
Уперше Переяслав згадується 
907 року в договорі князя Олега 
з Візантією. Згодом Володимир 
Великий заклав тут велику фор-
тецю для захисту південних меж 
Русі від кочовиків. Залишки того 
давнього городища Х-ХІІІ сто-
ліття збереглися в районі злиття 
річок Альта і Трубіж. Тут знахо-
дився дитинець. У XVI столітті 
місто отримало Магдебурзьке 
право. Переяславський староста 
Лукаш Жолкевський пожертвував 
тоді кошти для фундації колегіу-
му єзуїтів у Переяславі й передав 

їм свій маєток. Минули славна 
козацька доба і буремні роки Дру-
гої світової, а Переяслав-Хмель-
ницький, з назви якого місцеві 
депутати вирішили прибрати ім’я 
славетного гетьмана, живе своїм 
сучасним життям. Очолює все 
це клопітне господарство міській 
голова Тарас Костін, людина по-
міркована і прагматична, щирий 
патріот свого міста. Він тут на-
родився, для нього це рідна земля і 
батьківщина…

Коли збирався до Переясла-
ва, знайомитися з мером, мені 

говорили, що це містечко якесь 
особливе. Чому ж? – цікавлюся. 
А ось побачиш. І побачив. Як 
тільки проїхали дорожній знак 
«Переяслав-Хмельницький», 
відразу поринаю в якийсь осо-
бливий, затишний світ, у якому 
потопають у зелені будинки, 
чистенькі сквери з різнокольо-
ровими дитячими майданчика-
ми, зручно сплановані вулиці й 
площі, і якась дивна старожит-
ність навкруги – музеї, археоло-
гічні пам’ятки, етнопарк.

Сталася нарешті знаменна цер-
ковна подія, на яку довго чекала 
значна частина суспільства і укра-
їнських вірян. Синод Вселенсько-
го патріархату у Константинополі 
прийняв рішення про надання 
українській церкві автокефалії. 
Виступаючи з цієї нагоди Пре-
зидент Петро Порошенко заявив, 
що Томос про автокефалію – це 
фактично ще один акт проголо-
шення Незалежності України.

«Богу стало так угодно, щоб 
його Всесвятість Вселенський 

Патріарх Варфоломій і Синод 
Константинопольської церкви-
матері сказали омріяне, довго-
очікуване та протягом тривало-
го часу виборюване нами «так!». 
Помісній автокефальній право-
славній церкві України бути. Рі-
шення про надання автокефалії 
вже прийнято, наголошую. Ми 
сьогодні отримали автокефалію, 
і після собору обраний пред-
стоятель Української помісної 
православної церкви отримає 
Томос», – додав глава держави.

Хочеться зазначити, що зна-
чних зусиль в питанні авто-
кефалії доклав, насамперед, 
Президент України. Воно підні-
малось і раніше, але закінчува-
лось на рівні заяв. Порошенко 
довів справу до логічного завер-
шення. Повертається історична 
правда.

До того ж, в результаті архів-
них пошуків виявляється, що 
скоріш за все ніякої передачі 
Київської метрополії взагалі не 
було. Добре відомо, як Москва 
вміє знищувати документи і пе-
рекручувати історію. Так ось, 
віднайшли копії грецьких ори-
гіналів грамот, бо самі грамоти, 
які Синод Константинополь-
ської церкви видав у 1686 році, 
так само загадково зникли, як 
і текст угоди між московським 
урядом і козацькою старшиною 
після Переяславської ради 1654 
року. Століттями ніхто не ба-
чив оригіналів. Грамоти давали 
лише тимчасове право Москві 
ставити митрополита в Києві. І 
тут знову, між іншим, величезне 
питання до вітчизняних істори-
ків – чим вони займаються?

Нагадаємо, що у квітні на 
зустрічі з лідерами парламент-
ських фракцій Порошенко за-
явив, що він та ієрархи УПЦ 
КП та УАПЦ вирішили офіцій-
но звернутися до Вселенського 
Патріарха Варфоломія з про-
ханням про надання автокефалії 

православній церкві в Україні та 
просять парламент підтримати 
це звернення. 19 квітня Верхо-
вна Рада ухвалила постанову 
про підтримку звернення Пре-
зидента, а 22 квітня воно було 
прийняте до розгляду Синодом 
Вселенського патріархату.

У вересні Вселенський патрі-
архат ухвалив рішення надати 
державі право на створення по-
місної церкви. А 11 жовтня, за 
результатами засідання Синоду 
Вселенського патріархату було 
оприлюднене рішення, про те, 
що патріархат продовжує про-
цедуру надання автокефалії 
церкві України. Також Все-
ленський патріархат канонічно 
відновив патріархів Української 
православної церкви Київ-
ського патріархату Філарета та 
УАПЦ Макарія відповідно їх-
нього чину. Крім того, було ска-
совано дію синодального листа 
1686 року, який підпорядкову-
вав Київську митрополію Мос-
ковському патріархату.

Відтепер УПЦ КП і УАПЦ 
є законними і канонічними 
церквами в Україні, і для по-
дальшого отримання Томосу від 
Вселенського патріарха вимага-
ється об’єднання цих церков та 
тої частини УПЦ МП, яка за-
хоче долучитися до формування 
єдиної православної Україн-
ської церкви.

Картоплю в Україні називають 
«другим хлібом» і це абсолютно 
справедливо. Її варять, смажать, го-
тують пюре, начиняють…

Флагман аграрної науки України 
Інститут картоплярства відзначив 
50-ий ювілей. Інститут користується 
заслуженим авторитетом і є флаг-
маном розвитку аграрної науки в 
галузі картоплярства. Біля 70 % 
сортів картоплі у Державному реє-
стрі є авторством саме Інституту. 

Хоча самій установі 50 років, га-
лузь ця почала розвиватися у Немі-
шаєвому набагато раніше. У 1932 
році в селищі було створено дослід-
не поле з вирощування картоплі як 
сировини для спиртової промисло-
вості. Згодом створили селекційно-
дослідну станцію, де проводились 
дослідження з селекції, агротехніки, 
фітопатології, насінництва.

Зараз Інститут картоплярства є 
головною установою з проблем 
картоплярства, яка координує на-
уково-дослідну роботу усіх вищих 
навчальних закладів держави. Сьо-
годні в генетичного банку картоплі 
України нараховується 3016 сортів, 
серед яких 1329 комерційних і 927 

зразків культурних та диких видів. 
А тому нашу українську картоплю 
жодна голландська ніколи не замі-
нить. 

Інститут картоплярства має до-
слідні господарства на Київщині, 
Житомирщині, Волині та в інших 
областях країни. При виведенні 
нового сорту, його випробовують 
у всіх регіонах, а селекціонують 
бараболю аж за 50-ма ознаками. 
При належній технології вирощу-
вання, картопля гарно плодоносить 
до 8-10 років, потім її потрібно за-
міняти. Сьогодні перед науковцями 
стоїть завдання створити сорти, що 
стійкі до сухої погоди. Під час свята 
головні спеціалісти з картоплі при-
ймали вітання, нагороди та приго-
щали гостей.

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

ОДИН РОБОЧИЙ ДЕНЬ З МЕРОМ

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

«Колишніх військових не буває» – 
цю теорію підтверджує ще раз моло-
дий ветеран війни з Київської області 
Дмитро Краслянський. Його життя 
після зони бойових дій в Донецькій об-
ласті у 2014 році пішло зовсім іншим 
шляхом, ніж він планував раніше.

– Все, що сталося зі мною тоді, 
кардинально змінило не лише моє 
життя, а й мене самого. Мій світо-

гляд та усвідомлення багатьох речей, на які 
раніше я не звертав уваги. Все, що відбу-
лося зі мною на війні завжди крокуватиме 
зі мною у житті, – каже Дмитро Краслян-
ський, боєць АТО, котрому лише 28 років.

Дмитро Краслянський родом із Яго-
тинського району, села Сотниківка. Зараз 
проживає у Борисполі. Ще на початку ві-
йни з Росією 23-річний хлопець працював 
вантажником, мав кохану дівчину, як і біль-

шість його од-
нолітків вів ак-
тивний спосіб 
життя. Каже, 
що на Майдан 
тоді пішов за 
покликом серця. Тільки під час тих бурем-
них подій проявився його патріотизм до 
своєї країни.

До Дня захисника України присвячується тим, хто наражаючи себе на смерть 
пішов на фронт заради майбутнього своєї країни. Дмитро Краслянський був одним 
з перших, хто потрапив на непроголошену війну зовсім без військового досвіду.
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НЕМІШАЇВСЬКОМУ 
ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА – 

50 РОКІВ! 

«БОРИСПІЛЬ-АЕРОПОРТ»

У БУЧІ ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ 
В УКРАЇНІ ПЛАСТОВИЙ 
ВИШКІЛЬНИЙ ЦЕНТР

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ОТРИМУЄ АВТОКЕФАЛІЮ!

Початок, закінчення на стор. 3

Початок, закінчення на стор. 5

Тарас Костін, мер Переяслава-
Хмельницького

Дмитро Краслянський, 
ветеран АТО

Початок, закінчення на стор. 2

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Саме таку назву буде мати заліз-
нична станція, яка будується біля 
аеропорту «Бориспіль». Укрзаліз-
ниця вже закінчила процедуру офі-
ційного затвердження назви нової 
станції. 

Потяги до Борисполя курсува-
тимуть за маршрутом «Київ-Паса-
жирський – Бориспіль-аеропорт». 

На станції «Бориспіль-аеропорт» 
вже збудували дві платформи до-
вжиною 114 метрів. Зараз закінчу-
ють укладати гранітними плитами 
покриття платформ. Будівництво 
павільйону майже завершено.

Будівництво залізничної швид-
кісної лінії між Києвом та міжна-
родним аеропортом «Бориспіль» 

продовжується і наближається до 
логічного фіналу. Станом на 16 
жовтня вже укладено 3450 погон-
них метрів колії. Ще залишилося 
змонтувати 498 з урахуванням 
чотирьох стрілок та запобіжного 
тупика. Нагадаємо, загальна про-
тяжність лінії становить 3,7 км. 

Відкриття центру відбулося на свято 
Покрови і День захисника України 
– 14 жовтня, за участю Президента 
України Петра Порошенка та двох 
сотень скаутів. Під час, урочистос-
тей Президент зазначив, що в цьому 
році уряд виділив 10 мільйонів гри-
вень для національно-патріотичного 
виховання.

У рамках відкриття вишкільного 
центру відбулося складання Пласто-
вої Присяги, Служба Божа та освя-
чення центру, екскурсія та пластова 
ватра. 

Пластовий центр – це перший 
інфраструктурний об’єкт для моло-
ді, збудований за час незалежності. 

Відтепер майже 8 тисяч пластунів 
з усієї країни мають сучасно осна-
щений центр, де можуть активно 
проводити дозвілля. Тут створено всі 
умови для комфортного перебуван-

ня: спортивна зала, спальні кімнати, 
пральня. Також є їдальня, простора 
актова зала та бібліотека. Зона ак-
тивного відпочинку та тренувань 
включає мотузковий парк, футболь-
не поле, ватру, спортивні тренажери 
та місце для таборування.

Зараз триває набір працівників, 
які працюватимуть у пластовому 
вишкільному центрі. Вже під кінець 
жовтня пластовий центр у Бучі зустрі-
чатиме перших гостей.

Президент Петро Порошенко і Владика Філарет
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ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ «НОВОЇ ДОБИ»:
Історія та сучасне Згу-
рівського району: ін-
тервю з головою РДА 
Валерієм Мозговим

Міст через річку Бро-
варка: всі подробиці 
капремонту

«Сонце» на Київщині. 
Як в області роз-
вивається сонячна 
енергетика?

Проблеми і перспек-
тиви Яготинського 
району: погляд 
громади
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Розмова наша почалася в невели-
кому, зі смаком обставленому кабіне-
ті керівника міста. Цікавлюся, чи не 
фасадна вивіска все це, наскільки моє 
враження відповідає реальній ситуації 
в місті. І вмикаю диктофон.

– Насамперед маю за честь, що гро-
мада довірила мені на певному етапі, 
дуже не простому, очолити місто. Пи-
шаюсь нашим містом, тому що у нас 
дуже потужна історична платформа, 
такі глибини, що я чим більше про 
щось дізнаюсь, тим більше дивуюсь, – 
каже Тарас Костін. – Потужна у нас 
громада, пласт інтелігенції цікавий. 
Я вірю що ми, наше місто впевнено 
крокує до європейських демократич-
них і загальнолюдських цінностей. 
Я працюю, щоб місто дедалі ставало 
комфортнішим і кращим для життя. 
Звертаюсь до громади аби ми один 
одного поважали, берегли, дотриму-
вались етичних людських норм. Варто 
знати, що демократія – це коли всі до-
тримуються законів, коли всі живуть 
чесною працею. У нас, на жаль, по-
декуди вважають, що демократія – це 
анархія, що хочу, те й роблю.

«НД»: Тарасе Вікторовичу, ви ак-
тивний учасник Майдану. Ось часом 
кажуть: за що стояли, дуже мало змін, 
корупція? Яка ваша позиція, тим більше 
ви зараз керівник міста і знаєте ситуа-
цію краще ніж більшість громадян.

Костін: Не згоден, насправді, змін 
дуже багато. Особливо активні люди, 
які нормально працюють, підпри-
ємці, вони це відчули. А в місцевому 
самоврядуванні просто переломний 
момент був у 2015 році, коли ми по-
чали працювати по новій системі фі-
нансування, коли суттєва частина фі-
нансів пішла на розпорядження міста. 
У нас з’явились кошти, відповідаль-
ність, але й можливості. Ми побачили 
і відчули, що десь на 40 % збільши-
лось наповнення місцевого бюджету, 
і ці гроші можна використовувати на 
інфраструктуру. Зараз ми завдяки цій 
реформі, яку проводить президент і 
уряд, робимо дороги, тротуари, уте-
плюємо школи. Ми вирішили зосе-
редитись на енергозбереженні. Значні 
суми витратили на утеплення шкіл та 
дитсадочків, завдяки чому економія на 
опаленні складає близько 2 мільйонів 
гривень. А зекономив – значить заро-
бив. Тому ми рухаємо енергоефектив-
ність. Дуже великі зміни насправді…

«НД»: У вашому зверненні до громади 
на сайті міста, ви зауважили, що під-
тримка виборців – це аванс, і ви його 
будете старанно відпрацьовувати й ро-
бити для міста максимум можливого.

Костін: Так і є. У нас амбітні пла-
ни з розвитку туризму, тому що міс-
то цікаве, історичне. Хоча інвестори 
поки що не дуже поспішають робити 
вклади у цю міську нішу, в нас є чим 
здивувати туристів. Але туристична 
інфраструктура у нас не дуже добре 
розвинута, наприклад, ми дуже заці-
кавлені аби збудувати декілька готелів. 
Нам цікаво, щоб турист приїжджав не 
на один день, а із задоволенням відпо-
чивав тиждень і витрачав свої кошти 
із інтересом.

Тут варто зробити відступ від нашої 
бесіди з Тарасом Костіним, і сказати, 
що відпочивати у Переяславі можна. 
Чого вартий лише Музей народної архі-
тектури та побуту Середньої Наддні-
прянщини – один з найбільших музейних 
комплексів України. У складі заповід-
ника 371 унікальна пам’ятка історії й 
архітектури, 24 тематичних музеї: іс-
торичний, археологічний, етнографічні, 
технічні. Основний музейний фонд за-
повідника становить понад 170 тисяч 

експонатів! Серед них унікальна архео-
логічна колекція козацької доби, колекції 
стародруків XVI-XVIII ст. та багато 
іншого.

І все це теж турбота міського голо-
ви Тараса Костіна. Тому що насправді, 
значною мірою й від мерів міст зале-
жить вибір напрямку розвитку країни. 
І цей вибір може мати позитивні ре-
зультати завтра-післязавтра, а може 
через десяток-інший років. Як робиться 
цей вибір? В який день приймається пра-
вильне рішення? Важко сказати. Що-
денна і повсякчасна робота мера майже 
не піддається звичайному аналізу. Адже 
кожен з нас бачить тільки свою вузьку 
ділянку роботи, а голові міста потріб-
но бачити «поле бою» цілком. Можливо 
трохи зрозуміти труднощі і турботи 
всіх українських міських очільників допо-
може картина робочого дня саме мера 
Переяслава-Хмельницького.

Тому що Переяслав - це місто освід-
чених людей, і меру доводиться мати 
справу з переважно інтелигентною, 
мислячою публікою, яка все життя 
«своєму навчається і чужому не цура-
ється». 

Костін: З освітою у нас доволі добре. 
Багато учнів наших шкіл виграють на 
олімпіадах різних рівнів, міжнародних 
конкурсах і це приємно. Харчування 
учнів ми забезпечуємо силами міста. 
Як вже казав, працює програма енер-
гозбереження. Середня наповнюва-
ність класів зараз 26 учнів, це досить 
високий показник. В садочках є трохи 
«перенавантаження», у нас в місті їх 6, 
але в принципі цього поки вистачає. 
Будувати немає гострої потреби, тим 
більше, це серйозні інвестиції.

З педагогічним університетом у нас 
прекрасна співпраця і повне порозу-
міння. Ми спільно проводимо найріз-
номанітніші заходи, приїжджають де-
легації, науковці… Університет відіграє 
дуже велику роль у розвитку міста, 
адже до нас приїжджає багато моло-
ді, їх батьки. А дехто потім лишається 
працювати. Завдяки цьому й інтеліген-
ції у нас багато, етичні норми вищі, рі-
вень культури. Щоправда, й вимог до 
влади більше, але так і має бути.

Наступний рік ми плануємо оголо-
сити роком спорту. Тому що це дій-
сно важливо для молоді. Університет 
багато в цьому напрямку робить. У нас 
гарні показники з єдиноборств: джиу-
джитсу, бокс, рукоборство, баскетбол 
на дуже високому рівні, це просто 
перлина наша. Активні громадські ор-
ганізації своїми ініціативами виходять 
на бюджет і ми закладаємо кошти на 
розвиток спорту, створення дитячих 
майданчиків.

Більше дітей стало займатися в 
ДЮСШ і ми додали кілька тренер-
ських посад. Колишній закинутий 
кінотеатр передали громадській орга-
нізації «Пліч-о-пліч», в ній прекрасно 
співпрацюють колишні бійці АТО і 
спортсмени, вони відремонтували зал. 
І тепер там займаються як діти, так і 
хлопці з АТО проходять реабілітацію. 
Багато допомагають у цьому наші ві-
домі земляки, підприємці, меценати.

«НД»: Говорячи про інвестиції, ви 
згадували туризм, а є щось окрім нього?

Костін: Прийшов до нас інвестор 
будувати сонячну електростанцію 5 
мегават. Для нього це електроенер-
гія в мережу за «зеленим» тарифом, 
а для нас – робочі місця. Зараз там 
трава росте, а тепер місто отримає 
гроші за землю. А загалом ми всі ко-
мерційні земельні ділянки виносимо 
на аукціон: торгуйтесь – хто кращі 
умови для міста запропонує. Все 

прозоро і чесно. Все у відкритому 
доступі. У нас і сесії завжди відкриті, 
хто подав заяву – приходить, слухає.. 
До того ж є он-лайн режим, вдома на 
комп’ютері можна все бачити.

«НД»: Як у місті з дорогами, труба-
ми, опаленням? Адже це вічні робочі 
питання…

Костін: Так, це правда. Зараз міня-
ємо водогони. У зв’язку із складною 
процедурою тендерів, процес трохи 
затягнувся. Міняємо аварійні труби, 
приймаємо на баланс, як, наприклад, 
на вулиці Богданова, 2.

Дуже хочемо вчасно розпочати 
опалювальний сезон, бо є робочі 
питання. Зокрема, давно тягнеться 
історія з підприємством «Переяслав-
тепломережа» яким керуємо не ми, а 
обласна рада. Ми просимо – пере-
дайте ж нам на баланс, а вони ніяк. 
Тому кожен сезон ми намагаємось, 
щоби вчасно було тепло в місті, але 
вплинути на цей процес не можемо. 
Хоча, питання нібито скоро має ви-
рішитись, бо така ж ситуація в де-
кількох містах області.

Щодо ремонту доріг, дуже багато 
зроблено. Зокрема від міста до за-
лізничної станції «Переяславська». В 
районі зроблено більше 300 кіломе-
трів автодоріг, це правда компетенція 
райдержадміністрації. І важливо, що 
капітально відремонтують міст через 
річку Броварка в районі села Чир-
ське. Президент України, виступа-
ючі на раді регіонального розвитку, 
обіцяв, що дороги в Україні будуть 
будуватися, і відновлення дорожньої 
мережі буде символом відродження 
України. Ми, місцева влада, ці сло-
ва добре запам’ятали. І ось бачите, 
справді, дороги ремонтуються.

Вільного часу у мера Переяслава Та-
раса Костіна практично немає – така 
робота. Іноді ходить у спортзал, адже 
він колишній спортсмен. Зранку для то-
нусу робить зарядку. З риболовлею якось 
не склалося, втім дуже любить збирати 
гриби. У лісі є можливість подумати, 
побувати в тиші наодинці. В житті 
найбільше цінує порядність і чесність.

«НД»: Впроваджуєте якісь інновації?

Костін: Так, зараз беремо участь у 
проекті електронного самоврядуван-
ня, в ньому 10 міст України. Програ-
ма називається «Вулик» і зараз вона 
на стадії втілення. У нас розпочина-
ється електронний документообіг і 
непотрібних паперів стало набагато 
менше. Я вивчав досвід у Таллінні, 
столиці Естонії, то там навіть ЦНА-
Пів (центр надання адміністративних 
послуг) вже немає: все через Інтернет 
і комп’ютер. В тому числі субсидії – 
заповнюєш персональні дані і довід-
ки приходять на електронну пошту. 
Також намагаємось брати участь у 
різних грантових програмах, тобто 
пробуємо все, що сприяє розвитку 
міста. Окрім того, вивчаємо досвід у 
міст-побратимів, у нас їх багато. За-
раз ведемо переговори з польським 
містом Цешин про обмін спорт-
сменами та інвестиційні проекти. 
Хочемо побрататись з німецькими і 
французькими містами, у них є чому 
повчитись.

«Обрання на посаду мера – це не 
лише кредит довіри, але й висока 
відповідальність за Переяслав. Від 
мене всі чекають ефективних і ре-
зультативних змін, – сказав нам на 
закінчення інтерв’ю Тарас Костін. 
Я вдячний жителям за те, що вони 
не так нас хвалять, як сварять, по-
казуючи цим, чого ми ще не встигли 
вирішити. Я кожен день на вулиці, 
кожен день із людьми. Разом ми 
зможемо змінити наше прекрасне 
місто»

«НД»: Ми хотіли б побажати Тара-
су Костіну успіхів. Щоб він захищав 
своїх земляків і захищав закон, який 
повинен бути вище за все. Мер по-
винен бути чесним і любити місто. 
По суті, йому необхідно бути ліде-
ром не тільки для своєї команди, але 
й для всіх переяславців, людиною зі 
стратегічним мисленням. А ще будь-
якому меру потрібно дуже тонко від-
чувати і розуміти потреби і запити 
жителів, і, якщо хочете, втілювати 
колективну мрію. Думаємо, що Та-
расу Костіну це поки що вдається…

Олег Пустельник
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ОДИН РОБОЧИЙ ДЕНЬ З МЕРОМ

Рясніють вже міста та 
села білбордами з до-
бре відомими та ще не 
знайомими обличчями. 
Всі розуміють – скоро 
вибори. Юридично ви-
борча кампанія ще не 
оголошена, але фактич-
но політики та їх полі-
тичні сили вже активно 

нас намагаються переконати, які вони гарні. 
Вибори – дуже річ важлива, натомість і складна 
водночас. Тим більше, у нас збігається кілька ви-
борів: президентські, парламентські, а потім ще 
до місцевих органів влади. І від того, як люди 
проголосують, залежить наше майбутнє. Тому що 
нам обіцяють, обіцяють і  обіцяють. А часто далі 
слів справи не йдуть. Це звичайний популізм. Та 
перед виборами все-таки треба навчитись не слу-
хати красиві обіцянки, а добряче подумати голо-
вою: а що вони зробили? 

Якщо звернути увагу на ту рекламу, яку може-
мо спостерігати вже сьогодні, то, лідер «Батьків-
щини» Юлія Тимошенко ніби пропонує «новий 
курс України». Який новий? У нас вектор розви-
тку і так часто змінюється від Росії до ЄС, то ж 
можливо вже вистачить? А деякі експерти взагалі 
заявляють, що ця програма – суміш плагіату з 
елементарними економічними помилками. 

Колишній голова Донецької ОДА і відомий 
бізнесмен Сергій Тарута зараз розкручує партію 
«Основа» і пропонує «компроміс». Представник 
«Опоблоку» Олександр Вілкул стверджує, що «їх 
більшість». Ще один представник опозиційного 
блоку, а фактично «Партії регіонів» Євген Му-
раєв, який вийшов з партії «За життя» і створив 
під вибори свою – «Наші люди». Чиї наші? З на-
ближенням виборів цих партій та гасел ставатиме 
тільки більше. Виборці просто почнуть губитися, 
і я їх розумію. Популізм – погана і підступна річ. 
Нам всім обіцяють, обіцяють багато. І як завжди 
переконують, що існуюча влада у нас погана. Але 
ж правда в тому, що й вони були колись владою 
і що вони зробили?   

Коли бачиш обличчя політиків, яких історія вже 
фактично списала або деяких представників пар-
тії регіонів, котрі  бачать себе тільки з Москвою, 
то часом стає погано. Адже дуже швидко ми за-
буваємо ким вони були, і чого вони наробили. В 
парламенті повинні бути представники всіх регіо-
нів, але наша політика, як на мене повинна бути 
одна – сильна, незалежна і європейська Україна. 

Має бути одна чітка і зрозуміла стратегія 
«Україна – потужна процвітаюча держава з євро-
пейськими цінностями», і незалежно від того, яка 
політична сила у керма, цей напрям має викону-
ватись. У нас, нажаль, постійно 1 крок вперед - 2 
назад. Прийшли регіонали – дружимо з Москвою 
та СНД, патріотичні сили – йдемо в ЄС. Має бути 
один свій державний проукраїнський курс. 

Після 2014 року відбулися кардинальні зміни і 
не лише у нас в Україні. Тема війни, армії та обо-
рони будуть домінувати. І це зрозуміло, тому що 
найбільше турбує людей, і є об’єктивною загро-
зою для кожного з нас і держави. Але популісти, 
натомість починають використовувати старі бо-
лючі теми: слабку економіку, соціальний захист, 
корупцію, мову. Ці питання важливі, але в такому 
випадку треба знати й чіткі відповіді щодо їх ви-
рішення. 

Політики зазвичай обирають теми, які розді-
ляють наше суспільство, котре й так не консо-
лідоване. Та їм так вигідно, і вони спеціально 
підніматимуть теми, які сприймає одна частина 
суспільства і не сприймає інша. 

Те, що виборці повинні почути від кандидатів 
– не просто гасла та критика влади, а реалістичні і 
зрозумілі речі: як досягти миру, що робити з Дон-
басом, як нам стати економічно процвітаючими. 

Тому треба добряче думати. Особливо це 
стосується молоді та активної частини населення 
країни. Часом вони аполітичні, зі своїми 
інтересами. Проте, кожен голос, кожна думка 
важливі як ніколи. Якщо ми всі хочемо, щоб наші 
діти та онуки жили у заможній незалежній країні з 
демократичними принципами. 

Михайло Городецький

ПОТРІБЕН 
ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД

Тарас Костін часто проводить прийом 
навіть на вулиці

Міський голова Тарас Костін та Майк Райхель відкрили виставку 
Магдебурзьке право – основа для демократії Європи

На День Незалежності 



ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Війни закінчуються, а скалічені тіла 
і душі – залишаються. Український 
державний медико-соціальний центр 
ветеранів війни у селищі Циблі Пере-
яслав-Хмельницького району – одне 
з небагатьох місць, де ветерани мо-
жуть отримати комплексну допомогу. 
Починаючи з листопада 2014 року, 
спеціалізація шпиталю була розшире-
на. За чотири роки тут пролікувалися 
п’ять  з половиною тисяч бійців АТО.

До лікування пацієнтів тут підхо-
дять комплексно. Директор центру 
Юрій Гріненко переконаний, що 
вилікувати душу не полікувавши 
тіло не можливо. Тому в закладі 
для бійців АТО спершу проводять 
медико-психологічну, а вже згодом 
фізичну реабілітацію. А ще в центрі 
вже понад півроку діє програма з 
соціальної адаптації. Колишній во-

лонтер Алла Борисенко працює за-
ступником директора закладу з пи-
тань бійців АТО. Хлопці називають 
її «мама Алла». А більшість знає за 
позивним «Чонгар».

Свого часу жінка, будучи вагіт-
ною, вивозила з окупованого Криму 
цивільних і військових, возила на 
передову ліки і продукти, а ще за-
ймалася пошуком загиблих і звіль-
ненням полонених. У зоні бойових 

дій на світ з’явилася її молодша до-
нечка Соломія. Тепер у Алли Бори-
сенко трійко діточок.

Зараз Алла Борисенко вже не їз-
дить на фронт, але продовжує допо-
магати колишнім бійцям вже тут, у 
мирному житті: знайти роботу, жит-
ло, відновити втрачені чи оформити 
нові документи. Для колишніх бій-
ців – це дуже важливо. Адже коли 

знімається соціальний тягар, хлопці 
стають більш відкритими і беруться 
за лікування.

Напередодні святкування Дня за-
хисника Вітчизни та Покрови Пре-
святої Богородиці в Українському 
державному медико-соціальному 
центрі ветеранів війни відбулися 
урочистості. Привітати ветеранів 
зі святом приїхали представники 
Переяслав-Хмельницької міської і 
районної ради та адміністрації. Па-
цієнтам і працівникам закладу вру-
чили грамоти й медалі.

Зі святом привітав й уродженець 
славної Переяславщини, заступник 
голови Київської територіальної 
організації політичної партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність», 
Президент благодійного фонду 
«Закон і Честь» Віталій Ярема. Від 
його імені Аллі Борисенко вручила 

Подяку і такі важливі для її роботи 
ноутбук та принтер, його помічниця 
Юлія Логвинюк.

У вітальному слові вона зокрема 
зазначила: «Дорогі наші борці різ-
них поколінь! Для кожного з нас, 
для тисяч і мільйонів родин ви – 
Герої! Бо те, що ми живемо в своїй 
країні – вільній, з якою рахується 
Світ – це велике щастя і це ваша 
заслуга, насамперед».

Вона також побажала всім міцно-
го здоров”я, щастя й злагоди в ро-
динах та миру Україні.

Також для пацієнтів цього дня 
відкрили, на території шпиталю, 
стадіон. То ж на дозвіллі хлопці 
зможуть поганяти м’яча. А закінчи-
лося свято урочистим концертом у 
виконанні артистів Президентсько-
го оркестру України.

Людмила Розвадовська

3НОВА ДОБА

Закінчення, початок на стор. 1

АВТОР...

У ЗГУРІВЦІ 
ВІДНОВИВ РОБОТУ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

ЯПОНІЯ ЗБІЛЬШИЛА 
ІМПОРТ УКРАЇНСЬКОГО 

МЕДУ В 5 РАЗІВ І 
ПРОДОВЖИТЬ ЙОГО 

НАРОЩУВАТИ

– Я часто говорив російською 
мовою, бо це ніби було модно. 
Проте, коли була перша хвиля мо-
білізації, я без повістки і без розду-
мів вирушив до військкомату. Вва-
жав, що моя допомога у боротьбі 
із «зеленими чоловічками» буде 
незамінною на сході, – гарною 
українською розповідає про свої 
тодішні амбіції теперішній інва-
лід І групи Дмитро Краслянський. 
Службу він почав у 72-ій механізо-
ваній бригаді у Білій Церкві.

Життя змінилося за мить…
На передовій Дмитро отримав 

майже відразу тяжкі поранення: 
щільний мінометний обстріл влу-
чив до окопу його роти. Савур-
Могила, що за містом Сніжне в 
Донецькій області, «горіла» від 
вогню «градів» та мін… Без жод-
них життєвих ознак із ранами в 
голові та обох ногах побратими 
вивезли Дмитра разом з іншими 
пораненими хлопцями з передо-
вої. Шлях до лікарні затягся у 
довгих 14-ть годин через неспин-
ні обстріли з боку росіян.

– За цей час я втратив дуже 
багато крові, м’язи пораненої 
правої ноги зовсім відмерли, че-
рез що лікарям довелося її ампу-
тувати, – згадує ті страшні миті 
Дмитро. Спочатку нога, потім 
дві коми і жодних прогнозів на 
життя. Лікарі обласної клінічної 
лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, а 

пізніше й головного військового 
клінічного госпіталю Міністер-
ства Оборони України в Києві, 
боролись за моє життя до остан-
нього, хоча не були впевнені, що 
я виживу.

Життя по-новому. Яке воно?
На початку війни на сході Укра-

їни наші вітчизняні лікарі, звісно, 
не мали досвіду післявоєнного 
лікування військових. Часто без-
надійні хлопці виживали лише 
завдяки іноземній допомозі. Дми-
тру пощастило, бо він потрапив в 

ряди перших, кого 
направили до міста 
Кобленц, що в Ні-
меччині. Тут у лі-
карняній палаті він 
провів більше року.

– Я вижив завдя-
ки диву? Та ні, лише 
завдяки професіона-
лізму та можливос-
тям німецьких ліка-
рів я став на ноги! 
Вони навчили мене 
жити по-новому, 

знову говорити, бачити і відчува-
ти, – розповідає про свій досвід 
закордонного лікування ветеран 
АТО Дмитро Краслянський. – Усі 
процедури, дороговартісні ліки, 
харчування та проживання за кор-
доном оплачувала сторона, яка нас 
приймала.

На лівій нозі я маю штучно на-
рощену 8-ми сантиметрову кістку, 
у голові пластину. За протез на 
ампутовану ногу кошти надійшли 
від українського уряду. Сьогодні 
можу самотужки пересуватися, ра-
дію життю по-новому, бо знаю, що 
живу недаремно, – посміхаючись 
каже Дмитро.

Інвалідність – не перешкода 
активності

Взяти приклад із Дмитра може 
навіть повністю здоровий чоловік: 
відмінне почуття гумору, майже 
щоденні заняття в спортзалі та про-
фесійні танці.

– У спортзалі я займаюсь не для 
забаганки, – без сильних м’язів я 
просто не зможу ходити. Танці в 
моєму житті з’явилися нещодав-
но і зовсім несподівано. Уявляє-
те, мене запросили на паркет до 
КМДА на цьогорічне відзначення 
Дня захисника України! Активно 
готувались із партнеркою до гаря-
чої сальси, – розповідає Дмитро, 
не приховуючи гордості за себе.

Попри спортивну завантаженість 
та відмінний фізичний стан Дмитро 
категорично відмовляється брати 
участь в «Іграх патріотів». Каже, що 
змагатися за місце не в його пріо-
ритеті, спорт в житті має бути задля 
здоров’я та задоволення.

Роздуми про Україну та політику
Побувавши у самому пеклі війни, 

відчувши на собі, на той час, обмежені 
можливості нашої країни Дмитро тим 

не менш, переконує, що не проміняє 
свою Батьківщину ні на жодну най-
успішнішу країну світу.

– Коли я став на ноги в Німеччині, 
то планував повернутись на передову, 
але лікарі тільки посміхались у відпо-
відь на це. Зараз твердо можу сказа-
ти: якщо більше нікому буде, то я без 
жодного сумніву піду воювати за свій 
народ! Любити, захищати свою країну 
та мову мені ніхто не зможе заборони-
ти! – впевнено каже молодий чоловік.

Українців Дмитро порівнює із 
бджолиним роєм, пояснюючи, що 
вони мов бджілки працьовиті. А коли в 
рою трапляється біда – об’єднавшись, 
роблять неймовірні речі.

Щодо політики переконаний, 
що будь-яку владу необхідно добре 
контролювати.

Ольга Піддубна, 
власний кореспондент 

«Нової Доби»

 ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

У жовтні знову 
почав працювати 
Згурівський цукро-
вий завод (ТОВ 
«Краєвид»). Ще в 
цьому році тут пла-
нують перероби-
ти 200 тисяч тонн 
буряка. Як відомо, 
в минулому році 
на підприємстві 
провели модернізацію потужностей з виробництва гра-
нульованого жому і встановили сучасний жомопрес. Як 
повідомив директор з виробництва компанії «Краєвид» 
Василь Харченко, завдяки цьому в 2017 році підприєм-
ство виробило 43 тис. тонн гранульованого жому.

Важливим фактом також є те, що підприємство 
отримало сертифікат на систему менеджменту ISO 
22000:2005 «Система менеджменту безпечності про-
дуктів харчування – вимоги до організацій ланцюга ви-
робництва та поставки». Такий сертифікат поширюється 
на виробництво цукру білого кристалічного, меляси та 
жому.

За 2017 рік завод виробив 22,7 тонни цукру. Зараз 
на підприємстві працює 39 осіб. Середньомісячна заро-
бітня плата – 10621 грн. У першому півріччі 2018 року 
сплачено майже 2 млн. грн. податків.

Постачальниками цукрового буряку на завод є фер-
мерські господарства Згурівського, Переяслав-Хмель-
ницького та інших районів Київської області, а також 
Чернігівщини, Полтавщини, Черкащини.

Завод, за прогнозами фахівців підприємства, буде 
працювати до середини грудня.

Основний вид продукції, що виробляє підприємство – 
цукор-пісок, побічна – жом і меляса.

«Ми бачимо великий потенціал у виробництві грану-
льованого жому та його експорті в країни Східної Азії. 
Окрім цього, наша компанія отримала дозвіл на експорт 
у Китай», – повідомив директор з виробництва Василь 
Харченко.

На ниві цукроваріння Згурівський цукровий завод 
(зараз ТОВ «Краєвид») працює понад 100 років.

Україна за чотири 
роки збільшила поста-
чання меду до Японії 
в 5 разів. Якщо в 2014 
році в цю країну було 
експортовано всього 
19 тонн солодкого про-
дукту, то за підсумками 
2017 року — 96!

Японські компанії і 
далі продовжують вес-
ти перемовини щодо 
збільшення постачання українського меду.

«Через проблеми з якістю, а іноді й фальсифікацією 
китайської продукції, український мед тут припав до сма-
ку», — говорить Андрій Бажин, віце-президент з міжна-
родних питань «Спілки пасічників України». Він зазначив, 
що японці готові купувати нашу продукцію дорожче, ніж 
США або ЄС, хоча й вимоги у них набагато суворіші. Осо-
бливо до параметрів безпеки.

Наприклад, підприємство-експортер і його потужнос-
ті повинні бути сертифіковані за одним з міжнародних 
стандартів харчової безпеки. Крім того, зареєстрованим 
в держоргані, який контролює імпорт продуктів харчу-
вання та медикаментів до Японії. В Україні така компанія 
повинна також мати дозвіл на експорт меду до Японії.

Японським виробникам важливо також познайомитися 
безпосередньо з пасічниками. Це особливість їх ділової 
культури. Більше того, вони не починають роботу з по-
стачальником без проведення власного незалежного ау-
диту.

Є і ще одне — здійснити перевірку партії меду на від-
повідність вимогам японського законодавства в існуючих 
українських лабораторіях неможливо.

Смакові переваги японців також трохи інакші. Вони 
люблять фасований і виключно рідкий мед. Найчастіше 
– світлий, прозорий. Популярний в Японії мікс ріпаково-
го і акацієвого меду. А якщо на етикетці зазначено, що 
він натуральний, тоді продукт цінується ще більше.

Дмитро Краслянський на передовій в зоні АТО

Дмитро Краслянський із своєю дівчиною

Юлія Логвинюк вітає Аллу Борисенко

Директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів 
війни Юрій Гриненко нагороджує учасника бойових дій

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!
РАЗОМ ГЕРОЇ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ



Проїхавши добру сотню кіломе-
трів від столиці, ти ніби потра-
пляєш в інший світ. Тут немає 
метушні великого міста, повсяк-
денного шуму і здається, час пли-
не набагато повільніше. Люди не-
спішно збирають опале листя і 
лагодять паркани. Діти поверта-
ються зі школи, а десь за пасови-
щем веселка п’є воду з річки… Та, 
нажаль, з кожним роком наші села 
старішають: молодь їде працю-
вати до міста з надією там і за-
лишитися. Адже в мегаполісі про-
стіше знайти роботу, отримати 
освіту. І чим далі село від великого 
міста, тим гостріші проблеми.

Аркадіївка – невеликий населе-
ний пункт за більш як сотню кіло-
метрів від столиці. Нині тут прожи-
ває 709 осіб, ще 7 людей живуть у 
вимираючому селі Терлещина, яке 
входить до Аркадіївської сільської 
ради. Основна частина жителів 
пенсіонери. Вони часті гості в міс-
цевому ФАПі (фельдшерсько-аку-
шерський пункт). У когось стрибає 
тиск, у когось проблеми з серцем, а 
тут ще й сезон застудних захворю-
вань розпочався. Кожного потрібно 
послухати, оглянути і, за необхід-
ності, зробити укол чи дати ліки. 
Людмила Іванівна працює тут все 
життя. Скаржиться – важко прово-
дити огляд у холодному приміщен-
ні. Через погану електропроводку 
міні лікарня залишилась фактично 
без світла, є лише в одному кабіне-
ті, а батареї холодні взагалі. Є пи-
тання і з забезпеченням населення 
медикаментами, оскільки в селі 
жодної аптеки, а до Згурівки не на-
їздишся…  

Як лікують сільську 
медицину?

Втім, дійшли руки й до меди-
цини Аркадіївки. Питання функ-
ціонування сільського ФАПу і за-
безпечення ліками жителів села 
стали предметом розгляду районної 
влади. А безпосередньо до людей в 
село приїжджав на зустріч голова 
Згурівської РДА Валерій Мозговий. 

«Ще минулого року, Президент 
України Петро Порошенко під-
писав Закон «Про підвищення 
доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місце-
вості» – сказав Валерій Миколайо-
вич. Він нагадав, що критики мали 

великий сумнів, що Президент роз-
виватиме інноваційну сільську ме-
дицину, як окремий проект. Мов-
ляв, не буде на це грошей. 

«Але гроші знайшли і вони пра-
цюють на людей. На Київську об-
ласть у 2018 році виділено з держ-
бюджету 95 мільйонів гривень на 
будівництво 17 амбулаторій. У 
Згурівці також буде нова сучасна 
амбулаторія» – підкреслив Віталій 
Ярема, заступник голови Київської 
територіальної організації політич-
ної партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», який брав участь у 
цій зустрічі. 

Дорогі дороги

На зустрічі з громадою йшлося 
не лише про сільську медицину, 
адже  проблем в українській гли-
бинці вистачає. Тут, як і в багатьох 
населених пунктах, одна із нагаль-
них – відсутність нормальних до-
ріг. Центром Аркадіївки постійно 
їздять транзитні фури, які розби-
вають асфальт. А на трьох вули-
цях дорожнього покриття і взагалі 
ніколи не бачили. Восени або на 
весні проїхати там просто немож-
ливо.  Опіку над цією проблемою 
взяла на себе райдержадміністра-
ція. На зустрічі голова району Ва-
лерій Мозговий повідомив, що 
РДА визначило перелік найбільш 
важливих і критичних шляхів міс-
цевого значення, які потребують 
першочергового ремонту. Перший 
напрямок – дорога, яка веде на 
Київ через Усівку, Войтове і ви-
конує, насамперед роль автобусно-
пасажирського сполучення. Другим 
напрямком як раз і є дорога, що 
веде через Аркадіївку в бік Черні-
гівщини. Обидві дороги знаходять-
ся в критичному стані і потребують 
негайного ремонту. Траса, яка веде 
в бік столиці незабаром мають за-
вершити і перейти до Аркадіївки. 
Приведенням до ладу доріг займа-
ються підрядник ТОВ «Спецкомп-
лектпостач» та субпідрядник «Ки-
ївбудсервіс».

Захистити… наших за-
хисників

У райцентрі Згурівка пройшла 
важлива зустріч голови РДА з вій-
ськовослужбовцями. Допомоги і 
підтримки потребують ті, хто в хо-
лодних окопах, ризикуючи своїм 

життям і здоров’ям захи-
щав та продовжує боро-
нити територіальну ці-
лісність нашої держави. 
Однак, повернувшись 
додому, бійці потрапля-
ють на інший фронт. 
Важко знайти достой-
ну роботу, не вистачає 
грошей для сім’ї та на 
лікування. Пільги зако-
ном обіцяні, але по фак-
ту не завжди працюють. 
Обговорити нагальні 
проблеми, які сьогодні 

хвилюють наших хлопців та знайти 
шляхи їх вирішення, як раз і зібра-
лися у Згурівці бійці АТО та учас-
ники бойових дій в Афганістані.

Бійці висловлювались відверто: 
про відсутність житла і землю, тому 
що в сільській місцевості вона є го-
ловним багатством. Нині тривають 
судові тяжби за ділянки, які виді-
лили учасникам бойових дій під ве-
дення особистого селянського гос-
подарства у Згурівському районі. 
Проте зараз власники наділів заяв-
ляють про рейдерське захоплення 
землі з боку високопосадових осіб. 
Болючим для чоловіків є питання 
з затримкою «підйомних». Обласна 
програма, яка передбачає виплату 
разової грошової допомоги учас-
никам бойових дій на сході Укра-
їни, наразі не працює. Вже більше 
року ті, хто демобілізувався, отри-
мав поранення в зоні АТО і підпи-
сав контракт на службу не можуть 
отримати обіцяні законом гроші. 

Голова району Валерій Мозговий 
добре знає про ці проблеми, але 
його компетенції не вистачає для їх 
вирішення. Тому ситуація заходить 
у своєрідний глухий кут.  

«Несправедливість якраз і поро-
джує недовіру до влади, – висловив 
свою позицію Віталій Ярема. – Це 
стосується корупційних схем, які не 
припинили свого існування. І бага-
тьох соціальних питань, які в Україні 
вирішуються часом складно».

Проте він додав, що треба розумі-
ти і розрізняти відповідальність гілок 
влади, адже Президент не може від-

повідати за соціальні питання. Це 
робота уряду, зокрема, і профільних 
управлінь. Часто саме на середніх 
рівнях спрацьовує бюрократія і люди 
ображені таким ставленням уосо-
блюють всі проблеми чомусь з Пре-
зидентом.    

В результаті Валерій Мозговий та 
Віталій Ярема пообіцяли розібрати-
ся в даних питаннях і по можливості 
допомогти. 

На кінець зустрічі говорили про 
фізичний розвиток дітей. Справа в 
тому, що у вересні 2018 року на базі 
Згурівської дитячо-юнацької спор-
тивної школи відкрили відділення 
«Бейсбол» в селі Усівка, де запрацю-
вала секція софтболу.

Довідка «НД»: софтбол – це різновид 
бейсболу, в який грають м’ячем, більшим 
та значно м’якшим за бейсбольний. У цьо-
му виді бейсболу свої правила: подавання 
м’яча таке, що знижує швидкість в по-
льоті, а сама гра триває сім інінгів (час-
тина гри) замість дев’яти, як у бейсболі. 
У багатьох бейсбольних країнах софтбол 
– альтернатива бейсболу для непрофесіо-
налів і жінок, адже гра не ставить висо-
ких вимог до фізичної підготовки. 

До останнього часу юні спортсмени 
тренувалися із застарілим споряджен-
ням, яким поділилася Федерація бей-
сболу та софтболу Київської області. 
До того ж, не всім бажаючим його 
вистачало. Кілька днів тому ситуація 
змінилась і тепер діти займаються 
софтболом маючи все необхідне. Але 
про те, звідки ж взялась форма ми на-
пишемо в наступному номері газети.

Людмила Розвадовська

4 НОВА ДОБА

ЗУСТРІЧ З ЛЮДЬМИ – ДОБРА ТРАДИЦІЯ

Сучасний ФАП з телемедициною у селі Боденьки Вишгородського району відвідав  
Президент України

Віталій Ярема уважно слухає фельдшера Людмилу Стасовську в с. Аркадіївка.

Жителька с. Аркадіївка Лариса Захарова звернулась по допомогу в сільраду

Зустріч з учасниками бойових дій у Згурівській РДА

Сучасне обладнання для сільських ФАПів

Зі шкільної лави мені відомо про діалектику. Але 
я не міг собі уявити, що так чітко це явище може 
бути представлено в суспільному житті в ході ви-
рішення одних і тих же проблем.
Зовсім не зразу, а згодом, коли ще 29 вересня 

2018 року пройшла оплакана осінню хода громадян 
України з інвалідністю за «Право на життя». Втім, у 
той день відбувся ще і «круглий стіл». Аналізую оби-
два заходи для людей з інвалідністю, які я особисто 
відвідав поспіль. Спочатку був «круглий стіл», що 
проводився Всеукраїнською громадською організа-
цією «Всеукраїнський парламент працездатних інва-
лідів», і був анонсований агентством «Укрінформ» 
на 11 годину 28 вересня. Обговорювалися важливі 
питання щодо виконання прав інвалідизованих гро-
мадян України в контексті Конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю, а також ролі, місця та значен-
ня традиційних і сучасних громадських організацій 
осіб з інвалідністю у заходах реабілітації та у проце-
сі захисту прав їх членів. Крім того, піднімали про-
блемне питання розподілу державної фінансової 
підтримки громадських організацій осіб з інвалід-
ністю. Ухиляючись від власної оцінки, наведу лише 
кілька коротких цитат з виступів його учасників, що 
краще аніж зовнішній коментар відображають за-
вдання і мету  зібрання.
«Ціллю розвитку молодіжної політики в найближчі 

роки в Україні повинне стати розширення можли-
востей молодих людей з інвалідністю, щоб вони на 
рівні з іншими людьми могли користуватися своїми 
правами та брати активну участь у житті суспільства 
та економіці країни», – наголосила  старший науко-
вий співробітник Державного інституту соціальної і 
молодіжної політики України Олена Галушко. 
«Інваліди – надзвичайно цінна категорія людей для 

нашого суспільства, тому що активність здорового 
населення дуже низька. Суспільство зобов’язане 
сконцентрувати зусилля на створенні системи соці-
ального захисту цієї категорії. Для цього потрібна 
наукова концепція, система формування еліти, яка 
б керувала цим процесом… Це все якісно новий 
напрямок, який покаже приклад здоровому насе-
ленню, що інваліди вирішують найактуальніші пи-
тання», – зазначив Вільям Корнійчук з громадської 
організації «Інтелектуальна Україна». 
«Духовність має стати на перше місце у форму-

ванні суспільства… Чиновники, які не втомлені від 
інтелекту, бояться цього слова і не розуміють духо-
вність, тому що духовність – це не ерудиція, це не 
докторські-кандидатські…», – зауважила представ-
ник Всеукраїнської громадської організації «Інтелек-
туальна Україна» Тетяна Струбчевська.
«Від кого очікує вирішення своїх проблем люди-

на з інвалідністю? – запитує  адвокат Сергій Кири-
ченко, та сам і відповідає. – Перш за все, від свого 
об’єднання. Але об’єднання на сьогодні ці питання 
не вирішують, і здебільшого або не розуміють, як це 
робити, а якщо й розуміють, то ухиляються, маючи 
якусь іншу, невідому для членів організації мету». 
На підтвердження цього лунають слова члена  Гро-

мадської ради Фонду державного майна України 
Олександра Потімкова: «На сьогодні УТОС і УТОГ 
не зацікавлені у збереженні і розвитку виробничої 
сфери. Ця виробнича сфера розглядається як тягар, 
якого потрібно позбутися. Забувається одне із ста-
тутних зобов’язань цих товариств – це працевлашту-
вання та професійний розвиток осіб з інвалідністю». 
А працівник УВП №1 УТОС Людмила Северіна до-
дає: «ЦП УТОС (Центральне правління Українського 
товариства сліпих) зводить різні рахунки з неугод-
ними людьми, які хотіли б і могли б краще них пра-
цювати керівниками…Треба займатися підготовкою 
директорів. Ніхто цим не займається, нікому з ЦП 
УТОС це не потрібно». 
«Захист прав інвалідів  дійсно є необхідним за-

ходом, – вважає  адвокат Сергій Кириченко. – Але  
обраний інструмент у вигляді ходи інвалідів «Право 
на життя», що відбулась 29 вересня на сьогодні не 
викликана наявними проблемами у цій сфері. Акція 
проводиться не тому, що існуючі правові механізми 
не ефективні, адже їх до проведення публічного ма-
сового заходу використано не було… Для проведен-
ня цієї ходи фінансується та організовується звезен-
ня інвалідів з усієї України автобусами і залізницею 
19-ма вагонами. Хода інвалідів пройде Хрещатиком  
до Майдану Незалежності. Далі інвалідів протрима-
ють ще кілька годин на площі. Такий підхід вида-
ється орієнтованим не на захист прав цих людей, а 
швидше на піар». 
Доповнюючи, голова ВГО «Всеукраїнський парла-

мент працездатних інвалідів» Володимир Петров-
ський також зауважив: «Будь-який захід потребує 
серйозного фінансування… Для того, щоб звести 
вагонами, автобусами людей з усієї України, є ко-
шти. А якби ці кошти були направлені на реабілі-
тацію інвалідів або створення безбар’єрного про-
стору, напевно, дуже швидко можна було б досягти 
більшого, аніж цією ходою». Така ретроспективна 
організація заходу Олександру Потімкову нагадала 
часи радянської епохи: «Коли я подивився пропози-
цію підприємствам УТОГ, УТОС взяти участь у цьому 
заході, я згадав Радянський Союз».

Андрій Набатов 
(продовження у наступному номері «Нової Доби»)

ДВІ СТОРОНИ 
ОДНІЄЇ МЕДАЛІ



(Закінчення, початок на стор. 1)

Вселенський Патріархат при-
ступив до надання автокефалії 
Православній церкві України. 
Про це на свято Покрови Пре-
святої Богородиці повідомив 
митрополит Гальський Імануіл. 
А речник Київської патріархії 
архієпископ Євстратій (Зоря) на 
своїй сторінці у Facebook опублі-
кував переклад рішення Синоду. 
Ось воно.

Вселенський Патріархат
Оголошення

Під головуванням Його Всесвятос-
ті, Вселенського Патріарха, Святий 
і Священний Синод зібрався на черго-
ве засідання з 9 по 11 жовтня 2018 
року для вивчення та обговорення пи-
тань порядку денного.

Священний Синод детально та 
тривалий час обговорював церковну 
справу України в присутності Його 
Преосвященства Архиєпископа Да-
ниїла Памфільського та Його Пре-
освященства Єпископа Іларіона Ед-
монтонського, Патріарших Екзархів 
в Україні, та ухвалив після розшире-
ного обговорення:

1) Підтвердити вже прийняте 
рішення про те, щоб Вселенський 
Патріархат приступив до надання 
автокефалії Церкві України.

2) Відновити станом на сьогод-
нішній день Ставропігію Вселенсько-
го Патріарха в Києві, одну з його 
багатьох Ставропігій в Україні, які 
завжди там існували.

3) Прийняти та розглянути про-
хання про апеляцію від Філарета 
Денисенка, Макарія Малетича та їх 
послідовників, які опинилися у схиз-
мі не з догматичних причин, у від-
повідності до канонічних прерогатив 
Константинопольського патріарха 
отримувати такі звернення від іє-
рархів та інших священнослужителів 
з усіх Автокефальних Церков. Таким 
чином, згадані вище особи були ка-
нонічно поновлені у своєму єпископ-
ському або священицькому сані, та-
кож було відновлено сопричастя їхніх 
вірних з Церквою.

4) Скасувати зобов’язання Сино-
дального листа 1686 року, виданого 
за обставин того часу, який надавав 
у порядку ікономії право Патріарху 
Московському висвячувати Київсько-
го митрополита, обраного собором 
духовенства та вірян його єпархії, 
який мав згадувати Вселенського 
Патріарха як свого Першоієрарха 
за будь-яким богослужінням, про-
голошуючи та підтверджуючи свою 
канонічну залежність від Матері-
Церкви Константинополя.

5) Звернутися до всіх залучених 
сторін із закликом утримуватися від 
захоплення церков, монастирів та ін-
шого майна, а також від будь-яких 
інших насильницьких дій та помсти, 
щоб перемагали мир і любов Христа.

Вселенський Патріархат, 
11 жовтня 2018 року
Головний Секретаріат
Святого і Священного Синоду

Що далі?
Головні події тепер відбувати-

муться в Україні. Вселенський па-
тріархат підтвердив намір надати 
автокефалію православній спіль-
ноті України. Про серйозність його 
рішення свідчить і той факт, що 
відкривається постійне представни-
цтво Константинопольського патрі-
архату в Києві – церковною мовою 
«ставропігія». Статус ставропігійної 
отримала Андріївська церква, котра 
перебуває у власності держави.

Тепер УПЦКП, УАПЦ і УПЦ 
МП для отримання Томосу про 
канонічну автокефалію, мають зі-
братися на об’єднавчий собор. Го-
лова УПЦ КП Філарет прогнозує 
його проведення найближчим ча-
сом. На церковному Соборі пови-
нні обрати єдиного предстоятеля і 
надіслати документи у Константи-
нополь. Після цього патріарх Вар-
фоломій матиме усі підстави під-
писати Томос про автокефалію вже 
об’єднаної помісної православної 
церкви України.

Що буде з УПЦ МП
Нічого, власне, й не буде. Окрім 

можливих провокацій з боку мос-
ковських спецслужб. Як служили у 
храмах, так і буде. Владика Філарет 
наголосив на тому, що процес тво-
рення помісної церкви буде мир-
ним, а брати в ньому участь будуть 
винятково ті архієреї УПЦ МП, ко-
трі матимуть на це бажання і власну 
волю. За його словами, ніхто нікого 
не примушуватиме.

Гарантує вільне визначення кон-
фесійної приналежності і Прези-
дент України Петро Порошенко. 
«Я гарантую, що держава Україна 
поважатиме вибір тих, хто вирішить 
залишитися в тій церковній струк-
турі, яка зберігатиме єдність з Ро-
сійською православною церквою. 
Але так само гарантую, що держава 
захистить права тих священиків і 
мирян УПЦ Московського патрі-
архату, які добровільно вирішать 
вийти з-під Москви, щоб разом з 
іншими православними творити 
єдину Українську православну по-
місну церкву», – зазначив Прези-
дент.

РПЦ
Як відомо, Синод Російської пра-

вославної церкви прийняв рішення 
відмовитися від євхаристійного 
спілкування з Константинополем. 
Це означає, що РПЦ розірвала усі 
відносини з Вселенським Патріар-
хатом. Таке вже було в церковній 
історії, коли автокефалію після роз-
паду СРСР у 1996 році отримала 
Естонська апостольська православ-
на церква. Цей конфлікт закінчив-

ся тільки у 2003 році. У випадку з 
отриманням автокефалії УПЦ, на-
пруження, певно, буде тривати ще 
якийсь час. Адже віддавати «своє» 
майно РПЦ так просто не захоче. 
Проте Бог у нас один і найбільше 
залежить від віруючих: треба збе-
рігати спокій, холодний розум і 
справжню віру в Господа.

Довідка «НД» 
Томос (грец. τόμος) — указ, 

окружне послання предстояте-
ля помісної православної церкви 
у важливих питаннях церковного 
устрою. Шляхом надання томоса 
деякій частині «материнської» (кі-
ріархальної) церкви офіційно про-
голошується автономія в управлінні 
або автокефалія. У томосі викорис-
товується урочистіший та повніший 
підпис, ніж в інших патріарших 
указах.

***За даними соціологічної групи 
«Рейтинг», позитивно до надання 
автокефалії українській православ-
ній церкві ставляться 39% укра-
їнців. А третина – 32% громадян 
країни не змогли визначити свого 
ставлення до цього питання. Що-
правда, проводилось опитування у 
травні-червні. Тому напевно, зараз 
показник тих, хто «за» автокефалію 
більший.

Історичні факти 
Представник Константинополь-

ського патріархату, архієпископ Іов 
заявив, що Російська православна 
церква взагалі ніколи не отриму-
вала від Вселенського патріархату 

Томосу про автокефалію. За його 
словами, автокефалія РПЦ взага-
лі вважається самопроголошеною, 
адже митрополита Йону обрали 
у 1448 році в Москві без дозволу 
Константинополя.

«Цікаво підкреслити, що ніколи 
не було обдарування Православної 
церкви в Росії Томосу про авто-
кефалію! У 1589–1590 роках Все-
ленський Патріарх Ієремія просто 
нормалізував ситуацію, піднявши 
цю кафедру на патріаршу гідність, 
при тому, що було дозволено Мос-
ковському архієрею називатися 
«патріархом», за умови, що він по-
винен був поминати патріарха Все-
ленського і вважати його «як свого 
главу і першого», як сказано в гра-
моті», – пояснив архієпископ.

Сходознавець зі Стамбульського 
університету Олесь Кульчинський 
доводить, що існують не лише 
церковні, але і світські документи 
Османської імперії, які підтверджу-
ють, що ніякої передачі Київської 
митрополії від Константинополя до 
Москви не було.

«Були знайдені копії грецьких 
оригіналів грамот, бо самі грамо-
ти… загадково зникли, – розпо-
відає Кульчинський. – Це – копії 
синодальних грамот, опублікованих 
Вірою Ченцовою, які коментують 
богослови, і це тлумачення зараз 
винесене як основне з погляду Все-
ленського патріархату і його бого-
словів. Згідно з цим тлумаченням, 
Україна є на сьогодні канонічною 
територією Вселенського патріарха-
ту, бо грамоти давали Москві лише 
тимчасове право ставити митропо-
лита в Києві».

Також віднайшли світські істо-
ричні документи Османської імпе-
рії. Їх на сьогодні є чотири. Доку-
менти щодо фінансової діяльності 
патріарха Діонісія IV, показують 
підзвітність тодішньої патріархії 
Османській владі, і свідчать: якби 
таке важливе рішення як передача 
Київської митрополії було ухвале-
не, його мали б обов’язково зафік-
сувати, бо йдеться про документи 
канцелярського характеру.

Ось така вона історія – складна і 
заплутана. Втім, рано чи пізно все 
стає відомим. Хочеться вірити, що 
і повернення чи надання автоке-
фалії УПЦ стане лише свідченням 
справедливості.

Олесь Сербін

Символ Константинопольського патріарха Андріївська церква

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій

5НОВА ДОБА

Шановний читачу «Нової доби», ми продо-
вжуємо наш спільний проект із ГО «Інститут 
вивчення проблем Верховенства права», в 
рамках якого ми інформуємо читачів, осо-
бливо із сільських районів Київщини про 
їхні права і обов’язки. Сьогодні ми погово-
римо про оподаткування доходів від прода-
жу самостійно вирощеної сільськогосподар-
ської продукції

Отже, відповідно  до норм пп. 165.1.24 п. 
165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі 
ПКУ) не оподатковуються доходи, отримані 
громадянами від продажу власної сільськогос-
подарської продукції, що вирощена самостійно 
на земельних ділянках, наданих їм у розмірах, 
встановлених Земельним кодексом України для 
ведення:

- садівництва та/або для будівництва і обслу-
говування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або 
для індивідуального дачного будівництва. При 
цьому якщо власник сільськогосподарської про-
дукції має ще земельні частки (паї), виділені в 
натурі (на місцевості), але не використовує їх 
(здає в оренду або обслуговує), отримані ним 
доходи від продажу сільськогосподарської про-
дукції не включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господарства та/або 
земельні частки (паї), виділені в натурі (на міс-
цевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 
гектари. При цьому розмір земельних ділянок, 
зазначених в абзаці другому цього підпункту, а 
також розмір виділених в натурі (на місцевості) 
земельних часток (паїв), які не використовують-
ся (здаються в оренду, обслуговуються), не вра-
ховуються. Якщо ж розмір земельних ділянок 
перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сіль-
ськогосподарської продукції підлягає оподатку-
ванню на загальних підставах.

Під час продажу сільськогосподарської продук-
ції (крім продукції тваринництва) її власник має 
подавати податковому агенту копію Довідки про 
наявність у фізичної особи земельних ділянок за 
формою № 3ДФ. Порядок її видачі затверджено 
наказом Міністерства доходів і зборів України 
від 17.01.2014 року № 32. Така довідка безо-
платно видається громадянам сільською, селищ-
ною або міською радою за місцем їх проживан-
ня в термін протягом п’яти робочих днів з дня 
отримання відповідною радою письмової заяви. 
Серед реквізитів, які повинні міститися у довідці, 
зокрема, вид цільового призначення земельної 
ділянки, розмір земельної ділянки у гектарах 
тощо. Довідка видається строком на п’ять років. 
Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав 
підприємству, яке є податковим агентом, ко-
пію чинної та належно складеної довідки, і дані 
цього документа свідчать про наявність у такої 
фізичної особи права на застосування пільги, 
встановленої пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, 
то підприємство-покупець не утримує податок з 
доходів, що виплачуються за сільськогосподар-
ську продукцію. Однак, слід нагадати, якщо роз-
міри земельних ділянок перевищують норми, 
встановлені Земельним кодексом України, то 
такі доходи включаються платником податку до 
загального річного оподатковуваного доходу, 
підлягають відображенню у декларації про май-
новий стан і доходи за наслідками звітного по-
даткового року та оподатковуються за ставкою 
18 відсотків, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ

Під час продажу власної продукції тваринни-
цтва груп 1-5, 16 та 41 УКТ ЗЕД, затвердженої 
Законом України від 19.09.13 №584-VII «Про 
митний тариф України» (зі змінами та доповне-
ннями), отримані від такого продажу доходи не 
являються оподатковуваним доходом, якщо їх 
сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податкового) року. 
Такі фізичні особи здійснюють продаж вказаної 
продукції без отримання довідки про наявність 
земельних ділянок.

ЯК ПРОДАТИ 
СВОЄ ВИРОЩЕНЕ? 

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
від «Інституту 
вивчення 
проблем 
Верховенства 
права»

 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ОТРИМУЄ АВТОКЕФАЛІЮ



Коли як не влітку найкраще мандру-
вати Київщиною! Поціновувачам кра-
си і таємниць пропонуємо завітати до 
прадавнього села із соковитою назвою 
Медвин (і мед, і вино). Можна з туром 
вихідного дня. А можна й самостійно ви-
найняти у місцевих помешканнях на добу-
дві кімнатку і заблукати серед запашних 
трав, мальовничих пагорбів і цілющих 
криниць.

Найкраще їхати до Медвина власним 
транспортом. Легко дістатися й ав-
тобусом із Богуслава. А як знайти гору 
Тотоху чи Медвин дуб – вам розповість 
кожен зустрічний. Люди у Медвині щирі, 
відкриті, сердечні. Справжні.

Як рятували Медвин дуб
Перше, що показали мені – це Мед-

вин дуб. Ніхто достоту не знає, скільки 
років цьому крислатому красеню, що 
росте між давніх могил на одному з 
семи кладовищ села. Припускають, що 
вага його майже 600 т. Він справді на-
гадує кремезного діда-старійшину з усе 
ще кучерявим чубом. Ріс собі тай ріс, 
аж доки в 90-х роках минулого століття 
в крону не влучила блискавка, тож по-
чав всихати. Добрі люди звернули увагу, 
що дуб-патріарх занедужав і вирішили 
порятувати. 2009 року тодішній сіль-
ський голова Петро Листопад звернувся 
до природохоронців.

– Відповідні комісії обстежили дере-
во, склали акт, що необхідно для по-

рятунку, – розповів «НД» Олександр 
Листопад, секретар Медвинської сіль-
ської ради і колишній учитель історії. – 
Невдовзі Медвин дуб включили до реє-
стру природної й історичної спадщини 
України. На його порятунок виділили 
кошти з бюджету Київської області. 
Упорядкували територію довкола, стов-
бур обробили спеціальною речовиною 
та закріпили сіткою. Минулого року 
довелося встановити й підставку під 
гілля. Висота дуба сягає до 25 метрів, а 
стовбур з шестиметровою окружністю.

Медвин – дуже давнє поселення. 
Один з археологічних скарбів – панцир 
білогрудівської культури, знайдений тут 
на початку 20-го століття, зберігається в 
Ермітажі. Медвинці кажуть, що й досі 
на полях поблизу села можна знайти 
«послання» з трипільської та скіфської 
доби.

– Не так давно у нашому селі від-
бувалися розкопки трипільського по-
селення, – згадує Олександр Листопад. 
– З деякими знахідками можна озна-
йомитися у сільській бібліотеці, де вони 
зараз демонструються. Переважно це 
залишки кераміки.

До 1917 року в Медвині жили 12 ти-
сяч осіб. Тепер – трохи більше 4 тисяч. 
Під час Голодомору за різними даними 
загинули від 2 до 4 тисяч людей. Є Кни-
га пам’яті з іменами тих, кого вдалося 
відновити, але далеко не повна. У моєї 
бабусі, наприклад, з родини у 8 осіб ви-
жила тільки вона одна.

Медвинська республіка
Ґрунтова дорога, петляючи між не-

ймовірно мальовничими пагорбами, що 
нагадують Подільські Товтри, на яких 
буквально «лежать» хмари, привела 
нас до особливого місця. Потрапивши 
сюди, ви доторкнетеся до живої історії 
цілої української нації. Маленький міс-
точок через колись широку річку Хоро-
бра прокладений до першої кринички 
з цілющою водою, що має присмак за-
ліза. Трохи оддалік звідси побачите ви-
сокий дерев’яний хрест, а під ним імена 
79-ти медвинських юнаків, котрих на 
цьому місці порубали шаблями більшо-

вики Будьонного за те, що вони не хоті-
ли коритися «червоному чоботу».

– Ми перебуваємо на тому місці, яке 
знаменувало закінчення Медвинського 
повстання і кінець Медвинської рес-
публіки, – оповідає пан Олександр. – 
1919-1920 роки минулого століття для 
України були складними – влада міня-
лася раз по раз: Центральна Рада, геть-
манат, директорія, більшовики, німці. 
Більшовики приходили у село Медвин 
5 разів. 1920 року, коли з’явилися вчет-
верте, обклали селян дуже обтяжливим 
продподатком «на благо» їхньої влади. 
Напередодні Спаса, 17 серпня, зайшов 
червоний загін і озвучив вимоги. На 
прохання селян до представника про-
дзагону говорити українською мовою, 
той відповів, мовляв, ми з вас цю пет-
люрівську дур виб’ємо і змусимо вчи-
ти нашу більшовицьку російську мову. 
Коли він поїхав, 18 серпня селяни під-
няли повстання. За ніч був сформова-
ний революційний штаб, а 19 серпня 
проголошена Медвинська республіка. 
Представників продзагону, які зали-
шалися в селі, та трьох місцевих, котрі 
підтримували гнобителів,заарештували і 
стратили.

Медвинську республіку більшовики 
розгромили у жовтні 1920 року: стяг-
нули війська, спалили дві третини села, 
дуже сильно його пограбувавши. Біль-
шовики взяли в заручники 80 хлопців 
віком від 18 до 35 років. Для того, щоб 
показати селянам, що з ними буде, коли 
посміють виступити проти більшовиць-
кої влади, заручників вивели за село і 
порубали шаблями. Це сталося в ніч 
на Покрову. Уцілів лише один з них, 
якому вдалося втекти. І саме вночі на 
Покрову на всіх 7 кладовищах Медви-
на селяни таємно ховали своїх рідних…
Пізніше на цьому місці насипали кур-
ган та встановили камінь. У 1990-х ро-
ках, коли почали відновлювати білі сто-
рінки історії, встановили і дерев’яний 
хрест. Щорічно, 13 жовтня, у Медвині 
відбувається панахида і вшанування ге-
роїв Медвинської республіки.

Дехто з рідних знає, де поховані на 
кладовищах ці хлопці. А взагалі про це 

було не прийнято говорити, оскільки 
комуністи не полишали пошуків при-
четних до Медвинського повстання аж 
до 60-х років.

Місце сили – гора Тотоха
Буквально за метрів 200 від місця 

страти медвинських юнаків почина-
ється стежка, що веде до гори Тото-
ха. Зараз це вже справжня туристична 
перлина Медвина. На Тотоху прагнуть 
потрапити й вервечки езотериків, і 
просто любителі незвичайного. Місця 
фантастично мальовничі, так що дивом 
дивуєшся, чому у липні тут не видно 
художників з мольбертами. Тиша, роз-
кішний букет трав, якась невимовна 
велич і спокій.

Гору Тотоха називають місцем сили, 
енергетичним пупом, порівнюють з 
Алтаєм та Тібетом. Пишуть, що тут 
струмує особливо сильний потік енергії 
землі, який сприяє творчим людям та 
зцілює. Так це чи ні – кожен має пра-
во і можливість відчути на собі. І схо-
же, бажаючих не бракує. Бо на самому 
вершечку Тотохи стоїть невелика біла 
арка, ніби означуючи центр цього міс-
ця. А на землі під нею залишки якихось 
ритуальних дійств у вигляді дрібних мо-
нет. Такі ж земляні круги містяться й 
довкола. Обабіч встановлені дві широ-
чезні дерев’яні лави: на таких не те що 
посидіти, а виспатися можна. Метрів за 
20 – три флагштоки: прапори України, 

Медвина і тризуб. А поруч кілька дерев, 
обвішаних пістрявими стрічечками – 
слідами тих, хто, вочевидь, загадував за-
повітні бажання на горі Тотосі.

Чому Тотоха? Одні кажуть, що назва 
походить від імені єгипетського бога 
місяця Тота, інші виводять її від тюрк-
ського слова «тотоха» – особливий. До-
бре це чи не дуже, що вже утворився 
туристичний бренд під назвою «гора 
Тотоха», але в селі бракує зелених садиб 
та іншої туристичної інфраструктури. З 
одного боку, хто хоче побачити Тотоху, 
залишиться задоволеним. Кому ж по-
трібні міські зручності – то з цим тут не 
дуже. На цих чарівних пагорбах завжди 
зберігатиметься прадавня замріяна тиша.

І знайте: з Медвина будете їхати з від-
чуттям невідкритої таїни та бажанням 
повернутися ще і ще…Щасливих подо-
рожей!

Ольга Дубовик. Фото автора

6 НОВА ДОБА

Український інститут національної 
пам’яті у звязку з цим проводить масш-
табну інформаційну кампанію на ви-
конання  Указу Президента. У рамках 
кампанії інститут проводить всеукра-
їнські та міжнародні заходи: відкриття 
виставки «Україна 1932-1933. Геноцид 
голодом», проведення міжнародного фо-
руму «Україна пам’ятає – світ визнає!» в 
Києві у листопаді 2018 року, поширення 
соціальної реклами та брошур про Голо-
домор.

Також інститут розробив і запустив 
веб-сторінку «85-ті роковини Голодомо-
ру», де публікується інформація про за-
ходи, що відбуваються в Україні та світі 
з ушанування пам’яті жертв Голодомору.

«Запали свічку пам’яті»

Масштабна міжнародна акція «За-
пали свічку пам’яті» розпочалася ще 1 
вересня в Києві і протягом 85-ти днів 
проходитиме у 85 куточках світу. Під 
час меморіальних заходів, які відбува-
тимуться в приміщеннях українських 
посольств та консульств та інших зна-
кових місцях, пов’язаних з Україною, 
учасники запалюють символічну свічу 
пам’яті та зачитують 85 імен дітей, які 
загинули під час Голодомору. 

За перебігом акції можна стежити 
на веб-сторінці «85-ті роковини Голо-
домору» (https://85holodomor.in.ua/). 

Тут на інтерактивній карті світу свіч-
ками позначені міста, де вже відбулися 
міжнародні вшанування пам’яті жертв 
Великого голоду.

Міжнародна акція була ініційована 
Світовим Конгресом Українців. Її під-
тримали Міністерство  закордонних 
справ України, Український інститут 
національної пам’яті та Національний 
музей «Меморіал жертв Голодомору».

Молодь Саскатуна 
вшанувала пам’ять 
жертв Голодомору

 
Наприкінці вересня Міжнародна 

акція «Запали свічку пам’яті» відбу-
лася в українській двомовній школі в 
місті Саскатун (провінція Саскачеван, 
Канада).

Під час вшанування учасники акції 
зачитали імена 85-ти дітей, які у 1933 
році не пішли до школи, не змігши 
пережити Голодомор. Ще раніше між-
народна акція «Запали свічку пам’яті» 
пройшла в канадських Едмонтоні та 
Вінніпезі. У Торонто – найбільшо-
му місті Канади – відкрили меморі-
ал жертвам Голодомору. У офіційній 
церемонії відкриття меморіалу взяли 
участь, зокрема, мер Торонто Джон 
Торі, глава МЗС Канади Христя Фрі-
ланд і перший віце-прем’єр-міністр 
України Степан Кубів. А Філадельфія 
оголосила листопад «Місяцем пам’яті 
жертв геноциду українців». Ще одне 

місто, столиця штату Міннесота Сент 
Пол, офіційно приєдналося до вшану-
вання 85-х роковин Голодомору. Мер 
міста Мелвін Картер видав Проклама-
цію, яка встановила 28 жовтня 2018 
року Днем вшанування пам’яті жертв 
цієї трагедії.

Довідка «НД»
Голодомор – акт геноциду укра-

їнського народу, здійснений керів-
ництвом ВКП(б) та урядом СРСР 
у 1932-1933 роках, шляхом орга-
нізації штучного масового голоду, 
що спричинив загибель мільйонів 
українців у сільській місцевості на 

території Української СРР та Куба-
ні з метою придушення українсько-
го національно-визвольного руху і 
фізичного знищення частини україн-
ських селян.

Визнання Голодомору 1932-1933 
років геноцидом українського наро-
ду законодавчо закріплено Законом 
України “Про Голодомор 1932-1933 
років в Україні”, ухваленим Верховною 
Радою України 28 листопада 2006 року.

Постановою Апеляційного суду 
Києва від 13 січня 2010 р. Сталіна, 
Молотова, Кагановича, Постишева, 
Косіора, Чубаря, Хатаєвича визнано 
винними в організації Голодомору.

Олег Пустельник

УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ – СВІТ ВИЗНАЄ!
В цьому році сумна дата – 85 річниця Голодомору. Україна і світ вшановуватимуть пам’ять  

мільйонів жертв Великого Голоду 1932-1933 років. 

Мапа регіонального розподілу втрат населення під час Голодомору

Арка на горi Тотоха

Дуб-велетень у с. Медвин

Гора  Тотоха

Акція «Запали свічку пам’яті»  в українській школі в місті Саскатун 

МЕДВИНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ГОРА ТОТОХА І ДУБ-ПАТРІАРХ
КИЇВЩИНА ТУРИСТИЧНА



Інтенсивне використання Дніпра, особливо 
з початку XX століття, призвело до появи цілої 
купи серйозних екологічних проблем. Над-
мірне ручне регулювання річкової системи, що 
включає шість водозбірників у головному руслі 
та понад 500 дрібних дамб і водовідводів, для 
виробництва електроенергії та забезпечення 
підприємств, нанесли непоправну екологічну 
шкоду. Гідротехнічні споруди поступово стають 
невигідними через брак фінансування, і це в 
перспективі, може спровокувати техногенну ка-
тастрофу. Дніпро фактично перестає бути по-
вноціною річкою, бо внаслідок зменшення над-
ходження води з притоків «ревучого», затримки 
течії, а також забору води для господарських по-
треб міст, водність річки зменшилася десь на 20 
відсотків. 

Колосальну шкоду Дніпру, окрім усього, за-
вдає грубе порушення правил забудови та 
використання охоронної прибережної зони. 
Останніми роками «самообслуговування» при-
бережної території, особливо на Київщині набу-
ло масового характеру. Це призводить не тільки 
до підмивання берегів, руйнування берегової 
лінії, але інколи до зміни русла, дна, біоресурсів, 
погіршення якості питної води. Величезні дамби, 
які наче кільцем опоясують Дніпро у Бориспіль-

ському районі Київщини, в районі сіл Вишеньки, 
Проців, Вороньків, створюють заболочені, оче-
ретяні заливи, які, подекуди «старанням» місце-
вого населення перетворюються на смітники. 
Раніше крім захисту луками, існувала система 
шлюзів, що спрямовувала надлишкові води на 
сільські луки й пасовища. Це рятувало від підто-
плення села і Київ.

«Після появи котеджів все різко змінилося, 
– розповідає один з місцевих жителів Іван Пе-
трович. – Штучне звуження берегів і русла при-
зводить відповідно до підвищення рівня води. А 
оскільки дамба доволі низька, то весняні потоки 
ідуть на Вишеньки». 

Тривогу жителів Вишеньок та інших сіл мож-
на вважати перебільшенням. Втім, іншої думки 
фахівці. Представники Інституту водогосподар-
ських екологічних проблем переконані, що по-
страждати можуть не тільки Вишеньки, а й ліво-
бережна частина Києва. Вони зазначають, що у 
зв’язку з численними намивами та забудовами, 
проходження річкової води сильно зменшилося. 
Колись Дніпро за секунду «пропускав» 23000 ку-
бометрів води, то тепер приблизно 600. А решті 
просто нікуди подітися...

Загрози підтоплення село Вишеньки вже пере-
живало. Пригадую у 2005 році вода доходила 
до подвір’їв на вулиці Придніпровській. Поки 
що від весняної повені потерпають здебільшого 
дачники. Часом їх машини глохнуть прямо на 
затопленій дніпровській дамбі. Як поведе себе 
Дніпро наступної весни поки не знаємо. Навіть 
спеціалісти Гідрометцентру точних прогнозів з 
цього приводу не дають. А у Держводгоспі на-
віть збиралися підготувати проект постанови для 
Кабміну про впорядкування використання та 
охорону водних ресурсів у заплаві річки Дніпро 
від гирла Десни до Стугни. Проте далі намірів 
справа не зрушила.

Найближчим часом і просто ситуацію не змі-
нити. Тут потрібна комплексна програма, а голо-
вне – бажання. А поки маємо, те що маємо.   

Ольга Піддубна 

ДНІПРО ТРЕБА РЯТУВАТИ

Вже протягом трьох з по-
ловиною десятиліть картинна 
галерея тішить, дивує і радує 
прихильників та шанувальни-
ків мистецтва. Практично, з 
дня заснування вона стала од-
нією з візиток райцентру, його 
культурним надбанням. 

Зустрічали гостей свята у 
мальовничому парку, на ліво-
му березі озера Супій, перед 
галереєю, яка розмістилась 
у двоповерховому кам’яному 
будинку, що залишився від 
колишнього палацу графа Ки-
рила Розумовського та князів 
Рєпніних. Також привітно зу-
стрічає відвідувачів й улюбле-
на альтанка Тараса Шевченка, 
яка понині стоїть у парку, і 
флігель, у якому він жив у 1843 
році. В ньому тепер знаходить-
ся музей, що так і називається 
«Флігель Тараса Шевченка». 

Всі учасники урочистого 
творчого зібрання мали змогу 
відвідати 14 виставкових залів, 
розміщених на двох поверхах 
галереї. Тут водночас можна 
експонувати майже 300 поло-
тен та інших художніх творів. 
Гостинна господарка Ольга 
Черниш розповіла присутнім 
на святі про всі здобутки, яки-
ми сьогодні пишається музей-
ний заклад, про нові знайом-
ства з талановитими митцями, 
а також познайомила гостей з 
майбутніми проектами та пла-
нами. У затишному виставко-
вому залі, у колі справжніх ша-
нувальників мистецтва лунало 
стільки добрих і прекрасних 
вітань і побажань, що перека-
зати всі просто неможливо. Та 
це й не дивно, адже кожен, хто 
завітав сюди хоч раз, вже не 

може оминати двері цього хра-
му мистецтва.

В залах картинної галереї 
широко представлені твори 
українського мистецтва – жи-
вопису, скульптури, графіки, 
декоративного мистецтва, ста-
ровинні ікони, вироби з кера-
міки, скла, різьби по дереву. В 
тому числі тут можна побачити 
самобутні твори майстрів саме 
Яготинського району. В кіль-
кох залах – полотна народних 
художників СРСР М. Гущенка, 
Т. Яблонської, М. Дерегуса, С. 
Григорєва, С. Шишка та на-
родних художників України І. 
Їжакевича, А. Монастирсько-
го, А. Пламеницького, В. За-
башти. 

Втім, мабуть, найбільш при-
ємне враження залишають по 
собі твори народної художниці 
України Катерини Білокур, її 
немеркнуча спадщина, що дав-
но стала національним мис-
тецьким скарбом. Дивуєшся 
вкотре, як неосвічена жінка-
селянка через любов і спосте-
реження природи та наполе-
гливу працю змогла самотужки 
оволодіти висотами маляр-
ського мистецтва, і по праву 
вважається славою та гордістю 
української художньої культу-
ри. Тільки тут починаєш розу-
міти, як в її глибоко поетичних 
картинах струменіє любов до 
рідного краю і щире захоплен-
ня його неповторною красою. 
У Яготинській картинній га-
лереї, до речі, представлене 
найбільш повне зібрання робіт 
Катерини Білокур – більше 
70-ти: живопис, акварель, гра-
фіка, ескізи, начерки, етюди, 
ранні та незакінчені роботи. 

Серед численних відвідува-
чів, які захоплюються перли-
ною Яготинського краю, багато 
видатних людей. Неодноразово 
картинну галерею відвідував 
Олесь Гончар. Ось слова з його 
останнього запису в Книзі від-
гуків: «Не раз дивились тво-
ри Катерини Білокур і не раз 
переконались, що тут, у Яготи-
ні, промовляє до людей поетич-
на душа України, її мистецький 
Геній. Дякуємо оберігачам му-
зею, людям достойним Богда-
нівської чарівниці. Живіть! Кві-
туйте!» 

Оригінальне, неповторне 
обличчя Яготинської Картин-
ної галереї створює самобутня 
творчість художників Яготин-
ського краю. В їх роботах ви-
світлюється історія рідного 
краю, оспівується фізична і ду-
ховна краса людини, з любов’ю 
зображуються чудові краєвиди.

Вітаючи присутніх з ювілеєм, 
перший заступник голови Яго-
тинської райдержадміністрації 
Тетяна Сухенко наголосила, 
що жителі району пишаються 
тим, що Картинна галерея є 
однією з найкращих районних 
картинних галерей України і 
має статус відділу Яготинського 
державного історичного музею. 
Вона щиро подякувала праців-
никам галереї за щоденні творчі 
зусилля, спрямовані на дбайли-
ве збереження та популяриза-
цію самобутнього спадку рідно-
го народу. Адже саме завдяки 
їхнім зусиллям музейний заклад 
є безцінним джерелом пізнання 
та долучення до культурно-іс-
торичних цінностей і духовних 
реліквій. Квіти, подарунки, 
щирі вітання, спогади, поба-
жання, творчі виступи, – таким 
був святковий осінній день.

Сьогодні Яготинська Кар-
тинна галерея відома далеко за 
межами району. Щороку вона 
приймає десятки тисяч відвід-
увачів, серед яких гocтi з різних 
куточків нашої держави та на-
віть із-за кордону. Працівники 
закладу організовують численні 
виставки, проводять масові за-
ходи різноманітного характеру. 
Музейний заклад став справ-
жнім центром культурного жит-
тя району.

Анатолій Саса 

В ЯГОТИНІ БУДЕ ТЕПЛО

ЯГОТИНСЬКІЙ 
КАРТИННІЙ ГАЛЕРЕЇ – 35!

7НОВА ДОБА

Наприкінці вересня у Яготині відбуло-
ся засідання 34-ої сесії районної ради. На 
ній розглядали важливе робоче питання з 
опалення. Стосується воно котельні Яготин-
ської центральної районної лікарні, котра 
обігріває, власне й лікарню, і ще декілька 
об’єктів міста. Здавалось б, важливе питан-
ня для міста і району, і нема чого тягнути 
із прийняттям рішення. Проте партійна при-
належність для деяких депутатів важливіша 
ніж здоровий глузд, і вони намагаються пе-
ретворити сесію на фарс аби тільки вийшло 
по-їхньому. 

Під час обговорення вищезазначеного питан-
ня заступник голови Яготинської районної ради 
Олександр Усенко запропонував передати ко-
тельню Яготинської ЦРЛ на баланс комуналь-
ного підприємства «Яготинтепломережа». Мета 
такої «дивної» пропозиції практично означала 
зрив початку опалювального сезону. Для чого 
це робити? Тим більше, що безпосередньо 
директор «Яготинтепломережі» Олег Форостя-
ний заявив, що в даний момент не може взя-
ти вказану котельню на баланс у зв’язку з тим, 
що немає часу на її технічне переобладнання. 
Нагадаємо, протягом опалювального сезону 
2017-2018 рр. котельня працювала на твердо-
му паливі.

Реально оцінивши ситуацію, оскільки по-
годні умови не дають можливості в часі довго 
розкачуватися, голова постійної депутатської 
комісії з питань соціально-економічного роз-
витку, підприємництва, транспорту та зв’язку 
Олександр Нікітченко, якому не один рік до-
водилося вирішувати проблеми, пов’язані з по-
чатком опалювального сезону, підтримав ди-
ректора «Яготинтепломережі» і запропонував 
єдиний правильний вихід – оголосити конкурс 
для передачі котельні в оренду. Проте, незва-
жаючи на логічні аргументи Усенко закликав 
не підтримувати питання передачі котельні в 
оренду. Частина депутатів, зрозумівши, що їх 
використовують у передвиборчій боротьбі, яку 
районна організація партії «Батьківщина» на 
чолі з Віктором Грицаєм, давно веде повним 
ходом, залишили сесійний зал. В результаті рі-
шення так і не прийняли. Оголосили перерву 
на тиждень.

Друге засідання у продовження сесії зно-
ву розпочалося з порушеннями регламенту. І 
одразу ж каменем спотикання стало питання 
про початок опалювального сезону в районній 
лікарні. Голова Яготинської районної ради Ві-
ктор Грицай і його заступник Олександр Усенко 

знову почали переконувати депутатів, що тіль-
ки підприємство «Яготинтепломережа» зможе 
забезпечити в цьому сезоні нормальний тем-
пературний режим у лікарні. І знову керівник 
тепломережі району Олег Форостяний заявив, 
що його підприємство не зможе у такий корот-
кий термін переобладнати котельню під вико-
ристання блакитного палива, тобто газу. Таке 
рішення ляже додатковим тягарем на місцевий 
бюджет. Після довгих дебатів, 25 із 26 присут-
ніх на сесії депутатів все-таки проголосували 
за єдино правильне рішення: надати дозвіл 
райдержадміністрації на передачу в оренду ко-
тельні Яготинської центральної районної лікар-
ні на конкурсній основі. Абсолютна більшість. 

Постає логічне питання – чому так сталося? 
Саме в ті дні, коли зима на носі, і коли лікарі й 
пацієнти сподіваються, що минулорічна ситуа-
ція з опаленням у Яготині не повториться, і міс-
то не гримітиме на всю Україну. Нагадаємо, у 
2017 році навіть уряд змушений був розгляда-
ти питання про безвідповідальність яготинських 
керівників. 

Тут треба нагадати, що свого часу, у 2014 році, 
коли на посаді голови Яготинської РДА перебу-
вав нинішній голова райради пан Грицай, саме 
він ініціював питання передачі котельні ЦРЛ в 
оренду підприємству «УкрСпецТепло». А останнє 
протягом всього періоду по нинішній день не за-
безпечувало температурного режиму в районній 
центральній лікарні. Проте це чомусь зовсім не 
хвилювало тодішніх керівників району. Тож ціл-
ком закономірно, що нинішня адміністрація ра-
йону порушила питання щодо передачі котельні 
в оренду такому підприємству, яке зможе її утри-
мувати і давати тепло в лікарню. 

Жителі Яготина і району, здається, давно вже 
розібралися «хто є хто» у владі. А ми сподіває-
мось, що в Яготині буде тепло. 

Володимир Гончар  

 Підтоплення у Бориспільському районі Київської області.

Яготинська райдержадміністрація

Картинна галерея м. Яготин

Зала творчості Катерини Білокур у Яготинській картинній галереї

Нещодавно Яготинський район відзначив 35-у річницю з дня 
відкриття у райцентрі Картинної галереї. На свято завітало багато гостей 
з різних куточків країни, які мали бажання висловити вітання та подяку 
нинішнім та колишнім працівникам галереї. Адже саме тут постійно 
вирує творче життя: відбуваються зустрічі, презентації, виставки, які 
згуртовують молодь та людей, небайдужих до мистецтва. Яготинську 
Картинну галерею відкрили у 1983 році, і вона є однією з найкращих 
районних картинних галерей України. 



Середина осені — це аж ніяк не час 
відпочинку для городників і садівників. 
Ще багато варто зробити, щоб підготу-
ватися до зими. Тому роботи в саду і на 
городі в жовтні вважаються підготовчим 
етапом перед настанням холодів.

У саду
Прийшов час зайнятися збором піз-

ніх сортів груш і яблук. Їх перебирають 
і готують до зберігання. Для цього їх до-
бре просушують, укладають в дерев’яні 
ящики. Якщо на дереві виявилися гни-
лі або зіпсовані плоди, їх також зрива-
ють і спалюють разом з опалим листям.

У жовтні роблять також посадку ку-
щів. Є кілька особливостей при посадці 
деяких культур:

- кущ чорної смородини необхідно 
садити під нахилом, а коріння закопу-
вати в грунт на 8 см;

- кущі агрусу садять прямо і погли-
блюють коріння на 6 см.

Час закінчити обрізку малини. Паго-
ни потрібно акуратно пригнути до зем-
лі, закріпити і вкрити. У цьому випадку 
можете не хвилюватися за малинник, 
він чудово перенесе морози.

Кущі агрусу і смородини необхідно 
підгорнути шаром грунту на 12 см і 
прикрити нетканим матеріалом.

Якщо грядка з полуницями розташо-
вана на височині, то її теж потрібно за-
хистити від холодів. Кущики вкривають 
тирсою, стружкою або ялиновим гіллям 
шаром близько 15 см.

У винограднику
У жовтні урожай винограду вже 

практично зібраний і настає час боро-
тися із захворюваннями і шкідника-
ми. Виноградник необхідно обробити 
відповідними препаратами. Молодняк 
треба вкрити лапником або торфом. 
Старі лози обрізають, висушують і спа-
люють. Решту лози укладають в невели-
кі вириті канавки.

На городі
Збір капусти
Поки не настали сильні морози, 

маємо встигнути зібрати качании піз-
ньостиглої капусти. Прибирати її по-
трібно, залишаючи невеликий качан 
на пару сантиметрів. Краще залишити 
і кілька прилеглих до качану листів. В 
цьому випадку качан отримає більше 
поживних речовин, буде соковитішим і 
солодшим. Крім того, додаткове листя 
вбереже від холоду.

Посадка цибулі
Середина осені як найкраще підхо-

дить для підготовки овочів до вигонки. 
Через тиждень після посадки озимого 
часнику, можна висаджувати в теплицю 
цибулю-овсюжок на зелень. Цибулин-
ки необхідно добу потримати в теплі. 
Верхню частину обрізаємо, зволожує-
мо гарячою водою, загортаємо у вологу 
тканину і витримуємо в теплі три доби.

У грядку цибулю садимо денцем 
вниз, відстань між цибулинами має 

становити не менше 12 см. Зверху за-
сипаємо перегноєм або парниковим 
грунтом і рясно поливаємо.

У квітнику
Багаторічникам, які залишаються в 

ґрунті на зиму, необхідно підрізати лис-
тя і стебла, щоб залишилося тільки 3 
см. Грядки з багаторічними рослинами 
можна вкрити листям або соломою, 
щоб коренева система не постражда-
ла від морозів. Цибулинні багаторічні 
культури також вкривають ялиновим 
гіллям або сухим листям.

Троянди також готують до зимівлі. 
Їх підгортають, обрізають зайві пагони 
і бутони. Якщо зима очікується осо-
бливо суворою, можна вкрити кореневу 
систему перегноєм.

Викопують і цибулини гладіолусів, 
обрізають залишки стебла. Цибулинки 
розкладають в ящики і залишають су-
шитися в теплому приміщенні.

Коли пройдуть перші заморозки, 
можна прибирати бульби бегонії на 
зберігання. Їх добре оглядають, вкла-
дають у шухлядки, в сухій, добре про-
вітрюваній кімнаті. Це ж саме роблять 
і з цибулинами жоржин. Їх викопують, 
просушують, зрізують пошкоджені 
ділянки. Зрізи краще присипати де-
ревним вугіллям. А потім цибулини 
прибирають на зберігання в ящики, пе-
ресипані тирсою.

З народних джерел

Покрова Пресвятої Богородиці 
– одне з найулюбленіших христи-
янських і народних свят. В Україні 
відзначається церквами східного об-
ряду – православними та греко-ка-
толиками 14 жовтня.

За легендою, у цей день військо дав-
ніх русичів на чолі з Аскольдом взяло в 
облогу столицю православ’я Константи-
нополь. Мешканці столиці Візантії у га-
рячій молитві звернулись до Богородиці 
з проханням про порятунок. І Богоро-
диця, за оповіданнями, з’явилася перед 
людьми та вкрила їх своєю покровою 
(омофором). Після цього руські воїни 
не могли побачити цих людей. Як вка-
зують деякі джерела, вражений Аскольд 
та його дружинники прийняли святе 
хрещення та стали християнами.

За іншою версією, Візантійська ім-
перія вела війну з сарацинами і Кон-
стантинополю загрожувала небезпека. 
У недільний день, 14 жовтня, під час 
всеношної, коли храм переповнили 
люди, що молилися, святий «Андрій, 
Христа ради юродивий», піднявши 
очі до неба, побачив що йде по по-
вітрю Пресвята Богородиця, осяяна 
небесним світлом й оточена ангелами 
і сонмом святих. Після закінчення 
молитви, Богородиця зняла з Себе 
сяюче, на зразок блискавки, велике 
й страшне покривало, яке носила на 
Пречистім чолі Своїм, й, тримаючи 
його з великою урочистістю Своїми 
Пречистими руками, розпростерла 
над усім народом.

Історія відзначення свята
Відзначення свята Покрови має 

дуже глибоку історію. Хоча свято було 
впроваджене ще з часів хрещення 
Русі, особливе шанування Покрови 
Богородиці починається з XIX століт-
тя, при князі Андрії Боголюбському, 
який збудував Покровську церкву на 
річці Нерль біля свого заміського зам-
ку Боголюбове. Перші монастирі на 

честь Покрови Богородиці виникли в 
Північній Русі – Звєрін-Покровський 
в Новгороді (XIX ст.) і Покровський 
в Суздалі (1364).

На території України найстарішою 
церквою, яка присвячена святу По-
крова, є Покровська церква в селі 
Сутківці Хмельницької області, зве-
дена у 1467 р. як фортеця.

Богородиця – покровителька 
українських вояків

Покрова Пресвятої Богородиці була 
одним із найголовніших свят запороз-
ьких козаків, котрі будували багато 
однойменних храмів та шанували осо-
бливо ікони Покрови. Деякі Покров-
ські храми, переважно XVIII століття, 
вціліли до нашого часу. Перлиною 
української архітектури можуть вва-
жатися Покровський собор Харкова, 
зведений у 1689 році та Київська три-
банна церква Покрови на Подолі, що 
зведена у 1766 році видатним Григоро-
вичем-Барським.

Загально відомою ознакою Покрови 
є те, що вона покриває землю або лис-
тям, або снігом. До Покрови завершу-
вався період сватань і приготування до 
весіль, який починався після Першої 
Пречистої.

Також до початку жовтня закін-
чуються усі найважливіші сільські 
роботи. Це найблагодатніша пора 
для весільних гулянь, початку ве-
чорниць. Згодом, під впливом хрис-
тиянства, виникла традиція, що 
дівчата, котрі бажали взяти шлюб 
саме цього року, мали побувати на 
святі Покрови у церкві і помоли-
тися: «Свята Покрівонько, покрий 
мені голівоньку», «Свята мати, По-
кровонько, накрий мою головоньку, 
хоч ганчіркою, аби не зостатися ді-
вкою». Отже, також це свято — по-
кровитель весіль. 

Як відомо, після одруження дівчина 
була вже молодицею і мала покривати 
голову хусткою. Для дівчат Покрова 
— найбільше свято: у молоді почи-
нався сезон вечорниць, а у господарів 
— період весіль, юнаки залюбки бра-
ли участь у весільних обрядах.

З 1999 року свято Покрови в Украї-
ні відзначається як День українського 
козацтва. 

З 2014 року указом Президента 
України Петра Порошенка на свято 
Покрови призначено День захисника 
України.
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Овен
Усі позитивні тенденції ве-
ресня, для більшості Овнів 
продовжуватимуться і в 
другому осінньому місяці. 
Насамперед, успішно про-
суватимуться фінансові та 
матеріальні справи, у тому 
числі пов’язані з нерухоміс-
тю, великими покупками, 
продажем та інвестиція-
ми. Основну увагу Овнам 
треба звернути на власне 
здоров’я. Щоб його збе-
регти і зміцнити, необхідно 
правильно харчуватися та 
раціонально розподіляти 
свої життєві сили.

Тілець
Вже на початку жовтня 
Тельці не стануть відклада-
ти «у довгий ящик» справи, 
які дозріли і чекають збо-
ру врожаю. На розкачку і 
роздуми у них пішов май-
же увесь вересень, і тепер 
вони готові до напруженої 
та плідної роботи. Основні 
жовтневі успіхи чекатимуть 
Тельців в справах матері-
альних. І головна порада 
для Тельців: пам’ятайте, що 
ваші вихідні дні мають на-
лежати родині, дітям, дру-
зям, рідним людям.

Близнюки
Частина Близнюків сумува-
тиме за минулим теплим 
відпочинком, а частина на-
впаки мріятиме якнайшвид-
ше опинитися у теплих кра-
ях — на морі та біля пальм. 
Втім, це аж ніяк не завадить 
їм успішно заробляти гроші. 
Люди, народжені під цим 
сузір’ям, не «сидітимуть 
склавши руки», хоча й від 
перевтоми не падатимуть. 
Наздогнати «двох зайців» 
аби встигнути якнайбільше 
— це буде головне завдан-
ня Близнюків у цьому міся-
ці. Та, щоб все вдалося, вар-
то заздалегідь все ретельно 
спланувати аби зробити 
правильний вибір.

Раки
Представників цього знаку в 
цьому місяці чекає «розши-
рення простору». Будинок, 
сім’я, діти і все що з цим 
пов’язане — ось основна 
тематика жовтневих турбот 
для Раків. В родинному колі 
і будуть відбуватися основні 
позитивні зміни в їхньому 
житті. Більшість з них із за-
доволенням поринуть в 
сімейні турботи і радощі та 
отримають від цього гідну 
віддачу.

Лев
Для більшості Левів 
жовтень буде вдалим. 
Леви, із задоволенням 
і радістю допомага-
тимуть іншим людям. 
А якщо вони створять 
нову команду одно-
думців, то це буде 
«щось особливе». У 
ці осінні дні на будь-
якому терені Леви по-
чуватимуться впевнено 
і переможно. Особливу 
увагу їм варто зверну-
ти на свої взаємини з 
протилежною статтю.

Діва
Для людей, які прийшли в 
цей світ під зодіакальним 
сузір’ям Діви, жовтень обі-
цяє бути вдалим і бурхли-
вим. Цей місяць здатний по-
дарувати Дівам здійснення 
їхніх давніх мрій. Головне 
— не змінювати курс і не 
звертати з наміченого шля-
ху. А коли Діви діятимуть 
ще й спільно з родиною, 
колегами та друзями, то їхні 
успіхи будуть ще більш вра-
жаючими та грандіозними.

Терези
Терези в цьому місяці ста-
нуть просто «нарозхват» 
— вони багато святкува-
тимуть, спілкуватимуться, 
отримуватимуть подарунки 
і подорожуватимуть. Для 
того, щоб цей період ви-
явився для них, якомога 
успішнішим, Терезам по-
трібно більше часу приді-
ляти подібним на себе та 
позитивним людям.

Скорпіон
Скорпіони вже в середині 
жовтня можуть виявити, що 
вони стають справжніми 
трудоголіками. Проте вони 
мають знати, що здоров’я в 
них одне і його треба берег-
ти. А тому, щойно з’явиться 
хоча б кілька днів відпуст-
ки, — скористайтеся! Крім 
того, Скорпіонам варто по-
думати про своє просуван-
ня кар’єрними сходами. У 
цьому їм допоможуть різні 
тренінги і курси.

Стрілець
Стрільцям потрібно «при-
тримати коней», зупинитися 
й озирнутися навколо себе. 
І все тому, що на початку 
осені вони взяли занадто 
швидкий темп і переванта-
жили себе. Тому, частину 
своїх обов’язків і розпоча-

тих справ їм краще делегу-
вати іншим людям. Якщо 
Стрільці не розвантажать 
себе, хоча б частково, це 
може позначитися не лише 
на їхньому здоров’ї, а й на 
якості життя.

Козеріг
У жовтні Козероги більше 
займатимуться фінан-
совими і матеріальними 
справами — ремонтом, 
будівництвом, нерухоміс-
тю, дороговартісними по-
купками й масштабними 
угодами. Дуже важливо, 
не забувати й про відпо-
чинок, свята і звичайні 
життєві радощі. А ще, Ко-
зероги мають пам’ятати, 
що їхні половинки потре-
бують уваги та кохання.

Водолій
Жовтень обіцяє бути ще-
дрим і великодушним до 
представників цього зна-
ку. Вир позитивних подій 
може захопити Водоліїв 
стрімко й несподівано 
для них самих. А, щоб 
цей місяць пройшов ще 
вдаліше, Водолії мають 
більше часу присвячува-
ти сімейним справам та 
бувати в колі своїх рідних 
і друзів.

Риби
Рибам в цьому місяці по-
трібно постаратися бути 
більш активними й напо-
легливіше, ніж зазвичай. 
Перш за все треба пра-
вильно розставити свої 
пріоритети, а далі, про-
сто йти до власних цілей. 
А для тих представників 
цього знаку, які у жовтні 
прагнуть важливих змін у 
своєму житті, порада така 
— не бійтеся ризикувати, 
особливо, якщо цей ри-
зик виправданий.

ГОРОСКОП НА ЖОВТЕНЬ
ВІД БІОЕНЕРГЕТИКА ІНГИ НІКОРЕЦЬ

«Нова Доба» - нова Київська обласна газета  
із цікавими новинами та аналітикою регіону. 
Ми пишемо для вас і про вас. Будемо вдячні  

за інформацію про життя села, району,  
цікавих людей. 

Пишіть нам, телефонуйте. 
Тел.: 0(44) 2231903, 

e-mail: info@novadoba.kiev.ua

Жовтень у саду і на городі

ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ


