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Фонд Миколи Томенка

Для нас ЛЮДИНА і УКРАЇНА — понад усе!
Команда «Рідної країни» робить добрі справи для
України, не чекаючи на рішення влади, на бюджетні чи
грантові кошти.
Ми — прихильники щоденного патріотизму.
Власним прикладом показуємо:
РІДНА КРАЇНА
ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЖНОГО З НАС!
«Рідна країна» — команда, об’єднана спільним
світоглядом і спільними моральними цінностями.
Чим ми відрізняємося від інших партій?
Як ми ставимося до важливих питань у державі, до
влади й того, що вона робить?

Áåçâ³ç — çàñëóãà óêðà¿íö³â,
à íå âëàäè

Безвіз був головною обіцянкою Петра Порошенка,
яку він узявся виконати ще в перший рік свого
президентства, тобто у 2015-му. І безвіз був би ще два
роки тому, якби не ЖАДІБНІСТЬ, НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ І
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ.
Рошенівські «любі друзі», чернівецькі «однокласники»
й вінницькі «базарники» 90% свого часу працюють на
власні кишені, тому Україна стала державою бідних
людей із найбагатшою у світі владою.
Тож безвіз — це вияв поваги Європи до українського
народу, який виживає у скруті, обороняє власну землю
і стоїть на захисті європейської цивілізації.

Íàì ïîòð³áíèé íå ÌÂÔ, à ÍÂÔ
(Íàö³îíàëüíèé âàëþòíèé ôîíä)

МВФ в обмін на міжнародні кредити ставить складні
вимоги для нашої економіки. Натомість було би набагато
перспективнішим побудувати взаємовигідну співпрацю
держави з тимчасово працюючими за кордоном (так
званими заробітчанами).
Доки національний ринок праці не здатний
конкурувати з європейським за рівнем оплати,
треба створити кращі та простіші умови руху коштів
заробітчан в Україну і з України. Це допоможе залучити
більше грошей в українську економіку, фактично
створить, так би мовити, Національний валютний
фонд (НВФ). А водночас — необхідно створювати нові
робочі місця: стимулювати роботодавців і збільшувати
відповідальність за «сіру» заробітню платню. У будьякому разі зрозуміло: НВФ — вигідніше за МВФ!

Çåìëÿ ìàº ãîäóâàòè âñþ Óêðà¿íó,
à íå ëèøå îë³ãàðõ³â

Формування ринку землі в Україні повинне бути
цивілізованим, зрозумілим і взаємовигідним.
Найперше слід провести ПОВНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ
земель сільськогосподарського призначення, вже
взятих в оренду. Треба проаналізувати у Державному
земельному кадастрі України «Публічну кадастрову
карту», щоб виявити монополії на загальнонаціональному
та регіональному рівнях. Виявиши монополї та

запровадивши ВІДПОВІДНІ САНКЦІЇЇ щодо них, необхідно
застосовувати додаткові механізми антимонопольного
обмеження.
Далі потрібно створити ЗЕМЕЛЬНУ БІРЖУ (з
регіональними
представництвами)
як
ключову
незалежну інституцію, що забезпечуватиме цивілізовані
правовідносини у земельному питанні.
Необхідне також ухвалення ЗАКОНУ ПРО ОБІГ ЗЕМЛІ,
який би легалізував усі процедури, що вже тривають із
землею сільськогосподарського призначення. Зокрема,
передбачив би процедуру визначення адекватної
вартості оренди та продажу землі, механізми контролю
за нецільовим її використанням, відповідальності за
умисно завдану шкоду ґрунтам тощо. Повинні бути
гарантії, що (як нині, так і в перспективі) купівля землі
сільськогосподарського призначення БУДЕ ЗАБОРОНЕНА
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ (НЕРЕЗИДЕНТІВ).
За створення відповідних правових та інституційних
передумов для недопущення монополії та зловживань,
треба законодавчо закріпити МІНІМАЛЬНУ ЦІНУ на землю
сільськогосподарського призначення, виходячи з того,
що ціна за показниками українського чорнозему повинна
бути НЕ МЕНШОЮ за ціну землі в країнах Центральної
Європи. Так, ціна земель сільськогосподарського
призначення у Польщі становить $7200/га, у Болгарії
— $4500/га. Після встановлення адекватної мінімальної
ціни на землю доцільно використати механізм
довгострокової оренди фермерським господарствам, і
лише згодом – переходити до продажу землі у приватну
власність тим фермерам, які показали ефективне на
ній господарювання.

Óêðà¿íñüê³ «ñëóãè íàðîäó» —
íàéäîðîæ÷³ ó ñâ³ò³
Нова політична закономірність: довіра до влади
падає — видатки на її утримання зростають! Особливо
росте бюджетне утримання (тобто, за гроші платників
податків) для правоохоронних органів, силових
міністерств, владних чиновників на центральному
рівні, партій, які пройшли до Верховної Ради.
Лише кілька промовистих «цікавинок» з проекту
Держбюджету на 2018 рік: висвітлення діяльності
Верховної Ради — 61 млн 550,9 тис. грн; фінансування
політичних партій — 513 млн 671,1 тис. грн;
фінансування заповідників і природних парків у віданні
Держуправління справами — ДУСі (президентські
резиденції — «Залісся» та інше) — 39 млн 341,7 тис.
грн; фінансування газети Кабміну «Урядовий кур’єр»
— 4 млн 361,1 тис. грн; виробництво і трансляція
телерадіопрограм для державних потреб, збирання,
обробка та поширення офіційної інформаційної
продукції — 458 млн 198,8 тис.грн; придбання житла
для Управління держохорони — 40 млн грн; придбання
житла для СБУ — 120 млн грн...
Отож, влада спокійно живе по-багатому за кошти
бідних українців.

Êîìàíäà «Ð³äíî¿ êðà¿íè» — ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ,
¯
à íå ëèøå ïðîòè âëàäè!
Багато політичних гравців — старих і нових — говорять
про потребу єднання сил, які не підтримують нинішню
владу. Але, як показує досвід, спроби консолідації в
українському політичному середовищі, як правило,
закінчуються черговим роз’єднанням і розпорошенням.
Чому? Бо змістом політики стала боротьба за
отримання і утримання влади, тож об`єднання
відбувається тільки для того, щоб прийти до влади або
зберегтися при владі. Тому очевидно, що об’єднуватися
варто не ПРОТИ когось, а ЗА УКРАЇНУ — на засадах
інтересів країни, а не чиїхось приватних.
Команда «Рідної країни» гуртується на спільній
ідеологічній основі для втілення великого проекту
«Україна», тобто — навколо того, яку державу ми спільно
зможемо розбудувати. Підґрунтям для об’єднання є
не проросійські чи проамериканські цінності, а наші,
УКРАЇНСЬКІ, що мають становити несхитний фундамент
Української держави.
Отже, наша команда переконана:
 Українська держава — національна, де в
пошані українські традиції, мова, культура; соціальна
за змістом політики; демократична за політичним
режимом; унітарна за формою устрою.
 Найбільшою цінністю в державі є Людина. Тому
на перше місце ставимо справедливу й гідну соціальну
політику — не виживання, а сталого розвитку. Наша
ідеологія — поєднання соціальної та національної ідей.
Наше гасло: Людина та Україна — понад усе!
 Лише україноцентризм може згуртувати наше
суспільство. Майбутнє — за «українським світом»
та «єврореалізмом», а не за «русскім міром» чи
«єврокомунізмом».
 Україна має стати країною з потужною
НАЦІОНАЛЬНОЮ економікою, а не сировинним
придатком Європи, Америки чи Росії.
 Нам потрібна міцна, спроможна боронити
себе держава, яка захищає свою незалежність і
територіальну цілісність за допомогою професійної,
боєздатної, патріотичної армії.
 Реальне місцеве самоврядування можливе, коли
коштами місцевого бюджету будуть розпоряджатися
місцеві громади, а не чиновники з обласного центру чи
Києва.

В нашій команді — авторитетні науковці,
громадські активісти, підприємці, студенти,
митці… Команда «Рідної країни» — це всі,
хто поділяє наші погляди. І щоб втілити
наші світоглядні цінності в життя держави й
суспільства, партія «Громадський рух Миколи
Томенка «Рідна країна» бере участь у цих
виборах.

29 жовтня 2017 року — вибори до Жашківської міської ради
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ïðèâàòíèé íîòàð³óñ Æàøê³âñüêîãî
ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³

Народилася 18 грудня в місті Жашкові на
Черкащині в родині держслужбовців. Після
закінчення
Жашківської
середньої
школи
вступила на механіко-математичний факультет
Київського державного університету ім. Т.Г
Шевченка. Та навчання не завершила, бо
відчула — фах не до душі. Завжди мріяла стати
криміналістом. І у 1989 році вступила до цього ж
вишу на юридичний факультет.
Трудову діяльність розпочала з 1974 року — у
сільському клубі в Зеленому Розі на Жашківщині
працювала
художнім
керівником.
Згодом
перейшла на освітянську ниву — вчителювала
у Жашківській середній школі №1, а потім — у
сільських школах в Кривчунці, Червоному Куті
та Новій Греблі.
У 1981 році була прийнята в Жашківський
народний суд на посаду судового виконавця,
а з кінця 1993-го до сьогодні працює
нотаріусом: спочатку державним, а потім —
приватним нотаріусом Жашківського районного
нотаріального округу.
«Працюючи нотаріусом понад 23 роки,
я дійшла висновку: нотаріус — не лише
правознавець, а й психолог, і навіть — духівник.
Людина йде туди, де її уважно вислухають,
де
перейматимуться
її
проблемами,
запропонують «золоту середину» у вирішенні
питання, де вона відчуватиме щирість,

— говорить Валентина Петрівна. — Коли до
мене звертається громадянин за правовою
допомогою, мене не цікавить його соціальний
статус. Цікавить лише його проблема, яку
він може подолати хіба що за допомогою
правознавця».
Валентина Шелудько займається доброчинністю — безоплатно захищає у судах втрачені
права соціально незахищених людей. У 2018 році
планує відкрити школу раннього розвитку для
дітей 2-16 років, яку будує разом з чоловіком за
власні кошти.
Валентина Шелудько від самого початку АТО
матеріально підтримує волонтерський рух.
У 2015 році її старший син — теж нотаріус —
добровольцем пішов на фронт.
«Це було його рішення. Сказав: «Я йду!»
Прив’язати його? Ніколи!, — згадує Валентина
Петрівна. — Син був офіцером у санітарній
роті: кожного місяця їздив на 10 днів на
передову в секторі А на Луганському напрямку
— з 10 швидкими допомогами чергували,
збирали поранених і загиблих... Їздила в АТО до
нього, привозила внуків. Одного разу довелося
забирати сина додому в передінсультному
стані. Тут, у лікарні він вилежався — і поїхав
знову на фронт. У грудні 2016-го, якраз на мій
день народження, син повернувся додому…».

ÐÀÆÅÂÀ
²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà

ÖÀÐÓÊ
Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà

ÑÀÐÀÍÞÊ
Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

ØÅËÓÄÜÊÎ
Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà,

Народилася 1975 року в робітничій родині. Після
закінчення школи в Жашкові навчалася у Відкритому
міжнародному університеті розвитку людини,
де отримала фах юриста. З 2011 року працює
юрисконсультом
Жашківського
виробничого
управління житлово-комунального господарства.
Заміжня, має сина й доньку.

Народилася 1979 року в Жашкові. Закінчила
Тальнівський будівельно-економічний коледж
(1998 р.) та Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет» (2006 р.). Зараз
працює головним бухгалтером КП «Жашківська
ТРК «Жасмін». Заміжня, має доньку і сина.

Народився 1973 року на Луганщині. Закінчив ЗОШ
№2 м. Жашкова. Трудову діяльність розпочав після
школи — працював токарем на заводі «Більшовик»
у Жашкові. Вищу освіту здобув в Уманській
сільськогосподарській академії, яку закінчив у
1997 році. Нині працює начальником служби обліку
природного газу Жашківського УЕГГ.

Âîëîäèìèð ÃÐÅÑÜ,

отримають! Тож Уряд має перейматися не тим,
як зменшити кількість пенсіонерів, а тим, як
збільшити кількість офіційно працюючих.

êåð³âíèê ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ «Ãðîìàäñüêèé ðóõ Ìèêîëè
Òîìåíêà «Ð³äíà êðà¿íà»:
«Прив’язка» підвищення пенсій до збільшення
страхового стажу та інші подібні новації Уряду
— це не лише безглуздо, це — аморально.
Уряд ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, відповідно до інфляції,
підвищувати розмір пенсій та проводити їхню
індексацію («осучаснення») — незалежно від
того, є пенсійна реформа чи її немає.
Якщо Уряд і справді хоче переглянути розмір
пенсій не для МВФ, а для українського
народу, то він повинен був ВЖЕ, з 1 жовтня,
почати перераховувати пенсії відповідно
до задекларованих раніше цифр. Не треба
спеціальної
згоди
Верховної
Ради
чи
Президента, це — право Уряду.
Експерти порахували: якщо в Україні не
відбудеться серйозних соціально-економічних
змін, то з 2028 року за так званою «пенсійною
реформою
Гройсмана»
пенсію
зможуть
отримати лише ті, хто офіційно матиме 35
років страхового стажу. Тобто, половина
українців передпенсійного віку пенсії не

А щодо перерахунку нинішніх пенсій, то їх
підвищать від 140 гривень до кількох тисяч
(останнє стосується тих, кому давно не
робили перерахунки і у кого була велика
зарплата). Пенсії не перераховуватимуть
колишнім державним службовцям, суддям
і науковцям — їх переводять на загальну
систему нарахування.
Пенсійна реформа Гройсмана збільшила
страховий стаж, необхідний для виходу на
пенсію: зараз він становить 15 років, з 2018 р.
підвищиться до 25 років, а з 2028-го — до 35
років. Страховий стаж можна і купити: один
рік за майже 17 тисяч гривень…
Фактично, Уряд Гройсмана оцінив день життя
українця, який живе на мінімальну пенсію, в
1,8 долари. Індекс споживчих цін в Україні з
початку року становив 110,2%, а по Черкащині
— 110,8%. Враховуючи, що рівень інфляції,
безумовно, зростатиме й далі, — нова пенсійна
реформа Гройсмана-Порошенка аж ніяк
не демонструє істотне збільшення доходів
українців, а є черго вим окозамилюванням.
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Влада Жашківської громади -

для людей!

Команда
да Громадського
Громадськогго р
руху
уху «Рідна
Рідна країна
країна» гарантує
гарантує,
що втілить свої проекти у Жашківській міській
об’єднаній територіальній громаді. Ми працюватимемо
з вами і для вас — мешканці міста Жашків, сіл Вільшанка,
Литвинівка, Марійка та Скибин.
Що є для нас найважливішим:

Професійне, відповідальне представництво
громади
Професійна, патріотична, відповідальна міська рада
захищатиме права та інтереси кожного в об’єднаній
громаді Жашкова, швидко і якісно реагуватиме на всі
ваші потреби.

Громаді — соціальний та юридичний захист
За нашою програмою кожен у громаді матиме
доступну юридичну допомогу: ми створимо приймальні,
в яких правова допомога пенсіонерам, учасникам АТО,
ветеранам надаватиметься безоплатно.

Жашківчанам — належна медицина
Через створення госпітального округу з центром в
Умані, під загрозою закриття опинилася Жашківська
центральна районна лікарня. Ми домагатимемося
збереження лікарні та її достатнього фінансування з
міського бюджету.

Місцевий бюджет — під громадський контроль
Залучатимемо фахівців до формування місцевого
бюджету. В рамках проекту Громадського руху «Рідна
країна» «#Нашбюджет — під громадський контроль!»

будемо
о здійснювати
здіійснювати моніторинг витрат мі
місцевого
бюджету. Гроші громади — на благо людей.

Чиста вода — запорука здоров’я
Домагатимемось збереження водності річок та
охорони від забруднення і засмічення малих річок,
зокрема — річки Торч.

Дороги і громадський транспорт мають бути
сучасними і зручними
Наполягатимемо, щоб у місті та між населеними
пунктами нашої громади було сучасне дорожнє покриття,
зручне і розгалужене транспортне сполучення.
Громадський транспорт має бути доступним і відповідати
потребам людей. У нашої громади не повинно бути
жодних проблем із перевезенням школярів, ветеранів,
учасників АТО, інвалідів, пенсіонерів.

Місцевий бізнес має платити податки до
місцевого бюджету
Великий і середній бізнес, будівельні, транспортні
та інші підприємства, що працюють на території
Жашківської міської об’єднаної територіальної
громади, мають сплачувати податки до місцевого
бюджету, які йтимуть на потреби громади. Ми
ініціюватимемо укладення соціальних угод між
містом та цими підприємствами, які б компенсували
використання природних ресурсів та шкідливі наслідки
їхньої діяльності.

Підтримайте команду Громадського руху «Рідна
країна» — обирайте № 2 у виборчому бюлетені!

Микола ТОМЕНКО, лідер Громадського руху «Рідна країна»:

Зупинити анархію і правовий цинізм!

Головною бідою сучасної української держави
є не брак певних законів, а демонстративне й
нахабне їхнє ігнорування.
Кілька прикладів:
— в усій країні масово відкриваються заклади
«Української національної лотереї», де процвітає
гральний бізнес, — а це прямо заборонено законом;
— з України безупинно вивозять ліс-кругляк за
кордон, що прямо заборонено законом;
— дитячі майданчики увечері, а то й серед дня,
«захоплюють» прихильники розпивання спиртних

напоїв, — поліція навіть не реагує на ці порушення
закону…
Перелік можна продовжувати безкінечно!
З іншого боку, влада свідомо створила цілу
систему безвідповідальності: там, де «крутяться»
бюджетні гроші, переважна більшість посадовців
— тимчасово виконуючі обов’язки. У владній
вертикалі тисячі виконувачів обов’язки — від
податкової до головних державних корпорацій.
Це означає, що за розкрадання коштів, землі чи
майна вони не несуть жодної відповідальності. Те,

що в Україні роками не призначаються очільники
державних органів і компаній — свідома, продумана
політика влади.
На додачу:
 досі діє нелегітимна ЦВК ЯнуковичаОхендовського;
 кілька років тому закінчився термін
повноважень Рахункової палати, а її старий склад
працює донині;
 в Уряді немає трьох міністрів;
 у парламенті — семеро в.о. голів Комітетів;
 у складі Конституційного Суду досі
лишаються судді, які свого часу обґрунтували
«узурпацію влади Януковичем». А у 2017 році КС
взагалі не ухвалив жодного рішення;
 медіа-ринок
монополізований
кількома
фінансово-політичними групами;
 енергетичний, металургійний, аграрний
ринки монополізовані кількома олігархами…
Функція Верховної Ради полягає насамперед у
парламентському контролі за ситуацією в країні.
Натомість Рада механічно штампує закони, подані
Урядом чи Президентом, часто навіть їх не читаючи!
Президент, міністр чи депутат, які публічно
заявляють, що Конституція, закон чи судове
рішення їм не подобаються і що вони їх принципово
не будуть виконувати, — це ЗЛОЧИНЦІ.
Першим кроком до творення ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
є неухильне виконання владою та громадянами
чинних законів. Саме влада повинна показувати
громадянам приклад законослухняності.
В іншому випадку — остаточне утвердження
в Україні вибіркового правосуддя, анархії й
цілковитого хаосу.
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Свята, ювілеї, пам’ятні дати у
році
1 — Новий рік
6 — Святвечір, багата кутя
6 — 150 років від
дня
народження
В о л о д и м и р а
Сосюри
(18981965),
видатного
українського поета:
«Любіть Україну,
як сонце, любіть,
як вітер, і трави,
і води... В годину
щасливу і в радості
мить, любіть у годину негоди...»
7 — Різдво Христове
8 — Собор Пресвятої Богородиці
13 — Меланки, щедра кутя
14 — Василя. Новий рік за старим
стилем
18 — Голодна кутя, або Другий Святий
вечір
19 — Водохреща. Богоявлення Господнє
22 — День соборності України
29 — День пам’яті героїв Крут

путящий.
путящий
й Живе
Живе не
той, хто чадить.
Живе
—
хто
іскрить! Знайте,
що всі ми станемо
перед
судом
будучини, а перед
тим судом ніякий
Тамерлан, ніякий
найбільший руйнач
не
переважить
посліднього муляра… Зоставте ж слід…
Не бляшанку з-під шпротів, покинуту
на Скарбному, не купу сміття, а таке,
щоб людей радувало — близьких і
далеких… Дорожіть, дорожіть миттю,
синочки! Бо ГЕСи плануються, все на
світі планується — не планується одна
тільки смерть».
7 — Благовіщення. Закінчення Великого
посту
8 — Великдень
18 — День пам’яток історії та культури
21 — День довкілля
22 — Всесвітній день Матері-Землі
26 — Міжнародний день пам’яті
Чорнобиля

ËÞÒÈÉ

ÒÐÀÂÅÍÜ

Ñ²×ÅÍÜ
Ñ
²×ÅÍÜ

12-18 — Масляна (Колодій)
15 — Стрітення Господнє. День
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
18 — Прощена неділя
19 — Початок Великого посту. День
Державного Герба України.
20 — День Героїв Небесної Сотні
21 — Міжнародний день рідної мови
26 — 85 років від
дня
народження
Любомира Гузара
(1933-2017),
українського
р е л і г і й н о г о
діяча,
патріархапредстоятеля
Української ГрекоКатолицької Церкви:
«Влада
боїться
свободи в серцях набагато більше, ніж
голодного бунту. Бо голодного можна
купити, а вільного — тільки вбити».

ÁÅÐÅÇÅÍÜ
8 — Міжнародний жіночий день
12 — 155 років
від дня народження
Володимира
Вернадського
(1863-1945),
ф і л о с о ф а ,
м и с л и т е л я ,
академіка:
«Я
не
можу
собі
уявити і не можу
змиритися
з
падінням Росії... Але, з другого боку,
огидні
риси
ледачої,
неосвіченої
тварини, якою є російський народ —
російська інтелігенція не менше за її
рабів, хижа й продажна, те історичне
«варварство»,
яке
так
яскраво
відображається довкола, примушує
часом зневіритися в майбутньому Росії
і російського народу».
20 — День весняного рівнодення
22 — Сорок святих
25 — Перехід на літній час
26 — День Національної гвардії України
30 — Теплого Олекси

ÊÂ²ÒÅÍÜ
1 — Вербна неділя (Вхід Господній в
Єрусалим)
3 — 100 років від дня народження Олеся
Гончара
(1918-1995),
письменника,
літературного критика: «Дорожіть днем
— ось що я вам скажу, молоді! Дорожіть
миттю, секундою! Живіть так, щоб
встигли зоставити слід після себе

1 — Свято весни і праці
8 — День пам’яті та примирення
9 — День перемоги
13 — День матері
15
—
145
років
від
дня
народження Павла
Скоропадського
(1873-1945),
державного
і
політичного
діяча,
воєначальника,
останнього гетьмана
України (1918 р ):
«Як би там не було,
Україна… буде. Не примусиш ріку йти у
зворотньому напрямі, так і з народом –
його не примусиш відмовитися від його
ідеалів…»
17 — Вознесіння Господнє. День
вишиванки
20 — День пам’яті жертв політичних
репресій
22 — День святого Миколи Чудотворця
(«літнього» Миколи)
27 — День Святої Трійці. П’ятидесятниця
31 — Всесвітній день без тютюну

×ÅÐÂÅÍÜ
1 — День захисту дітей
4 — 155 років від
дня
народження
В л а д и с л а в а
Городецького
(1863-1930),
архітектора,
підприємця,
мецената,
який
збудував в Україні
численні
храми,
палаци,
маєтки,
музеї, лікарні, виставкові павільйони,
фабрики. Відомий Будинок з химерами
на вулиці Банковій у Києві Городецький
побудував до свого 40-ліття. Чудернацький
будинок прикрашений зовні скульптурами
дельфінів, слонів, носорогів, жаб, ящірок
та інших істот, з одного боку має три
поверхи, з іншого – шість.
6 — День журналіста України
17 — День батька (День тата). День
медичного працівника
21 — День літнього сонцестояння
22 — День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні
24 — День молоді
28 — День Конституції України

ËÈÏÅÍÜ
Ë
ÈÏÅÍÜ

7 — Івана Купала. Різдво Іоана
Хрестителя (Предтечі)
8 — День рибалки
12 — День святих апостолів Петра і
Павла
19 — 125 років
від дня народження
В о л о д и м и р а
Маяковського
(1893-1930),
поета,
публіциста,
драматурга
та
громадського
діяча українського
походження:
«Разучите
эту
мову на знаменах — лексиконах алых,
Эта мова величава и проста: «Чуєш,
сурми заграли, час розплати настав!..»
28.07 — День хрещення Київської
Русі-України. День пам’яті святого
рівноапостольного князя Володимира
30 — Міжнародний день дружби

ÑÅÐÏÅÍÜ
14 — Перший Спас (Маковія, Медовий
Спас). Початок Успенського посту
19 — Преображення Господнє. Другий
спас (Яблучний). День пасічника.
23 — День Державного Прапора України
24 — День незалежності України
28 — Успіня Пресвятої Богородиці.
Перша Пречиста
29 — Третій Спас (Горіховий, Хлібний)
29 — 150 років
від дня народження
Л ю д м и л и
СтарицькоїЧерняхівської
(1868-1941), відомої
письменниці,
громадської діячки,
доньки
Михайла
Старицького,
п л е м і н н и ц і
Миколи Лисенка, дружини Олександра
Черняхівського: «Наше покоління —
виключне покоління. Ми були першими
українськими дітьми. Не тими дітьми,
що виростають в селі, в рідній сфері,
стихійними українцями, — ми були
дітьми городянськими, яких батьки
виховували вперше серед ворожих
обставин свідомими українцями зі
сповитку...».

ÂÅÐÅÑÅÍÜ
1 — День знань
21 — Різдво Пресвятої Богородиці.
Друга Пречиста
23 — День осіннього рівнодення
27 — Воздвиження Хреста Господнього
28
—
100
років
від
дня
народження Василя
Сухомлинського
(1918-1970),
видатного педагога,
письменника,
публіциста: «Слово
—
найтонший
дотик до серця;
воно може стати
і ніжною запашною квіткою, і живою
водою, що повертає віру в добро, і
гострим ножем, і розпеченим залізом,
і брудом… Мудре і добре слово дає
радість, нерозумне і зле, необдумане і
нетактовне — приносить біду. Словом
можна вбити й оживити, поранити
і вилікувати, посіяти тривогу й
безнадію і одухотворити, розсіяти
сумнів
і
засмутити,
викликати
посмішку і сльози, породити віру в
людину і посіяти зневіру, надихнути на
працю і скувати сили душі».
30 — Свято Віри, Надії, Любові та
їхньої матері Софії. Всеукраїнський день
бібліотек.

ÆÎÂÒÅÍÜ
Æ
ÎÂÒÅÍÜ
1 — Міжнародний день людей поважного
віку
7 — День вчителя в Україні. День
працівників освіти
13 — 95 років від
дня
народження
М и х а й л а
Сікорського (19232011),
історика,
е т н о г р а ф а ,
музеєзнавця,
а р х е о л о г а ,
Героя України. Є
дивовижна категорія
людей — справжніх
подвижників.
Понад
півстоліття
він очолював музей у Переяславі,
перетворивши його з одного будинку з
32 експонатами на найбільший в Україні
історико-етнографічний заповідник просто
неба, де налічується біля 30 тематичних
музеїв, 370 нерухомих пам’яток народної
архітектури, близько 200 тисяч експонатів.
14 — Покрова Пресвятої Богородиці.
День
українського
козацтва.
День
захисника України
28 — День визволення України
від фашистських загарбників. День
автомобіліста
28 — Перехід на зимовий час

ËÈÑÒÎÏÀÄ
9 — День української писемності та
мови
16 — День працівників радіо,
телебачення і зв’язку
17 — Міжнародний день студентів
21 — День гідності та свободи. Собор
святого архистратига Михаїла
24 — День пам’яті жертв голодомору
27 — 155 років
від дня народження
Ольги Кобилянської
(1863-1942),
письменниці,
прозаїка-новатора.
Вона
створила
«цілу енциклопедію
жіночої
душі»:
«Любов
—
то
широке море, що
має свій приплив і відплив, свої вири і
підводне каміння, свої розбурхані хвилі
і свою рівну та чисту поверхню».
28 — Початок Різдвяного посту
(Пилипівка)

ÃÐÓÄÅÍÜ
4 — Введення в храм Пресвятої
Богородиці. Третя Пречиста
6 — День Збройних сил України
7 — День місцевого самоврядування.
День пам’яті св.Катерини
9 — 155 років від
Дня
народження
Бориса
Грінченка
(1863-1910),
письменника,
лексикографа,
літературознавця,
історика, укладача
Словника української
мови:
«Кинути
роботу
для
рідного краю і піти на роботу до
його гнобителів... єсть справжньою
цілковитою зрадою».
13 — Андрія Первозваного
19 — День Святого Миколая Чудотворця
22 — 185 років від дня народження
Марка Вовчка (Марії Вілінської) (18331907),
письменниці,
перекладачки,
єдиної жінки в українській літературі
наприкінці 50-х років ХІХ століття: «Не всі,
голубе мій, в морі топляться — більше
в калюжах», «Розумна голова повинна
вміститися на кожному камінці, який
доля підсуне», «Брехнею світ перейдеш,
та назад не вернешся»

Замовник: Черкаська обласна партійна організація політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна».
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