
№2  2022ГАЗЕТА ІНФОРМАЦІЙНОГО 
АГЕНСТВА «КРИМ СЬОГОДНІ»

У Криму провели II Молодіжний 
міжнаціональний патріотичний 
форум «Росія – це ми»

22 квітня до 24 квітня 2022 року Регіональна 
громадська організація «Українська громада 
Криму» спільно з Державним комітетом 
молодіжної політики Республіки Крим провела 
II Молодіжний міжнаціональний патріотичний 
форум «Росія — це ми».  

У селі Краснолісся відсвяткували 
День слов’янської писемності 

20 травня 2022 року в Красноліській 
бібліотеці-філії №31 під егідою Місцевої 
національно-культурної автономії білорусів 
Сімферополя та Сімферопольського району 
відбувся літературний вечір-зустріч «Великий 
світ кирилиці». Вечір провели для учнів 8 класу 
Красноліської основної школи. 
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Переходьте за посиланням та читайте актуальні новини на інформаційному 
Інтернет-порталі інформаційного агенства «Крим сьогодні» Переяславська рада 2.0
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ВІТАЄМО З ДНЕМ РОСІЇ!
12 ЧЕРВНЯ В НАШІЙ КРАЇНІ СВЯТКУЄТЬСЯ ОДНЕ З ГОЛОВНИХ СВЯТ – ДЕНЬ РОСІЇ. 

ЩО ЦЕ ЗА ДЕНЬ І ЧИМ НЕЗВИЧАЙНА ІСТОРІЯ ЙОГО ПОЯВИ В КАЛЕНДАРІ ВАЖЛИВИХ ПОДІЙ?

12 червня 1990 перший З’їзд народних депу-
татів РРФСР прийняв Декларацію про державний 
суверенітет РРФСР. Уже через два роки Поста-
нова Верховної Ради РРФСР зробила цей день 
святковим: усі необхідні зміни і доповнення у 
Кодексі законів про працю закріпили цей кален-
дарний статус.

Декларація про державний суверенітет 
РРФСР складалася з 15 важливих пунктів, напи-
сання яких зайняло всього півтори сторінки 
тексту. Голоси депутатів при голосуванні 

розподілялися таким чином: 907 осіб виявилися 
«За», 13 не захотіли приймати декларацію, а 9 — 
утрималися.

У початковій назві свята було слово «суве-
ренітет», тому деякі досі називають цей день 
«Днем Незалежності». Таку помилку допу-
скає приблизно третина жителів країни досі та 
близько п’ятої частини всіх ЗМІ.

Деякі росіяни і сьогодні негативно ставляться 
до прийняття цієї доленосної для історії країни 
декларації, вважаючи, що Росія подала нега-

тивний приклад іншим союзним республікам — 
вони тут же почали вимагати додаткових прав, 
їх автономія все посилювалася, що у результаті 
призвело до розпаду Радянського Союзу.

Насправді ж саме у декларації підкре-
слюється, що країна залишається у складі СРСР, 
а прийняття Біловезької угоди порушило прий-
няту раніше декларацію, а не навпаки.

Цього дня відразу у декількох містах країни 
святкуються Дні міста — це Великий Новгород, 
Іжевськ, Кемерово, Кіров, Комсомольськ-на- 
Амурі, Красноярськ, Пенза, Перм, Саранськ, 
Сургут, Тамбов, Ульяновськ і Уфа.

Крім того, саме 12 червня 1991 року Ленінград 
знову став називатися Санкт-Петербургом, а 
Свердловськ — Єкатеринбургом. Того ж дня 
пройшли вибори президента РРФСР, пере-
можцем яких став Борис Єльцин, перший прези-
дент країни.

Регіональна громадська організація «Україн-
ська громада Криму» та редакція ІА «Крим 
Сьогодні» від душі вітає вас, любі читачі, зі 
знаменною датою — Днем Росії! Ця дата втілила 
у собі давнє прагнення росіян до свободи і само-
визначення. День Росії — став новою точкою 
відліку в житті кожного жителя нашої великої 
країни.

Відтоді, коли цей день став офіційним святом, 
наша країна пройшла декілька етапів духовного 
оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і 
духовність. Хотілося б, щоби з кожним роком це 
свято додавало всім нам наснаги і впевненості у 
нашому щасливому майбутньому. Бажаємо миру 
і злагоди у ваших родинах, міцного здоров’я, 
щастя і благополуччя!
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дчиної презентували «Молодіжне 
звернення Форуму на підтримку 
Президента Російської Федера-
ції Володимира Володимировича 
Путіна і збройний Сил Російської 
Федерації», сформульоване на 
основі пропозицій, що надійшли від 
молоді та експертів форуму. Органі-
затори повідомили учасникам, що 
за підсумками форуму це звернення 
буде також представлено російсь-
кому і міжнародному співтовари-
ству. 

У заключний день форуму учас-
ники відвідали концерт, з нагоди 
завершення форуму, фінальним 
акордом якого стала пісня «Дон-
бас за нами» у виконанні кримської 
співачки Анни Азарової. На урочи-
стому закритті Форуму учасники 
підбили підсумки та поділилися 
емоціями один з одним. 

Організатори форуму відзна-
чають високий рівень зворотного 
зв’язку учасників: «Дякуємо учас-
никам за цікаві питання, в рам-

ках тематики форуму, а також 
сформовані пропозиції. Важливо 
зауважити, організатори та учас-
ники висловили бажання прово-
дити Форум щорічно для того, щоб 
зустрічатися знову і давати мож-
ливість для діалогу та обговорення 
нових ідей і реалізації проектів для 
молодих людей з Криму і всього 
світу. Ми впевнені: незважаючи на 
те, що II Молодіжний міжнаціональ-
ний патріотичний форум «Росія — це 
ми» завершив свою роботу в цьому 
році, справжня доросла проектна 
діяльність його учасників тільки 
починається», — підбила підсумок 
заходу Анастасія Гридчина.

дізнатися компетентну думку на 
тему розвитку країни у провідних 
експертів у цій галузі. Після завер-
шення пленарного засідання на 
полях II Молодіжного міжнаціо-
нального патріотичного форуму 
«Росія — це ми» розгорнулася 
масштабна освітня робота. Учас-
ники розділилися за інтересами 
та обрали відповідний дискусій-
ний майданчик. Основна дискусія 
розгорнеться на базі 4-х майдан-
чиків: «Молодь Росії — покоління 
переможців»: концептуальні основи 
російського патріотизму і стратегія 
патріотичного виховання підроста-
ючого покоління; «Молодіжні медіа»: 
журналістика в епоху глобальної 
трансформації медіа технологій, 
соціальні мережі як інформацій-
ний ресурс; «Політичний порядок 
денний в сучасній Росії»: фактори 
впливу; «Ми — майбутнє країни»: 
фактори протидії екстремізму і 
тероризму, підтримання міжна-
ціонального миру і злагоди в Росії. 

Залучення молоді до реаліза-
ції державної політики, до участі в 
молодіжних подіях регіонального 
та російського рівня, розвиток 
молодіжних ініціатив, обмін досві-
дом, а також консолідація молодіж-
ної спільноти Республіки Крим для 
внутрішньополітичного та зов-
нішньополітичного розвитку Росії, 
зміцнення міжнародних зв’язків — 
основні завдання, які поставили 
перед собою організатори форуму. 

Також варто відзначити, що 
учасники II Молодіжного міжнаціо-
нального патріотичного форуму 
«Росія — це ми» у виконанні голов-
ного організатора Анастасії Гри-

ДАЙДЖЕСТ

У КРИМУ ПРОВЕЛИ II МОЛОДІЖНИЙ МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПАТРІОТИЧНИЙ ФОРУМ «РОСІЯ — ЦЕ МИ»

З 22 квітня до 24 квітня 2022 року Регіональна громадська організація «Українська громада Криму» спільно з Державним комітетом 
молодіжної політики Республіки Крим провела II Молодіжний міжнаціональний патріотичний форум «Росія — це ми»

Майданчик форуму гостинно 
прийняв понад 200 студентів 
провідних вузів Республіки Крим у 
віці від 18 до 35 років, представників 
регіональних установ і громадсь-
ких організацій, які взяли участь в 
якості спікерів, а також делегатів 
з Республіки Білорусь. II Молодіж-
ний міжнаціональний патріотичний 
форум «Росія — це ми» — відкри-
тий діалог студентів, магістрантів, 
аспірантів та кримської молоді, 
загалом, що дає змогу обговорити 
найбільш актуальні соціальні та 
політичні питання. Головною метою 
проведення II Молодіжного міжна-
ціонального патріотичного форуму 
«Росія – це ми» є формування нової 
політичної патріотичної еліти Криму 
і Росії. 

Церемонія відкриття форуму 
почалася з вітального слова глави 
Республіки Крим Сергія Валерій-
овича Аксьонова, яке зачитала 
радник глави Республіки Крим, 
головний організатор II Молодіж-
ного міжнаціонального патріо-
тичного форуму «Росія — це ми», 

голова РГО «Українська громада 
Криму» Анастасія Гридчина. Також 
привітали учасників форуму Депу-
тат Державної Ради Республіки 
Крим, голова Комітету Державної 
Ради Республіки Крим з народ-
ної дипломатії та міжнаціональ-
них відносин Юрій Гемпель, голова 
Державного комітету у справах між-
національних відносин Республіки 
Крим Айдер Тіппа. З вітальним сло-
вом виступив голова Державного 
комітету молодіжної політики Респу-

бліки Крим Сергій Селімов. Крім 
цього, для учасників II Молодіжного 
міжнаціонального патріотичного 
форуму «Росія — це ми» прозвучали 
привітання і настанови від першого 
заступника Постійного представ-
ника Росії при ООН Дмитра Полян-
ського. 

Робота форуму почалася з 
обговорення актуальних проблем 
сучасності в рамках презента-
ції соціально-проектної діяльності 
провідних вузів Криму. Протягом 
1-го дня роботи форуму учасники 
набули нового досвіду та корисних 
знань завдяки різноманітним інте-
рактивним заходам, серед яких 
особливо запам’яталися учас-
никам патріотичні ігри, квести, 
а також спеціально розроблена 
екскурсійна програма. Також для 
студентів був організований 2-х 
годинний кінопоказ, який став для 
них інструментом зміцнення ідей 
міжнаціональної єдності та злагоди 
в Російській Федерації. 

II Молодіжний міжнаціональний 
патріотичний форум «Росія – це ми» 

тривав протягом 2-х днів. У другий 
день в ході відкритої дискусії осо-
бливу увагу було приділене вив-
ченню сучасних трендів в області 
російського патріотизму і стратегії 
патріотичного виховання. Другий 
день форуму розпочався з пленар-
ного засідання «Єдність у злагоді»: 
консолідація молодіжної спільноти 
для внутрішньополітичного та зов-
нішньополітичного розвитку Росії», 
під час якого всі учасники форуму 
змогли поставити запитання та 
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РГО «УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КРИМУ» ПРОВЕЛА 
ВІДКРИТИЙ УРОК, ПРИСВЯЧЕНИЙ МИКОЛІ ГОГОЛЮ

1 квітня 2022 року Регіональна 
громадська організація «Українська 
громада Криму» провела відкри-
тий урок, присвячений 213 річниці 
від дня народження Миколи Гоголя. 
Захід пройшов на базі МБОЗ «Сім-
феропольський економічний ліцей». 
РГО «Українська громада Криму» у 
співдружності з освітніми організа-
ціями півострова розвиває інтерес 
та зацікавленість учнів до російської 
та української літератури, а також 
збагатити духовний світ школярів. 

Урок провела голова ради РГО 
«Українська громада Криму» Ана-
стасія Гридчина, яка поділилася 
цікавинками про життя і творчість 
письменника Миколи Гоголя. Поча-
лося спілкування з аудиторією з 
короткої, проте цікавої вікторини. 

Крім того, школярі переглянули 
документальний фільм про письмен-
ника.

Анастасія Гридчина зауважила, 
що письменник прожив коротке, 
але надзвичайно яскраве життя, 
повне труднощів та емоційних подій. 
Також вона познайомила школярів з 
діяльністю журналістів ІА «Крим сьо-
годні». Один з випусків цього жур-
налу українською мовою розповідає 
читачам про творчість Миколи 
Гоголя. 

Для української громади Криму 
цей досвід став новим форматом 
проведення річниці з дня народ-
ження Миколи Васильовича Гоголя, 
твори якого і зараз вчать нас любові 
та добру. Гоголь сміявся над людсь-
кими гріхами, вірив у народну силу. 

МНКА УКРАЇНЦІВ МІСТА СІМФЕРОПОЛЯ ПРОВЕЛА ІСТОРИЧНИЙ УРОК

13 квітня 2022 року, на базі Крим-
ської республіканської універ-
сальної наукової бібліотеки імені 
І. Я. Франка, пройшов відкритий 
історичний урок для студентів АНО 
«Університет економіки та управ-
ління». Захід був присвячений 
звільненню міста Сімферополя від 
німецько-фашистських загарб-
ників. Урок організувала Місцева 
національно-культурна автономія 

українців міста Сімферополя 
спільно з краєзнавчим відділом 
Кримської республіканської універ-
сальної наукової бібліотеки імені 
І. Я. Франка.

Перед початком заходу члени Міс-
цевої національно-культурної авто номії 
українців міста Сімферополя вшану-
вали пам’ять загиблих у Великій Віт-
чизняній війні й поклали квіти в сквері 
Перемоги до відомого танка-пам’ят-

ника Т-34, який за легендою першим 
прорвав оборону противника.

Під час основного заходу перед 
студентами виступила голова МНКА 
українців міста Сімферополя Світ-
лана Шпильова, яка розповіла про 
переможний шлях радянських сол-
датів у травні 1944 року на крим-
ському напрямку. Також з вітальним 
словом виступила голова РГО 
«Українська громада Криму» Ана-
стасія Гридчина, яка розповіла про 
те, що необхідно зберігати народну 
пам’ять.

У рамках заходу співробітники 
бібліотеки підготовили виставку 
літератури, що була присвячена 
Кримській визвольній опера-
ції. Крім того, гості заходу пере-
глянули документальний фільм 
про звільнення Сімферополя від 
німецько-фашистських загарб-
ників. Також організатори провели 
історичну лекцію, в рамках якої 
студенти дізналися про маловідомі 
сторінки звільнення столиці Криму 
від фашистів. 

У СІМФЕРОПОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ВІРИ РОЇК

22 квітня 2022 року в читальному 
залі Центральної міської бібліоте-
ки ім. О. С. Пушкіна в рамках Року 
культурної спадщини народів Росії 
відбувся вечір-посвята «Легендар-
на майстриня Віра Роїк», приуроче-
ний до 111-річчя від дня народження 
заслуженого художника Республіки 
Крим, Героя України, майстра 

народної творчості віри Сергіївни 
Роїк.

Співробітники бібліотеки розпові-
ли про життя і творчість Віри Сер-
гіївни, прочитавши вірші, присвячені 
легендарній майстрині. Спогадами 
про видатну вишивальницю поділи-
лися директор Музею історії міста 
Сімферополя Ірина Вдовиченко, а 
також завідуюча народним історико- 

етнографічним музеєм кримчаків 
ім. І. Ачкіназі Наталія Суміна. Тради-
ційно виступили родичі Віри Сер-
гіївни, які продовжують невпинно 
зберігати і популяризувати пам’ять 
про майстриню.

Також вірші, присвячені май-
стрині, продекламували крим ські 
поети Тетяна Світлицька, Надія 
Риндич та учасники театраль ного 

колективу «Дзюбарики» МБУДО 
«Сімферопольської дитячої школи 
мистецтв». Прикрасою вечора ста-
ли музичні номери у виконанні учнів 
Сімферопольської дитячої школи 
мистецтв.

Співробітниками бібліотеки була 
підготовлена книжкова виставка- 
інсталяція «І світанки тріпочуть під 
ниткою».
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11 квітня й 9 травня 
2022 року у Криму відбу-
лися лекції, присвячені 
Герою Радянського 
Союзу Василю Горіш-
ньому та Героям-за-
хисникам Криму. Низка 
таких лекцій — добра 
традиція членів україн-
ської діаспори Респуб-
ліки Крим. Кожного 
року у дні визволення 
респуб ліки від фаши-
стських загарбників та 
безпосередньо у День 
Перемоги кримські 
українці традиційно 
проводять заходи, в 
рамках яких згадують 
подвиги дідів і прадідів, 
подвиги всіх радян-

ських солдатів. Згадують 
тих, хто без кінця і впину 
працював у тилу, лікував 
поранених ц госпіталях і 
кидався під кулі, захищаючи 
товаришів. Радянські воїни 
довели, що честь і відвага — 
наші головні цінності, і наш 
обов’язок — зберегти їх у 
пам’яті надовго. 

Так, 11 квітня 2022 року 
голова Національно-куль-
турної автономії українців 
міста Сімферополя Світ-
лана Шпильова спільно з 
членом РГО «Українська 
громада Криму» Василем 
Горішнім провели відкритий 

ДАЙДЖЕСТ

У ШКОЛІ № 38 МІСТА СІМФЕРОПОЛЯ 
РОЗПОЧАВ РОБОТУ БІЛОРУСЬКИЙ КЛАС 

У СІМФЕРОПОЛІ ЗГАДАЛИ ПРО ГЕРОЇЗМ 
ВАСИЛЯ ГОРІШНЬОГО ТА ЗАХИСНИКІВ КРИМУ

27 квітня 2022 року в МБОУ середній загальноосвітній школі № 38 відбулася важлива для всієї білоруської діаспори Республіки Крим
подія — урочисто розпочав роботу білоруський клас, який названий на честь Арсенія Івановича Маркевича. 

Це важлива подія для збереження і розвитку білоруської культури у Криму

Відкриття нового тематичного 
класу пройшло у формі відкритого 
уроку, під час якого учні школи №38 
розповіли про те, що вони знають з 
історії Республіки Білорусь, а також 
про спільні історичні події, які об’єд-
нують наші держави.  Тепер учні школи 
№38 за підтримки Регіональної націо-
нально-культурної автономії білорусів 
Республіки Крим «Білоруси Криму» 
матимуть можливість вивчати історію 

та мову братнього білоруського 
народу. Голова громадської органі-
зації Роман Чегринець зауважив, 
що саме такі заходи міцною ниткою 
пов’язують народи Криму як непо-
рушний моноліт. 

Привітав учнів депутат Державної 
думи Федеральних зборів Росій-
ської Федерації VII скликання 
Михайло Шеремет, заступник Голови 
Державної Ради Республіки Крим 

Едіп Гафаров, член ГП РК Володимир 
Узунов, депутат Сімферопольської 
міської ради Республіки Крим Ігор 
Федотов. Також у заході взяли участь 
РНКА «Білоруси Криму», МНКА «Біло-
руси міста Сімферополя», педаго-
гічний склад навчального закладу 
на чолі з директором Євгеном 
Костильовим.

Крім того, учні та вчителі презен-
тували створену силами середньої 

загальноосвітньої школи №38 і деле-
гації з Республіки Білорусь музейну 
виставку та експозицію білоруської 
культури. Директор школи Євген 
Костильов зауважив, що тема-
тична виставка в новому класі буде 
доповнюватися роботами учнів і 
дружніми організаціями з Рес пу-
бліки Білорусь. Білоруський клас ім. 
А. І. Маркевича стане новим витком 
продуктивних відносин з братнім 
білоруським народом. 

урок з учнями 8-го класу Сімферопольського 
економічного ліцею. Громадські діячі розповіли 
про Героїв звільнення Криму та Радянської 
України від фашистів. У ході заходу учні дізна-
лися про трагічні сторінки з життя Криму у воєнні 
роки, бойові перемоги та героїчні подвиги 
уславлених земляків.

Також напередодні 77-ої річниці Перемоги 
над фашистськими загарбниками, 7 травня, 
в місті Сімферополі на базі МБУК Музей історії 
міста Сімферополя відбувся пам’ятний захід, 
присвячений Герою Радянського Союзу 
Василю Якимовичу Горішньому, який провів 
його онук — Василь Олександрович Горішній. 
Прозвучали пісні воєнних років та вірші члена 
РГО «Українська громада Криму» Надії Риндич, 
присвячені Великій Вітчизняній війні. Захід 
відвідали члени РГО «Русская община Крыма» 
та РГО «Українська громада Криму», жителі та 
гості Сімферополя.
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національних організацій, так і говорили про 
зовнішньополітичний порядок денний. Зокрема, 
члени РГО «Українська громада Криму» обгово-
рили з Георгієм Мурадовим питання культурної 
та економічної інтеграції Донбасу і сусіднього 
Херсона у Росію. Георгій Львович зауважив, що 
Північна Таврія, до якої входять і землі Херсона, 
має самостійно обрати шлях до Росії.

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

У КРИМУ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ 
КОНКУРСУ ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ 

«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДЯДЬКО СТЬОПА»

ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА БІЛОРУСЬКОЇ ДІАСПОР КРИМУ 
ЗУСТРІЛИСЯ З ГЕОРГІЄМ МУРАДОВИМ

У СЕЛІ КРАСНОЛІССЯ ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ

Проект проводиться під егідою Громадської ради при МВС Росії. Взяти 
участь у конкурсі можна було як самостійно, так і у складі творчого колек-
тиву. Вироби виконувалися у різних техніках і жанрах, для робіт використову-
валися пластилін, текстиль, папір, картон, дерево, пластик, гіпс тощо. 

Заступник голови Громадської ради при МВС Республіки Крим, голова 
РГО «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина і разом із колегою 
Олегом Чирвовим оцінили конкурсі вироби. 

Роботи переможців регіонального змагання представлятимуть Республіку 
Крим на Всеросійському етапі конкурсу.

12 травня 2022 року в Сімферополі відбулася 
зустріч членів української та білоруської діаспор 
Криму із заступником Голови Ради міністрів Криму — 
постійним представником республіки при Прези-

20 травня 2022 року в Красноліській бібліотеці-філії №31 під егідою Місцевої національно-культурної автономії білорусів Сімферополя 
та Сімферопольського району відбувся літературний вечір-зустріч «Великий світ кирилиці». Вечір провели для учнів 8 класу 

Красноліської основної школи. Захід відбувся за ініціативи  голови МНКА білорусів Сімферополя та Сімферопольського району Олени Копитіч

Щорічно 24 травня у нашій країні святкується 
День слов’янської писемності та культури. Це 
свято пов’язане з іменами святих рівноапостоль-
них братів Кирила та Мефодія. Саме ці болгарські 
просвітителі створили першу слов’янську абетку, 
якою ми користуємося і донині.

Життєвий подвиг Кирила і Мефодія невипад-
ково прирівнюють до апостольського, іменуючи 
їх «першовчителями» слов’ян. До лику святих  
Кирило та Мефодій зараховані ще в сиву давнину. У 
російській православній церкві пам’ять рівноапо-

стольних просвітителів слов’ян 
вшановується з XI століття. Сьо-
годні День слов’янської писем-
ності та культури — це єдине 
в нашій країні церковно-дер-
жавне свято.

Почесними гостями захо-
ду стали: заступник голови 
Адміністрації Добровського 
сільського поселення Емір 
Теміров, секретар Громад-

ської ради міста Сімфе-
рополь Арсен Ісмаїлов, 
голова Місцевої націо-
нально-культурної ав-
тономії українців міста 
Сімферополя Світла-
на Шпильова, заслуже-
ний працівник культури Республіки Крим 
Петро Петков, а також директор Краснолісь-
кої основної школи Тетяна Костяєва. Захід 
розпочали з відеозвернення радника голови 
Республіки Крим, голови Регіональної націо-
нально-культурної автономії «Білоруси Криму» 
Романа Чегринця, в якому він привітав присут-
ніх з прийдешнім святом. 

Усі гості свята також виступили з віталь-
ним словом. Сюрпризом для присутніх стали 

іскрометні вокальні номери від Петра Петкова та 
вокальної групи «Кумушки». Учасники зачитали 
підготовлені доповіді.  Бібліотекари Краснолісь-
кої бібліотеки провели з присутніми вікторину 
«Аз і Буки — основа науки». Переможці отримали 
пам’ятні призи від місцевої національно-куль-
турної автономії білорусів Сімферополя та Сім-
феропольського району. На завершення заходу 
вихованка Сімферопольської школи № 38 Яценко 
Уляна виконала пісню «Пір’їнка».

дентові РФ Георгієм Мурадовим. У заході 
взяли участь голова ради РГО «Україн-
ська громада Криму» Анастасія Гридчина, 
голова ради РНКА «Білоруси Криму» Роман 
Чегринець та керівник ДАЗ РК «Діло-
вий і культурний центр Республіки Крим», 
заступник директора Асоціації тверських 
земляцтв Сергій Калмиков.

У спілкуванні з представ-
никами діаспор Георгій Льво-
вич розповів про непростий 
зовнішньополітичний стан, 
про розвиток півострова в 
умовах санкцій і розповів про 
низку складнощів, з якими 
стикаються російські дипло-
мати сьогодні. Тим не менш, 
за словами віце-прем’єра, 

саме сьогодні відбувається величезна 
робота у напрямку інтеграції звільнених 
територій. Члени організацій активно 
обговорювали як поточні питання 

ПУ МВС Республіці Крим підбили підсумки конкурсу дитячих виробів, 
що відображають образ співробітників органів внутрішніх справ 

«Поліцейський дядько Стьопа»
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ТАВРІЯ – ІСТОРІЯ МИНУЛОГО 
і віра у російське майбутнє 

Карта Таврійської губернії у 1821 році

Мелітополь в кінці XIX століття

Мелітополь на початку ХХ століття

К
інець XVIII століття для Росії ознаме-
нувався придбанням нових великих 
територій в Північному Причорно-
мор’ї, коли в результаті декількох 

російсько-турецьких воєн до складу імперії 
увійшов Крим і прибережна смуга від Дніпра до 
Дністра. 

У 1784 році, 8 січня, відбулося підписання 
державного акту між турецькою й російською 
стороною. Це була важлива історична подія. 
Цей акт свідчив, що Крим буде приєднаний 
до Росії. Однак ця подія не стала новиною. 
Кримська доля була зумовлена ще у процесі 
російсько-турецької війни, яка тривала з 1768 
до 1774 року. Згідно з мирним договором Крим 
здобував незалежність. Туреччина більше не 
мала впливу на цих територіях. Росія ж здобула 
Керч і отримала можливість рухатись Чорним і 
Азовським морями.

Це розширення вимагало адміністративної 
перебудови південних губерній з урахуванням 
нової реальності, наслідком чого стала транс-
формація раніше існуючої Новоросійської 
губернії у кілька інших утворень. 

Тоді одна з трьох частин, що відокреми-
лися, увійшла до складу Тавриди. Таврійська 
губернія була поділена на 7 повітів: Євпа-
торійський, Сімферопольський, Меліто-
польський, Дніпровський, Перекопський, 
Тмутараканський, Феодосійський. Деякі з них 
проіснували зовсім недовго, але ось одна 
губернія успішно протрималася майже 120 
років, продемонструвавши у такий спосіб 
свою природність. Йдеться про Таврійську 
губернію, утворену в 1802 році і скасовану 
лише в 1921 році після утворення Автономної 
Кримської РСР.

Після цього понад 100 років про неї було 
відомо лише завдяки історичним карткам та 
інших архівів, однак, сьогодні цілком ймовірно 
того, що у майбутньому може знову утворитися 
нове адміністративно–територіальне утво-
рення у межах історичної губернії.

Спочатку Таврійська губернія складалася з 
7 повітів (потім їх стало 8), три з яких розташо-
вувалися за межами Криму — Мелітопольський, 
Бердянський і Дніпровський. Її загальна площа 
дорівнювала приблизно 60.4 тис кв. км, а насе-
лення за Всеросійським переписом 1897 року 
становило 1.45 млн осіб. Столицею губернії був 
Сімферополь, де розташовувалася резиденція 
губернаторів — всього за час її існування їх 
було 18 осіб.

Економічний розвиток йшов здебільшого 
у сфері сільського господарства, оскільки 
природні умови сприяли цьому. Так, за XIX 
століття в регіоні у 34 рази збільшилися врожаї 
зернових культур, тут активно розвивалося 
скотарство, а також процвітали садівництво, 
виноградарство і вирощування тютюну. І якщо 
Крим відомий своїми винами, тоді як той же 
Мелітополь став справжньою столицею садів-
ників, які вирощують черешню та інші плодові 
культури. Крім того, у губернії добували багато 
солі, щоправда лише на території Криму.

У другій половині XIX століття в губернії 
почали будувати залізниці й у 1875 році вони 

ІСТОРІЯ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
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Глава Республіки Крим Сергій Аксьонов та Заступник Голови Уряду Російської Федерації 
Марат Хуснуллін здійснили робочу поїздку до міста Херсона

ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ В XXI СТОЛІТТІ

ТАВРИДА — ЗДРАВНИЦЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ЗАГАЛОМ, У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЩО ЗАРАЗ 
ВЖЕ ЗВІЛЬНЕНІ, ЗНАЧНА ЧАСТИНА 
ЛЮДЕЙ СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО БУДЕ 

ВСТАНОВЛЕНИЙ МИР, ЩО МИ БУДЕМО 
ЖИТИ ЗАВТРА ПІД МИРНИМ НЕБОМ, 

ЖИТИ РАЗОМ. ЯК ЦЕ БУДЕ 
З ЮРИДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ, Я СКАЗАТИ 

НЕ ГОТОВИЙ, АЛЕ ОСОБИСТО Я НЕ 
СУМНІВАЮСЯ, ЩО МИ БУДЕМО РАЗОМ... 

Я БАЧУ НАШЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ, 
У МЕЖАХ ОДНІЄЇ ДЕРЖАВИ

Сергій Аксьонов

24 лютого 2022 року почалася спеціальна 
операція ЗС РФ в Україні та упродовж декількох 
перших її днів російські війська звільнили всю 
Херсонську область і більшу частину (біля 70% 
території) Запорізької області. Незабаром 
тут почали створюватися військово-цивільні 
адміністрації, що відповідають за налагодження 
мирного життя й економічну діяльність регіону. 
Почалися трансляції російського телебачення, 
відновлена залізниця з Криму до Херсона, 
ведеться прокладка волоконно-оптичних ліній 
Інтернету. Уже організована торгівля з Кримом, 
на територію починає заходити російський 
рубль і поступово він стає другою грошовою 
одиницею.

ЖИТЕЛІ КОЛИШНЬОЇ ТАВРІЙСЬКОЇ 
ГУБЕРНІЯ СПОДІВАЮТЬСЯ, РОСІЯ 

ПОВЕРНУЛАСЯ НА СВОЇ ЗЕМЛІ ВСЕРЙОЗ 
І НАЗАВЖДИ, І ВЖЕ СКОРО МИ ПОБАЧИМО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
У ЄДИНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ, 

А ПІЗНІШЕ — І АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
КОМПЛЕКСІ!

У Херсоні вперше за останні роки пройшла акція «Безсмертний полк»

простяглися до Севастополя через Сімферо-
поль і Джанкой. Трохи пізніше була побудована 
гілка на Феодосію і Керч. Так само активно 
розвивався міський транспорт. Наприклад, у 
Севастополі трамвай з’явився ще у 1898 році. 
Будувалися і морські порти — у Бердянську він 
з’явився у 1836 році, всього через кілька років 

після заснування міста. А на початку ХХ століття 
у ньому з’явилася перша грязелікарня, що дала 
поштовх розвитку курортного господарства.

Після революції 1917 року Таврійська губернія 
почала розпадатися і хоча у листопаді 1920 
року вона була відтворена в якості адміністра-

тивно-територіальної одиниці РРФСР, у жовтні 
1921 року вона фактично припинила існування 
після утворення Автономної Кримської РСР. 
Територія Мелітопольського, Бердянського та 
Дніпровського повітів відійшли до УРСР, у складі 
якої вони перебували до кінця 1991 року.

У другій половині XIX і початку ХХ століття в 
Тавриді почали розвиватися лікувальні курорти 
(Ялта, Алушта та їхні нинішні передмістя).

Активно розвивається грязелікування — у 
Саках і на Чокракському озері. Лікарі Боткін і 
Штангеев визначили, що прогулянка в лісах 
над Ялтою буде благотворна для хворих на 
туберкульоз. Так були прокладені перші тури-
стичні стежки: Боткінська, Штангеевская, 
Таракташская.

У ці роки на південному березі Криму 
(загалом від кручі до Сімеїзу) активно з’явля-
ються маєтки знаті й палаци представників сім’ї 
Романових. Деякі зараз є музеями, інші — сана-
торіями.

У ці роки до Криму приїжджають представ-
ники не лише дворянства, а й вченого світу 
і сфери мистецтва. Кримські землі оспівані у 
віршах Пушкіна. Тут бували Чехов (який довго 
лікував у Ялті свій туберкульоз) і Гоголь.
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НАМ ПИШУТЬ…

Пані Оксано, ми залюбки розповімо шанувальникам українських традицій і народних свят про свято Івана Купала, а також опублікуємо Вашій увазі 
добірку цікавих видань про це дивовижне свято

Одне з наймістичніших і найпопулярніших слов’янських  свят — Іван Купала відзначають в ніч з 6 на 7 липня.  Воно здавна вважається святом молоді і 
кохання, у цей день  дівчата плетуть вінки, хлопці стрибають через вогнище та шукають цвіт папороті.

Купальське свято має давнє і цікаве коріння. На колоритне Купало або Купайло святкували 23–24 червня — у день літнього сонцестояння, коли ніч була 
вдвічі коротша за день.

Після прийняття християнства та «нашарування» вірувань українці почали відзначати народне свято з новою назвою «Івана Купала» за юліанським 
календарем, а за вживаним нині григоріанським воно зсунулося у ніч з 6 на 7 липня.

Насамперед, це – обрядові, так звані «купальські» пісні, що вважаються найстаровиннішими і впродовж тисячоліть лунають у дні літнього сонцестояння. 
В них оспівані-закарбовані прадавні форми побуту та трудової діяльності, відображено духовний світ, специфічні риси міфологічного уявлення наших 
пращурів, збережена цінна історична інформація, особливості мови та діалектів різних національних спільнот.

Головними серед купальських пісень вважаються пісні про кохання, долю, подружнє життя. Є і жартівливі пісні. В них розкривається приваблива 
атмосфера свята, сповнена бадьорим колективним настроєм з елементами поетичного, драматичного і таємничого.

Вечір проти Івана Купала…
Свято Івана Купала у народній творчості

* * *

Ой на Івана, ой та на Купала,
Котилася зоря з неба, та у в воду впала.
А дівчина за водою пустила віночок,
Заплуталась ясна зірка в зелен барвіночок.
А дівчина-чарівниця на долю гадала,
Як узріла ясну зірку, так і заспівала.

* * *

Біля річки ходили дівчата — карі оченята,
Личка, мов яблука, брови чорненькі —
Дівчата ой які гарненькі.
Вони в зеленім лузі квіточки збирали,
Квіточки збирали, на хвилю, на воду кидали.
А віночки із ружі червоної,
Ромашки, зілля зелененького,
Волошки синьоокої, червоного маку.

* * *

Пливи, пливи, мій віночку, 
та Дністром-рікою,

Нехай мені ясна зірка знайде 
добру долю.

Пливи, пливи, мій віночку, де сонечко грає,
Нехай моя ясна зірка милому засяє.
Ой та на Івана, ой та на Купала
Там дівчина квіти збирала, в пучечки клала,
До річки несла, в воду пускала.
Ой зійди, сонце, світи, та не грій,
Щоб мій віночок та не згорів,
Щоб мій віночок живий зостався
Та милому в руки щоб дістався.

* * *

Ой проведу я русалочку до броду,
А сама вернуся додому.
Ідіть, русалоньки, ідіте,
Та нашого житечка не ломіте,
То наше житечко в колосочку,
А наші дівчаточка у віночку.

Купайло, купайло!

—  Купайло, Купайло!
Де ти зимувало?
— Зимувало в лісі,

Ночувало в стрісі,
Зимувало в пір’ячку,
Літувало в зіллячку.

Купальська вода

Накрапала на Купала

З неба янгольська роса.

Що упало — не пропало,

І вербичка підросла.

Ми вербичку біля річки,

Наче гостю, обняли.

І веселку-семистрічку

Їй у коси заплели.

Опускався з неба бусол,

Бігли дітоньки сюди.

Помолодшала бабуся

Від купальської води.

П. Перебийніс


