Якщо не впевнений, що намертво впій-
маєш м'яч, варто відбивати його кулаками. Німець так не зробив, і 
м'яч після дальнього, але досить простого удару Бейла від рукави-
чок голкіпера влетів у сітку воріт. 3:1 і чітка впевненість у перемозі 
«Реала». Навіть у гравців «Ліверпуля» перестало виходити атаку-
вати. Кінцівки матчу у «червоних» протягом сезону були найслаб-
шою ланкою. І цей поєдинок не став винятком.

Тож фінальний свисток зупинив єврокубковий сезон під час 
атаки «Реала». Мадридці кинулися на поле святкувати неймовірну 
третю поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. «Реал» вчергове довів свій 
високий статус. 13 перемог у головному турнірі світу ще дуже дов-
го ніхто не зможе досягти.

Небо над «Олімпійським» висвітлили спалахи феєрверку, які 
поставили крапку у святі футболу.

Довгий шлях під назвою «Фінал Ліги чемпіонів у Києві» завершив-
ся, хоча подібне переживання ще довго спливатиме в пам'яті. 

19 травня 2018 року в парку  
ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ) Рада  
національних спільнот України  
провела щорічний шаховий бліцтурнір 
«Травневі зорі», приурочений Дню 
Європи в Україні, під гаслом  
«Шахи не мають національності».

У турнірі взяли участь шахісти з Києва, 
Запоріжжя, Луцька, Броварів, Вишневого, 
Дніпра, Шостки, гравці різних національно-
стей – українці, вірмени, євреї, азербайджанці, 
росіяни –  та різного віку – від одинадцяти до 
вісімдесяти років.

Погода була ясною, світило сонце, а на 

шахових дошках вирували урагани. У трьох 
півфіналах йшла напружена безкомпромісна 
боротьба за вихід у фінал. У фінал вийшли 
найдостойніші.

За підсумками багатогодинної гри абсолют-
ним переможцем турніру став кандидат у май-
стри спорту з шахів Олег Будніков, друге місце 
зайняв кандидат у майстри спорту Дмитро 
Джупін, третє – міжнародний майстер із шахів 
Віктор Янов. Вони отримали дипломи та грошові 
нагороди, а Олег Будніков, який зайняв перше 
місце у турнірі, отримав ще й кубок та медаль.

За перемогу серед жінок також була наго-
роджена  Маргарита Новікова, серед ветеранів –  
Геннадій Шикіда, серед молодих шахістів – 
Іван Сидлецький.

Усі учасники турніру отримали святкові гро-
шові нагороди за участь у турнірі.

Турнір вийшов цікавим і привернув ува-
гу великої кількості киян та гостей міста. 
Всі учасники шахового змагання отримали 
святкові грошові нагороди за участь. Після 

турніру був фуршет, на якому учасники діли-
лися враженнями від гри та будували плани 
на майбутнє.

Це було свято, і не тільки для шахістів, що 
грали в турнірі, а й для всіх глядачів, які лю-
блять цю старовинну, мудру і потрібну гру.

На фото: переможець шахового бліцтур-
ніру Олег Будніков (у центрі) та суддівська 
бригада (зліва-направо): Микола Власен-
ко, Вячеслав Потапов (головний суддя тур-
ніру), Любов Мандрейчук.

На фото: Боротьба за перше місце у тур-
нірі, за дошкою – Олег Будніков (зліва) та 
Дмитро Джупін (праворуч).

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА у столиці України
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8 травня відзначається як День 
пам’яті та примирення, а 9 трав-

ня – День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. Ці пам’ятні 
дати були встановлені Верхов-
ною Радою 9 квітня 2015 року 
Законом України «Про увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років» в 

рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.
8 травня – це данина пам’яті загиблим, ми низько схиляємо голову перед ними… Цей день уосо-

блює героїзм, силу духу й вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих людських долей, нездійсненних 
мрій і задумів. Шануємо їх пам’ять!

9 травня – це день вшанування живих. І ми повинні вшанувати ветеранів, які зробили все, щоб 
забезпечити цю перемогу. Наш земний уклін усім, хто бився на фронтах тієї війни, виніс роки окупації 
та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край!

Ми пам’ятаємо і будемо пам’ятати. Ми перемогли в далекому 1945 – будемо перемагати завжди, 
адже сила нашого народу в любові до своєї Батьківщини та непереборному бажанні жити у вільній, 
щасливій і мирній країні!

Бажаємо всім злагоди у суспільстві, взаєморозуміння між народами, щасливого сьогодення, надій-
ного майбутнього для нашої рідної України та мирного неба над головою!

ОЛЕКСІЙ Берест (народився 9 берез-
ня 1921 року на Сумщині,  загинув у 

Ростові-на-Дону 3 листопада 1970 року, 
врятувавши дівчинку з-під коліс швид-
кого потяга). 6 травня 2005 року за бо- 
йову відвагу у німецько-радянській вій-
ні 1941–1945 років, особисту мужність і 
героїзм, виявлені в Берлінській операції 
та встановленні Прапора Перемоги над 
рейхстагом Указом Президента України 
Віктора Ющенка Олексію Бересту по-
смертно присвоєно звання Героя Украї-
ни з присвоєнням ордена Золотої Зірки. 

Як відомо, символом перемоги радян-
ського народу у Великій Вітчизняній 
війні є встановлений на Рейхстагу штур-
мовий прапор 150-ї ордена Кутузова II 
ступеня Ідрицької стрілецької дивізії.

А що таке «штурмовий прапор цієї 
дивізії»?

Насправді ніякого такого прапора ніко-
ли не існувало. Було дев’ять однакових 
копій прапора СРСР, виготовлених у 
польових умовах під час боїв за Берлін 
політвідділом 3-ї ударної армії. Їх розда-
ли у дивізії: яка перша прорветься до 
району Рейхстагу, та й підніме над ним 
прапор. 150-й стрілецькій дивізії дістав-
ся прапор №5. А тим часом бійці та офі-
цери цього та інших з’єднань виготовили 
самотужки сотні прапорів, що їх також 
прагнули встановити над Рейхстагом. І 
встановили! Але… зовсім не той прапор 
з числа дев’яти…

Першими причепили до будівлі Рейх-
стагу (не до куполу, а до одного з під’їздів) 
червоний прапор 30 квітня 1945 року о 
14.25 лейтенант Рахімжан Кошкарбаєв 
та рядовий Григорій Булатов (150-та 
дивізія). Про цю подію командарм 3-ї 
ударної генерал Васілій Кузнєцов цілком 
правдиво доповів по телефону коман-
дувачу фронту маршалу Жукову: «На 
Рейхстазі – червоний прапор! Ура, това-
ришу маршал!». Це радісно Жуков до-
повів Сталіну, при цьому, трохи додавши 
від себе (ось що продиктував Жуков): 
«Продовжуючи наступ і ламаючи опір 
противника, частини 3-ї ударної армії 
зайняли головну будівлю рейхстагу й о 
14.25 30 квітня 1945 р. підняли на ньому 
радянський прапор…».

Але ж, якщо пішла нагору інформація 
про прапор над Рейхстагом, відступати 
нікуди. Перед бійцями (а їх у батальй-
онах залишилося по сотні чи півтори) 
командування дивізії ставить завдання: 
за будь-яку ціну негайно взяти Рейхстаг 
і підняти над ним червоний прапор. І це 
завдання було виконане. Звісно, не од-

разу і справді – «за будь-яку ціну». Ка-
пітан Степан Неустроєв, командир 1-го 
зведеного батальйону свідчив потім, що 
на виконання суворого наказу комбати 
почали відправляти одинаків-добро-
вольців із прапорами до Рейхстагу, щоб 
закріпити прапор на колоні парадного 
входу, де його могли б сфотографувати і 
передати фото в штаб. І тільки вночі, о 
22.40 капітан Володимир Маков, старші 
сержанти Олексій Бобров, Газі Заґітов, 
Олександр Лисименко і сержант Михаїл 
Мінін (171-ша стрілецька дивізія) під-
няли великий прапор на даху Рейхстагу, 
причепивши його до скульптурної ком-
позиції «Німеччина». Одночасно чимало 
невеликих саморобних прапорів було 
піднято на даху й вивішено з вікон бу-
дівлі, у якій продовжував точитися бій.

Отож справжнім «Прапором перемо-
ги» є той, що був установлений групою 
«маковців» – прапор, який потім кудись 
зник і, на жаль, не дійшов до наших днів.

Одразу після «маковців» на дах переві-
сили свій прапор ті, хто першими приче-
пили його до будівлі Рейхстагу. Ось хто 
в кінцевому підсумку піднявся з ним на 
дах: бійці та сержанти Іван Лисенко, Вік-
тор Правоторов, Степан Орешко, Пав-
ло Брюховецький, Михайло Габідуллін, 
Михайло Пачковський, Григорій Була-
тов і лейтенант Сорокін. Сам же прапор 
був продуктом імпровізації розвідників, 
зробленим зі здертого з перини німець-
кого генерала червоного напірника.

Але всі ці прапори в очах командуван-
ня і політвідділів не були гідними почес-
ної ролі. По-перше, вони були самороб-
ними, а по-друге, їх установили не зовсім 
«правильні» прапороносці (татари, каза-
хи, українці, кубанці).

«Правильними» ж, прапороносцями, 
для підйому прапору №5 стали сержант 
Михаїл Єгоров та молодший сержант 
Мелітон Кантарія. Та оскільки самі пра-
пороносці були невеликими на зріст, 
прапор ніс лейтенант Олексій Берест, 
який командував групою прикриття.

Комбат Неустроєв в одному з останніх 
своїх інтерв’ю уточнив, що встановле-
ний цей прапор був між 3-ю і 4-ю годи-
нами ночі 1 травня, тобто після прапору 
«маковців» та десятків інших прапорів. 
Це не применшує подвигу лейтенанта 
Береста, який, власне, і забезпечив вста-
новлення цього стягу (не одержавши 
за це належної нагороди – тільки орден 
Червоної зірки).

Тому якщо хтось справді хоче вивісити 
копію справжнього «прапора перемо-
ги», символу взяття Рейхстагу, то мусить 
спершу знайти велику червонобоку пе-
рину і здерти з неї напірник... 

За матеріалами Сергія Грабовського, 
історика, політолога, філософа

БАТЬКИ Голди – тесля Моше-Іцхак Мабович і 
його дружина Блюма Найдич – переїхали до 

Києва з Пінська на початку 1890-х років. 
Родина оселилася на Басейній вулиці, біля старої 

Бессарабської площі, у непоказному двоповерхо-
вому будиночку, що сховався за великим прибут-
ковим будинком №5-а. Двоповерхівка, яка стояла у 
глибині двору, не вціліла, але подвір'я існує й досі.

1898 року в спеціальній «Книзі для запису но-
вонароджених євреїв» (нині зберігається в Цен-
тральному державному архіві України) з'явився 
запис №194 про те, що в міщанина Мабовича 
народилася дочка Голда.

1894 року. Позначено місце, де стояв будино-
чок, у якому мешкала родина

1903 року сім'я повернулася до Пінська, але 
й там Моше-Іцхак не знайшов роботу. Вирушив 
до Сполучених Штатів, а за три роки, заробивши 
гроші, викликав дружину з дітьми.

Американський період життя Голди тривав 
15 років.

За цей час вона встигла отримати середню 
освіту і вступити до Педагогічного коледжу.

Величезний вплив справило на Голду зна- 
йомство з двома гостями з Близького Сходу, які 
зупинилися в хаті її батьків – Давидом Бен-Гуріо-
ном і Іцхаком Бен-Цві. За три десятиліття саме 
Бен-Гуріон оголосить Декларацію Незалежності 
Ізраїлю й стане його першим прем'єр-міністром, 
а Бен-Цві – другим президентом.

Дівчина вступила до єврейської робітничої 
партії «Poale Zion» (Робітники Сіону). 

1921-го разом з чоловіком, старшою сестрою 
та двома її дітьми Голда сіла на пароплав «Пока-
хонтас», який повіз їх у нове життя. Вона любила 
говорити: «Якщо ти хочеш чогось, то це вже не 
мрія». Її бажання здійснилося 14 травня 1948 року, 
коли вона серед 200 найвпливовіших єврейських 
політиків взяла участь у церемонії проголошення 
Ізраїлю. Декларацію Незалежності підписали 24 
особи, серед них Голда Меїр, єдина жінка.

Вона стає послом у СРСР, далі – міністром 
праці. Справа розбудови держави стала для неї 
головною. Про її рішучість та залізну вдачу гово-
рили так: «Голда – єдиний чоловік в уряді».

Влітку 1956-го вона дістає нове призначення 
– міністр іноземних справ. Саме тоді Бен-Гуріон 
наказав їй, репрезентантці країни за кордоном, 
узяти івритське прізвище. І пані Голда Меєрсон 
(за прізвищем чоловіка) стала Голдою Меїр.

Інтереси своєї країни вона відстоювала на-
стільки жорстко, що до неї приклеїлося прізвись-
ко «непоступлива». Вона і сама зізнавалася, що 
схильна до компромісів тільки в питаннях, що не 
стосуються державних інтересів.

Пік її політичної кар'єри настав у березні 
1969-го, коли уродженка Києва стала прем'єр-
міністром. Першою жінкою на чолі уряду в Ізраїлі 
та третьою у світі (після Сірімаво Бандаранаїке на 
Цейлоні та Індіри Ганді в Індії).

Прем'єрство Голди Меїр тривало п'ять років. 
Ґолда Меїр стала першим керівником Ізраїлю, 
якого запросив до себе папа Павло VI. Високо 
оцінивши її заслуги, подарував срібного голуба з 
написом: «Прем'єр-міністрові Ізраїлю від папи».

Початок війни Судного Дня у жовтні 1973-го 
прем'єрка сприйняла як особисту трагедію. Прора-
хунок ізраїльської розвідки, яка не розпізнала підго-
товку єгипетсько-сирійського вторгнення, вона вва-
жала не упущенням генералів, а власною провиною 
– не змогла гарантувати безпеку своїх громадян. 

І хоча ту війну Ізраїль виграв протягом 16 днів, 
Голда Меїр не вважала себе вправі продовжувати 
керувати країною.

Звичайно, можна було демонстративно від-
правити у відставку міністра оборони і далі уря-
дувати. Але вона вчинила по-своєму – взяла від-
повідальність на себе й пішла.

Парламент просив її залишитися – рідкісний, 
до речі, випадок у світовій політиці. «Моє рішен-
ня остаточне, – попередила вона у прощальній 
промові 10 квітня 1974-го. – Прошу, не старай-
теся вмовляти, щоб я його змінила, не шукайте 
аргументів – вони не допоможуть».

Наприкінці життя, обдумуючи перипетії свого 
шляху, екс-прем'єрка зауважила: «Я не обира-
ла кар'єру. Я не обирала професію. Просто так 
склалося».

Вона померла через кілька місяців після свого 
80-ліття – 8 грудня 1978 року. Її поховали на горі 
Герцля в Єрусалимі.

А в Києві 1998 року відзначили 100-річчя від 
дня народження славетної землячки. На Басей-
ній вулиці урочисто відкрили меморіальну дошку 
на її честь (автор – скульптор Валерій Медведєв). 
На церемонію прилетіла з Ізраїлю дочка Голди 
Меїр – Сара Меєрсон.

Станіслав Цалик, письменник, краєзнавець

Підняття прапора Перемоги над Рейхстагом  
у 1945-му забезпечив українець Олексій Берест 

Історики про минулу війну

Ми пам’ятаємо і будемо пам’ятати. Ніколи знову

Зіркова доля киянки Голди Меїр
120 років тому – 3 травня 1898 року в Києві народилася 

дівчинка, якій судилося стати однією з легенд ХХ століття. 
Світ знає її як Голду Меїр, прем'єр-міністра Ізраїлю.

Пам’ятник Герою у м. Охтирка Сумської  
області, Україна
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Інформаційне повідомлення про проведення 
електронних консультацій з громадськістю 

щодо проекту концепції державної  
етнонаціональної політики україни

2 травня Міністерство культури України запропонувало для пуб- 
лічного громадського обговорення проект Концепції держав-

ної етнонаціональної політики України (далі – проект акта), роз-
роблений відповідно до пункту 112.2. Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 листопада 2015 р. № 1393-р.

Проект акта оприлюднено шляхом розміщення його тексту та 
аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті Міністерства 
культури України в мережі Інтернет: www.mincult.kmu.gov.ua у 
підрубриці «Регуляторна політика» рубрики «Документи».

Зауваження і пропозиції до проекту акта від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця (із дня 

оприлюднення цього повідомлення) у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністер-
ства культури України: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601 Е-mail: chernyshenko@mincult.gov.ua

Разом з тим, зауваження та пропозиції до проекту акта можуть бути надіслані електронною по-
штою на урядовий веб-сайт «Громадське суспільство і влада» (www.civic.kmu.gov.ua).

Відповідальною особою щодо впровадження проекту акта визначено головного спеціаліста відділу 
інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Міністерства культури України Чернишенка 
Олександра Олеговича (тел. (044) 279-37-97).

Результати електронних консультацій в обов’язковому порядку будуть розміщені на офіційному 
веб-сайті Міністерства культури України в мережі Інтернет:www.mincult.kmu.gov.ua не пізніше, ніж 
через два тижні після їх закінчення.

ПРЕЗИДЕНТ України Петро Порошенко 17 трав-
ня призначив Івана Кулебу Надзвичайним 

і Повноважним послом України в Казахстані. 
Раніше дипломатичну установу очолював тим-
часовий повірений у справах України в Казах-
стані Володимир Джиджора. Відповідний указ 
№129/2018 оприлюднено на офіційному сайті 
глави держави.

«Призначити Кулебу Івана Дмитровича Надзви-

чайним і Повноважним Послом України в Респу-
бліці Казахстан», – йдеться в документі.

Іван Кулеба раніше працював послом України в 
Єгипті та у Чехії, також обіймав посаду заступни-
ка міністра закордонних справ України.

Україна не мала посла в Казахстані від 2013 
року, а керівником української дипломатичної 
місії в цій країні був тимчасовий повірений.

Як писав ZAXID.NET, станом на січень 2018 року 
Україна не мала послів у 17 іноземних державах.

Тоді у Міністерстві закордонних справ повідом-
ляли, що від травня 2009 року в України немає 
посла в Ефіопії, а із серпня 2013 року була ва-
кантною посада посла в Казахстані.

З квітня 2014 року не призначений посол Украї-
ни в Швейцарії, з травня – в Данії і Чорногорії, з 
червня – на Кубі, а з липня – в Алжирі. З серпня 
2015 року залишаються вакантними посади по-
слів в Ірландії та Вірменії. Останній посол Украї-
ни в Росії Володимир Єльченко був звільнений 
президентом Петром Порошенком у грудні 2015 
року.

Торік також стали вільними посади послів в 
Греції, Латвії, Перу, Хорватії, Киргизстані, Естонії 
та Південно-Африканській Республіці

За інф. zaxid.net

Після п’ятирічної перерви Україна призначила посла в Казахстані
Керівника української дипломатичної місії не було в цій країні від 2013 року

ВЕСНА – важливий час для мусуль-
ман у всьому світі. Це час початку 

місяця обов’язкового поста для му-
сульман Рамадан (або Рамазан). Протя-
гом місяця Рамадан правовірні мусуль-
мани в денний час відмовляються від 
прийому їжі, пиття, куріння й інтимної 
близькості. Тривалість місяця стано-
вить 29 або 30 днів і залежить від мі-
сячного календаря. Піст починається з 
початку світанку (після ранкового аза-
на – заклику до молитви) і закінчуєть-
ся після заходу сонця (після вечірнього 
азана). Мусульмани вважають, що до-

тримання духовного і тілесного посту 
в місяць Рамадан надзвичайно пози-
тивно впливає на їх душі.

Священний місяць Рамадан в 2018-му 
році в більшості мусульманських країн 
почався 16 травня.

Голова Ради національних спільнот 
України Ашот Аванесян вітає всіх му-
сульман України з початком місяця 
Рамадана і бажає терпіння й міцного 
здоров’я, щоб продемонструвати силу 
своєї віри і очистити свої думки та тіло 
від усього низького і зарядитися пози-
тивом на весь рік! 

Вітаємо мусульман України  
з початком місяця Рамадан!

24 травня Україна разом з усією 
спільнотою слов’янських народів 
відзначає День слов’янської 
писемності і культури. Вперше це 
свято було відзначене у 1863 році 
на честь 1000-річчя створення 
слов’янської абетки святими Кири-
лом та Мефодієм.

У 1994 році Кабінет Міністрів України, 
підтримуючи ініціативу Міністер-

ства культури і Українського комітету 
славістів, прийняв постанову про про-
голошення 24 травня кожного року 
Днем слов’янської писемності і культу-
ри. У 2004 році святкування цього дня 
закріплено Указом Президента України 
№ 1096/2004. 

24 травня Церква здійснює пам’ять 
святих рівноапостольних братів Кирила 
і Мефодія. Брати були православними 
ченцями, слов’янську абетку створили 
в грецькому монастирі, в одному з місіо-
нерських подорожей відвідали кримсь-
кий Херсонес.

Слов’янська писемність була створе-
на в 9 столітті, близько 863 року. Новий 
алфавіт отримав назву «кирилиця», за 

іменем візантійця Костянтина, який, 
прийнявши чернецтво, став Кирилом. 
А допомагав йому в богоугодній справі 
освіти слов’янських народів старший 
брат Мефодій. Кирило створив слов’ян-
ську абетку на основі грецької, суттєво 
змінивши її, щоб передати слов’янську 
звукову систему. Були створені дві абет-
ки – глаголиця і кирилиця. Одночасно зі 
створенням слов’янської абетки він по-
чав роботу над перекладом із грецької 
мови на слов’янську книжну мову Єван-
гелія, Псалтиря, богослужбових книг. З 
прийняттям християнства на світовій 
арені з’явилася нова мова, яка об’єднала 
слов’ян на значній території. Слов’янсь-
ку мову після грецької та латинської ста-
ла третьою мовою у середньовічній Єв-
ропі, на якій поширювалося слово Боже. 
Двадцятирічна просвітницька діяль-
ність Кирила і Мефодія та їх учнів мала 
всеслов’янське значення. Спочатку це 
свято, як День слов’янської писемності і 
культури, почали святкувати в Болгарії у 
XIX столітті, а потім і в інших країнах. З 
прийняттям християнства Київська Русь 
перейшла на слов’янське письмо, запро-
сивши вчителів – продовжувачів справи 
Кирила і Мефодія. 

На сьогоднішній день налічується 
приблизно 60 етносів та 252 мільйони 
людей, писемність яких ґрунтується на 
кирилиці. 1 січня 2007 року, після приєд-
нання Болгарії до Європейського Союзу, 
кирилиця також стала 3-м офіційним 
алфавітом ЄС після латини і грецького 
письма.

День слов’янської писемності і культури

26 мая Грузия отпраздновала День не-
зависимости. Традиционно к этому 

дню, а в этом году также к 100-летию со 
дня основания первой демократической 
Республики Грузия, в Николаеве прохо-
дят Дни грузинской культуры и празд-
ничный концерт «Сердце Грузии». В этом 
году торжества состоялись 19 мая в Об-
ластном дворце культуры.

Между Украиной и Грузией установле-
ны дипломатические отношения уже 26 
лет. Два дружественных народа делятся 
и демонстрируют свои культуру, тради-
ции и обычаи. Поэтому вначале концерта 
прозвучали гимны двух стран – Украины 
и Грузии. 

На празднике присутствовали на-
родный депутат Украины Александр 
Жолобецкий, начальник управления 
культуры, национальностей и религий 
Николаевской ОГА Михаил Димитров, 
внештатный советник городского головы 
Анар Ахундов, директор Николаевского 
зоопарка Владимир Топчий, председа-
тель правления Совета национальных 
обществ Николаевской области Лолита 
Каймаразова, руководитель областного 
грузинского национально-культурного 
общества «Иберия» Валерий Эхвая. 

Важно отметить, что в числе почётных 
гостей концерта были консул Грузии в 
Одессе Торникэ Берекашвили: «Я  очень 
рад быть сегодня здесь. Ваша страна меня 
удивляет своей добротой и гостеприим-
ностью. Я рад, что мы дружим не только 
на политическом уровне. Спасибо вам!»

Лолита Каймаразова вручила председа-
телю грузинской диаспоры Николаевщи-

ны грамоту и поздравительное письмо от 
Совета национальных общин Украины 
за тот вклад, который делает общество 
«Иберия» для сохранения и развития 
грузинской культуры на украинской 
земле, а господину консулу – 6-й выпуск 
альманаха «Мова рідна, слово рідне» и 
несколько номеров газеты «Националь-
ный диалог». 

Весь вечер гостей своими выступлени-
ями радовал николаевский танцеваль-
ный ансамбль «TAMARIONI», солисты 
общества «Иберия», а также полюбив-
шийся николаевцам народный ансамбль 
грузинского танца «САКАРТВЕЛО» из 
г. Одессы. Также в знак дружбы между 
двумя народами на концерте выступил 
ансамбль танца «Судостроитель» с укра-
инским танцем. 

Каждое выступление вызывало море 
эмоций и чувств и сопровождалось 
бурей аплодисментов. Николаевскому 
зрителю пришлись по душе грузин-
ская культура и колорит этой чудесной 
страны.

Алиса Меликадамян, студентка  
1-го курса специальности  

«Журналистика» факультета  
филологии ЧНУ им. П. Могилы

Сердце Грузии - 2018
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Сканворд для киноманов

1 травня 2018 року в Колонній залі Київської 
міської ради відбувся Фестиваль бальних 

танців серед дітей «Весняна феєрія». Приго-
ломшливо, красиво, радісно, енергійно. Важ-
ко ще підібрати слова, щоб описати той вибух 
емоцій від наших маленьких виконавців. Один 
колектив міняє на паркеті інший, один кращий 
за другого. Всі впевнені в собі та в перемозі. 
У залі сидять батьки, рідні, знайомі, друзі. 
Всі разом бурхливо переживають за кожний 
виступ, за кожну пару, за кожного виконавця. 
Бажаємо кожному з наших маленьких артистів 
стати новою зіркою, а також – нових досяг-
нень, бажаємо бути найкращими.

Фестиваль дитячих бальних танців
ФЕСТИВАЛІ, ФЕСТИВАЛІ…

10 травня у Колонній залі Київської 
міської державної адміністрації від-

бувся благодійний студентський бал. 
Студентки університету імені Бориса 
Грінченка та курсанти Національної 
академії внутрішніх справ виконали 
віденський вальс та фокстрот, над яки-
ми працювали протягом трьох місяців 
під керівництвом відомого київського 
хореографа Григорія Чапкіса. Також 
весь вечір тривали танцювальні май-
стер-класи для всіх охочих. Під час 
балу діяла виставка творів декоратив-
но-прикладного мистецтва студентів 
університету імені Бориса Грінченка.

Зібрані кошти будуть спрямовані 
на створення Ресурсного центру со-
ціально-психологічного супроводу 
студентів з інвалідністю. Головна мета 
центру - створення рівних можли-
востей для студентів із особливими 
потребами та надання їм допомоги у 
набутті фаху. В новому центрі плану-
ють обладнати місця для студентів з 
вадами зору, слуху та опорно-рухового 
апарату, де вони зможуть опановувати  
вищу освіту нарівні зі здоровими ро-
весниками.

У Колонній залі КМДА відбувся благодійний студентський бал
Танцмейстер балу, народний артист України Григорій Чапкіс 

навчав класичним танцям усіх бажаючих

Фото Василя Артюшенко, DT UA

У Києві на Співочому полі висадили 
250 тисяч квітів. Виставку, яка була 

відкрита для огляду до 27 травня,  на-
звали «Навколо світу», тому що за до-
помогою квітів організатори намагали-
ся відтворити атмосферу десятка країн. 
250 тисяч різних тюльпанів звезли і з 
України, і з-за кордону. Тут представ-

лена Англія, Індія, Японія, Нідерланди. 
Композиції прикрасили металевими 
конструкціями, які допомагають іден-
тифікувати країну

250 тисяч квітів з усієї України та з-за 
кордону привезли для виставки, щоб 
висадити їх у ландшафтному парку на 
території 3 тис. 700 кв. м.

Весняна виставка в Києві: На Співочому  
полі висадили 250 тисяч тюльпанів

ПАМ’ЯТНИК Іллі Муромцю, богатирю 
часів Русі зі столицею у Києві, встано-

влять в однойменному парку «Муромець» 
протягом найближчих кількох місяців.

Висота скульптурної композиції буде 
приблизно 15 метрів, сама фігура бога-
тиря буде заввишки 4 метри і відлита з 
бронзи. 

«За переказами, цей богатир народив-
ся під Черніговом, служив князю Во-
лодимиру, охороняв Київ. Одне можу 
сказати – це наш богатир, це наша 
історія». Про це мер Києва Віталій 
Кличко заявив в ефірі телеканалу 
«Newsone», інформує 1NEWS, посила-
ючись на «Укрінформ» та сайт Київсь-
кої міської влади.

Як зазначив Кличко, назву «Муромець» 
парк отримав не випадково, оскільки 
розташований в історичному місці, де в 
XII-XIII століттях була територія сторо-
жової застави і місце постійної дисло-

кації київської дружини. «У найближчі 
кілька місяців ми з великим задоволен-
ням відкриємо одну з родзинок Києва. І 
ми сподіваємося, що пам’ятник Іллі Му-
ромцю стане магнітом цього прекрасно-
го оновленого парку», – сказав Віталій 
Кличко.

Нагадаємо, що мощі Іллі Муромського 
(Печерського) покояться у Ближніх пе-
черах Києво-Печерської лаври.

У столиці незабаром встановлять пам’ятник  
Іллі Муромцю, уславленому богатирю з-під Києва

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере
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