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Сіверщина за тиждень

«Де коза ходить, там жито родить»

На Старий Новий рік у Семенівці відбулося перше засідання клу-
бу цікавих зустрічей «Світлиця», присвячене циклу зимових народ-
них свят, під назвою  «Де коза ходить, там жито родить».

Популяризуючи фольклорні традиції і народні звичаї, ведучі розпові-
ли про українські зимові календарні свята, звернувши увагу присутніх на 
їх значення та святкування для кожної родини. Також працівники бібліоте-
ки розіграли театральне дійство, показавши учасникам клубу стародавню 
українську родину у Щедрий вечір.

Святковий інтер’єр приміщення бібліотеки – світлиця з імпровізова-
ною піччю, ліжком. На покутті висіли ікони, на столі стояв «дідух» (оберіг 
оселі), лежала Біблія, була запалена свічка. Господиня варила у печі кутю, 
узвар та пекла пиріжки. Господарі чекали на гостей.

Цікаво було почути, чому в зимових обрядах дотримуються певних ку-
лінарних традицій і що символізують окремі страви на столі.

Несподіванкою стала поява гостей – працівників Будинку культури. 
Гості мали змогу намилуватися обрядом «водіння кози» на Меланки, по-
слухати українських пісень.

Наприкінці свята гостей пригостили стравами української кухні: кутею, 
пиріжками та узваром.

Ідея створення такого клубу — намагання зробити бібліотеку для ко-
ристувачів центром спілкування й відпочинку, місцем, де можна отрима-
ти будь-яку інформацію, допомогу. Засідання клубу відбуватимуться раз 
на квартал.

Наталія ЄРЬОМА

Доленосне 22 січня 1919 року

Робоча зустріч 

Гуртуймося

Чому соборність України та 
урочисте відзначення дня її 
проголошення викликають 

рефлекторну лють у наших «сусі-
дів»? Чому 30 грудня 2011 року тоді 
ще Президент України Віктор Яну-
кович скасував відзначення Дня Со-
борності України й замінив його на 
День Соборності та Свободи Украї-
ни? А 13 листопада 2014 року ука-
зом Президента України Петра По-
рошенка свято було відновлено. До 
речі, один із опричників-нардепів 
Януковича десь за рік до Револю-
ції гідності публічно мріяв позбути-
ся Західної України.

Чому РФ так намагалася і намага-
ється збройною силою – «гібридною 
війною» – нав’язати Україні замість Со-
борності московські проекти «Ново-
россия», «Русский мир» та інші «інси-
нуації»?

Відповідь проста. 22 січня 1919 ро-
ку в історії Українського народу відбу-
лася довгоочікувана поворотна подія 
– проголошення Соборності України – 
єдності всіх українців на своїх землях.

Варто навести повний текст Універ-
салу Директорії Української Народньої 
Республіки, який сам покаже його важ-
ливість. У той день на Софійській пло-
щі у Києві на урочистостях його зачи-
тав Федір Швець.

«Іменем Української Народньої 
Республіки Директорія оповіщає на-
род Український про велику подію в іс-
торії землі нашої української.

3-го січня 1919 року в м. Станисла-
вові Українська Національна Рада За-
хідної Української Народньої Республі-
ки, як виразник волі всіх українців був-
шої Австро-Угорської імперії і як най-
вищий їх законодавчий чинник, тор-
жественно проголосила злуку Західної 
Української Народньої Республіки з 
Наддніпрянською Народньою Респу-
блікою – в одноцільну, суверенну На-
родню Республіку.

Вітаючи з великою радістю цей іс-
торичний крок західних братів наших, 
Директорія Української Народньої Рес-
публіки ухвалила тую злуку прийняти і 
здійснити на умовах, які зазначені в по-
станові Західної Української Народньої 
Республіки від 3-го січня 1919 року.

Од нині во єдино зливаються сто-
літтям одірвані одна від одної части-
ни єдиної України – Західно-Україн-
ська Народня Республіка (Галичина, 
Буковина; Угорська Русь) і Наддні-
прянська Велика Україна.

Здійснились віковічні мрії, якими 
жили і за які умирали кращі сини Укра-
їни.

Од нині є єдина незалежна Україн-
ська Народня Республіка.

Од нині народ Український, визво-
лений могутнім поривом своїх влас-
них сил, має змогу об’єднаними друж-
німи зусиллями всіх своїх синів буду-
вати нероздільну, самостійну Держа-
ву Українську на благо і щастя всього її 
трудового люду».

Цей доленосний документ 22 січня 
1919 року підписали Голова Директорії 
Володимир Винниченко і її члени Си-
мон Петлюра, Панас Андрієвський, Ан-
дрій Макаренко та Федір Швець.

Цікаво, що така епохальна подія 
стала можливою після проголошен-
ня теж 22 січня 1918 року незалежнос-
ті України IV Універсалом Української 
Центральної Ради. А вже 29 січня 1918 
року була одразу омита кров’ю Героїв 
Крут із Наддніпрянщини й Галичини – 
всіх куточків України.

І хоч унаслідок фатальних невдач 
Української революції 1917-1921 ро-
ків державність зберегти не змогли, 
зупинити Український народ на шля-
ху до самостійного соборного жит-
тя у власній країні нікому не вдало-
ся. 24 серпня 1991 року позачергова 
сесія Верховної Ради УРСР прийняла 
Акт проголошення незалежності Укра-
їни, що був схвалений всеукраїнським 
референдумом 1 грудня 1991-го, який 
підтвердив: ми – незалежна соборна 
держава.

Український народ довів свою від-
даність Незалежності й Соборності Ре-
волюцією гідності, яка скинула злочин-
ний режим Януковича, та героїчним 
усенародним опором російській агре-
сії. У Збройних силах України, Націо-
нальній Гвардії, добровольчих форму-
ваннях і волонтерському русі, що ста-
ли на перешкоді державі-агресорові, – 
українці з усіх регіонів держави.

Соборний Український народ – пе-
реможець і своїми руками побудує со-
бі краще, щасливе життя!

Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 

журналістів України

Соборність України і наше майбутнє 

«ВІН та ВОНА» — Наталія і Сергій Тищенки 

Він – художник-графік, вона за-
хоплюється декоративним мисте-
цтвом. Він – це творчі пошуки епо-
хи постмодернізму, графічні тех-
ніки: олівець, туш, гелева ручка, 
комп’ютерна графіка. Її творчість 
реалістична, підкорена законам 
земної краси. Це — батик, нетра-
диційні гобелени, писанки.  

ВІН та ВОНА – різні, але вони – ко-
ломентарна пара. Тобто лише разом, 
надихаючи одне одного, створюють 
цікаві та різноманітні роботи. А втім, 
ви можете самі в цьому переконатися, 

завітавши до обласного художнього музею ім. Г. Галагана, пересвідчитися 
у сказаному й отримати гарний настрій від перегляду.

Віктор КОШМАЛ

Корюківчани, як і годиться справжнім вірянам, святили воду в 
церквах міста, а опісля – й на міських ставках. Традиційно відбуло-
ся освячення води і з берега пляжу. Ополонку-купіль підготували ще 
зранку. Як ніколи багато охочих приєднатися до обряду освячення 
зібралося Богоявленського дня біля водойми.  Після того як настоя-
тель Корюківського Свято-Вознесенського храму отець Олександр 
закінчив відправу, у воду почали пірнати всі охочі. Серед них – і літні 
чоловіки, й молоді жінки, і навіть діти. Були тут і люди, котрі вже ба-
гато років займаються «моржуванням»,  і ті, хто занурився у крижа-
ну воду вперше у житті. 

Упродовж останніх 
років не забувають цього 
дня подбати про людей і 
представники  Корюків-
ської Козачої Січі. Зваре-
ний на вогнищі справж-
ній козацький куліш та 
бутерброди-мазанки бу-
ли до смаку всім без ви-
нятку! Також  пропону-
валися й цілющий чай на 
травах та смачний пиріг 
від представників Корю-
ківської районної органі-
зації ветеранів України. 
А тому церковно-народ-
не свято всі присутні за-
кінчували у піднесеному 
настрої. 

– Ми й надалі не відступатимемо від цієї традиції, – підтвердив мої 
сподівання головний отаман  Корюківської Козачої Січі Святослав Корот-
ков. – Для нас є честю підтримувати міць Віри в душах наших земляків. 
Бо, як відомо, у здоровому козацькому тілі – здоровий козацький дух! І ко-
заки завжди були хранителями української культури та народних звичаїв. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Освятили воду і взялися за козацький куліш 
та ветеранський пиріг 

Брифінг

Про особливості зимового утримання до-
ріг загального користування області роз-
повів на прес-брифінгу в облдержадміні-

страції начальник Служби автомобільних доріг в 
Чернігівській області Володимир ГУЗЕМА.

Він зазначив, що протяжність мережі автомобіль-
них доріг загального користування в області — понад 
7700 кілометрів, із яких більше 4600 кілометрів – міс-
цевого значення.

Проведення експлуатаційних робіт у зимовий пе-
ріод здійснюють Чернігівський облавтодор, 17 філій 
та 10 райавтодорів, оснащених мобільним корпо-
ративним зв’язком. Працюють 283 одиниці техніки. 
Проте такої кількості, за словами Володимира Гузе-
ми, недостатньо, щоб утримувати одночасно всі до-
роги в ідеальному стані. Та й техніка застаріла, пере-
важно 70-80-х років, найновіша – 2007 року випуску.

Попри це Службою вживаються всі необхідні за-
ходи, щоб забезпечити навіть під час великого сні-
гу безперебійну роботу автодоріг області. Зокрема, 
діє порядок першочергового розчищення автошля-
хів за пріоритетністю їх значення. Заготовлено до-
статню кількість протиожеледних сумішей (50 ти-
сяч тонн) і технічної солі (тисяча тонн). За неспри-
ятливих погодних умов та надзвичайних ситуацій на 
автомобільних дорогах області відпрацьовано чітку 
взаємодію Служби автомобільних доріг з управлін-
нями Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
Національної поліції, Укртрансінспекції в області.

Задля зручності водіїв на мережі автодоріг визна-
чено 38 майданчиків для тимчасового «перепочинку» 
транспортних засобів, облаштовано 36 пунктів обі-
гріву. Детальну інформацію можна отримати на сай-

ті Служби автомобільних доріг в Чернігівській області 
за посиланням: http://goo.gl/6z0M31

Щодо ремонту автошляхів, то вперше за остан-
ні 10 років залучено кошти обласного бюджету — 9,3 
мільйона гривень, за рахунок яких ліквідовано понад 
сорок тисяч квадратних метрів ямковості на 69 авто-
дорогах у 22 районах області. Проте поточний і ка-
пітальний ремонти не проводилися через відсутність 
фінансування.

Тож очільник Служби автодоріг області висловив 
сподівання, що цього року, зважаючи на збільшен-
ня видатків Державного бюджету на дорожників з 3,2 
мільярда гривень до 6,5 мільярда,   капітальний ре-
монт доріг усе ж таки проводитиметься. 

 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ОБЛАСТІ! 

У зв’язку зі складними погодними умовами Служ-
ба автомобільних доріг закликає водіїв бути уважни-
ми та обережними.

У разі виникнення проблемних ситуацій на авто-
шляхах області можна звертатися на цілодобові «га-
рячі лінії» Служби за телефонами: 661-893, 674-356 
або ж за телефоном 101. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації

ЗИМА... ДОРОГИ...ЗИМА... ДОРОГИ...

Урочисті збори Чернігівсько-
го земляцтва у Києві, приу-
рочені до 20-річчя з часу йо-

го утворення, відбулися 15 січня у 
столичному Міжнародному вистав-
ковому центрі.

На захід завітали поважні гості — ві-
домі вихідці з Чернігівщини: митці, на-
уковці, політики та громадські діячі, які 
стояли біля витоків земляцтва.

Численні делегації та поважні гості ог-
лянули виставки, підбили проміжні під-
сумки роботи організації та отримали до-
бру нагоду поспілкуватися й налагоди-
ти зв’язки. Також у ході зустрічі відбулася 
традиційна церемонія підписання угоди 
про співпрацю між Чернігівською облас-
ною державною адміністрацією, Чернігів-
ською обласною радою і Радою товари-
ства «Чернігівське земляцтво у Києві».

Угодою, зокрема, передбачено по-
глиблення співпраці органів влади Чер-
нігівщини з Товариством «Чернігівське 
земляцтво» у Києві та його відділення-
ми, максимальне використання мож-
ливостей земляцтва для:

 соціально-економічного, суспіль-
но-політичного та культурного розвит-
ку регіону; 

 сприяння розвитку культури, ту-
ризму та краєзнавства в області;

 об’єднання зусиль для нала-
годження співпраці та прямих контак-
тів між закладами культури і мистецтва, 

обласними відділеннями творчих спі-
лок, фондами, аматорськими та інши-
ми організаціями культури Чернігівщи-
ни та Києва;

 проведення днів культури, ху-
дожніх виставок, гастролей колекти-
вів і солістів, культурно-мистецьких 
заходів;

 спільного відзначення державних 
свят і ювілейних дат;

 сприяння розвитку економічного 
та інвестиційного потенціалу Чернігів-
щини;

 сприяння діяльності волонтер-
ських організацій, громадських об’єд-
нань, окремих громадян, які надають 
допомогу бійцям АТО, членам родин 
загиблих і поранених учасників бойо-
вих дій, а також вимушеним пересе-
ленцям.

Угоду скріпили підписи керівника 
Чернігівського земляцтва Віктора Тка-
ченка, голів Чернігівської обласної ра-
ди Ігоря Вдовенка та облдержадміні-
страції Валерія Куліча.

Також із нагоди урочистостей роз-
тиражовано черговий випуск газети 
«Отчий поріг» і ювілейний значок. На 
заході було продемонстровано доку-
ментальний фільм про історію діяльно-
сті земляцтва, а після офіційної части-
ни делегати отримали змогу нефор-
мально поспілкуватися в ході дружніх 
зустрічей земляків по «куренях».

Чернігівському земляцтву — 20 років

Ігор Вдовенко провів робочу зустріч з деле-
гацією Люблінського воєводства Республі-
ки Польща.

В області перебувала офіційна делегація Люблін-
ського воєводства на чолі з Анджеєм Пружковскі, за-
ступником голови сеймику Люблінського воєводства, 
членом Конгресу місцевих і регіональних влад Ра-
ди Європи. Разом з ним до Сіверського краю завіта-
ли голова Ради Польського об’єднання оптових ринків 
Ришард Новак  та керівник Люблінського товариства 
споживачів оптових ринків Кшиштоф Челадка.

Голова обласної ради Ігор Вдовенко зустрівся з 
представниками польської делегації та організато-
ром візиту, віце-президентом Конгресу місцевих і ре-
гіональних влад Ради Європи Наталією Романовою.

Під час зустрічі керівник ознайомив іноземних 
гостей з історико-культурною спадщиною Сівер-
ського краю, діяльністю ключових комунальних під-
приємств регіону та сучасним станом інвестиційного 
клімату області. Крім того Ігор Вдовенко наголосив 
на тому, що одним із пріоритетних завдань області 
є впровадження енергозберігаючих технологій. І до-
свід Польщі у цьому питанні може бути надзвичайно 
корисним для українців. У ході діалогу були окресле-
ні перспективні напрями подальшої двосторонньої 
співпраці, яка, на думку голови обласної ради, спри-
ятиме взаємовигідному соціально-економічному та 

гуманітарному розвитку місцевих територіальних 
громад, успішній реалізації проектів транскордонно-
го і міжрегіонального співробітництва, обміну кращи-
ми практиками в галузі місцевого самоврядування.

У свою чергу Анджей Пружковскі розповів про 
ключові аспекти суспільно-екномічної ситуації в Лю-
блінському воєводстві, поділився досвідом реаліза-
ції в регіоні спільних інвестиційних проектів Польщі 
та ЄС. Заступник голови сеймику Люблінського во-

єводства запевнив, що польська сторона охоче на-
даватиме необхідні консультації представникам Чер-
нігівщини щодо виконання окремих положень Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, сприятиме нала-

годженню діалогу в гумані-
тарній та економічній сфе-
рах.

Зважаючи на це, Ігор 
Вдовенко виступив із іні-
ціативою налагодження 
конструктивної співпраці 
між Чернігівською облас-
ною радою та сеймиком 
Люблінського воєводства 
шляхом підписання най-
ближчим часом угоди про 
співробітництво між двома 
регіонами.

На завершення зу-
стрічі очільник обласної 
ради подякував делега-
ції Люблінського воєвод-
ства за надану гуманітар-

ну допомогу дітям учасників АТО.

Відділ інформаційного забезпечення 
та зв’язків з громадськістю виконавчого 

апарату Чернігівської обласної ради

ДЕЛЕГАЦІЯ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ДЕЛЕГАЦІЯ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 

Майстер-клас — як соціальна адаптація 

М а й с т е р - к л а с 
«Ліплення з полімер-
ної глини» в рамках 
проекту «Інформа-
ційна допомога вну-
трішньо переміще-
ним особам – запору-
ка соціальної адапта-
ції» відбувся  16 січня 
у Чернігівській облас-
ній універсальній на-
уковій бібліотеці імені 
В. Г. Короленка. 

 У Мистецькій віталь-
ні за «круглим столом» зібралися творчі та креативні люди різних поко-
лінь, аби набути нових умінь і долучитися до світу прекрасного. Предме-
том, який підлягав вивченню, стала полімерна глина. З цього матеріалу 
можна виліпити різноманітні сувеніри, прикраси, фігурки ляльок, квіти та 
багато іншого.

Учасники майстер-класу навчилися працювати з полімерною глиною, 
виготовили брелок-підвіску у вигляді полунички і троянди та на згадку 
про прекрасно проведений день отримали унікальний шедевр, створе-
ний своїми руками. Також відвідувачі подивилися вироби попередніх май-
стер-класів і книжкову виставку пізнавальної літератури. 

Олена ПОПОВИЧ
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