
Київський спецвипуск

Рідна
країна

МИКОЛА ТОМЕНКО, громадський та політичний діяч

Моя лаконічна оцінка ситуації в постмайданній Україні: якщо Порошенко, Яценюк 
і Гройсман не поставлять на місце своїх «любих друзів», що розкрадають країну, то 
суспільство через деякий час поставить на місце і їх разом з «любими друзями»!

Україна останні 24 роки маневрувала між різними, але не українськими 
доктринами. Так, за часів Януковича була спроба зробити українців складовою 
«русского мира» зі своєрідним автономним статусом у відродженій Російській 
імперії ХХІ століття, що викликало відповідний спротив українців. 

Сьогодні ситуація виглядає таким чином, що «маятник української історії» 
штовхнув нас в інший, ледь не протилежний бік. Наразі в тренді так званий 
«космополітичний світ». Нинішні чиновники схиляють голову вже перед усередненим 
західним світом, цінності якого звелися до споживацького суспільства. Але, якщо 
мова йде про європейську цивілізацію, то вона будується на принципі поваги до 
національних культур, історій, традицій та економік. Сума цих сильних національних 
європейських держав і дає європейську цивілізацію.

Натомість сьогоднішні підходи влади в Україні точно не відповідають принципам 
європейської цивілізації, і вона давно вже забула про те, що гідне місце українців 
в європейській цивілізації можливе лише в системі, коли Україна матиме свою 
самостійну державу, сперту на українську мову, традицію та власну національну 
економіку.

Уроки нашої незалежної України вчать, що треба відкинути альтернативи 
«русского мира» і «космополітичного світу», та нарешті будувати УКРАЇНСЬКИЙ 
СВІТ. 

Не відправляти українців на заробітки і не запрошувати політичних VIP-
заробітчан тимчасово покерувати нашою країною, а вибрати найпатріотичніших і 
найпрофесійніших громадян, які здатні творити національну економіку та самостійну 
державну політику.

Бо в сьогоднішньому маніакальному бажанні на будь-який напрямок поставити 
вправного менеджера-іноземця, так і хочеться запитати: А НЕ ПРОБУВАЛИ В 
УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД УКРАЇНЦІВ ЗАПРОШУВАТИ???

Як відомо, за результатами позачергових виборів до Верховної Ради України, 
які відбулися 26 жовтня 2014 р., «Народний фронт» на чолі з А. Яценюком та з 
передвиборчими слоганами «Ми обираємо прем’єр-міністра» та «Сильна команда 
для складних часів» набрав найбільшу кількість голосів виборців (22,14%). 

Згідно з європейською практикою, саме виборці у 2014 р. призначили його на 
посаду прем’єр-міністра. 

Тому, Верховна Рада змушена була перепризначити А. Яценюка керівником 
Уряду та дати йому можливість протягом року виконати свої передвиборчі обіцянки. 
Нагадаю: перше голосування за Яценюка-прем’єра відбулося 27 лютого 2014 р. у 
парламенті під головуванням О. Турчинова.

Згодом стало зрозуміло, що другий термін прем’єрства Яценюка став серйозною 
помилкою і парламенту, і, очевидно, тих людей, що голосували за нього на виборах.

Через рік після тих виборів за оцінками різних соціологічних компаній недовіра 
до голови Уряду складала 85–90%! Тобто, суспільство очікувало на відставку 
прем’єр-міністра депутатами ВР за підсумками річного звіту.

Але 11 грудня у Верховній Раді звіту Уряду не відбулося. Урядовці на чолі з 
А.Яценюком порушили норми Регламенту ВР, а саме: звіт у письмовій формі, 
який подається спочатку до комітетів парламенту для обговорення і вивчення, і 
лише потім його заслуховують у сесійній залі, до парламенту так і не був поданий. 
Відповідно, не відбулося і відставки.

Натомість, депутати з коаліції від «Народного фронту» та «Блоку Петра 
Порошенка», Радикальної партії Ляшка спільно з колишніми регіоналами 
(«відомі» своїм голосуванням за так звані «диктаторські закони» 16 січня) із груп 
«Відродження» та «Воля народу» проголосували за низку антисоціальних законів та 
за «бюджет МВФ», який є БЮДЖЕТОМ ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ. 

Фактично, в парламенті утворилася НОВА КОАЛІЦІЯ на підтримку ТРЕТЬОГО 
ТЕРМІНУ ЯЦЕНЮКА у складі частини фракцій нинішньої коаліції та двох фракцій з 
представників команди Януковича. 

Зрозуміло, що за такий бюджет та антисоціальні законопроекти якими, до 
речі, призупинено дію абсолютної більшості соціальних та гуманітарних програм, 
зафіксованих у 37 законах, Я НЕ ГОЛОСУВАВ.

За таких обставин я прийняв рішення вийти з фракції «Блок Петра Порошенка» 
та, відповідно, зі складу проурядової коаліції. 

Адже краще зберегти свої переконання і втратити фракцію, аніж залишитись у 
фракції, втративши переконання!

В Умані встановили і освятили цікавий пам’ятник, зведення якого налічує 
вже 47-річну історію. Це — монумент Іванові Гонті й Максиму Залізняку, 
керівникам Коліївщини (національно-визвольного повстання 1768-1769 
років).

Пам’ятний камінь на місці нинішнього пам’ятника було закладено ще у 
1968 році. Однак під різними приводами його зведення затягувалось. В часи 
незалежності громадські активісти відкрили рахунок для збору коштів на 
монумент. Серед тих, хто фінансово підтримав спорудження пам’ятника, 
був і Фонд Миколи Томенка «Рідна країна».

Скульптуру виготовив київський скульптор. Її вага — п’ять тонн. Довкола 
постаменту — цитата з антифашистського вірша, написаного Павлом 
Тичиною в 1943 році: «Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще 
не була».

«Цей пам’ятник — не просто данина поваги героїчній і водночас трагічній 
українській історії. Це — символічний знак, попередження нинішній і 
майбутній владам, що український народ має право всіма законними 
методами захищати свої соціально-економічні, національні, релігійні 
права. І недарма в Конституції України написано, що народ є джерелом 
влади, — сказав у своєму виступі під час освячення монументу громадський 
і політичний діяч Микола Томенко. — Отож, у разі, якщо влада буде діяти 
проти народу, народ буде адекватно діяти проти влади».

Також Микола Томенко вважає, що із нашої історії треба виносити уроки, 
а не злобу й ненависть. Він звернувся до організаторів відкриття пам’ятника 
Гонті й Залізняку, до науковців та місцевої влади із пропозицією відкрити 
поряд сквер Злагоди.

Íàì íàâ’ÿçóþòü òî «ðóññêèé ìèð», òî ³äåîëîã³þ Çàõîäó,
àëå ÷îìóñü çàáóâàþòü ïðî ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÑÂ²Ò

Àêñ³îìà óêðà¿íñüêîãî âëàäíîãî ôàòàë³çìó: 
Ìàéäàíè ïðîõîäÿòü, à ìåíòàëüí³ñòü âëàäè íåçì³ííà

Êðàùå çáåðåãòè ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ ³ âòðàòèòè ôðàêö³þ,
àí³æ çàëèøèòèñü ó ôðàêö³¿, âòðàòèâøè ïåðåêîíàííÿ

Україна:
 від Майдану до Коліївщини?

Виникла парадоксальна ситуація: Уряд Яценюка вперто бореться з корупцією, 
звітує про «ламання хребта», «руйнування піраміди», «знищення її на макрорівні», 
а корупція все одно живе, мало того - набирає обертів. Теоретично, ще існував 
шанс, що четверта спроба Яценюка побороти корупцію матиме результати. Але не 
сталося… 

Ніхто не міг збагнути, що означає фраза прем’єр-міністра про те, що корупція 
подолана на вищому рівні. І тепер стало зрозуміло, що для того, аби її «подолати», 
Уряд вирішив сам її очолити!

Êîðóïö³ÿ – öå çëî÷èí íåçàëåæíî â³ä òîãî, «êðèøóþòü» ¿¿ 
÷èíîâíèêè ç³ çíàííÿì ÷è áåç çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè
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×è áóäóòü â³äíîâëåí³ 
ðàéðàäè ó 2016 ðîö³?

Відповідно до рішення  Київради 
«Про управління районами в Києві», 
27 березня 2016 року мають відбутися 
вибори депутатів районних рад. До 
столиці України має повернутися місцеве 
самоврядування. Проте, в цій ситуації є 
кілька «але».

ßê öå áóëî
Партія регіонів без виборів знищила 

механізм самоврядування в столиці. 
Маючи сильні опозиційні настрої в Києві 
та занадто низький рейтинг партії, 
було вирішено ліквідувати органи 
районного самоврядування. Офіційно 
це назвали вдосконаленням організації 
управління районами в місті Києві. 
Неофіційно — вдалося усунути можливих 
опонентів від влади та вибудувати чітку 
пропрезидентську вертикаль влади на 
місцях.

Отож, київські райради були ліквідовані 
у вересні 2010 року, коли столицею 
керував Олександр Попов, призначений 
на посаду тодішнім президентом Віктором 
Януковичем.

ßê º
Прийнявши у липні 2015 р. рішення «Про 

управління районами в Києві» Київрада 
створила 10 районних рад (за кількістю 
районів міста) і затвердила кількість 
депутатів у них: у Голосіївському, 
Печерському, Подільському та 
Шевченківському районах — по 42, в 
інших — по 54 депутати. 

Прийнятим рішенням визначена 
компетенція райрад. Так, до компетенції 
райрад належать питання щодо загальної 
середньої освіти, позашкільної освіти; 
охорони здоров’я — амбулаторно-
поліклінічної допомоги, стоматології, 
первинної та профілактичної медико-

санітарної допомоги; культури — закладів 
культури, крім загальнодержавного 
рівня; молодіжних програм. А також — 
питання містобудування і архітектури в 
частині надання пропозицій до Генплану, 
проведення громадських обговорень 
містобудівної документації, погодження 
Комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд. Крім того, в сфері 
ЖКГ до компетенції райрад належатимуть 
ремонт і експлуатація житлового фонду, 
озеленення та благоустрій територій, 
організація місць відпочинку, ремонт та 
утримання квартальних/міждворових 
під’їздів та проїздів; організація торгівлі 
на ринках.

Відповідно до п.5 згаданого рішення 
Київради виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) зобов’язаний здійснити 
відповідну підготовку до виборів. Проте, 
до сьогодні невідомо, чи передбачені в 
проекті Київського міського бюджету на 
2016 рік видатки на проведення виборів 
до районних рад, а також — які саме 
заходи заплановані чи вже реалізовані 
КМДА на виконання вищевказаного 
рішення Київради.

Судячи з усього, не поспішають 
нинішні очільники Києва виконувати 
свої обіцянки і віддавати частину своїх 
повноважень на місця. Це не вигідно ані 
Президенту (який зараз призначає голів 
райдержадміністрацій), ані міському 
голові (який теж контролює голів 
райдержадміністрацій — депутатів зі 
своєї фракції). А нових голів райрад має 
самостійно обирати районне депутатство. 
Як же у такому випадку владі передбачити 

повний контроль над райрадами?  

ßê ìàº áóòè
Саме райради мали би бути реальною 

представницькою владою в районах 
міста, потужним органом громадського 
контролю за вертикаллю влади. 

Київ у силу своєї великої 
чисельності населення і територіальної 
розгалуженості мусив би мати депутатів 
райрад, які би безпосередньо працювали 
з киянами. Однак, кількість депутатів 
райрад має бути зменшена з одночасним 
суттєвим зменшенням кількості депутатів 
Київради. За таких умов управлінська 
модель Києва стане оптимальною і 
не повторюватиме суміш радянської 
моделі з нинішньою. Правильним 
кроком було би ухвалити рішення про 
зменшення чисельності Київради зі 120 
до 50 депутатів. А чисельність депутатів 
районних рад за таких обставин не мусила 
би сягати більше 25 осіб.

Äî ðå÷³ 
Для відновлення райрад у Києві треба 

37 мільйонів гривень на рік, що вдесятеро 
менше фінансування десяти столичних 
адміністрацій. Адже, за орієнтовними 
розрахунками Департаменту фінансів 
КМДА, на діяльність райрад з бюджету 
міста необхідно 37 мільйонів 12,3 тисячі 
гривень на рік — на рівні чисельності 
працівників 2010 року (217 осіб). У 
той же час фінансування столичних 
адміністрацій, в яких працює  3371 особа, 
обходиться киянам у 344 мільйони 598,82 
тисячі гривень на рік.

Джерело: сайт www.kyiv.ridna.ua

×è áóóäóóòü â³äíîâëåí³ санітарної допомоги; культури закладів повний контроль над райрадами?

ÏðàöþºìîÏðàöþºìî  äëÿ Ð³äíîãî Êèºâàäëÿ Ð³äíîãî Êèºâà

Згідно із заповітом, Костянтин 
Острозький був похований в 
Успенському соборі Києво-Печерської 
лаври. На замовлення княжого сина 
Василя над похованням у серпні 1579 р. 
був поставлений надгробний монумент 
у стилістиці ренесансу із рожевого 
мармуру, який був знищений під час 
вибуху Успенського собору в листопаді 
1941 р.

Проектом відтворення Успенського 
собору, розробленого в кінці 1990-х 
років, було передбачено відновлення 
втраченого надгробка. На жаль, 
це проектне рішення досі не було 
реалізовано через брак коштів.

Проте є шанс вже за кілька років 
побачити в Успенському соборі 
відновлений монумент. Так, у жовтні 
2015 року у Києво-Печерській лаврі 
був представлений проект відтворення 
монументу. Ініціатори відтворення - 
Громадський українсько-литовський 
оргкомітет, який очолюють засновник 
Фонду «Рідна країна» Микола Томенко 
та Надзвичайний і Повноважний посол 
Литовської Республіки в Україні Марюс 
Януконіс.

На конкурсній основі були відібрані 

скульптори з литовської та української 
сторони. Від України скульптуру 
відтворюватимуть Олексій Сидорук 
та Борис Крилов («Творча майстерня 
Сидорука та Крилова»), з боку Литви 
— професор, завідувач кафедри 
візуального дизайну Клайпедського 
факультету Вільнюської академії 
мистецтв Арунас Сакалаускас.

Надгробок князя Острозького буде 
відтворений на тому самому місці 
Успенського собору, де він знаходився 
з самого початку. Церква не заперечує.

Ö³êàâî çíàòè  
Костянтин Острозький був визначним 

державним і військовим діячем, одним 
із найвидатніших полководців XVI ст. 
Сучасники навіть порівнювали його 
зі стратегами античності: він провів 
35 битв, з них 33 – переможні. Чи не 
найвідоміша його перемога – у битві під 
Оршею 1514 р., де він наніс нищівного 
удару 80-тисячному московському 
війську. У 2019 р. виповниться 505 
років Оршанській битві. До того часу 
відтворений надгробок Костянтину 
Острозькому планують вже встановити в 
Успенському соборі.

Â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³Â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³
çà ê³ëüêà ðîê³â ç’ÿâèòüñÿçà ê³ëüêà ðîê³â ç’ÿâèòüñÿ

â³äíîâëåíèé íàäãðîáîêâ³äíîâëåíèé íàäãðîáîê
Êîñòÿíòèíà ÎñòðîçüêîãîÊîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî

Çàâ³òàéòå íà îíîâëåíèé Çàâ³òàéòå íà îíîâëåíèé 
ñàéò «7 ÷óäåñ Óêðà¿íè»!ñàéò «7 ÷óäåñ Óêðà¿íè»!

Тепер тут можна:
— віднайти кращі архітектурні, 

історичні та природні чудеса, а також 
найкрасивіші замки, фортеці, палаци на 
інтерактивній карті;

— переглянути онлайн 40 авторських 
фільмів про переможців акції, а також 
безкоштовно їх скачати;

— прочитати актуальні новини про 
ці пам’ятки та дізнатися багато цікавих 
фактів про їх історію та унікальність.

Тож запрошуємо вас віднайти свої 
«7 чудес» на офіційному сайті чудесної 
України www.7chudes.in.ua !

Äîâ³äêîâî
Загальнонаціональна акція «7 чудес 

України» була започаткована Фондом 
Миколи Томенка «Рідна країна» у 2007 
році.

Ця акція стала найрезонанснішим 
та найуспішнішим проектом у галузі 
популяризації вітчизняного туризму 
за більш ніж 20 років української 
незалежності!

За результатами акції у 2007 
році країна визначила «7 історико-
архітектурних чудес України», 
якими стали: Національний історико-
архітектурний заповідник «Кам’янець», 
Києво-Печерська Лавра, Державний 
історико-архітектурний заповідник 
«Хотинська фортеця», Національний 
дендрологічний парк «Софіївка», 
Херсонес Таврійський, Софія Київська 
та Національний заповідник-острів 
«Хортиця».

Вже за рік, у 2008 році, відбувся 
другий етап акції — «7 природних 
чудес України», переможцями якого 
було визнано: Біосферний заповідник 
«Асканія-Нова», Регіонально-
ландшафтний парк «Гранітно-степове 
Побужжя», Дністровський каньйон, 
Мармурову печеру, Національний 
природний парк «Подільські Товтри», 
озера Світязь та Синевір.

Після проведення цієї акції, один з її 
переможців — Біосферний заповідник 

40 ô³ëüì³â ïðî ÷óäåñà Óêðà¿íè 
Станом на 2015 рік відзнято вже 40 

фільмів про найкрасивіші, найважливіші 
та найцікавіші куточки нашої країни: 10 
фільмів із циклу «7 історичних чудес 
України», 10 фільмів про «7 природних 
чудес України» та 20 фільмів із циклу «7 
чудес України: замки, палаци, фортеці». 

DVD-диски із цими фільмами 
безкоштовно поширюються в освітніх 
закладах України.

А на сайті www.7chudes.in.ua їх можна 
подивитися онлайн і безкоштовно скачати!  

«Асканія-Нова» — за ініціативи 
Миколи Томенка став учасником 
всесвітньої акції «New seven wonders of 
nature» (450 номінантів з усього світу) і 
потрапив до списку 77 чудес світу!

Обидва етапи акції під загальною 
назвою «7 чудес України» мали великий 
успіх, тому у 2010 році широкому 
загалу було презентовано третій проект 
акції — «7 чудес України: замки, 
фортеці, палаци». В результаті його 
проведення переможцями були обрані: 
Аккерманська фортеця, Алупкінський 
палац, Кам’янець-Подільська фортеця, 
Луцький Верхній замок, Митрополичий 
палац у Чернівцях, Палац у Качанівці, 
Хотинська фортеця.

У 2013 р. була проведена акція 
«7 чудес Києва», переможцями 
якої стали (за абеткою): Андріївська 
церква та Андріївський узвіз, Будинок 
з химерами, Видубицький монастир, 
Володимирський собор, Києво-
Могилянська академія та Старий Поділ, 
Києво-Печерська лавра, Софія Київська. 
Оргкомітетом акції було прийнято 
рішення спеціальними нагородами 
відзначити також СПЕЦНОМІНАНТІВ 
акції: Михайлівський Золотоверхий 
собор як найвизначніший з відтворених 
об’єктів Києва, а також Миколаївський 
костел та Національний художній музей 
як дві визначних пам’ятки столиці, які 
потребують негайної реставрації за 
підтримки держави.
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Законодавча діяльність
Як автор та співавтор підготував 109 законопроектів, з них 18 ухвалено. 
Ñåðåä òèõ çàêîíîïðîåêò³â, ùî âæå ñòàëè çàêîíàìè, 

íàéâàæëèâ³øèìè º:
Ïðî ìîðàòîð³é íà åêñïîðò ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â ó 

íåîáðîáëåíîìó âèãëÿä³,
який передбачає:

• тимчасово, строком на 10 років, заборону експорту лісоматеріалів у необробленому 
вигляді. Зокрема: деревних порід, крім сосни — з 1 листопада 2015 р, деревних порід 
сосни — з 1 січня 2017 р.; 
• публічне розміщення на офіційному сайті Держлісагентства електронного переліку 
виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них 
пиломатеріалів; 
• розробку Кабінетом Міністрів комплексної Програми стабілізації та розвитку 
лісопереробної галузі, що дозволило би створити умови для тисяч нових робочих місць 
в Україні.

Ùîäî îõîðîíè òâàðèííîãî ñâ³òó òà á³îð³çíîìàí³òòÿ, 
які передбачають:

• відновлення прав громадських інспекторів з охорони довкілля, заборона на які 
тривала 15 років;
• заборону добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні 
національних природних парків;
• заборону реклами браконьєрських знарядь та їх зберігання. До переліку заборонених 
знарядь лову додано електрогон, петлі, самолови, самостріли;
• заборону використання тварин у кориді, створення та діяльність пересувних 
звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також 
діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води;
• заборону використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, 
а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак;
• значне збільшення штрафів за порушення даних норм.

Ùîäî ï³äòðèìêè äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ñïîðòó 
òà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé:

• унеможливлює закриття дитячих та спортивних юнацьких шкіл без згоди Міністерства 
молоді та спорту України;
• не дозволяє зменшувати мінімальну кількість уроків фізичної культури у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
• скасовуються норми щодо запровадження плати за навчання дітей у дитячо-юнацьких 
спортивних школах.

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåêëàìó»:
• зменшення тривалості одного рекламного блоку на телебаченні і радіо до 15% (тобто 
9 хвилин на годину).

Ùîäî ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ 
òà â³äíîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ ï³ëüã ÷îðíîáèëüöÿì:

• звільнено від оподаткування донорські кошти для завершення будівництва саркофагу 
у 2017 році;
• даний старт створенню Загальнодержавної програми подолання наслідків 
Чорнобильської  катастрофи на 2016-2021 роки та на період до 2026 року, 
передбачивши у ній вирішення проблем поліпшення медичного забезпечення та 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
придбання для них ліків; комплексного соціально-економічного розвитку територій, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та 
місць компактного переселення громадян; 
• передбачено створення Чорнобильського біосферного заповідника тощо.  

Ùîäî ñêàñóâàííÿ ââ³çíîãî ìèòà íà åëåêòðîìîá³ë³:
• встановимо нульову ставку ввізного мита на електромобілі.

Ùîäî ðîçäåðæàâëåííÿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿:

• протягом 3-х років всі органи державної та місцевої влади перестануть бути 
засновниками та, відповідно, перестануть фінансувати друковані ЗМІ за рахунок 
бюджетних коштів.

Ùîäî ö³ëüîâîãî ñïðÿìóâàííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó:
• цей закон повертає 80% коштів від екологічного податку на місцеві бюджети для 
виконання природоохоронних програм.

Ïîñòàíîâà ïðî ïåðåäà÷ó ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ç óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ó ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòíîãî íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì 

â³éíè, ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³, ó÷àñíèêàì ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ òà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ: 

• завдяки даній ініціативі 250 учасників АТО вже безкоштовно лікуються в елітній 
«Феофанії».
Ñåðåä çàêîíîïðîåêò³â, ï³äãîòîâëåíèõ äî äðóãîãî ÷èòàííÿ: 
• проект Закону України про видобування та реалізацію бурштину;
• проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 
загального водокористування».
Підготовлено 99 поправок до законопроектів у другому читанні, з яких 83 враховано  

повністю або частково.
Ìèêîëà Òîìåíêî áóâ ïðèñóòí³ì íà óñ³õ 122 çàñ³äàííÿõ ³ç 122 
За цей період Микола Томенко виступив у Верховній Раді України 111 разів: 71 — з 

трибуни та 40 — з місця.
• У рейтингу сайту «Коментарі» зайняв перше місце серед політиків у номінації 
«Найчесніший». 
• За оцінкою відповідальності у рейтингу щодо якості виконаних обіцянок порталу 
«Слово і діло» (ресурс надає доведені рейтинги відповідальності щодо виконання 
обіцянок державними чиновниками та політичними діячами), Микола Томенко посідає 
4-те місце серед усіх 422 депутатів, виконавши 57% своїх обіцянок (32 обіцянки — 
виконані, 17 — не виконані, 7 — в процесі виконання). 
Станом на 15 грудня 2015 року за VIIІ скликання Верховної Ради України народним 

депутатом підготовлено 1143 депутатських звернень та 25 депутатських запитів.

Громадська діяльність 
Äî 25-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ïðîéäå êîíêóðñ äèòÿ÷èõ 

òâîð³â «Ìð³¿ ïðî Óêðà¿íó»
У 2016 році Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» та 

Національна бібліотека України для дітей проведуть 
загальнонаціональний конкурс дитячих творчих робіт 
з нагоди 25-річчя новітньої України.

Конкурс матиме назву «Мрії про Україну: дитячий 
погляд». Фонд «Рідна країна» запрошує усі обласні 
дитячі бібліотеки долучитися до цього конкурсу. 

Нагородження переможців відбудеться 
напередодні Дня незалежності. А кращі роботи дітей 
будуть оприлюднені у друкованому вигляді та на сайті 
«Рідна країна» (www.ridna.ua).

«Óêðà¿íñüêèé ùîð³÷íèê-2016» ïðèñâÿ÷åíèé 25-ð³÷÷þ 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà 20-ð³÷÷þ ñó÷àñíî¿ Êîíñòèòóö³¿

«Український щорічник-2016» містить афоризми, 
ілюстрації про найвідоміші історичні, архітектурні, 
культові пам’ятки України, щоденний народний календар 
з прикметами та перлинами народної мудрості.

Незмінною у щорічнику залишається рубрика «Що я 
зробив для України», де кожен власник цього видання 
зможе записати свої ідеї та плани на майбутнє.

На сторінках щоденника можна знайти авторів 
найвідоміших українських афоризмів та пісень, 
ознайомитись із мудрими заповітами Григорія 
Сковороди, прочитати, як Володимир Маяковський 
агітував вивчати українську мову, а Антон Чехов — 
хвалив українських селян за веселість і в той же час тверезість, відкрити для себе 
лірику Івана Франка у перекладі Анни Ахматової та ще багато нового і цікавого.

Ôîíä ïåðåâèäàâ «Ñëóõàíêó äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìàëå÷³» òà 
«Êëàñèêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Æèâ³ ãîëîñè»

Диски безкоштовно поширюються у навчальних 
закладах України. 

«Слуханка» складається з двох частин (двох 
дисків): до першої увійшли українські народні казки, 
казки народів світу та авторські казки, які виконують 
народні артисти України; друга ж частина — дитячі 
пісеньки, веснянки, ігри, заклички, лічилки, колядки 
та колискові, у виконанні як іменитих артистів, так 
і творчих дитячих колективів. Загально у диску 
представлено 77 творів (20 казок та 57 музичних 
творів).

«Класика української літератури. Живі голоси» - це добірка унікальних аудіозаписів із 
голосами відомих українських літераторів. Так, до диску увійшли 48 вибраних поетичних 
творів у виконанні авторів: Василя Симоненка, Василя Стуса, Павла Тичини, Максима 
Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Миколи Бажана, Платона Воронька, 
Олеся Гончара, Миколи Вінграновського, Миколи Сома.

Як автор та співавтор підготував 109 законопроектів, з них 18 ухвалено.
Ñåðåä òèõ çàêîíîïðîåêò³â, ùî âæå ñòàëè çàêîíàìè, 

íííííàéâàæëèâ³øèìè º:
ðð

Ïðî ìîðàòîð³é íà åêñïîðò ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â ó 
íåîáðîáëåíîìó âèãëÿä³,

ðð

яяяякий передбачає:
• тимчасово, строком на 10 років, заборону експорту лісоматеріалів у необробленому 
вигляді. Зокрема: деревних порід, крім сосни — з 1 листопада 2015 р, деревних порід 
сосни — з 1 січня 2017 р.; 
• публічне розміщення на офіційному сайті Держлісагентства електронного переліку 
виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них
пиломатеріалів; 
• розробку Кабінетом Міністрів комплексної Програми стабілізації та розвитку 
лісопереробної галузі, що дозволило би створити умови для тисяч нових робочих місць
в Україні.

Ùîäî îõîðîíè òâàðèííîãî ñâ³òó òà á³îð³çíîìàí³òòÿ,
яяяякі передбачають:

• відновлення прав громадських інспекторів з охорони довкілля, заборона на які 
тривала 15 років;
• заборону добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні
національних природних парків;
• заборону реклами браконьєрських знарядь та їх зберігання. До переліку заборонених
знарядь лову додано електрогон, петлі, самолови, самостріли;
• заборону використання тварин у кориді, створення та діяльність пересувних
звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також 
діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води;
• заборону використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, 
а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак;
• значне збільшення штрафів за порушення даних норм.

Ùîäî ï³äòðèìêè äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ñïîðòó 
òà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé:

• унеможливлює закриття дитячих та спортивних юнацьких шкіл без згоди Міністерства 
молоді та спорту України;
• не дозволяє зменшувати мінімальну кількість уроків фізичної культури у 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
• скасовуються норми щодо запровадження плати за навчання дітей у дитячо-юнацьких
спортивних школах.

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåêëàìó»:
• зменшення тривалості одного рекламного блоку на телебаченні і радіо до 15% (тобто
9 хвилин на годину).

Ùîäî ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ 
òà â³äíîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ ï³ëüã ÷îðíîáèëüöÿì:

ð

• звільнено від оподаткування донорські кошти для завершення будівництва саркофагу 
у 2017 році;
• даний старт створенню Загальнодержавної програми подолання наслідків 
Чорнобильської  катастрофи на 2016-2021 роки та на період до 2026 року,
передбачивши у ній вирішення проблем поліпшення медичного забезпечення та
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
придбання для них ліків; комплексного соціально-економічного розвитку територій, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та 
місць компактного переселення громадян;
• передбачено створення Чорнобильського біосферного заповідника тощо.  

Ùîäî ñêàñóâàííÿ ââ³çíîãî ìèòà íà åëåêòðîìîá³ë³:
• встановимо нулу ьовуу ставку у ввізного мита на електрор мобілі.

Ùîäî ðîçäåðæàâëåííÿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿:

ðóðó

• протягом 3-х років всі органи державної та місцевої влади перестануть бутиииии 
засновниками та, відповідно, перестануть фінансувати друковані ЗМІ за рахунокккккк
бюджетних коштів.

Ùîäî ö³ëüîâîãî ñïðÿìóâàííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó:
• цей закон повертає 80% коштів від екологічного податку на місцеві бюджети дляяяяя 
виконання природоохоронних програм.

Ïîñòàíîâà ïðî ïåðåäà÷ó ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ç óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ó ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

ð ð ó ó ð ðð ð ó

äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòíîãî íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âåòåðàíàì 
ó ð ð ó ð ó ð ð ðð

â³éíè, ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³, ó÷àñíèêàì ë³êâ³äàö³¿ 
ð ð ðð ð ð

íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ òà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ: 
ó ô óô ó

• завдяки даній ініціативі 250 учасників АТО вже безкоштовно лікуються в елітніййййй 
«Феофанії».
Ñåðåä çàêîíîïðîåêò³â, ï³äãîòîâëåíèõ äî äðóãîãî ÷èòàííÿ:::::::
• проект Закону України про видобування та реалізацію бурштину;
• проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодоооооо 
забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів дляяяяя 
загального водокористування».
Підготовлено 99 поправок до законопроектів у другому читанні, з яких 83 врахованоооооо  

повністю або частково.
Ìèêîëà Òîìåíêî áóâ ïðèñóòí³ì íà óñ³õ 122 çàñ³äàííÿõ ³ç 122 
За цей період Микола Томенко виступив у Верховній Раді України 111 разів: 71 — зззззз 

трибуни та 40 — з місця.
• У рейтингу сайту «Коментарі» зайняв перше місце серед політиків у номінацііїїїїї ї
«Найчесніший». 
• За оцінкою відповідальності у рейтингу щодо якості виконаних обіцянок порталуууууу 
«Слово і діло» (ресурс надає доведені рейтинги відповідальності щодо виконанняяяяя 
обіцянок державними чиновниками та політичними діячами), Микола Томенко посідаєєєєєє
4-те місце серед усіх 422 депутатів, виконавши 57% своїх обіцянок (32 обіцянки —————— 
виконані, 17 — не виконані, 7 — в процесі виконання).
Станом на 15 грудня 2015 року за VIIІ скликання Верховної Ради України народнимммммм

депутатом підготовлено 1143 депутатських звернень та 25 депутатських запитів.

Äî 25-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ïðîéäå êîíêóðñ äèòÿ÷èõ 
òâîð³â «Ìð³¿ ïðî Óêðà¿íó»

ð ð

У 2016 році Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» таааааа
Національна бібліотека України для дітей проведутьььььь 
загальнонаціональний конкурс дитячих творчих робітттттт 
з нагоди 25-річчя новітньої України.

Конкурс матиме назву «Мрії про Україну: дитячиййййй
погляд». Фонд «Рідна країна» запрошує усі обласнніііі
дитячі бібліотеки долучитися до цього конкурсу. 

Нагородження переможців відбудетьсяяяяя
напередодні Дня незалежності. А кращі роботи дітеййййй 
будуть оприлюднені у друкованому вигляді та на сайттіііі 
«Рідна країна» (www.ridna.ua).

«Óêðà¿íñüêèé ùîð³÷íèê-2016» ïðèñâÿ÷åíèé 25-ð³÷÷þ 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà 20-ð³÷÷þ ñó÷àñíî¿ Êîíñòèòóö³¿

ð ð ð ðð ð

«Український щорічник-2016» містить афоризми, 
ілюстрації про найвідоміші історичні, архітектурні, 
культові пам’ятки України, щоденний народний календар 
з прикметами та перлинами народної мудрості.

Незмінною у щорічнику залишається рубрика «Що я 
зробив для України», де кожен власник цього видання 
зможе записати свої ідеї та плани на майбутнє.

На сторінках щоденника можна знайти авторів
найвідоміших українських афоризмів та пісень, 
ознайомитись із мудрими заповітами Григорія 
Сковороди, прочитати, як Володимир Маяковський 
агітував вивчати українську мову, а Антон Чехов — 
хвалив українських селян за веселість і в той же час тверезість, відкрити для себееееее 
лірику Івана Франка у перекладі Анни Ахматової та ще багато нового і цікавого.

Ôîíä ïåðåâèäàâ «Ñëóõàíêó äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìàëå÷³» òà 
«Êëàñèêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Æèâ³ ãîëîñè»

ð ó ó ó ðð ó ó ó ð

Диски безкоштовно поширюються у навчальнихххххх 
закладах України.

«Слуханка» складається з двох частин (двохххххх 
дисків): до першої увійшли українські народні казки,,, 

(

казки народів світу та авторські казки, які виконуютьььььь
народні артисти України; друга ж частина — дитяччіііі
пісеньки, веснянки, ігри, заклички, лічилки, колядкиииии 
та колискові, у виконанні як іменитих артистів, такккккк
і творчих дитячих колективів. Загально у дискуууууу 
представлено 77 творів (20 казок та 57 музичнихххххх 
творів).

«Класика української літератури. Живі голоси» - це добірка унікальних аудіозаписів ізззззз
голосами відомих українських літераторів. Так, до диску увійшли 48 вибраних поетичнихххххх 
творів у виконанні авторів: Василя Симоненка, Василя Стуса, Павла Тичини, Максимаааааа
Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Миколи Бажана, Платона Воронька,,,
ОлОлесесяя ГоГончнчараррра,а,, ММикикололии ВіВінгнграрарр ноновсвськькогого,о,, ММикикололии СоСомама..

ÇÂ²ÒÇÂ²Ò
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè 

Ìèêîëè Òîìåíêà Ìèêîëè Òîìåíêà 
çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè VII² ñêëèêàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íèçà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè VII² ñêëèêàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

(ëèñòîïàä 2014 – ëèñòîïàä 2015 ðîêó)(ëèñòîïàä 2014 – ëèñòîïàä 2015 ðîêó)
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Ñ²×ÅÍÜ
2.01 — 175 років від дня народження 

Тадея Рильського (1841-1902), 
культурно-освітнього діяча і етнографа

6.01 — Святвечір 
7.01 — Різдво Христове
15.01 — 145 років від дня народження 

Агатангела Кримського (1871-1942), 
письменника, славіста, сходознавця, 
фольклориста, історика, перекладача

19.01 — Водохреща, Свято 
Богоявлення Господнього

22.01 — День соборності України
24.01 — 75 років від дня народження 

Юрія Покальчука (1941-2008), 
письменника, перекладача, науковця

27.01 — 125 років 
від дня народження 
Павла Тичини (1891-
1967), відомого 
поета, публіциста, 
перекладача та 
громадського діяча.

«Все можна 
в и п р а в д а т и 
високою метою 
— та тільки не 
порожнечу душі»

27.01 — 105 років від дня народження 
Івана Гончара (1911-1993), скульптора, 
живописця, графіка, народознавця

ËÞÒÈÉ
2.02 — 115 років від дня народження 

Валер’яна Підмогильного (1901-1937), 
письменника і перекладача, одного з 
найвидатніших прозаїків «розстріляного 
відродження»

15.02 — Стрітення Господнє. День 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав

18.02 — 160 років від дня народження 
Софії Русової (1856-1940), громадської і 
культурно—освітньої діячки, педагога

22.02 — 210 років від дня народження 
Левка Боровиковського (1806-1889), 
поета, байкаря, фольклориста, 
етнографа, філолога

5.02 — 145 років 
від дня народження 
Лесі Українки (1871-
1913),  письменниці, 
культурного діяча, 
автора численних 
віршів, поем і драм. 

«Малоросійство 
— це не політика 
і навіть не 
тактика, лише 
завжди апріорна і 

тотальна капітуляція»

ÁÅÐÅÇÅÍÜ
10.03 — 155 років від дня смерті 

Тараса Шевченка 
22.03 —  Сорок святих
29.03 — 135 років від дня народження 

Марійки Підгірянки (Марії Ленерт-
Домбровської) (1881-1963), поетеси

ÊÂ²ÒÅÍÜ
5.04 — 135 років від дня народження 

Дмитра Ревуцького (1881-1941), 
композитора, музикознавця, 
фольклориста

7.04 — Благовіщення Пресвятої 
Богородиці

16.04 — 90 років 
від дня народження 
Бориса Возницького 
( 1 9 2 6 - 2 0 1 2 ) , 
мистецтвознавця, 
Героя України 
(2005), лауреата 
Шевчен к і в с ь к о ї 
премії (1990). Він 
став легендою 
музейного світу, 
вперше розпочавши 
відродження замків і храмів та пошук 

старовинних артефактів.
«Тільки тоді зрушимо з місця, 

коли хтось в Україні, крім грошей, 
думатиме про нашу культуру, про 
наше минуле, яке треба зберігати. 
Тримаю біля себе вислів Йосипа 
Сліпого: «Народ, що загубив минуле, 
зникає з лиця землі». А ще завжди 
цитую Mein Kampf Гітлера: «Для 
того, щоб зліквідувати народ, в 
нього треба забрати культуру»

16.04 — 175 років від дня народження 
Христини Алчевської (1841-1920), 
педагога—просвітителя

24.04 —  Вхід Господній в Єрусалим 
(Вербна неділя)

26.04 — 30 років здня Чорнобильської 
трагедії (1986), найбільшої техногенно-
екологічної катастрофи сучасності

ÒÐÀÂÅÍÜ
1.05 — Світле Христове Воскресіння — 

Пасха — Великдень
8.05 — День матері
14.05 — 145 років від дня народження 

Василя Стефаника (1871-1937), 
письменника

15.05 — 125 років від дня народження 
Михайла Булгакова (1891-1940), 
письменника, драматурга, уродженця 
м. Києва

22.05 — 155 років тому Тараса 
Шевченка було перепоховано на 
Чернечій горі у Каневі

×ÅÐÂÅÍÜ
1.06 — День захисту дітей.
9.06 — Вознесіння Господнє
15.06 — 75 

років від дня 
народження Івана 
Миколайчука (1941-
1987), кіноактора, 
сценариста і 
режисера, лауреат 
Шевч е н к і в с ь к о ї 
премії (1988, 
посмертно).

«Я не знаю більш 
н а ц і о н а л ь н о г о 
народного генія… До нього це був 
Довженко» (Сергій Параджанов про
І. Миколайчука)

18.06 — 335 років від дня народження 
Феофана Прокоповича (1681-1736), 
прозаїка, поета, філософа

19.06 — День Святої Трійці 
(П’ятидесятниця)

22.06 — День Скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні

25.06 — 130 років від дня народження 
Івана Крип’якевича (1886-1967), історика

28.06 — 20-річчя Конституції України

ËÈÏÅÍÜ
4.07 — 125 років від дня народження 

Петра Панча (Петра Панченка) (1891-
1978), письменника

7.07 — 95 років від дня народження 
Петра Яцика (1921-2001), відомого 
мецената і подвижника української 
культури, засновника Міжнародного 
конкурсу знавців української мови

7.07 — День пророка Іоанна 
Хрестителя. Свято Івана Купайла

8.07 — День родини
12.07 — День святих апостолів Петра 

і Павла
17.07 — 145 років від дня 

народження Філарета Колесси (1871-
1947), фольклориста, композитора, 
музикознавця, літературознавця

19.07 — 75 років від дня народження 
Василя Чухліба (1941-1997), прозаїка

21.07 — 105 років від дня народження 

Олени Теліги (1906-
1942), поетеси, 
громадського і 
політичного діяча. 

«Хто готує 
себе лише на те, 
щоб впрягтися 
до плуга, 
завжди матиме 
погоничів» 

28.07 — День 
хрещення Київської Русі—України. День 
пам’яті святого рівноапостольного князя 
Володимира

ÑÅÐÏÅÍÜ
5.08 — 150 років від дня народження 

Володимира Леонтовича (1866-1933), 
письменника, літературного критика, 
історика, мемуариста, словникаря 
(лексикографа)

14.08 — Свято братів Маккавеїв. 
Маковія. Перший Спас (Медовий)

18.08 — 180 років від дня народження 
Олександра Кониського (1836-1900), 
письменника, педагога, громадського 
діяча

19.08 — Свято Преображення Господа 
Ісуса Христа. Другий Спас (Яблучний)

23.08 — День Державного Прапора 
України

24.08 — 25-річчя Незалежності 
України

27.08 — 160 
років від дня 
народження Івана 
Франка (1856-1916), 
поета, прозаїка, 
публіциста.

«Ми повинні 
— всі без виїмка 
— поперед усього 
пізнати ту свою 
Україну, всю в її 
етнограф ічних 
межах, у її теперішнім культурнім 
стані, познайомитися з її природними 
засобами та громадськими 
болячками і засвоїти собі те знання 
твердо, до тої міри, щоб ми боліли 
кождим її частковим, локальним 
болем і радувалися кождим хоч і як 
дрібним та частковим її успіхом, а 
головно, щоб ми розуміли всі прояви 
її життя, щоб почували себе справді, 
практично частиною його»

27.08 — 75 років від дня народження 
Богдана Ступки (1941-2012), актора 
театру і кіно, лауреата Шевченківської 
премії (1993)

28.08 — Успіня Пресвятої Богородиці. 
Свято Першої Пречистої

29.08 — Перенесення нерукотворного 
образу Господа Ісуса Христа. Третій 
Спас (Горіховий)

ÂÅÐÅÑÅÍÜ
2.09 — 205 років від дня народження 

Івана Вагилевича (1811-1866), поета, 
філолога, етнографа, одного з авторів 
альманаху «Русалка Дністровая»

17.09 — 115 років від дня народження 
Миколи Глущенка (1901-1977), 
художника, лауреата Шевченківської 
премії (1972)

21.09 —  Різдво Пресвятої Богородиці
29.09 — 150 років 

від дня народження 
М и х а й л а 
Грушевського (1866-
1934), історика, 
п и с ь м е н н и к а , 
громадського і 
державного діяча, 
голови Центральної 
Ради УНР.

«Той, хто 
видумав «чесну 
бідність», мабуть, ніколи не був 
голодним, не плакав в холоднім покої, 
не тискав у тузі голову задубілими 

руками»
30.09 — Свято Віри, Надії, Любові та 

їхньої матері Софії. Всеукраїнський день 
бібліотек

30.09 — 175 років 
від дня народження 
М и х а й л а 
Драгоманова (1841-
1895), філософа, 
п у б л і ц и с т а , 
п е д а г о г а , 
громадського діяча.  

« К о ж н а 
людина, яка 
пішла з України, 
кожна копійка, 
потрачена не 

на українську справу, кожне слово, 
сказане не по-українськи, є розтрата з 
української скарбниці, розтрата, яка 
при нинішніх умовах не повернеться 
нізвідки»

ÆÎÂÒÅÍÜ
2.10 — 110 років від дня народження 

Івана Багряного (1906-1963), поета, 
прозаїка, публіциста, політичного діяча

4.10 — 125 років від дня народження 
Юрія Клена (Освальда Бургардта) (1891-
1947), письменника, перекладача, 
літературознавця, редактора, викладача

6.10 — 135 років від дня народження 
Івана Кочерги (1881-1952), видатного 
драматурга

14.10 — Покрова Пресвятої Богородиці. 
День українського козацтва. День 
захисника України

15.10 — 95 років 
від дня народження 
Дмитра Луценка 
( 1 9 2 1 - 1 9 8 9 ) , 
поета, лауреата 
Ше в ч е н к і в с ь к о ї 
премії (1976), автора 
слів офіційного гімну 
Києва «Як тебе не 
любити, Києве мій» 

28.10 — 265 років від дня народження 
Дмитра Бортнянського (1751-1825), 
композитора, співака, диригента

ËÈÑÒÎÏÀÄ
1.11 — 155 років від дня народження 

Чайки Дніпрової (Людмили Василевської) 
(1861—1927), письменниці, драматурга

1.11 — 165 років від дня народження 
Івана Манжури (1851-1893), поета, 
фольклориста, етнографа, лексикографа 

6.11 — 205 років від дня народження 
Маркіяна Шашкевича (1811-1843), поета, 
письменника, лідера «Руської трійці», 
ініціатора видання альманаху «Русалка 
Дністровая»

7.11 — 80 років від дня народження 
Миколи Вінграновського (1936-2004), 
письменника—шестидесятника, режисера, 
актора, сценариста, поета

9.11 — День української писемності та 
мови

12.11 — 80 років від дня народження 
Миколи Сингаївського (1936-2013), поета, 
автора пісні «Чорнобривці»

21.11 — День гідності та свободи
26.11 — День пам’яті жертв голодомору

ÃÐÓÄÅÍÜ
4.12 — Введення в храм Пресвятої 

Богородиці
5.12 — 85 років від дня народження 

Григора Тютюнника (1931-1980), 
прозаїка, лауреата Шевченківської 
премії (1989, посмертно)

6.12 — День Збройних сил України
6.12 — 145 років від дня народження 

Миколи Вороного (1871-1938), поета, 
письменника, перекладача, режисера, актора, 
громадсько—політичного діяча, театрознавця

19.12 — День Святого Миколая 
Чудотворця

Ювілеї та пам’ятні дати України
у 2016році
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