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ЧИМ БУДЕ ЗАЙМАТИСЯ 
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР 

В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ?
Молодіжний центр почав свою роботу. Набирають персонал та планують ді-

яльність. Точніше, починає свою діяльність Кінотеатр «Молодіжний центр». 
КВЕДи Центру до сьогодні залишилися такими ж, як і були 2 тижні тому. 

Мене не перестає цікавити питання діяльності підприємства. Пропоную Вам 
найцікавіші, на мою думку, витримки з нього.

Метою створення та діяльності Підприємства є «задоволення інтелектуаль-
них, моральних, духовних, соціальних потреб та самореалізації молоді Чер-
нігівської області, шляхом систематичного здійснення ВИРОБНИЧОЇ, ТОРГІ-
ВЕЛЬНОЇ та ІНШОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» – цікаво, що ж буде Центр 
виробляти? Те, що систематична торгівля буде, то вже й так зрозуміло. До того 
ж торгівля оптова (відповідно КВЕДу).  

Окрім цього метою КП є «провадження діяльності, пов’язаної з КІНОмато-
графією з метою одержання прибутку, пропаганда здобутків національного та 
світового КІНОмистецтва, забезпечення ефективного використання КІНО- та 
відеофільмів у виховній роботі серед молоді».

Кіно та торгівля, фабрика чи магазин. Поки це єдине, що я бачу з мети в 
фактичній діяльності. А молодіжна політика? Вона хоч якось має стосунок до 
діяльності цього? 

Види діяльності Молодіжного центру теж цікаві. Є речі, що, на мою думку, 
дійсно важливі та конче необхідні. Хоча поряд із ними є й те, що викликає в 
мене сумніви.

От наприклад, «надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та під-
готовкою до роботи за новою професією» - супер крута та потрібна штука. Ми 
хочемо, щоб 15-16 річні діти знали з чим вони пов’яжуть своє життя, а часто й 
в 40 років відповіді на це питання немає. Тож цим займатися 100% потрібно.

А поряд є «створення та ведення бази даних про наявність вільних робо-
чих місць для молоді на підприємствах регіону та за кордоном», «здійснення 
посередництва у працевлаштуванні молоді на роботу за кордоном, за умови 
отримання відповідної ліцензії». Я б за кордон нашу молодь не напрявляла… 
От чесно. Здається, що це агентство з працевлаштування за кордоном. Знову 
ж – моє суб’єктивне.

До речі, є така от річ «організація та здійснення разом з зацікавленими ор-
ганізаціями профорієнтаційних заходів». Громадське.CN зацікавлене. Чекай-
те в гості. Будемо дивитися як в тому центрі йде фактична робота.

Частина про кіно – величезна. Це створення та поширення власної кінопро-
дукції, «проведення фото-, відео- і кінозйомок», «виготовлення фонограм, на-
дання послуг студій звуко- і відеозапису» (після цього має йти кількамільйон-
ний бюджет лише на цю статтю витрат. Ціна техніки кусається, м’яко кажучи. А 
її закуповувати потрібно всю, судячи зі списку речей, що має Центр на балан-
сі.) Працюючи в сфері відевиробництва, можу сказати лише одне – зробити 
це не під силу Центру з його бюджетом. Це найбільш затратна стаття витрат. 
Чи в уявленні керівництва звукозаписуюча студія це буде кімнатка з мікрофо-
ном такої собі якості? Пане Вадим Антошин можете розповісти як Центр пла-
нує впроваджувати це в життя? 

Класний ще цей пункт «надання послуг фізичним та юридичним особам з 
паркування, обслуговування, стоянки автотранспорту». А обслуговувати що 
будуть? Що мається на увазі? СТО? Й навіщо цей пункт, якщо в нас є окреме 
КП «Паркування і ринок», що займається паркуванням.

І для мене вишенка на тортику «зовнішньоекономічна діяльність». Відповід-
но до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господар-
ської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побу-
дована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, 
так і за її межами (п.8 ст. 1).

Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, за Господар-
ським кодексом України, є господарська діяльність, яка в процесі її здійснен-
ня потребує перетинання митного кордону України майном та (або) робочою 
силою (ст. 377)

Що ж Молодіжний центр буде ганяти через митний кордон? Товари чи ро-
бочу силу?

На завершення, варто наголосити знову, що в статутній діяльності є багато 
потрібних та корисних речей для молоді. Молодіжний центр повинен функціо-
нувати. ОДНАК, він (його керівництво) повинен бути відкритим до нових віянь 
та стати не законсервованим шматочком СРСР чи методом заробляння гро-
шей і лише грошей. Це має бути СУЧАСНА ВІДКРИТА ПЛАТФОРМА для МОЛОДІ!

Анастасія УЛЮШЕВА

З величезною пошаною 
ставлюся до Софії Федорівни 
Русової та її чоловіка Олексан-
дра Олександровича. Проте, 
як свідчать архівні докумен-
ти, не лише родина Русових 
– учасники створення Черні-
гівської громадської бібліоте-
ки, правонаступницею якої є 
ОУНБ ім. В.Г.Короленка. Сама 
Софія Федорівна наголошува-
ла: «Довго губернатор не да-
вав дозвіл на відкриття та-
кої бібліотеки, довго директор 
гімназії не дозволяв учням і 
близько підходити до такого 
небезпечного місця. Але за-
вдяки скрупульозній діяльності 
першого голови Червинського 
[Петро Петрович на зборах ін-
телігенції Чернігова щодо від-
криття громадської бібліотеки 
був обраний головою цього зі-
брання. – Л.С.] вона ввійшла в 
життя». А ще Софія Русова пи-
сала, що бібліотеку виплека-
ла ЛИШЕ ліберальна опози-
ція, яка склалася в Чернігів-
ському земстві. Членами-за-
сновниками були: Олександр 
Амфіянович Тищинський, Ілля 
Людвигович Шраг, Олександр 
Павлович Карпинський, Ва-
силь Васильович Варзар, Єв-
ген Святловський – всього 51 
засновник. До складу першо-
го правління було обрано чле-
нами Софію Федорівну Русову, 
Олександра Амфіяновича Ти-
щинського, Олімпіаду Микола-
ївну Борсук, Костянтина Дми-
тровича Милорадовича і Пе-
тра Петровича Червинського, 
а кандидатами Миколу Олек-

сандровича Константиновича, 
Ієроніма Ієронімовича Ясин-
ського і Єгора Васильовича 
Щиткова. Кожний з цих осіб 
має право бути увічненим у на-
зві нашої бібліотеки.

Володимир Галактіонович 
Короленко – видатний пись-
менник-демократ, народже-
ний в Житомирі. Походив він 
зі старовинного роду мирго-
родського козачого старшини 
Івана Короля. Початкову осві-
ту отримав у Рівненській гімна-
зії. Дід його Опанас Короленко 
у першій половині ХІХ ст. завід-
ував на Рівненщині Радивилів-
ською таможнею. В містечку 
Степань нині Сарненського 
району народилася мати май-
бутнього письменника Евелі-
на Скуревич. З нею згодом по-
брався Рівненський земський 
справник Галактіон Опанасо-
вич Короленко. Певний час він 
працював суддею у містах Дуб-
не і Рівне.

Володимир Короленко рано 
прилучився до революційно-
го народницького руху. За це 
пройшов тюрми і каторгу. У 
1900 році письменник осе-
лився в Полтаві, де прожив до 
своєї смерті. За життя Коро-
ленка називали «совістю Ро-
сії», вкладаючи в це поняття 
всю територію імперії, в тому 
числі й України. По смерті ко-
муністична влада робила все, 
щоб применшити значення Ко-
роленка для країни як літера-
тора і правозахисника. Адже 
Ленін був добре знайомий з 
громадською позицією Коро-

ленка, читав його листи, в яких 
письменник виступав проти 
«червоного терору» більшови-
ків, проти закриття вільних га-
зет. Реакція Леніна була такою: 
«Жалкий мещанин, плененный 
мелкобуржуазными предрас-
судками... Нет, таким «талан-
там» не грех посидеть недель-
ку в тюрьме, если это надо для 
предупреждения заговоров... 
Он считает себя мозгом нации, 
но на самом деле не мозг, а 
«г…но».

Час довів, Володимир Коро-
ленко був великим гуманістом, 
попередником українських 
дисидентів-правозахисників, 
прикладом для багатьох бор-
ців за свободу людини і наро-
ду. З точки зору людської мора-
лі та історичної справедливості 
чи буде доцільним переймену-
вання ОУНБ ім. В.Г.Короленка 
в КЗ «Чернігівська обласна 
універсальна наука бібліоте-
ка імені сім'ї Русових» Черні-
гівської облради? Чи маємо ми 
право ігнорувати внесок інших 
чернігівських родин у створен-
ня бібліотеки? Хіба підпадає 
ім'я письменника Короленка 
під закон про декомунізацію? 
Моя думка – ні, ще раз ні. Тому 
головна книгозбірня Чернігів-
ської області повинна носити 
ім'я письменника і великого гу-
маніста Володимира Галактіо-
новича Короленка. З цим іме-
нем бібліотека живе майже сто 
років – з 1922 року.

Людмила Валентинівна
СТУДЬОНОВА

БІБЛІОТЕКА ІМ. КОРОЛЕНКА, 
ВІДГУК НА МАТЕРІАЛ В. ЧЕПУРНОГО
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