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Шановний пане голово, шановні на-
родні депутати, учасники слухань!
Аби оцінити нинішнє становище укра-
їнської нації, знайти правильні відповіді 
на виклики глобалізації, слід добре усві-
домити, що ж таке національна ідентич-
ність у сучасних умовах.
Науковці визначають національну 
ідентичність як здатність особистості 
чи групи ототожнювати себе з великою 
національною спільнотою, її символа-
ми й цінностями, історією і культурою, з 
державними інституціями, національни-
ми інтересами. Це ототожнення не лише 
раціональне, розумове, а також емоцій-
не та навіть естетичне.
Національна ідентичність виконує 
низку важливих функцій, зовнішніх і 
внутрішніх. До перших належать тери-
торіальні (демаркація історичної націо-
нальної території), економічні (контроль 
над господарськими ресурсами країни) 
та політичні (підтримка держави, ле-
ґітимізація запроваджених нею прав 
та обов’язків громадян). До внутріш-
ніх функцій – згуртування членів наці-
ональної спільноти на основі загальних 
вартостей, символів, традицій, а також – 
сприяння самовизначенню і самоорієн-
тації особистості у світі завдяки ресурсам 
культури титульного етносу.
Сила та якість національної ідентич-
ності відiграють вирішальну роль не 
лише в критичні моменти, коли нація 
потребує консолідації для подолання за-
грози чи кризи. Міцна ідентичність має 
велике значення в повсякденному житті. 
Від неї залежать:

– усвідомлення національного інтересу 
і готовність відстоювати його; 

– довіра до своєї держави, її інституцій, 
інших членів національної спільноти, 
здатність до взаємодії для досягнення 
масштабних цілей; 

– спроможність усього суспільства по-
діляти спільні громадянські, духовні цін-
ності, сприймаючи їх як національні. 
У цій справі неоціненною є роль куль-
тури, сформованого нею символічного 
капіталу нації. Національна ідентич-
ність передбачає самоототожнення ін-
дивіда з ідеалізованим, ідейно насна-
женим образом нації, порівнювання 
себе, своїх дій із цим образом. Для укра-
їнців таким ідеальним образом стало іс-
торично сформоване, в рамках і на під-
ґрунті національної культури, уявлення 
про себе як європейський християнський 
народ із потужним волелюбним нача-

лом, неприхильний до деспотизму, пра-
цьовитий, творчий, відданий традицій-
ним цінностям, але й помірно відкритий 
до новизни, дещо індивідуалістичний. 
Реформаторський потенціал такого 
ідеалу не вдалось, однак, належною мі-
рою реалізувати, передусім, через нашу 
складну історію, тривалу бездержав-
ність, протидію колоніальних, ім-
перських чинників, котрі остаточно 
не зникли, існують і тепер. 
Тому одним зі стратегічних завдань, 
що їх поставила перед нами здобу-
та незалежність України, є подолання 
колоніально-імперських хвороб, зміц-
нення культурної та національної іден-
тичності.
Іншими словами, це завдання націо-
нальної визначеності суспільства та його 
культури. Сьогодні, на початку ХХІ сто-
ліття, таке завдання для декого звучить 
архаїчно. Мовляв, усе це – проблеми ми-
нулого століття. 
Такий погляд, на моє переконання, є 
ознакою короткозорості або лукавства. У 
світі триває глобальна невидима бороть-
ба, коли не війна, за культурно-духовний 
та інформаційний простори. І в цій війні 
є переможці і переможені. Питання збе-
реження й навіть виживання стоять на-
віть перед тими мовами й культурами, 
що давно сформувалися і утвердилися. А 
що вже казати про національну культу-
ру, яка лише виходить на світову арену, 
як повноправний учасник глобальних 
процесів?
Національна визначеність – це усві-
домлення, що культура не існує сама по 
собі, в якомусь «природному» вигляді. 
Це продукт повсякденних солідарних 
зусиль усієї спільноти. Вона потребує не 
лише творчих поривань окремих особис-
тостей, але і ясного усвідомлення всією 
національною спільнотою своїх страте-
гічних культурно-світоглядних завдань.  
Чи маємо ми сьогодні таке усвідомлен-
ня, чи маємо національну визначеність? 
Питання, на жаль,  риторичне.
Досі значна частина українського сус-
пільства має розмиту, двоїсту, провін-
ційно-імперську ідентичність, чи, 
просто кажучи, є зденаціоналізованою. 
Соціологи мають чимало фактів на до-
каз цього. Зокрема, згідно з опитування-
ми Інституту соціології НАНУ, протягом 
1992–2004 років кількість тих, для кого 
національна ідентичність є пріоритет-
ною, коливалася між 34 та 44%. І лише в 
2005-му, році «революційного піднесен-

ня», цей показник перевищив половину 
населення (понад 54%). У наступні роки 
він знижувався і нині становить менше 
49%. Натомість для понад третини гро-
мадян пріоритетними є локальна та ре-
гіональна ідентичності, а для 8–9% – та-
кою лишається радянська ідентичність. 
При цьому в таких регіонах, як південь 
і схід України, передостанні ідентичнос-
ті явно домінують. Тож чи може успішно 
розвиватись, протистояти викликам кра-
їна, жителі окремого регіону якої почу-
вають більшу спорідненість із закордон-
ними сусідами, ніж із співвітчизниками?
Переважання локальної ідентич-
ності над загальнонаціональною, 
що має місце у значній частині 
України, в наших умовах особливо 
загрозливе, оскільки створює ґрунт для 
політичних авантюристів і провокаторів 
у країні та за її межами, зваблює безвід-
повідальних політиків протиставляти 
регіональні ідентичності одна одній, за-
гострювати мовне, міжетнічне, міжрегі-
ональне протистояння задля власних ці-
лей. 
Причини неподоланої зденаціоналі-
зованості – вже не стільки в постколоні-
альній спадщині, скільки в тому, що за 
18 років незалежності держава, по-
літичні, фінансові та інтелектуаль-
ні еліти так і не зуміли виробити й 
реалізувати цілісну стратегію фор-
мування міцної, ідейно визначеної 
національної ідентичності. 
Інша причина наших проблем у тому, 
що, не вилікувавшись від постколоніаль-

них болячок, ми виявилися непідготов-
леними до потужних викликів глобалі-
зації. Так, сьогодні Україна, подобається 
це комусь чи ні, розвивається у глобалі-
зованому світі, що сформувався напри-
кінці ХХ століття. Із нарощуванням сві-
тової фінансової системи, поширенням 
новочасних технологій та засобів масо-
вої комунікації. 
Глобалізація – це широкомасштабний, 
багатогранний і суперечливий процес 
дедалі інтенсивнішого включення сус-
пільств, економік і культур різних країн у 
всесвітню мережу взаємообмінів та взає-
мовпливів. Це – суперечливе явище, бо, 
з одного боку, створює нові можливос-
ті для матеріального і духовного збага-
чення учасників глобалізації, водночас 
підтримує й поглиблює наявні диспро-
порції та деформації. Серед негативних 
сторін наслідків – загроза нівелювання, 
уніфікації національних культур, навіть 
зникнення мовно-культурного розмаїт-
тя сучасного світу.
Чи вдається Україні використати на-
дані можливості? На жаль, поки що гло-
балізаційні тенденції більше сприяють 
збереженню в українців розмитої, по-
стколоніальної ідентичності, аніж її по-
доланню. На це є дві головні причини. 
Україна є швидше об’єктом, аніж 
суб’єктом глобалізаційних проце-
сів. Рівень її інтегрованості у новий світ 
оцінюють як посередній. Більшість на-
ших співвітчизників не володіють іно-
земними мовами, не користуються ін-
тернетом, не бували за кордоном, а тому 
судять про навколишній світ на підставі 
старих, часто ще радянських стереоти-
пів. Яскравий приклад такого світогля-
ду – ставлення нашого суспільства до 
НАТО. А це означає, що Україна ще не 
здатна ані ефективно захиститися від не-
гативних аспектів глобалізації, ані отри-
мати користь від позитивних.
Глобалізований світ та його тенден-
ції, зокрема у культурній сфері, часто 
сприймаються в Україні через ро-
сійське посередництво. Скажімо, 
іноземну літературу у нас досі читають 
переважно в російських перекладах, а 
джерелом інформації про зовнішній 
світ для багатьох залишаються російські 
ЗМІ. 
Наслідок такого становища – домі-
нування в українському культурно-
інформаційному просторі закордонної 
маскультурної продукції. Наше суспіль-
ство й надалі залишається пасивним 

Для України розвинена національна 
культура і є національною ідеєю

До виступу міністра культури і туризму України Василя Вовкуна на парламентських слуханнях
«Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збереження»
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споживачем культурних, ідеологічних 
послань, створених іншими культурами, 
іншими державами. А це має прямі не-
гативні наслідки не лише для економіки 
України, а й для її культури, національ-
ної ідентичності її громадян. 
Небезпека не в тому, що наша куль-
тура відкрита зовнішнім впливам, а в 
тому, що фактично відбувається не взає-
мовплив і взаємообмін між народами, 
а однобічна культурна, інформаційна, 
ідеологічна експансія. Часто вона здій-
снюється під прикриттям фраз про єди-
ний «Русский мир», у якому не повинно 
бути жодних мовно-культурних та ідей-
них відмінностей між «православними 
народами-братами». Та поруч із такими 
фразами  проривається просто тваринна 
ненависть до всього українського. 
Підсумую: від успішного формуван-
ня модерної української ідентич-
ності, прийнятної й привабливої 
для більшості населення і ґрунто-
ваної на сучасній, європейського 
рівня національній культурі, зале-
жить успішна відповідь України  на 
внутрішні й зовнішні виклики. 
Така відповідь, з огляду на етнокуль-
турні поділи в Україні, має полягати у 
плеканні громадянської і культурної 
складової національної ідентичності.
Кожна політична або ж громадянська 
нація має етнічне та мовно-культурне 
ядро. Протиставлення політичної на-
ції і «культурної», громадянської та ет-
нічної є штучним, бо практично всі на-
ції поєднують обидва начала в різних 
пропорціях. Як показує зарубіжний до-
свід, обійтися в націєтворенні без 
культурних чинників неможливо, 
оскільки саме вони за слабкості держав-
них інституцій та громадянського сус-
пільства об’єднують та леґітимізують 
спільноту. В Україні саме потужна на-
ціональна культура може і має віді-
гравати роль національної ідеї. 
Формування громадянського складни-
ка національної ідентичності передба-
чає (само)ототожнення громадян із на-
ціональними державними інституціями, 
що ефективно виконують свої функції, 
забезпечуючи рівність громадян перед 
законом, здобуваючи авторитет суспіль-
ства та набуваючи символічного (а не 
лише утилітарного) значення.
Незалежна Україна зробила ряд кро-
ків у цьому напрямку, наприклад, надав-
ши громадянство всім, хто проживав на 
її території, та визначивши в Конститу-
ції українську націю як політичну спіль-
ноту всіх її етносів (при цьому, на жаль, 
необґрунтовано вилучено графу про на-
ціональність із паспорта та посвідчення 
про народження – а вона була не просто 
формальністю, а традиційним маркером 
національної ідентичності).
Розбудова культурної складової 
національної ідентичності потре-
бує делікатного балансу між пріоритет-

ністю культури титульного українсько-
го етносу та дієвою підтримкою інших, 
меншинних культур. За умови сприяння 
спадщині всіх етносів на її території, які 
б доповнювали й збагачували один дру-
гого.
Пріоритетність культури українського 
етносу визначається двома ключовими 
обставинами: його титульним статусом, 
консолідуючою, стрижневою роллю в 
державі;  потребою культурного протек-
ціонізму на користь української культури 
і мови, дискримінованих та марґіналізо-
ваних у російсько-імперські та совєтські 
часи, а сьогодні відкритих усім вітрам 
глобалізації й комерціалізації.
Потребують державної підтримки та-
кож культури етносів України, адже й 
вони зазнали руйнівного імперського 
тиску. Ця підтримка має ґрунтуватися на 
усвідомленні всім суспільством тієї істи-
ни, що мовне й культурне різноманіття є 
багатством сучасної нації, яке слід обері-
гати й використовувати. Мені здається, 
що Українська держава часто розуміє і 
враховує цей факт краще, ніж деякі су-
сідні держави, на чиїх теренах мешкають 
українці... 
На цьому напрямку наша держава має 
змогу показати меншинам, що їхній 
культурний інтерес є спільним із націо-
нальними інтересами, що вона є захис-
ником цих спільних інтересів в умовах 
глобалізації. Зі свого боку представники 
етнічних меншин мають усвідомлюва-
ти й реалізувати на практиці роль дер-
жавної української мови як мови міжет-
нічного спілкування, виявляти належну 
повагу до мови й культури титульного 
етносу.
Ще одна проблема: значна частка укра-
їномовного населення, а також націо-
нальні меншини України змушені спо-
живати переважно продукти не своєї, 
а «сусідньої» культури, фактично єди-
ної щедро представленої на ринку. Отак 
кількісне домінування набуває якісного 
виміру, формуючи враження культурної 
неповноцінності української нації, сві-
домо поглиблюване українофобськими 
мас-медіа, місцевими й закордонними. 
Нелегко бути патріотом держави, котра 
досі залишається культурним сателітом 
колишньої метрополії, яка нездатна за-
безпечити повноцінне функціонування 
національної культури на власній тери-
торії.
Тому дуже важливо утвердити солідар-
не, об’єднавче розуміння модерної на-
ціональної культури як такої, що вклю-
чає спадщину і сучасну творчість усіх 
етносів України, зокрема й російського. 
Російськомовна складова національної 
культури має розглядатися як доповне-
ння, а не замінник культури україномов-
ної. Обидва ці складники, як європей-
ські, політично проукраїнські,  можуть і 
мусять стати альтернативою імперській 
культурі, у багатьох проявах антидемо-

кратичній, антиєвропейській, антиукра-
їнській. Тож замість протистояння 
мов і культур, на якому часто наголо-
шують політики, слід говорити про бо-
ротьбу цінностей, котрі справді багато 
в чому є несумісними. 
Конче необхідним і водночас цілком 
реальним, уже випробуваним в інших 
країнах, засобом протекціонізму націо-
нальної культури в умовах глобалізації є 
той набір правових і фінансових інстру-
ментів, що задіяний у проекті закону 
України «Про національний куль-
турний продукт», розробленому фа-
хівцями нашого міністерства та науков-
цями.
Тому я звертаюся до Верховної Ради 
України з проханням уважно розглянути 
цей проект, а також ідейно пов’язаний із 
ним проект закону «Про меценатство», 
завдяки яким ми отримаємо дієвий і су-
часний набір інструментів захисту на-
ціонального культурного простору, на-
ціональної культури й ідентичності від 
негативних впливів глобалізації та ко-
мерціалізації, не ізолюючись водночас 
від широких контактів зі світовою куль-
турою.
Йдеться про те, щоб забезпечити ком-
плексну підтримку національного куль-
турного виробника (кінематографії, му-
зики, театру, книговидання, преси,  моди 
тощо) через пільгове оподаткування, ак-
тивну PR-промоцію в мас-медіа, закупів-
лю українських книжок, часописів, ві-
деофільмів для бібліотек, а також через 
підтримку міжнародних проектів, у яких 
беруть участь  наші митці.
Потрібні не лише протекціоністське за-
конодавство, а й інституційні заходи як-
от створення національних центрів 
із промоції української культури за 
кордоном, національних туристич-
них агенцій, що забезпечили б зро-
стання іноземного культурного туриз-
му в нашу країну. Потрібна масштабна 
Державна програма формування 
міцної національної ідентичності,
її громадянських і культурних складни-
ків. 
Слід також активізувати підтримку 
української мови, що має ґрунтуватися 
на затвердженій Концепції держав-
ної мовної політики та забезпечува-
тися роботою єдиного центрального 
органу виконавчої влади з питань 
мовної політики. Не можна забувати 
також про підтримку культури й іден-
тичності українців діаспори, для чого до-
цільно створити спеціальний держав-
ний орган із питань  закордонного 
українства. 
Протекціонізм щодо національної 
куль тури матиме виразний соціальний 
аспект, оскільки йдеться, по суті, про 
культурне відродження  малих містечок 
і сіл, де україномовне населення стано-
вить абсолютну більшість і водночас є 
майже ізольованим від національного 

культурного простору, від якісної осві-
ти. Культурна обділеність української 
провінції проявляється не лише в малій 
кількості платоспроможних споживачів 
українського культурного продукту, а й 
у зверхньому ставленні до нього з боку 
мешканців «привілейованого» світу ро-
сійськомовних великих міст. 
І конче важливо передбачати в дер-
жавних програмах, спрямованих на  роз-
виток села, цілком конкретні завдання 
щодо відродження культурної та освіт-
ньої інфраструктури, розвитку новітніх 
засобів інформації, зокрема мережі Ін-
тернет, забезпечення інших духовних 
потреб сучасних селян. Конкретні ме-
ханізми підтримки культурної інфра-
структури, зокрема й на селі, передбачає 
проект закону України «Про культуру», 
нещодавно поданий на розгляд Верхов-
ної Ради. Тому наше прохання – не від-
кладаючи, розглянути й прийняти цей 
давно очікуваний українською культу-
рою законопроект. 
Важливим інструментом формування 
національної ідентичності є відроджен-
ня історичної пам’яті нації, очищен-
ня її від фальсифікацій. Сьогодні вже 
чимало зроблено для цього: суспільству 
повернуто правду про Голодомор, про 
визвольну боротьбу, про Крути, Полтав-
ську й Конотопську битви; відроджують-
ся Батурин, Чигирин, Хортиця. Але це 
– перші кроки на нелегкому шляху по-
вернення до «історичного оздоровлен-
ня», що його має пройти все українське 
суспільство.
Ці важливі кроки, однак, не були підкрі-
плені глибинними реформами в різних 
сферах державного життя: Україна так 
і не стала справді правовою державою; 
її владні установи залишились неефек-
тивними, корумпованими, відчуженими 
від громадян. Беззаконня, корупція, сва-
вілля чиновників аж ніяк не сприяють 
символічному самоототожненню грома-
дян зі своїми державними інституціями, 
емоційній прив’язаності до своєї держа-
ви та формуванню усвідомленої грома-
дянської ідентичності. В неправовій дер-
жаві у багатьох людей виникає відчуття, 
що право і справедливість не є суспільно 
значущими вартостями, а лише ситуа-
тивними рішеннями тієї елітної групи, 
яка контролює владні структури. Навряд 
чи можливо сформувати міцну політич-
ну ідентичність у громадян слабкої дер-
жави, з розсвареними і скорумпованими 
елітами. 
Без кардинальної зміни нинішньої, 
фактично постколоніальної ситуації в 
культурному просторі України говори-
ти про формування міцної національної 
ідентичності навряд чи доводиться. 
Тому маю підстави твердити: для 
України розвинена національна 
культура і є національною ідеєю!
Дякую за увагу.

акценти
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хроніка, оповістки
ТЕАТРАМ  ДОНЕЦЬКА 
ПРИСВОЄНО СТАТУС 
НАЦІОНАЛЬНИХ
Одразу двом донецьким 
театрам присвоєно статус 
національного – академічному 
театру опери та балету імені 
Анатолія Солов’яненка та 
академічному українському 
музично-драматичному
театру

Гордість і духовне надбання на ціо-
нальної культури – так охарактеризував 
міністр культури і туризму України Ва-
силь Вовкун колектив Донецького на-
ціонального академічного театру опери 
та балету імені Анатолія Солов’яненка.

«Ваш театр – це сузір’я талановитих 
майстрів і обдарованої молоді, – гово-
риться у привітанні. – Йому під силу 
вирішення найскладніших, масштаб-
них суспільно значимих мистецьких 
проектів. Усім, хто служить високому 
мистецтву Мель помени, – керівництву 
театру, акторам, режисерам, сценогра-
фам, композиторам, художникам, бу-
тафорам і реквізиторам – щира подяка 
від численних шанувальників вашого 
таланту».

І з нагоди надання Донецькому ака-
демічному українському музично-
драматичному театру статусу націо-
нального міністр культури і туризму 
України Василь Вовкун надіслав при-
вітання колективу театру, зазначив-
ши, що за своє існування театр здобув 
добру славу, збирав на сцені кращих 
акторів і режисерів. Запорукою є що-
денна копітка творча праця, освячена 
талантами авторів сценічних творів: 
режисерів, художників, балетмейсте-
рів, акторів, працівників виробничих 
цехів.

«Ваш внесок до духовної скарбни-
ці нашого народу неможливо пере-
оцінити, – говориться у привітанні. 
– Свідченням пошанування та піклу-
вання нашої держави про театральне 
мистецтво є ця висока нагорода».

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
Конкурс на заміщення вакантних 
посад державних службовців:

– головний спеціаліст відділу музич-
ного та циркового мистецтва управ-
ління мистецтв і освіти – 1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 

відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста; стаж 
робо ти за фахом на державній служ-
бі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не 
менше 3 років; знання комп’ютера;

– головний спеціаліст відділу аналізу 
та прогнозування діяльності навчаль-
них закладів управління мистецтв і 
освіти – 1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 

від повідного професійного спрямуван-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
ма гістра, спеціаліста; стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше 1 року або 
стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років; знання 
комп’ютера;

– провідний спеціаліст відділу ана-
лізу та прогнозування діяльності нав-
чальних закладів управління мистецтв 
і освіти – 1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги: вища осві-

та відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста відповід-
них спеціальностей; стаж роботи за 
фахом на державній службі на посаді 
спеціаліста І або II категорії не менше 
1 року або стаж роботи за фахом в ін-
ших сферах управління не менше 2 ро-
ків; знання комп’ютера;

– головний спеціаліст відділу аналі-
зу та прогнозування соціокультурного 
розвитку регіонів управління страте-
гічного планування соціокультурного 
розвитку та регіональної політики у 
сфері культури – 1 вакансія;

– головний спеціаліст відділу аналі-
зу та прогнозування соціокультурного 
розвитку регіонів управління страте-
гічного планування соціокультурного 
розвитку та регіональної політики у 
сфері культури (на час навчання в ас-
пірантурі Національної академії дер-
жавного управління при Президентові 
України Пахлової С.) – 1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта 

від повідного професійного спрямуван-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста; стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше 1 року або 
стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років; знання 
комп’ютера.
Документи для участі в конкурсі при-

ймаються протягом місяця з дня опу-
блікування оголошення. 

 БАРВИ ЖИТТЯ
За підтримки Міністерства культури і туризму України  у при-

міщенні Київського муніципального академічного театру опери і 
балету для дітей та юнацтва відбувся заключний етап Всеукраїн-
ського фестивалю творчості осіб із обмеженими фізичними мож-
ливостями «Барви життя». 

Основна мета цього заходу – сприяння процесу реабілітації та 
соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можли-
востями засобами мистецтва. 

У гала-концерті, що відбувся на сцені театру, взяли участь пере-
можці з усієї України – танцювальні та вокальні колективи, фоль-
клорні ансамблі, театральні гурти та окремі виконавці літератур-
ного мистецтва та авторської пісні. 

Глядачі були вражені зворушливими дефіле акторів театру мод 
«Райдуга» із Донецької області з колекцією одягу «Ніжність» та 
виступом народного ансамблю сопілкарів «Фольклор» (керівник 
заслужений працівник культури Анатолій Твердохліб) із Хмель-
ницької області. Майстерно виконали українську народну пісню 
«За городом кози пасла» представниці Запорізької області, лау-
реати межрегіональних і міжнародних фестивалів Ольга Плахіна 
та Ірина Кваша. 

Подивували глядачів танцем «Румба» майстри спорту міжна-
родного класу, чемпіони світу з бальних танців на візках Іван та 
Надія Сіваки. 

У рамках заходу відбулася виставка художніх творів, виробів 
народного ужиткового мистецтва, вишиванок, художньої фото-
графії, бісероплетіння тощо.

Світлана СОКОЛОВА
Фотознімки Романа РАТУШНОГО

У конкурсі можуть брати участь гро-
мадяни України, які мають вищу осві-
ту, стаж роботи за фахом.
Додаються такі документи:
– особова картка (форма П-2 ДС);
– автобіографія;
– 2 фотокартки розміром 4x6 санти-

метрів;
– копія паспорта;
– копія ідентифікаційного коду;
– копії документів про освіту;
– копія військового квитка; 
– копія трудової книжки;
– декларація про доходи (за 2008 рік).
Додаткова інформація надається від-

ділом кадрів за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Франка, 19, кім. 109, телефон для до-
відок 234-39-93.

Конкурс на заміщення вакант-
них посад державних службовців:
начальник управління стратегічно-

го планування соціокультурного роз-
витку та регіональної політики у сфері 
культури – 1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги: 
– вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-квалі фі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній 
службі на керівних посадах чи на ке-
рівних посадах в інших сферах управ-
ління не менше 5 років;

– досвід роботи в управлінні персо-
налом;

– знання комп’ютера та оргтехніки.
Завідувач сектору мовної політики – 

1 вакансія.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-квалі фі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді головного спеціаліста 
чи в інших сферах управління не мен-
ше 3 років;

– досвід роботи в управлінні персо-
налом;

– знання комп’ютера та оргтехніки.
Документи для участі в конкурсі 

приймаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення в газеті 
«Культура і життя».
У конкурсі можуть брати участь гро-

мадяни України, які мають вищу осві-
ту, стаж роботи за фахом.
До заяви додаються такі документи:
– особова картка (форма П-2 ДС);
– автобіографія;
– дві фотокартки розміром 4x6 сан-

тиметрів;
– копія паспорта;
– копія ідентифікаційного коду;
– копії документів про освіту;
– копія військового квитка;
– копія трудової книжки;
– декларація про доходи (за 2008 рік).
Додаткова інформація щодо основних 

функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці надається відділом 
кадрів управління нормативно-правової 
та кадрової роботи Міністерства культу-
ри і туризму України за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Франка, 19, кім. 109, теле-
фон для довідок 234-39-93.

Конкурсна комісія

редактор рубрики 
Орест КОГУТ
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хронікахроніка, анонси
 БІЛОКУРІВСЬКІ ВЕЧОРИ
Полотна Катерини Білокур щедро засіяні маль-

вами, калиною, жоржинами, барвінком, ромаш-
ками, чорнобривцями та іншими квітами рідної 
землі, твори художниці хвилюють і вражають 
усіх, хто бачив їх у музеях країни. Вона була на-
ділена ще й даром художнього слова, про що 
свідчить ї ї епістолярна спадщина, зібрана у книзі 
М. Кагарлицького «Листами, мов зорею засвіти-
лася». 

Слово Катерини Білокур прозвучало у художньо-
документальній композиції «Душа митця – це 
квітка», виконаній студентами 3-го курсу Київ-
ського обласного училища культури і мистецтв на 
вечорі пам’яті, приуроченому 109 річниці із дня 
народження художниці. Відбувся він 7 грудня в 
Музеї українського народного декоративного мис-
тецтва. 

Прекрасна молода співачка, учениця Ніни Мат-
вієнко Руслана Лоцман, лауреат Всеукраїнських та 
міжнародних пісенних конкурсів, повела у світ пісні, 
який шанувала Білокур. 

Одна з пісень була про чудову українську природу. 
Руслана розповіла з цієї нагоди – їй пощастило бути 
в селі, де народилася та жила художниця. Вона була 
вражена чудовою природою і висловила припущен-
ня, що й досі там квітнуть такі ж квіти, які малювала 
пані Катерина. 

Світлана СОКОЛОВА

 ВІДКРИТТЯ МУЗИЧНОЇ ВІТАЛЬНІ
Харківський обласний  центр народної творчос-

ті  16 грудня запросить шанувальників народного 
співу до музичної вітальні «Світи ясний, місячень-
ку». Її відкриття Святий Миколай приурочив до 
свого свята. 

У програмі концерту вокальні твори української 
й зарубіжної класики, авторські пісні про кохан-
ня, Україну, рідний край у виконанні народно-
го жіночого вокального ансамблю «Зоряночка» 
Дергачівського районного Будинку культури (ке-
рівники Євгенія Ходикіна та Наталія Некрасова), 
народного аматорського хору «Заспів» Лозів-
ського міського Палацу культури (керівник  Ген-
надій Савченко), народного аматорського хору 
«Дзвінкоголосі Слобожани» Олександрійської та 
Благодатненської територіальних громад (керів-
ник Андрій Тібор).

Володимир СУБОТА

ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ 
«РІЗДВЯНІ ВІКНА»
Напередодні Новорічних та 

Різдвяних свят ANN Gallery від-
криває виставку відомого київ-
ського художника Олександра 
Левича «Різдвяні вікна». 
Живопис Олександра Леви-

ча, як і сам автор, має той не-
повторний шарм, який завжди 
притягує своєю глибиною та 
щирістю.

Серія полотен «Різдвяні вік-
на» була задумана й створена 
автором спеціально для вистав-
ки в ANN Gallery й відрізняєть-
ся гармонійним поєднанням 
камерності та символічності. 
Як і раніше, в своїх роботах Ле-
вич незалежний від течій і кон-
текстів. Художник залишаєть-
ся відданим своєму стилю – у 
полотнах переважає властива 
йому гама відтінків і глибина 
кольору, за допомогою яких він 
створює ледь вловимі образи.

«Вікна» Левича схожі на 
ялин кові іграшки із дитинства. 
Загадкові й недоступні, дещо 
засмучені від того, що їхній час 
так швидко спливає.

ОДЕСИТИ – СВОЄМУ 
УЛЮБЛЕНЦЮ
Ріг будинку №10 на Соборній 

площі в Одесі прикрасила на-
стінна бронзова статуя народ-
ного артиста України Семена 
Крупника, який рік тому пішов 
із життя, але назавжди зали-
шився у пам’яті вдячних жите-

лів міста, як великий сміхотво-
рець. За піввіку свого творчого 
життя він створив на сцені  те-
атру музкомедії, музичного те-
атру «Рішельє» та російського 
драмтеатру десятки яскравих 
сценічних образів. 
Одесити ходили «на Крупни-

ка», а він заряджав їх оптиміз-
мом, щедро дарував усмішки і 
добрий настрій. Кому пощас-
тило бути на його останньо-
му бенефісі, той досі зберігає 
повітряну кульку у вигляді 
серця з автографом улюбле-
ного актора. Пам’ять його те-
пер увіч нили меморіальним 
комплексом із скульптурою, 
що зображує артиста в кано-
тьє, у витонченому і дещо іро-
нічному танцювальному па. 
Таким його запам’ятали наза-
вжди. Ідею композиції запро-
понував дизайнер і скульптор 
Михайло Рева, а реалізував її у 
бронзі заслужений художник 
України Олександр Токарєв. 
Кошти на меморіал одесити 
збирали як пожертви. На ньо-
му зроблено напис:  «У цьому 
будинку, з 1960 року по 2008 
роки, жив АРТИСТ ОДЕСЬ-
КОГО НАРОДУ».

Сергій КУЧЕРИНА
Фото Вікторії ЛОГАЧОВОЇ

ВИСТАВКА
ІГОРЯ ГОРИНА
В галереї «Срібні дзвони» 

відкрилася персональна ви-
ставка львівського художника 
Ігоря Горина. Його графіка – 

примхливе мереживо з обра-
зів і символів, композиційних 
надмірностей і філософських 
змістів («Миша і господар», 
«Подорож», «Час пити чай», 
«Дерево життя»). Що ж до жи-
вопису, то він нагадує про Піте-
ра Брейгеля-ст. (тим більше що 
й костюми – цілком з північно-
го Відродження), життєві прит-
чі, герої яких є розумними, дур-
ними, мудрими, жорстокими, 
замріяними – причому усе це 
якось одночасно («Шахисти», 
«Мандрівник», «Птахолов», 
«Дівчинка», «Хор», «Той, хто 
читає», «Той, хто пише»). 

Оксана ЛАМОНОВА
На фотознімку

«Той, хто читає»

ОХ, ФОТОВЕРНІСАЖ…
Виставкою «Україно, моя 

Україно – 2009» відзначи-
ли 20-річчя створення Націо-
нальної спілки фотохудожни-
ків України кращі фотомитці з 
усіх регіонів нашої держави.

Основна мета заходу – засо-
бами фотомистецтва показа-
ти різноманітне життя країни. 
Відрадно, що серед представ-
лених робіт чимало світлин 
молодих фотохудожників.

«Незнайомець» 
Фото Віталія СІПКА

ЗАПРОШУЄ  КИЇВСЬКИЙ 
БУДИНОК  УЧЕНИХ

ЛЮДИНА ТА ЕКОЛОГІЯ
17 грудня відбудеться кру-

глий стіл на тему «Екологія 
свідомості людини».
Засідання розпочнеться о 18 

годині.

ЗЕЛЕНА ВІТАЛЬНЯ ДЛЯ 
АРХЕОЛОГІВ
Доктор історичних наук 

М. Скри жинська о 15 годині 19 
грудня прочитає лекцію «Елев-
синські містерії».

ВІДКРИТТЯ  ЕТНОКЛУБУ 
У Музеї Івана Гончара дістав 

постійну прописку новостворе-
ний Етноклуб.

Наприкін-
ці 1950-х ро-
ків на схилах 
Дніпра, у хаті 
Івана Гонча-
ра, зародився 
осередок піз-
нання укра-
їнської істо-
рії, традицій, 
мистецтва − 

України минулої і майбутньої. 
Тут збиралося коло однодумців, 
з’являлися нові ідеї, що перерос-
тали згодом у мистецькі течії й 
наукові звершення. 
Новостворений Етноклуб – 

це тепла хата для живого спіл-
кування однодумців, зацікав-
лених українською традицією, 
і водночас символічне розши-
рення того кола, яке було про-
тягом півстоліття у хаті Івана 
Гончара... 

ХАРКІВ
18 грудня
У Харківській обласній 
філармонії джазовий ве-
чір із Сергієм Давидовим – 
«Джазові стандарти»
Сергій Давидов є засновник 

міжнародного фести валю Khar-
kiv Za Jazz Fest. Гостями цього 
музичного свята завше є світові 
зірки, легенди джазової музики 
з усіх країн. 

19 грудня
У Харківському академіч-
ному театрі ляльок імені 
Віктора Афанасьєва
Прем’єра передноворічної ви-

стави для дітей «Снігуронька». 
Написана харківським драма-
тургом Іриною Дубровською за 
мотивами народних казок. По-
ставив спектакль режисер і ак-
тор театру Ігор Мірошниченко. 

20 грудня
У Харківському  академіч-
ному театрі опери та бале-
ту імені Миколи Лисенка
Прем’єра мюзиклу для дітей 

Г. Гладкова «Трубадур та його 
друзі», поставлений за моти-
вами казки братів Грим «Бре-
менські музиканти». Текст 
Ю. Ентіна та В. Ліванова. Режи-
сер Ю. Дугинов, балетмейстер-
пос та новник заслужений ар-
тист України Л. Марков. Трупа 
театру за свою історію вперше 
здійснює постановку саме мю-
зиклу. 

ОДЕСА 
12 грудня
Шоста традиційна команд-

на літературно-інтелектуальна 
гра «Греція в історії та культурі 
світу й Одеси».

13 грудня
У залі «Сади Перемоги» соль-

ний концерт лауреата міжна-
родних конкурсів Олександра 
Сєрова «Моя богиня».

15 грудня
На малій сцені Російського 

драматичного театру прем’єра 
вистави «Осяяння. Одне літо 
у пеклі» за твором Артюра 
Рембо. У театральному сало-
ні виставка робіт Марини Фа-
йєр «Фантазії на тему Артюра 
Рембо».
У залі Українського музично-

дра матичного театру концерт 
Патріаршого хору Свято-Дани-
ло вого монастиря Москви.

16–17 грудня
У залі театру музкомедії га-

строльна вистава театру студії 
Олега Табакова «Дядя Ваня» 
А. Чехова.

17 грудня
У приміщенні оперного теат-

ру балетна вистава Санкт-Петер-
бурзького державного ака де-
міч ного театру балету Бориса 
Ейфмана.

А Н О Н С И



             всеукраїнський тижневик 6К*Ж
№49/50,  11–18 грудня  2009 р.

Надворі швидко
темніє. На вулиці мряки, 
вкриваєшся крапельками, 
неприємний холод 
пронизує аж до кісток

Ці майже зимові умови 
контрастували з те-
плотою Балканфесту, 
що відбувся 4 і 5 груд-

ня у київському Палаці спорту.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Меломани мали змогу натуп-

цюватися під запальні ритми 
балканських музик. 4 грудня 
гостей розважав драйвовий Єв-
ген Гудзь. Віддаючи свою наки-
пілу енергію публіці, він запалив 
слухачів еклектикою цигансь-
ких, карпатських і панк-рокових 
мелодій.
Музикант виріс у Києві, по-

тім емігрував до США, де 
створив інтернаціональну гру-
пу «Гоголь Борделло». Зараз 
мешкає у Бразилії. З вусами 
на честь тата і золотим зубом, 
Гудзь звеселяє не тільки Аме-
рику: за півроку це вже дру-
гий його концерт в Україні. 
Як сказав соліст групи, він 

не планував турне на Батьків-
щину, але приїхав, бо запро-
сили знайомі. 
На запитання, як зараз по-
чувається у Києві й чому за-
хопився саме балканською 
музикою, Євген Гудзь від-
повів:

– Давно вже час було приї-
хати до Києва. У принципі на-
стрій піднесений в усіх у групі. 
Звісно, те, що я звідси родом, 
передається на молекулярному 
рівні. Балканська музика – це 
вже такий термін. Це, як реґґі. 
Не обов’язково бути на Ямай-

ці, щоб грати реґґі. Так само й 
балканська музика стала між-
народним жанром. Зрозуміло, 
що в мені балканського нічого 
немає і бути не може. Тому що 
я з України і маю навіть дещо 
карпатське.
Євген зазначив, що у Південній 

Америці важко встояти, але під-
креслив, що їздити на гастролі 
треба лише до Латинської Аме-
рики та Східної Європи, все інше 
– просто стриження купонів.
На прес-конференції перед 

концертом Євген Гудзь «сор-
тував» усі й не дуже влучні за-
питання. Організатори фести-
валю заборонили запитувати 
його про співпрацю із Мадон-
ною, навіть слово Мадонна не 
можна було вживати. 

Нагадаємо, що музикант є фа-
воритом зірки і знявся у головній 
ролі в її фільмі «Бруд і мудрість». 
Емігрант-українець був гарно 
налаштований і не лінувався да-
вати ґрунтовні відповіді:

– Яке у Вас відчуття – в 
Україні досі тхне «совком» 
чи вже ні?

– Вам чесно, чи ні? (смієть-
ся). Ну, взагалі, я не знаю, тре-
ба уважніше роздивитися. Це, 
звісно, феномен, який дуже 
важко викорінити. 

– Коли нарешті вийде 
Ваша нова платівка?

– Новий альбом з’явиться у 
травні наступного року. Він був 
завершений ще в липні.

– Але піратські версії бу-
дуть раніше! З цього при-

воду запитання: як Ви 
вза галі ставитеся до пі-
ратської музики в Інтер-
неті?

– Як до цього можна ста-
витися? То просто еволюція. 
Її можна лише вітати, тому 
що нічого іншого зробити не 
можна.

– А яку музику Ви про-
понуєте як діджей?

– Це те, що в буквальному ро-
зумінні трапляється під руку, 
але і те, що одразу вражає. На-
віть перед відльотом до Ки-
єва я купив у Ріо в таксиста 
компакт-диск, який дуже спо-
добався. Мені імпонує музика 
самородків. Те, що пропонує 
маркетинг, – в принципі дуже 
слабка музика.

 FANFARE CIOCĂRLIA
Крім гурту «Гоголь Борделло», першого дня на сце-

ні виступали і румунські музиканти Fanfare Ciocărlia. 
Їхні мелодії схожі на ті, які виграють на українських 
весіллях, тож публіка заряджала атмосферу жвави-
ми рухами та підтримувала колектив гучними ви-
гуками. 

 KOČANI ORKESTAR
Другого дня публіку енергійно веселив гурт із Ма-

кедонії Kočani Orkestar, основою творчості якого є 
східні мотиви з додаванням латиноамериканських 
спецій, циганських мелодій із різних балканських 
регіонів. Саме після появи у фільмі Еміра Кустуріци 
«Час циган» Kočani Orkestar набув широкої популяр-
ності та почав виступати на багатьох фестивалях.

репортер
редактор рубрики 

Віра МАКОВІЙ

Балканські
ритми
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 ГАЙДАМАКИ
Заспівали і наші «Гайдамаки». Український колек-

тив, що позиціонує свою творчість як козацький рок, 
представив синтез реґґі, ска, альтернативи, панку, 
дабу з елементами українського фольклору. 

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Хедлайнерами другого, за-

вершального дня фестивалю, 
стали Емір Кустуріца та The 
No Smoking Orchestra. З поя-
ви на сцені музикантів і лідера 
колективу Нелле Караджича 
(він вийшов у футбольній фор-
мі гравця київського «Дина-
мо» серба Мілоша Нінковича) 
почалося справжнє музичне 
шоу. Відчувалося швидке по-
розуміння з публікою. І якщо 
спершу Караджич просто го-
ворив до людей у фан-зоні, то 
потім спустився до них. 
Перед виступом Емір Кустурі-

ца та Нелле Караджич із The No 
Smoking Orchestra без напру-
ження, швидко відповідали на 
поставлені російською мовою 
журналістські запитання.

– Емір, розкажіть про свою 
останню акторську роботу 
«Прощальна справа»?

– Після багатьох років роботи 
режисером я зрозумів, наскіль-
ки легше грати. Фільм знімався 
у Києві, де я провів два з поло-
виною місяці й, гадаю, міг би 
тут добре жити. 

– Селище, де Ви зараз 
живете, – це така собі но-
стальгія за втраченим Са-

раєвим, нове місце сили? 
(Наразі Емір Кустуріца 
мешкає у містечку, побу-
дованому за його влас-
ним проектом за 250 кіло-
метрів від Бєлграда).

– Моє місто – солодка диктату-
ра, яка розуміє все те, що сучас-
на цивілізація відкидає. Жодної 
демократії. Система цінностей 
перевернута догори ногами. 
Правда в тому, що я справді 
власник цього міста і мер. У нас 
багато культурних подій: кіно- 
та музичні фестивалі, вистав-
ки, 50 корів, що дають молоко, 
концепція сучасного мистецтва 
і багато іншого.

– Чому вирішили змі-
нити віру? (Емір Кустурі-
ца виріс у мусульмансь-
кій родині, але 2005 року 
прийняв православ’я під 
іменем Неманья.)

– Були часи, коли я вживав 
дуже багато алкоголю і втра-
тив цілісність своєї особистості. 
Єдиним способом повернути все 
став вибір православної релігії. 

– Ваша думка про Украї-
ну?

– У вас зараз дуже важкі 
часи. Люди, які живуть у пост-
радянських країнах, не вірять 

у себе, не мають самоповаги. 
Ми ж, у свою чергу, віримо, що 
можемо запропонувати щось 
якісне. Це гра випадку – вийде 
у вас чи ні.

– Ваш гурт зараз нази-
вається: Емір Кустуріца та 
The No Smoking Orchestra. 
Це означає, що Емір Кус-
туріца не в складі групи?
Нелле Караджич: Усе зале-

жить від грошей. 
Емір Кустуріца: «Я ж казав, 

що я диктатор».
Нелле Караджич: «Ні, ні! Все 

вирішують гроші. Він вклав 

10 тисяч євро, щоб його ім’я 
з’явилося в назві гурту. 2010 
року я стану дуже багатим і дам 
йому грошей, щоб його фільм 
називався «Нелле Караджич і 
Панчо Вілья».
Емір Кустуріца: «На моєму 

рахунку були останні 15 тисяч 
євро. Я вклав 10 із них у су-
пергрупу. Але зараз я вже ней-
мовірно багатий».

– Скажіть, чому перес та-
ли співпрацювати з Брего-
вичем?

– Знаєте, Джонні Депп – мій 
великий друг. І він скоро приї-
де в моє селище. Найвідоміший 
наш фільм – «Аризонська мрія». 
І Брегович написав до нього му-
зику, видавши народні мотиви 
за власні. Мені було дуже сором-
но. Він зганьбив мене перед Іггі 
Попом і Джонні Деппом.
Ми також крадемо пісні, але 

чемно (сміється). Суть у тому, 
що ви можете займатися еклек-
тикою: брати фрагменти й 
поєд нувати з іншою музикою. 
Але Брегович украв повністю 
всі пісні. Фестиваль закінчився 
феєричним дійством: на сцену 
піднялися підкорені музикою 
слухачі і з високо піднятими 
руками витанцьовували під 
балканські мелодії у товаристві 
музикантів усіх гуртів. 

Віра МАКОВІЙ
Фотознімки Євгенії ПЕРУЦЬКОЇ

репортер
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Міртала – псевдонім і 
водночас справжнє ім’я 
Міртали Пилипенко, 
талановитої мисткині, 
яка ще в дитячі роки, 
після страти батька у 
кадебістських катівнях, 
разом із матір’ю та 
сестрою змушена була 
перебратися до США

Не лише співвітчизни-
ки, а й світове україн-
ство знають її як плід-
ного автора напрочуд 

поетичних і образних скульптур 
та вражаючих скульптурною 
пластикою поезій. Кожен, кому 
випала нагода відчути на собі 
осяйність її робіт, прагне поді-
литися почуттям духовного під-
несення.
З-поміж безлічі скульптур, 

створених мисткинею, треба від-
значити саме проект монумен-
та для майдану Незалежності 
у Києві. Тож не дивно, що про 
нього йшлося в Одеській науко-
вій бібліотеці імені Горького під 
час обговорення виставки робіт 
Міртали Пилипенко. Відвідува-
чі підкреслювали, що кращо-
го символу нашої Вітчизни, ніж 
запропонований пані Мірта-
лою символ «Україна – фенікс-
лелека», годі й шукати. 
Ескізну модель авторка пода-

рувала, разом із іншими робота-
ми, нашій державі. Нині частину 
цього доробку можна бачити в 
експозиції музейного комплек-
су Харківської національної ака-
демії міського господарства. За-
пропонована мисткинею модель 
монумента на честь Незалеж-
ності так сподобалася всім в ака-
демії, що вирішено встановити 
його біля головного корпусу.
У своєму проекті пані Мірта-

ла представила Україну її най-
головнішим символом, яким 
для всього світу є наш малий 
герб-тризуб. Художниця пере-
дала його в алегоричній формі 
трипроменевого полум’я. Се-
редній язик переходить у фігу-
ру лелеки, що лине у височінь 

неба, а сам птах із простертими 
крилами теж символізує три-
зуб. Трипале полум’я – це не 
лише герб-тризуб, це ще й сим-
вол Святої Трійці, символ ство-
рення духу з матерії, символ 
моделі Всесвіту. В українських 
обрядах число три слугує обе-
регом. 
Як і кожен народ, українці ма-

ють свого птаха-фенікса, якому 
поклоняються, найбільше ша-
нують, вважають посланцем 
неба. Збереглося повір’я про 
священство лелек ще з доби 
трипільців (IV–II тис. до н.е.). 
Хоч в Україні ніколи не нази-

вають птахів і звірів людськи-
ми іменами, однак, для лелек 
зроблено виняток, і, звертаю-
чись до цього вісника весни, 
кажуть: «Антоне, принеси те-
пло». Щасливий той двір, де 
селиться птах.
З останніх повідомлень я дові-

дався, що оновлена експозиція 
скульптур пані Міртали здій-
снила велику подорож містами 
США, що представники україн-
ської діаспори вручили книжки, 
фотоальбоми й диски мисткині 
Президентові України Віктору 
Ющенку під час недавнього ві-
зиту до Америки. А ще Міртала 
Сергіївна у відповідь на заклик 
Міністерства культури і туриз-
му України до діаспори присла-
ти на батьківщину розпороше-
ні по світу українські культурні 
цінності підготувала власну ко-
лекцію із дев’ятнадцяти скуль-
птур у дарунок Інституту діаспо-
ри Острозької академії. Вони 
будуть у постійній експозиції 
новозбудованої бібліотеки з ви-
ставковою залою. 

Фото Вікторії ЛОГАЧОВОЇ

На фотознімках:
Міртала Пилипенко, 
твори скульпторки: 

«Україна – фенікс-лелека», «Еволюція»

діаспора: америка
 УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
В США ПОДІЛЯЄ БІЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТРАГЕДІЇ І РОЗПОВІДАЄ
ПРО НЕЇ СВІТОВІ
Зокрема, активістка української діаспори в США, 

член Світового конгресу яворівчан Олександра 
Савин-Юзенів повідомила землякам, що в Україн-
ському музеї, котрий діє у Нью-Йорку, триває ви-
ставка «Голодомор. Геноцид України, 1932–1933 рр.» 
Тут на ста стендах представлені світлини, докумен-
ти і пояснювальні тексти про штучно створений го-
лод на благодатній українській землі. Експозицію 
підготували Ліга українців Канади та громадський 
Музей радянської окупації київського «Меморіалу» 
у співпраці з американськими колегами.

Не залишились осторонь і вихідці із західного ре-
гіону. І хоч вони не зазнали тих мук, не втратили від 
голодної смерті найдорожчих, як це було за Збру-
чем, щире співчуття та вболівання за долю братів 
не оминули нікого з галичан. Як і інші західні об-
ласті, Львівщина в ті страшні роки намагалася до-
помогти зазбручанцям, збираючи хлібні каравани, 
продовольчі пакунки. Проте вони не доходили до 
адресатів. Як не давали результату і численні про-
тестні акції проти свавілля, котре чинилось у радян-
ських селах. Про це розповідають газетні матеріали 
того часу, зібрані і систематизовані свідчення оче-
видців.

 РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК 
Як повідомив Союз українок Америки, у Нью-

Йорку в українській католицькій церкві святого Іва-
на Хрестителя розгорнуто різдвяний ярмарок. Тут 
представлено багатий вибір кераміки, вишиванок, 
ґерданів, відео, книжок, різдвяних карток та багато 
іншого, що можна буде придбати для подарунку під 
ялинку. 

 «НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ В СВІТІ»
Під такою назвою відбулося  свято в Українському 

культурному центрі Америки. Діти україномовних 
дитячих садочків разом із батьками влаштували 
день запальних танців, веселої музики. На гостей 
чекали приємні несподіванки. А головною подією 
свята був показ вишиванок. Українці ще раз довели, 
що де б не були, а своя сорочка гріє. 

 ЧАРІВНИЙ САД МИСТКИНІ 
Аби зігрітися від буднів, призабути проблеми, по-

ринути у світ фарб, Галина Цігаш запросила друзів 
до мистецької галереї Союзу українок Америки на 
свою персональну виставку. «Чарівний світ Галини 
Цігаш» справді зачарував відвідувачів. Теплі кольо-
ри ї ї творів, різноманіття квітів нагадали більшості 
про своє дитинство й призабуті рідні українські ку-
точки.

 «УКРАЇНА – КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА»
Український Національний музей у Чикаго запро-

шує оглянути постійну експозицію «Україна – Ко-
зацька держава». Унікальність експозиції у тому, що 
представлені на ній оригінальні речі часів козаць-
кої доби, по-новому, яскраво і сміливо відкривають 
нам минуле України. Героїчний образ українського 
козака пробуджує гордість в українців, викликає 
захоплення у американців та гостей з інших дер-
жав. Найголовніше, що до наших часів збереглися 
козацькі шаблі, ятаґани, шоломи, булави і бунчуки. 
Чи можна собі уявити , що в Чикаго зберігаються на-
грудні зірки та хрести за звитягу, гаптовані золотом 
і сріблом, які належали славним гетьманам Пилипу 
Орлику, Петрові Калнишеському, Данилу-Апостолу, 
а також знаменитий слуцьким пояс, похідна козаць-
ка ікона св. Параскеви, справжня козацька печатка, 
медалі за участь у Полтавській битві та багато інших 
раритетів. 

Плугатар України

АМЕРИКАНСЬКІ УКРАЇНЦІ
Багато українців Америки стали шановани-

ми та знаними людьми не тільки у США, а й 
за межами держави. Серед них Михайло Яре-
мович – колишній заступник міністра оборо-
ни США, перший голова компанії «Інтелсат» 
Йосип Харик, винахідник світлодіодів Нік Го-

линяк. Серед сучасних успішних українців 
Америки – федеральний суддя Богдан Фу-
тей, банкір Юліан Куляс, академік Леонід Руд-
ницький, Олександр Воскобійник з Penn state 
University (університет штату Пенсільванія), 
який започаткував систему наукових обмінів; 
Юрій Чопівський, який оплачував утримання 

будинку для українського посольства в Аме-
риці впродовж півтора року, бо у перші роки 
незалежності держава не мала на це коштів. 
Серед активних діячів у міжнародній сфері – 
Надя Дюк і Марта Коломиєць. В Україні знають 
американських бізнесвумен Марту Федорів, 
Марійку Ґельбік.

редактор рубрики 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Станіслав 
ЗМІЄВСЬКИЙ
власкор «КіЖ», Одеса
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журналісте, брате!
редактор рубрики 

Володимир БУРБАН

Віра МАКОВІЙ

В’ячеслав ЧОРНОВІЛ:
«Я не вірю у незалежну пресу, 

але я вірю у незалежних журналістів» 

Не випадково, саме 
перед виборами, коли 
на журналістів різними 
способами намагаються 
тиснути політики відбулося 
парламентське слухання 
«Про стан свободи слова у 
регіональних засобах масової 
інформації», яке мало на меті 
покращити та впорядкувати 
напружену ситуацію

Та, як зазначила голова Комі-
тету з питань свободи слова 
та інформації Ганна Герман, 
«навіть дрібної частини тих 

проблем, з якими приїхали сюди 
журналісти, не було належно обго-
ворено».
Народні депутати та працівники 

засобів масової інформації обгово-
рили питання проти правного втру-
чання засновників ЗМІ у редакційну 
політику, роздержавлення медіа й 
забезпечення нормальних умов для 
журналістської діяльності, оскільки 
напади на журналістів і перешко-
джання виконанню професійних 
обов’язків є сумними реаліями.
В.о. голови Державного коміте-

ту з телебачення та радіомовлення 
Олег Наливайко заявив, що про-
тягом останнього часу зросла кіль-
кість нападів і спроб залякування 
журналістів. Зокрема, обстрілюють 
приміщення редакцій на Волині, 
Дніпропетровщині, Івано-Фран ків-
щині, Львівщині, скоєно замахи на 
життя директорів телекомпаній, 
журналістів. 
Керівник Київської незалежної 

медіапрофспілки Ю. Луканов на-
голосив: «Хоча ми – київська проф-

спілка, але до нас за допомогою 
звертаються журналісти з різних 
регіонів України».
Пан Луканов навів такий при-

клад. Кореспондент газети «Плюс» 
Людмила Луніна з Хмельниччини 
готувала матеріал про вкладників 
банку. На місці події, де протесту-
вали люди, до неї підійшов якийсь 
чоловік у цивільному і вирвав з 
рук диктофон, при цьому зіпсував 
його. Потім з’ясувалося, що це був 
заступник керівника обласного 
управління внутрішніх справ. 
Інша історія трапилася з корес-

пондентом УНІАН Віталієм Да-
нильченком, який працював у Ка-
ховці, коли там стався конфлікт 
навколо коньячного заводу. Його 

під час виконання редакційного за-
вдання побили, він отримав струс 
мозку, винні досі не покарані.
Газета Львівської міської ради 

«Ратуша», за словами головного 
редактора Миколи Савельєва, п’ять 
місяців виходила у світ за кошти са-
мих журналістів. Тоді він і ще двоє 
кореспондентів взяли каримати і 
почали безстрокове голодування 
в приймальній мера міста Андрія 
Садового. Мер витримав цю облогу 
лише 26 годин, а потім сесія міської 
ради проголосувала виділити ре-
дакції гроші.
Голова Дніпропетровської облас-

ної державної телерадіокомпанії 
Вікторія Шилова повідомила про 
рейдерські захоплення приміщень 

ЗМІ в області, а голова одеської гро-
мадської організації «П’ята студія» 
Марина Багрій-Шахматова – про 
напади на журналістів.
Петро Кобевко, головний редак-

тор буковинської газети «Час», роз-
повів, що Чернівецька область є, на 
його думку, єдиною, де ні обласна 
рада, ні адміністрація не мають сво-
їх «придворних» газет.

«За свободу слова треба платити. 
Я мав 54 суди і всі виграв. У мій кабі-
нет підкладали бойову гранату, двічі 
били мало не на смерть. Я заплатив 
за свободу слова кров’ю, але відстояв 
її. Жоден можновладець не може за-
душити вільного журналіста», – під-
креслив журналіст.
За словами уповноваженого Вер-

ховної Ради України з прав людини 
Ніни Карпачової, за дев’ять років із 
часу набуття чинності Кримінально-
го кодексу було лише два випадки, 
коли винні у перешкоджанні профе-
сійній діяльності журналістів поне-
сли покарання за вироками суду.
Під час слухання заступник голо-

ви Верховної Ради України Микола 
Томенко знаходив для доповідачів 
додаткові хвилини і намагався мора-
лізувати стосунки між ними. «Коли 
присутні в залі звинувачують один 
одного в страшних гріхах, на які не 
те, що судового рішення немає, а 
десь в Інтернеті передруковано, що 
один про одного колись сказав, то 
про яку моральність ми всі тут буде-
мо говорити», – зазначив він. 
Голова Комітету з питань свободи 

слова та інформації Ганна Герман 
щедро ділилася своїми хвилинами 
з представниками регіонів, щоб ті 
мали змогу висловитися сповна. На-
прикінці слухання політик заяви-
ла: «Мені дуже шкода, що по суті ми 
сьогодні зробили холостий постріл, і 

ця розмова залишиться у цьому залі. 
Я закликаю вас об’єднатися навко-
ло Спілки журналістів і повернути її 
колишній вплив. Давайте робити це 
вже сьогодні, не чекаючи виборів. 
Мене часто запитують, чи є свобода 
слова в Україні? Я гублюся і не знаю, 
що на це запитання відповісти, а тоді 
згадую слова В. Чорновола, який у 
90-му році сказав мені: «Знаєш, Ган-
но, я не вірю у незалежну пресу, але я 
вірю у незалежних журналістів». 
Нам справді зараз трудно вірити 

в незалежну пресу. Особливо тоді, 
коли місцеві чиновники забирають 
редакції і знаходять різні способи 
для того, щоб тиснути на них фінан-
сово. Я знаю про те, що навіть у цен-
тральних газетах із гідним брендом 
бувають випадки, коли вилучають 
цілі абзаци зі статей журналістів і 
замінюють їх іншими, не узгодив-
ши з журналістами».
На завершення парламентарії по-

рекомендували прискорити опрацю-
вання законопроектів «Про захист 
професійної діяльності журналістів», 
«Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо забезпечення про-
зорості відносин власності стосовно 
засобів масової інформації», «Про 
доступ до публічної інформації».
Микола Томенко зазначив, що не 

бачить необхідності якихось ради-
кальних змін у чинному законодав-
стві. «Є дві проблеми: перша – наше 
розуміння, як ми йдемо в частині роз-
державлення і  створення спільного 
мовлення, друга – боротьба з моно-
полізмом і фінансово-промисловою 
складовою засновництва. Тому, дру-
зі, кращого захисника журналістів, 
ніж самі журналісти, у світі і у країні 
немає».

Фото Юрія ШКОДИ

Кому, як не журналістам
«Магнолії-ТБ», найбільше дістається,
в прямому розумінні цього слова,
від «героїв» своїх сюжетів. Тож 
цілком закономірно головний 
редактор «Магнолії» Ігор Пасько 
запровадив у редакції, так би мовити, 
своєрідну «дискримінацію». 
Попри всі намагання прекрасної 
половини «Магнолії» негайно 
виїхати на місце пригоди, їм 
це вдається вкрай рідко

– Міркуйте, – каже Ігор, – трапляється, що 
наша телевізійна група приїздить на місце 
події раніше, ніж міліція. Цьогоріч, примі-
ром, навіть зловмисника застали після кри-
вавої розбірки на місці злочину. Та ще й з но-
жем у руці. Одне слово, така «дискримінація» 
виправдана.
Також журналістам «Магнолії» дістається і, 

це знову-таки в прямому розумінні цього сло-
ва, від різних посадовців. Кожен із наших чита-
чів, які дивляться цю телепрограму, має змогу 
ледь не щодня в цьому переконатися. У журна-

лістів виривають камеру, їм надають стусанів, 
поливають брудними словами…
І все ж, попри всі намагання Ігоря Паська пе-

реконати своїх підлеглих, що зустрічі з кримі-
налітетом, п’яницями, наркоманами та інши-
ми порушниками нашого спокою не є жіночою 
справою, в телеефірі «Магнолія» глядач таки 
натрапляє на жіночі журналістські обличчя.
Що поробиш. Є така професія – репортер.

Ольга СОЛОМКА,
член Національної спілки журналістів України

Як уберегти репортерку
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редактор рубрики 
Іван МАЛЮТА

спадщина

Ця одна з найбільш 
авторитетних громадських 
організацій виникла 
наприкінці горбачовської 
перебудови (1989) 
з ініціативи славетного 
правозахисника академіка 
Андрія Сахарова у Москві
 

Незагайно була підтри-
мана в Україні патрі-
отично налаштовани-
ми представниками 

інтелігенції. Йшлося про вша-
нування пам’яті замучених у 
катівнях НКВС, тюрмах і конц-
таборах. Досить згадати про та-
ємні поховання біля Києва у 
Биківнянському лісі, що їх нази-
вають українськими соловками.

– Всіх членів «Меморіалу» 
єднає українська національна 
ідея, – сказав його голова Лесь 
Танюк на урочистому зібранні 
в театрі імені Івана Франка. Він 
зазначив спорідненість двох 
тоталітарних режимів – корич-
невого і червоного, закликав 
домагатися міжнародного суду 
над ідеологами і керівниками 
радянської окупаційної влади.
Ювілейного року проведено 

чимало заходів, зокрема вида-
но книги про злочини комуніс-
тичного режиму – репресії та 
голодомори. На жаль, держав-
ницькі структури, як і раніше, 
не надають жодної фінансової 
підтримки.
Спогадами про заснування 

«Меморіалу» поділилися знані 
діячі літератури, мистецтва і на-
уки – поети Іван Драч та Дмитро 
Павличко, художник Василь Пе-
ревальський, філософ Мирос-

лав Попович, літературознавець 
Микола Жулинський. Останній 
нагадав, що в стінах Інституту лі-
тератури імені Тараса Шевченка 
працювали відомі правозахис-
ники – Василь Стус, Іван Дзю-
ба, Іван Світличний, Юрій Ба-
дзьо, Михайлина Коцюбинська. 
І справа честі громадськості до-
могтися встановити пам’ятник 
Василеві Стусу на місці знесе-
ного монумента більшовикові 
Г. Петровському.
Голова Київської міської ор-

ганізації Всеукраїнського това-
риства «Меморіал» імені Васи-
ля Стуса Роман Круцик, який 
нещодавно презентував кни-
гу «Дем’янів лаз» – про роз-
стріляних енкаведистами за-
хідноукраїнських патріотів на 
околиці Станіслава (м. Івано-
Франківськ) – наголосив на 
необхідності люстрації, тим са-
мим виявити спадковість так 
званої 5-ї колони зі спецслуж-
бами на підрадянській Україні.
Особливо пристрасно публі-

цистичним був виступ колиш-
нього політв’язня Василя Овсі-
єнка, який читав маловідомі 
поезії Василя Стуса.
Доцільною складовою урочис-

того вечора став святковий кон-
церт за участю сестер Тельнюк, 
композиторів Остапа Гавриша і 
Теодора Кукурузи, театру сучас-
ної хореографії «Сузір’я Аніка», 
читців поезій Василя Стуса.
Привітання від Президента 

України Віктора Ющенка виго-
лосив заступник глави його се-
кретаріату Юрій Богуцький.

Фотознімки
Миколи ЗАВГОРОДНЬОГО

На знімку (праворуч) Лесь Танюк

«Меморіалу» – 20 років
Іван МАЛЮТА

Юрій Богуцький Василь Овсієнко
Василь Перевальський Микола Жулинський
Дмитро Павличко Іван Драч
Сестри Тельнюк
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редактор рубрики 
Юрій САВЧУК

спадщина

Із кінця ХІХ століття 
Україна пережила кілька 
потужних хвиль еміграції
 

Різні причини та обста-
вини змушували укра-
їнців їхати реалізову-
вати на чужині свої 

знання, уміння, талант. Однак, 
хоч би де вони жили, яку б кра-
їну прославляли своєю працею, 
їх поєднувало всепоглинаю-
че почуття – любов до далекої 
Батьківщини.
Трагізм мільйонів українців 

полягав у тому, що поняття «да-
лека» визначалося не відстан-
ню. Вони ладні були, заплатив-
ши будь-які гроші, повертатися 
бо-зна звідки, аби припасти до 
рідної землі. Неможливість зро-
бити це – душевна мука, яка нам 
сьогодні, слава Богу, невідома. 
Духовна та інформаційна ізоля-
ція, у якій перебували діаспора 
і Україна стосовно одне одного, 
призвела до того, що Вітчизна 
лише в останні десятиліття по-
чала відкривати для себе імена 
синів і дочок, які завдяки своїй 
творчості відомі усьому світові.
У 1997 році відбулася знаменна 

подія. Громадянка Данії графи-
ня Інга Ліза Алефельдт-Лаурвіг 
передала в дарунок Україні во-
істину безцінний скарб – зо-
лоту балетну туфельку – вищу 
світову нагороду в галузі балет-
ного мистецтва. Нею у 1955 році 
було відзначено її чоловіка – со-
ратника Сергія Дягілева, бага-
торічного керівника балетної 
трупи Паризької Гранд-Опера, 
засновника Інституту хореогра-
фії в Парижі, почесного прези-
дента Національної ради танцю 
ЮНЕСКО, кавалера ордена По-
чесного легіону, ордена Літера-
тури й мистецтва – Сержа Ли-
фаря. 
Сучасники називали його «бо-

гом танцю», «добрим генієм 
балету XX століття». Понад 30 
років будучи очільником тру-
пи провідного театру Франції, 
він здійснив близько 200 нова-
торських постановок, виховав 
кілька поколінь відомих танцю-
ристів, став одним із засновни-
ків неокласичного напрямку в 
хореографії. Його виставам за-
хоплено аплодували глядачі на 
всіх континентах. 
Водночас тоді, наприкінці 

дев’яностих, в Україні мало хто 
знав, що Сергій Лифар народив-
ся і виріс у Києві, у родині, що 
мала глибоке козацьке коріння. 

З дитинства, щоліта живучи в 
маєтку свого діда поблизу Кане-
ва, долучався до народної куль-
тури, всотуючи мелодику пісень, 
ритміку танців, поетичність об-
рядів. Згадував, як його дід роз-
повідав про героїчне минуле 
України і показував «пожовклі 
вицвілі грамоти з восковими пе-
чатками, що ними відзначали 
Лифарів українські гетьмани та 
кошові отамани великого Вій-
ська Запорізького». Проживши 
на чужині довге, насичене по-
діями, творчим пошуком жит-
тя, перетворившись із Сергія на 
Сержа, він незмінно палко лю-
бив Батьківщину: «Навіть пре-
красний, блискучий Париж не 
зміг змусити мене забути мій 
широкий, величний Дніпро…».
Серж Лифар був надзвичайно 

обдарованою людиною. Крім 
балету, він займався літера-
турною діяльністю, досліджу-
вав історію театру, музики, був 
пристрасним колекціонером – 
витонченим знавцем і збирачем 
творів мистецтва, книг, історич-
них документів, театральних 
костюмів. Поза тим, його осо-
бисті речі самі по собі станов-
лять надзвичайну культурну та 
історичну цінність.
Тим більше важко переоціни-

ти рішення графині Алефельдт-
Лаурвіг передати у 2002 році в 
Україну значну частину спад-
щини її знаменитого чоловіка. 
Процес передачі цінностей, що 
супроводився коментарями гра-
фині Алефельдт-Лаурвіг, три-
вав більше восьми годин! Пред-
ставник женевського відділення 
«Сотбіс», присутній під час цієї 
події, заявив, що вартість пере-
даного може становити близько 
1 млн британських фунтів. 
Навіть окремі афіші фахівці 

оцінюють більш як у 20 тис. до-
ларів США, не кажучи вже про  
сценічні костюми авторства 

Лева Бакста, золотий перстень 
з печаткою Сержа Лифаря, до-
рожню валізу Сергія Дягілева та 
багато іншого.
Сьогодні із цим скарбом можна 

познайомитися у Національному 
музеї історії України, Національ-
ному музеї літератури, Київсько-
му музеї культурної спадщини, 
Київській центральній бібліотеці 
імені Лесі Українки. Усі речі Сер-
жа Лифаря зайняли гідне місце 
в музейному та бібліотечному 
фондах України.
Мовлячи про повернення на 

Батьківщину імені Лифаря, 
не можна не згадати про його 
творчий спадок. Адже графиня 
Алефельдт-Лаурвіг делегува-
ла Національній опері України 
права на виконання найвідомі-
шого його балету – шедевра нео-
класики – «Сюїти в білому» на 
музику Едуарда Лало. 
Однак і це ще не все. Зусил-

лями світлої пам’яті професо-
ра Юрія Станішевського у 90-ті 

роки минулого століття був за-
початкований унікальний ба-
летний конкурс імені Сержа 
Лифаря, що породив спалах ве-
личезного інтересу й уваги гро-
мадськості до національного ба-
лету, дав потужний поштовх до 
його подальшого активного роз-
витку.
Доля Сержа Лифаря – свідчен-

ня того, що мрії можуть здійсню-
ватися і після завершення зем-
ного шляху. Вже після смерті він 
повернувся на Батьківщину, не 
забуваючи її ні на мить протягом 
усього свого життя, адже навіть 
на його могилі на цвинтарі Сент-
Женев’єв де Буа, що поблизу Па-
рижа, уміщено короткий напис: 
«Сергій Лифар із Києва».

На фотознімках: Серж Лифар;

Зліва направо: 
Серж Лифар, Пабло Пікассо; 

Ігор Стравинський, Сергій Дягілев, 
Серж Лифар

Сергій Лифар із Києва
Павло БІЛАШ

 ПРОТЯГОМ 2002 РОКУ 
В УКРАЇНУ НАДІЙШЛО
Із США:
– Роман Смик подарував 29 мистецьких видань, 

які були передані до Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені Максима Риль-
ського НАНУ;

– завдячуючи Павлу Лимаренку та Мар’яну Коцю 
Україні передані посмертна маска Симона Петлюри 
та начерк олівцем Миколи Бутовича – проект об-
кладинки до роковин Петлюри (1951), які зберіга-
ються у Музеї гетьманства;

– архів і мистецька спадщина художника і графіка 
Миколи Бутовича (передані до Національного музею у 
Львові імені Андрея Шептицького, Національного ху-
дожнього музею України, Полтавського краєзнавчого 
музею, Музею гетьманства, Музею книги і друкарства 
України, Центрального державного архіву вищих орга-
нів влади та управління України, Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва України);

– архів і книги письменника Юрія Косача (передані 
до Національного музею літератури, Національного 
музею Тараса Шевченка, Інституту літератури імені 
Тараса Шевченка, Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України);

– Осип Цикало подарував 4 картини художника 
Петра Андрусіва (передані до Національного музею 
у Львові імені Андрея Шептицького);

– оригінал листа гетьмана Петра Скоропадського на 
ім’я Президента США та архівні матеріали української 
імміграції у США (передані до Інституту рукопису Націо-
нальної бібліотеки України імені В. Вернадського);

– Ірина Банах-Твердохліб подарувала свою мис-
тецьку спадщину та збірку статей про ї ї творчість 
(передані до Музею історії міста Києва);

– портмоне письменника, політичного діяча, ху-
дожника Володимира Винниченка (передано до На-
ціонального музею літератури України);

– фотокартка і графіка Миколи Бутовича та Єв-
гена Маланюка, ескіз до портрета Ісідори Косач-
Борисової (передано до Національного музею літе-
ратури України);

Микола Бутович. Карпатський краєвид. 
Картон, акварель, гуаш, олія. 1932 рік

– Мар’ян Коць подарував офорт Тараса Шевченка 
«Барон П.К. Клодт» та графічний «Портрет дружини 
Семененка» (передані до Львівської наукової бібліо-
теки імені Василя Стефаника НАНУ).

Із Німеччини: 
– Український вільний університет у Мюнхені по-

дарував бібліотеку, а також 2195 одиниць – до-
кументів свого архіву й видання Українського 
технічно-господарського інституту та бібліотеки 
Григорія Комаринського, 1027 одиниць архіву Пе-
тра Курінного (передані до Національної бібліотеки 
України імені В. Вернадського).

Із Росії: 
– Юрій Наймарк подарував 23 видання з мистецтва, 

архітектури та археології середини ХІХ – початку ХХ 
століття (передані до Національної парламентської бі-
бліотеки України) і хрест напрестольний (переданий до 
Спасо-Преображенського собору в Одесі).
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опера

5 грудня у Національному 
палаці мистецтв 
«Україна» та 7 грудня у 
Національному Одеському 
оперному театрі відбулися 
концерти зірок міланської 
опери «Ла Скала»

Це Джорджіо Джузеп-
піні, бас (Італія), Ете-
рі Ламоріс, сопрано 
(Іспанія), Наталі Ні-

колі, мецо-сопрано (Австрія), 
Гійєрмо Ороско Контрерас, те-
нор (Іспанія), Андреас Макко, 
бас (Німеччина), Франк Ферра-
рі, баритон (Франція). Концер-
ти пройшли під орудою голов-
ного диригента Шведського 
королівського симфонічного 

оркестру маестро Матса Ліль-
жефорса.  
Видатна іспанська співачка 

Етері Ламоріс свою блискучу 
кар’єру розпочала на сцені мі-
ланського театру «Ла Скала» 
й одразу стала відомою в опер-
них спектаклях великого режи-
сера Франко Дзеффіреллі «Па-
яци», «Травіата», «Богема». 
Вона – володарка семи перших 
премій міжнародних конкур-
сів вокалістів і головного при-
зу публіки Віденської штатс-
опери на конкурсі «Опералія». 
Під час розмови Етері щира, 
відверта й розкута. Шанобли-
во ставиться до того, що її ма-
тір – Ламара Чконія – відома 
співачка, народна артистка ко-
лишнього Союзу, вісім років 
(1960–1968 рр.) була солісткою 
Київської опери. А 1968-го ста-
ла кращою Мадам Баттерфляй 
світу на конкурсі у Токіо. До 
речі, 27 грудня відзначатиме 
свій 79-й день народження.

– Я щаслива, коли виступаю в 
Києві, – зізнається Етері Ламо-

ріс. – Власне, я тут народилася, 
але жила недовго. Я люблю й 
шаную українського глядача.

– У Києві відбувається ваше 
своєрідне повернення на сцену? 

– Так, адже кілька місяців тому 
у мене народився син Алекс. Він 
ще зовсім маленький, потребує 

багато уваги. Та й чоловік мій 
отримав роботу в Україні. Ось 
так і перебуваємо тут усі разом. 
Хочу, аби батько частіше бачив 
сина. Розумію, що сцени мені 
стає замало, ось і зорганізувала 
новий проект «Зірки “Ла Скала” 
на українській сцені».
Не так давно Етері своїм 

співом уже радувала слухачів 
столиці на сцені Національ-
ної філармонії. Її партнером 
був Лука Ломбардо, з яким 
раніше вони співали в Гон-
конгу, Парижі, містах Італії. 
Етері Ламоріс виступала ра-

зом із Лучано Паваротті, Пла-
сідо Домінго, Роберто Аланьї, 
Хосе Кура та кращими дири-
гентами світу. Свого часу кри-
тики назвали її «Віолетта ХХІ 
століття» в опері «Травіата» 
Верді та справжньою перли-
ною оперного мистецтва.
Приємно зауважити, що Ла-

моріс – гідна продовжувач-
ка традицій свого музично-
театрально-художнього роду. 
Вона – правнучка легендар-
ного грузинського художни-
ка Ніко Піросмані. На моє 
запитання: «Що нагадує у Ва-
шому домі про прадіда?» Ете-
рі скромно відповіла: «Багато 
води спливло з того часу… У  
нас є кілька репродукцій його 
робіт. Звичайно, ми горді, що 
світ і нині його шанує».

…Звучать уривки з опери 
«Казки Гофмана» Жака Оф-
фенбаха. Легкий і водночас 
сильний голос Етері Ламоріс 
пронизує залу. Глядачі апло-
дують стоячи.

На фотознімках: 
Етері Ламоріс із сином Алексом, 

(Віолетта) «Травіата» ,
(Маргарита) «Фауст» 

 ЗІРКИ «ЛА СКАЛА»

Джорджіо Джузеппіні – бас, 
Італія 
Неперевершений італійський 

бас. Джорджіо відомий любите-
лям опери в багатьох країнах. Спі-
ває на відомих світових оперних 
сценах. Уже 15 років є одним із 
провідних солістів Міланського те-
атру «Ла Скала». Опери «Дон Кар-

лос», «Троя», «Трубадур», «Джоконда», «Набукко» – 
далеко не повний його репертуар. Керівництво не 
уявляє своїх прем’єр без неймовірно оксамитового 
голосу Джузеппіні. 

Наталі Ніколі – 
мецо-сопрано (Австрія) 
Співає на кращих сценах не лише 

Австрії, а й далеко за ї ї межами, є 
гостем багатьох фестивалів. Вона 
навчалася музики і співу в кращих 
європейських педагогів, таких як 
Рената Скотто та Кріста Людвіг. 
На фестивалі у німецькому місті 
Баден-Баден удостоєна головного призу за краще 
виконання та інтерпретацію ролі Кармен в одно-
йменній опері Бізе. 2007 року успішно дебютувала в 
театрі «Ла Скала» у спектаклі «Саломея», який при-
ніс їй визнання міланської публіки. 

Гійєрмо Ороско Контрерас – 
тенор, Іспанія 
Гійєрмо Ороско Контрерас на-

родився у найекзотичнішій час-
тині Іспанії – Андалусії, у містеч-
ку Севільї, яке оспіване поетами, 
художниками та композиторами. 
«Дон Жуан», «Кармен», «Севіль-
ський цирульник» – події у цих 

творах відбувалися саме там. Співак вчився у ви-
датного педагога вокалу маестро Педро Ла Вірмен. 
Він володар 12 премій на міжнародних фестивалях. 
Гійєрмо підписав контракт на 2010 рік на участь у 
спектаклях «Ла Скала». Дебютуватиме у «Стабат Ма-
тер» Россіні. 

Андреас Макко – бас, 
Німеччина 
Італійська критика назвала Ан-

дреаса «новою німецькою зіркою» 
і «найеротичнішим співаком Німеч-
чини». Він частий гість міжнародних 
оперних фестивалів, включаючи 
найпрестижніший Зальц бурзький. 
Андреас Макко є улюбленцем всес-
вітньо відомого маестро Клаудіо Аббадо. Після кількох 
вдалих виступів у різних країнах великий маестро на-
решті запросив Андреаса Макко на сцену «Ла Скала», де 
він блискуче дебютував у своєму улюбленому спекта-
клі «Казки Гофмана» (Оффенбах). 

Франк Феррарі – баритон, 
Франція
Ось уже багато років Франк 

Феррарі є кращим баритоном 
Франції. Улюбленець французь-
кої публіки, він виступав на про-
відних оперних сценах. За меж-
ами Франції його називають 
«французьким Дон Жуаном». На 
сцені «Ла Скала» Феррарі співав 

усі головні баритональні партії, а після свого соль-
ного концерту був високо оцінений і полюбився мі-
ланським глядачам.

Золоті голоси Європи
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Teatro alla Scala
або La Scala —
всесвітньо відомий 
оперний театр 
у Мілані (Італія)

Будинок театру побудований 
у 1776–1978 роках архітектором 
Джузеппе П’єрмаріні. Перша 
вистава (опера Антоніо Сальє-
рі «Визнана Європа» L’Europa 
riconosciuta) відбулася 1778 року.
У XIX столітті «Ла Скала» стає 

міжнародним центром оперного 
мистецтва. Багато видатних опер 
були поставлені на цій сцені. Зо-
крема тут відбулися прем’єри 
таких опер, як «Пірат» (1827) і 

«Норма» (1831) Белліні, «Лукре-
ція Борджа» (1833), «Оберто» 
(1839), «Набукко» (1842), «Отел-
ло» (1887) і «Фальстаф» (1893) 
Верді, «Мадам Баттерфляй» 
(1904) і «Турандот» Пуччіні.
Під час Другої світової війни те-

атр був зруйнований і відновле-
ний у первісному вигляді інже-
нером Л. Секкі. «Ла Скала» знову 
відкри ли 1946 року. Остання ве-
лика реставрація проводилась у 
2001–2004 роках.
На сцені театру «Ла Скала» спі-

вали й видатні українські спі-
вачки— Соломія Крушельниць-
ка, Марія Стеф’юк, Вікторія 
Лук’янець.

«Ла Скала» – світова перлина 

редактор рубрики 
Тетяна ШВАЧКО
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За 110 років музей зібрав багатющу 
колекцію образотворчого мистецтва 
різних епох. Вона вважається 
однією з найбільш значних 
і багатопланових в Україні. 
Понад 10 тисяч оригінальних 
робіт – набутки українських 
майстрів іконопису, живопису, 
графіки, скульптури, декоративно-
ужиткового мистецтва 
від XVI століття до наших днів

Перелік імен живописців, чиї тво-
ри прикрашають постійну експо-
зицію, вражає. Тут є по лот на 
Д. Левиць кого, В. Боро ви ковсь кого, 

В. Тро пі ніна, І. Айва зовського, І. Крамського, 
В. Маковського, І. Рєпіна, І. Шишкіна, О. Му-
рашка, І. Левітана, В. Сєрова, М. Врубеля, 
М. Реріха, К. Костанді, П. Волокидіна, П. Ні-
луса та інших. Радянське мистецтво пред-
ставлене картинами О. Шовкуненка, М. Бо-
жія, Т. Яблонської, Й. Бокшая, М. Сар’яна… 
Останнім часом кошти на придбання 

картин і скульптур музею не виділяють-
ся, але часом його фонди поповнюються 
новими роботами – за рахунок дарунків 
художників. «Повірте, ми не беремо будь-
що, а дозволяємо собі розкіш вибирати, 
– заува жує директор музею Наталія По-
ліщук. – Бути представленим у нашій га-
лереї – то неабияка честь для митця».
Показовим уроком для колективу став при-

крий випадок чотирирічної давності, коли 
однієї ночі злодій викрав картину І. Айва-
зовського «Морський краєвид», яку оцінено 
в 350 тисяч доларів. На щастя, через півро-
ку правоохоронцям вдалося затримати зло-
чинця з Кіровоградської області й поверну-
ти твір до експозиції. Аби убезпечити музей 
від таких візитів нічних гостей, нині задіяно 
систему відеоспостереження, встановлену за 
периметром будинку та у фондах.
Із нагоди 110-річчя музею міський голова 

Едуард Гурвіц нагородив Наталю Сергіївну 
за багаторічну сумлінну працю почесною 
відзнакою «Знак пошани». Та найбільше її 
порадувало те, що місцева влада вирішила 
реставрувати фасад будинку – унікальної 
пам’ятки архітектури ХІХ століття. 

На фотознімках: 
І. Рєпін «Босяки»,

І. Айвазовський «Вітрильник»

Подорож 26 залами
Одеського художнього музею

регіони: одещина
редактор рубрики 

Орест КОГУТ

Станіслав ЗМІЄВСЬКИЙ
власкор, Одеса

Невблаганний час
мало що лишив від колись 
неприступної турецької 
фортеці Ізмаїл, яку 11 
грудня 1790 року взяли 
штурмом війська Суворова

Тим цінніші для нас відкриті 
археологами рештки колиш-
ньої твердині на Дунаї. Дис-
кусія про те, як зберегти їх, 
точиться вже не перший рік. 
Укріплене поселення на тери-
торії сучасного Ізмаїла існувало 
ще за часів Київської Русі. Тур-
ки, котрі господарювали тут, у 
середині ХVІІ століття за про-
ектом іноземних інженерів Де 
Лафіта і Ріхтера перебудували 
фортецю, перетворивши її на 
неприступний форпост Осман-
ської імперії на Дунаї. 
Більшість оборонних споруд 

була знищена в другій полови-
ні ХІХ століття. Вціліла лише 

мечеть, у якій нині розміщено 
діораму «Штурм фортеці Ізма-
їл у 1790 році». Хоч на території 
фортеці історики й археологи, 
здавалося б, усе вже дослідили 
й вивчили, вона продовжує при-
ваблювати їх своїми таємниця-
ми. Два роки тому археологи-
аматори відкрили підземний 
хід, який, на думку фахівців, вів 
до потайних колодязів, із яких 

мешканці фортеці брали воду 
під час облог. Версію про те, що 
тунель прокладено аж на другий 
берег Дунаю, визнано міфом, бо 
технічні можливості епохи се-
редньовіччя не дозволяли це 
зробити.
На думку директора НДІ па-

м’яткоохоронних досліджень 
Олени Сердюк, історична час-
тина Ізмаїла – район старої ту-
рецької фортеці – потребує збе-
реження у первісному вигляді. 
Тому керівництво інституту ре-
комендувало внести цю зону до 
реєстру пам’яток історії націо-
нального значення. Оскільки 
кошти на проведення комплек-
сних археологічних досліджень 
уже два роки не виділяються, то 
вчені рекомендували провести 
консервацію залишків  розко-
паної «чорними археологами» 
підпірної стіни й водогону. Це, 
кажуть експерти, необхідно, щоб 

зберегти пам’ятку історії від ван-
далів, які вже розкрадають його 
по цеглині.
Проти засипки залишків фор-

теці піском та ґрунтом рішуче 
виступили представники ізма-
їльської громадськості. За сло-
вами керівника благодійного 
фонду «Фортеця Ізмаїл» Олек-
сандра Сєрикова, це завдасть 
удару по турис тичній сфері міс-
та. Однак мерія, яка найбіль-
ше має бути зацікавлена у роз-
витку туризму, не підтримала 
фонд, навіть звинуватила його 
активістів у самочинному роз-
копуванні фортечної стіни. 
Міська влада замість того, щоб 
організувати належну охорону  
пам’ятки, вирішила поки що за-
копати його, але і на цю роботу 
коштів ніяк не може знайти.

Сергій КУЧЕРИНА
На знімку: залишки стіни

Фортеця руйнується, але не здається

  НЕВІДОМА КАРТИНА
ТИЦІАНА БОЖЕСТВЕННОГО

Багатющі фонди Одеського музею західного й 
східного мистецтва поповнились новим відкрит-
тям. За повідомленням інформагентства «МІСТ-
Одеса», одна з картин невідомого автора, ймовірно, 
належить пензлю великого італійського художника 
доби Відродження Вечелліо Тиціана. Таке припу-
щення працівники музею зробили давно, а нещо-
давно цю гіпотезу підтримали й експерти Ермітажу. 
Вже перші дослідження показали, що вік полотна і 
склад фарби цілком відповідають передбачувано-
му часу написання. Детальна ж експертиза має ви-
значити, чи міг бути Вечелліо Тиціан, якого ще на-
зивають Тиціаном Божественним, автором цього 
твору. На думку працівників музею, за художньою 
якістю ця картина, можливо, набагато цінніша за 
вкрадене торік у музеї полотно «Взяття Христа під 
варту» Мікеланджело да Караваджіо. Вартість робіт 
Тиціана обчислюється мільйонами доларів. Кіль-
ка років тому картина «Діана й Актеон» обійшлася 
національним галереям Лондона й Шотландії в 50 
мільйонів фунтів стерлінгів.

Аби твір Тиціана не повторив долю викраденого 
Караваджіо, музей нікому не повідомляє, де саме 
він зберігається, не експонує картину і не дозво-
ляє ї ї фотографувати. На сьогодні у світі налічується 
близько 300 полотен, які визнані роботами одного з 
найвидатніших живописців епохи Відродження. Чи 
поповнить цей список шедеврів одеська знахідка, 
покажуть нові детальні дослідження.

Сергій КУЧЕРИНА

  БУТИ МУЗЕЮ ФОТОГРАФІЇ
В Арцизі на Одещині регулярно відбуваються зу-

стрічі фотографів, що їх організовує місцевий фото-
клуб «Буджак», який очолює редактор місцевої га-
зети Володимир Коваль. Майстри спілкуються між 
собою, влаштовують фотосесії, виставки.

Цьогоріч зустріч була присвячена 20-річчю клубу 
та Спілки фотохудожників. Прибуло 111 майстрів із 
різних регіонів. Їхні роботи розглянуло авторитет-
не журі, до якого ввійшли Олександр Ляпін із Києва, 
Юрій Косин з Ірпеня та професор Московського ін-
ституту журналістики Олександр Євтєєв. 

У дружній діловій розмові було зачеплене й болю-
че питання: а чи ж існує у нас таке явище, як укра-
їнська фотографія? Адже в багатьох державах ді-
ють відповідні вищі навчальні заклади, є спеціальні 
музеї, написана історія національної фотографії. 
В Україні нічого подібного немає і близько. Тож Ко-
син запропонував започаткувати музей української 
фотографії в Ірпінському краєзнавчому музеї, поо-
біцявши сприяння й експертну підтримку.

Зі свого боку, Олександр Євтєєв запросив Ю. Ко-
сина до Москви, де він міг би прочитати ґрунтовні 
лекції. Тим паче, що ректор тамтешнього інститу-
ту фотографії українець, тож буде радий привітати 
майстра з рідного краю.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
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література
редактор рубрики 

Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

Вийшло друком
вибране з дев’яти чисел часопису 
«Пороги», андеґраундного 
видання 1980-х років

Громадсько-політичний і мис тець-
кий журнал «Поро ги» виходив у 
Дніпропетров ську – Сі че славі зу-
силлями поета і в’язня сумління Іва-

на Сокульського (одного з авторів відомого 
«Листа творчої молоді Дніпропетровщи-
ни», за який його було вперше ув’язнено) 
та групи нонконформістів-дисидентів, мит-
ців і лі тераторів: поетеси Раїси Лиші, поета 
і прозаїка Юрія Вівташа, журналіста Пе-
тра Розумного, історика Ярослава Гомзи, 
мистецтвознавця Лідії Яценко, художни-
ка Сергія Алієва-Ковики та педагога Орисі 
Сокульської. «Пороги» були і лишаються 
прикметним культурним феноменом, до-
кументом опозиційної думки вісімдесятих, 
зокрема на сході України, та творчих пошу-
ків націонал-демократичної молоді у період 
переходу від «пізньосовєтської» протестної 
творчості до дискурсів часів незалежності; 
спробою вислову в період граничного зла-
му часів.

«Пороги» – одне з перших незалежних 
вітчизняних видань, що постали вслід за 
«Українським вісником» В’ячеслава Чор но-
вола. У передрукованих «Смолоскипом» ма-
теріалах кризі й розпаду тоталітарної свідо-
мості протистоять демократична парадигма 
і перспектива. Національні християнсько-
консервативні вартості органічно знахо-
дять відповідну часові форму вислову в 

пронизливих ліричних поетичних експери-
ментах, графіці, фотографії, колажах. Інше 
бачення світу, альтернатива колоніальній 
і постколоніальній заскорузлості визнача-
ють концепцію прикметного для тих часів 
і актуального нині, через два десятиліття, 
видання.
Чільне місце обіймає в журналі власне 

література – поезія, проза, культурологіч-
ні есеї. У розділі «Кольори степу» вміщено 
матеріали, що відкривають здобутки мис-
тецтва Наддніпрянщини: самобутній іко-

нопис; степова скульптура з глибини ві-
ків – скіфські баби; сакральна архітектура, 
особливо козацької доби; народний «пе-
триківський» розпис тощо.
Відродження віри, становлення україн-

ської церкви, мова як дім буття нації, рух 
«Просвіти» на початку ХХ століття і влас-
не у 1980-ті роки, сама атмосфера нарос-
таючого піднесення й пориву до вільного 
життя – все це надає особливої магії літе-
ратурним текстам, світлинам, малюнкам, 
репродукціям рідкісних ікон; зав’язує ді-
алог із читачами, посилає живий імпульс 
натхнення і волі.

  ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОДКАСТ

Львівський культурно-мистецький центр «Дзиґа» 
дедалі ширше розгортає проект, який називається 
«Кабі.нет». 

Це зустрічі в однойменній кав’ярні на вулиці 
Володи мира Винниченка з письменниками різних 
поколінь. Записані у цифровому форматі літературні 
розмови викладаються згодом на відповідний сайт 
(www.dzuga.com/podkast) як подкаст. Таке незвичне 
поки що слово означає окремий аудіофайл або серію 
файлів. І за допомо гою комп’ютера його можна про-
слухати в будь-який час.

А ще львів’яни запровадили проект «Живі голоси». 
Він покликаний зафіксувати літературні феномени 
сучасності саме в авторському виконанні. Записи ав-
торських читань текстів здійснюються на студії зву-
козапису Dzyga.R під орудою Романа Лозинського та 
викладаються на сайті. Подібним проектом (запис 
авторського читання) в українській літературі можна 
вважати започатковані в 70-х спроби Івана Світлич-
ного створити аудіоархів за допомогою звичайного 
бобінного магнітофона. Всі стрічки були вилучені під 
час обшуку та арешту поета.

Автор і ведучий проекту «Кабі.нет» – поет за по-
кликанням (автор кількох збірок) і філософ за освітою 
Юрій Кучерявий. Він переконаний, що вдалося від-
найти відповідне поєднання традиційних та іннова-
ційних форматів. Надто молодь потребує як живого 
спілкування, так і залучення до кращих надбань су-
часної української літератури за допомогою технічних 
можливостей. 

Уже відбулися літературні зустрічі з Василем 
Герасим’юком, Ігорем Калинцем, Василем Голобо-
родьком і багатьма іншими. Останнім за часом гос-
тем «Кабі.нет» був Олег Лишега.

Літературний подкаст «Кабі.нет» на конкурсі BUBA  
(Best Ukrainian Blog Awards) отримав нагороду в номі-
нації «Прорив року».

На знімку: Юрій КУЧЕРЯВИЙ (праворуч)
одержує диплом BUBA

  ПЕРЕВТІЛЕННЯ ЄДИНОРОГА
Нещодавно у київській книгарні «Є» пройшла пре-

зентація роману Людмили Таран «Дзеркало Єдино-
рога».

Людмила Таран – авторка чотирнадцяти літера-
турознавчих, поетичних і прозових книжок, останні 
з яких – «Ніжний скелет у шафі» (2006) та «Любовні 
мандрівки» (2007).

«Чого міфічний Єдиноріг опинився в… Чорнобиль-
ській зоні? Чи пов’язане перевтілення душ із «дітьми 
індиго»? Чому і жінки, й чоловіки бояться поглянути 
на себе в Дзеркало Єдинорога? На тлі інтимних історій 
членів однієї київської родини – метафізичний діалог 
нашої сучасниці із класиком української літератури 
про Жінку та межі приватного». Так приваблює чи-
тачів анотація до ошатного томика, котрий з’явився 
друком у видавництві «Піраміда» (Львів).

«Дзеркало Єдинорога» – перший роман знаної по-
етки і водночас – еталонний зразок сучасної україн-
ської жіночої прози, котра вже встигла стати цікавим 
феноменом вітчизняної літератури.

Пороги крізь роки

Фрагмент зі статті, 
якою відкривалось 
перше число «Порогів»

Україна – наше спільне велике 
ім’я, наше знамено, що знаме-
нує нас народом серед народів. 
Дім дороги нашої – це, влас-
не, дорога, якою і тільки якою 
ми йдем і приходимо до самих 
себе, своєї сутності, свого повно-
го імені. Без України нема нас 
як особистостей, без України 
не можемо бути громадянами – 
справді вільними людьми. 
Без України ми не можемо 

дивитись у своє майбутнє (а 
тільки це є правдива зрячість!), 
без України в нас нема при-
йдешнього, бо ж нічого гідно-
го людини не може прийти до 
раба (а це рабство в найвищім 
ступені – зректися свого синів-
ства, своєї спадщини!).
Україна не дана нам як щось 

викінчене, закостеніле – це 
одвічний поклик і порив, що 

крізь віки борінь та поразок, 
високих звершень та занепа-
ду веде нас до записаної у Бога 
мети. Це єдиний шлях нашо-
го сходження на висоти духу, 
єдино можлива форма нашої 
духовності, форма і спосіб на-

шого найвищого синівства, 
синівства у Бога. Тож Україна 
завжди попереду, вічна і не-
тлінна єднаюча нас ідея.
Тепер всі ми знаємо, які жах-

ливі, буквально апокаліптичні 
катаклізми пережив наш на-
род впродовж останніх шіст-
десятьох літ, і що саме цим 
пояснюється нинішній наш 
катастрофічний стан. Тіль-
ки за перших десять літ ста-
лінського терору (1930–1940) 
було винищено третину насе-
лення України! Тепер бачимо: 
суспільство, як сукупність гро-
мадських структур, знищено, і 
людина залишилась один на 
один із безконтрольним все-
силлям держави, маленькою і 
беззахисною, майже непоміт-
ною. Отже, нині ми не маємо 
того суспільного механізму, 
за допомогою якого могли б 
відродитись як народ, і невід-
кладним нашим завданням 
є створення широкої мережі 

громадських структур, нефор-
мальних об’єднань, що вира-
жали б наші інтереси – різних 
верств, прошарків та груп сус-
пільства. Таким чином було 
би приборкано свавілля бю-
рократії, що прагне керувати 
від імені народу, і ми могли 
б спрямувати свої зусилля на 
вирішення наших болючих 
проблем.
Ніхто за нас нашої роботи не 

зробить, самі мусимо стати на 
висоті наших проблем і зумі-
ти відродити мову, навчити-
ся господарювати, зберегти 
землю і води…  Та знаймо, що 
наша спроможність до цього, 
зрештою, сходиться на одно-
му: щоб стали ми громадяна-
ми, прокинулись до України.
Отже, Україна для нас не са-

моціль, а засіб проти деграда-
ції, як єдино можливий спосіб 
бути людьми, повноцінними 
громадянами, вижити у склад-
ному сучасному світі.

Юрій ВІВТАШ

Іван Сокульський: «Хто ми без України?»
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«У центрі Києва – майже порногламур.
А поза центром – кучугури сміття.
Ви живете серед антиестетики.
Чому такі байдужі до довкілля?
Це фактично хвороба». Так констатувала 
колега з Канади, коли я запитала
про враження від столиці

КРАПЛЯ ПО КРАПЛІ
І КАМІНЬ ДОВБАЄ?

Нині нестерпно, а іноді й небезпечно 
перебувати в столичному просторі: 
настільки воно агресивне. Замість 
звинувачувати когось, запитую себе: 

а що ти зробила, аби стало краще? Щонаймен-
ше, доглядаю за «нічийним» квітником перед 
вікнами, прибираю з-перед очей розкидані 
пляшки та інше сміття. Беру віника й замі-
таю ґанок – замість прибиральниці. Як плат-
ник податків до міського бюджету вважаю за 
обов’язок телефонувати до CALL-центру: так 
назвали «службу допомоги київського місько-
го голови киянам». Оперативне, мовляв, реа-
гування. «Сигналів» маю так багато, що заве-
ла зошит. А письмових відповідей від різних 
інстанцій назбиралося на добру папку. Знайо-
мі підсміюються: чи тобі немає чого робити? І 
який ККД?
Які проблеми змушують мене телефонувати? 

Елементарні: забруднені пластикові перекрит-
тя над виходами зі станції метро «Палац спор-
ту», із торгового центру «Глобус» (майдан Не-
залежності) – в центрі європейської столиці! В 
останньому нерухомі ескалатори (навіщо вста-
новили?) перетворилися на сміттєзбірники. А 
ще – антисанітарний стан Гаванського шля-
хопроводу (хіба лише цього?). Не перерахову-
ватиму довгого списку. Вирішила «шефству-
вати» над конкретними об’єктами. На вулиці 

Івана Мазепи (поряд – два меморіали: Вічний 
вогонь на честь захисників Києва під час Дру-
гої світової і пам’ятник жертвам Голодомору, 
далі – Києво-Печерська лавра) на стоках да-
хів павільйонів очікування громадського тран-
спорту за зиму назбиралося сміття, яке почало 
звідти випадати мало не на голови. Минув бе-
резень і квітень. Ані руш – ніхто не прибирає! 
Телефоную до CALL-центру. Ось уривок із від-
повіді «Київпастрансу» від 16.05.2009 р.: «Ро-
боти по очищенню стоків на дахах виконуються 
під час проведення весняного двомісячника на 
всіх зупинках громадського транспорту міста 
Києва». Та знову – ані руш! Уривок із відпові-
ді від 02.07.2009 р.: «…власникам зупинкових 
комплексів направлено приписи з вимогою 
терміново провести очищення стоків». У тих 
стоках повиростав бур’ян, весна давно мину-
ла... Знову телефоную до CALL-центру. Наре-
шті одержую листа: «Станом на 20.08.2009 р. 
очищення стоків виконано». Пересвідчилася 
– таки правда! 
Є ще кілька маленьких перемог. Однак це 

дуже смішно, коли б не було так сумно. Наш 
міський простір занедбано не тільки агресив-
ною рекламою, купами неприбраного сміття, 
а й навалою несанкціонованих оголошень. Іс-
нує як мінімум два способи боротьби з неохай-
ністю в місті: вироблення свідомого ставлення 
громадян до довкілля і штрафи. Наївна, звер-
нулася до того-таки CALL-центру з пропози-
цією напрацювати механізм оштрафовування 
тих, хто поширює оголошення не у відведених 
місцях, а кошти спрямувати до міського бю-
джету. Невже це нереально? 
Нью-Йорк донедавна був страшенно забруд-

неним містом. Аж поки мерія на чолі із Р. Джу-
ліані (нині – інший) зуміла завдяки штрафам 
очистити його. Неофіційну столицю США від-
тоді не впізнати, свідчать очевидці.

ПРИЧИНА – ВІДЧУЖЕННЯ 
Люблю мандрувати Україною. Щоразу у тих 

«саморобних» подорожах – ніби розполови-
нена. Одна половина душі тішиться від поба-

ченого (насамперед це природа). А друга по-
стійно намагається чи то виправдовуватися, 
чи то каятися. Перед ким і чому? Це нагадує 
ситуацію, коли мені соромно перед гостями-
іноземцями, котрим ніяк не збагнути: чому на 
цій багатющій землі такі вбогі, а то й злиденні 
села; чому величезні особняки скоробагатьків 
(називаю їх жабами-ропухами) вдають із себе 
бундючні фортеці або палаци в колоніальному 
стилі, обнесені чи не триметровими мурами; 
чому на шосе повно нових іномарок, але таке 
дрантиве покриття, сяк-так стулене «ямковим 
ремонтом». 
Саме якість доріг, як на мене, – мірило ко-

румпованості суспільства. Після закордо-
ну ностальгую не тільки за автобанами, під 
час їзди по яких можна акуратно записувати 
враження до блокнота просто на коліні, а на-
віть за бордюрами, котрі вважаю показником 
культури містобудування. В нас же бровки по-
кладені косо-криво, часто вивернуті відразу 
по тому, як були вкопані. А ця звичка (чи не 
армійсько-казармена?) «облагороджувати» ті 
бровки – підводити вапном! 
Але найстрашніше – повсюдне сміття. Чому 

спільним для всіх куточків, сіл і міст України 
є дев’ятий вал бруду, байдужість і недбаль-
ство? Пояснюю собі: це – крайнє відчужен-
ня людей від своєї землі, «освяченого місця» 
(за М. Еліаде). 
Чи є хоч якийсь позитив? Є, – відповідаю, 

пригадуючи доглянуті садиби у прикордонних 
із цивілізованими країнами селах у Галичи-
ні або на Закарпатті (і тут-таки – за разючим 
контрастом – бачу перехибнячено-злиденні 
хатки північної Сумщини або Чернігівщини 
під боком у Росії).
Час такий: усе приховане стає очевидним. Сміт-

тя в душах – сміття довкіл. Наша байдужість, звіс-
но, має своє коріння. Але досить кивати на коло-
ніальне минуле включно з татаро-монгольським 
ігом. Без формування громадянського суспіль-
ства жодна влада на цій землі не наведе ладу. І я 
вкотре повторюю про особисту відповідальність 
кожного з нас.

«Порногламур» і злиденність
Людмила ТАРАН

Мандрівні гості з Європи – стор. 47
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Українознавчий клуб
«Спадщина», що діє
при Будинку вчених уже понад
двадцять років, розпочав своє 
«післякарантинне» засідання
з показу фільму «Страта»
режисера-оператора Андрія Марченка

Ведучий, заступник голови клубу Олек-
сій Панасюк, перед початком опри-
люднив історію, що межувала майже 
із забороною показу, оскільки назва 

фільму нібито злякала керівництво цього за-
кладу, для якого не були переконливими ні 
ім’я Івана Драча – автора ідеї фільму, ні ком-
позитора Володимира Губи, який створив 
до нього музику, ні те, що «Страта» – призер 
численних кінофестивалів, і транслювалася 
на Першому національному в прямому ефірі 
XI-го кінофестивалю «Відкрита ніч». І навіть 
після попереднього перегляду цієї стрічки 
керівництвом (хоч ніби вже й минулися часи 
цензури) її назву, певно з остраху, так і не було 
внесено до офіційної щомісячної програмки 
Будинку вчених.

– То що ж це за фільм, що так декого налякав, і 
кого там страчують? – запитує ведучий у автора. 

– Фільм «Страта» – моя дипломна кіноопе-
раторська робота (майстерня Василя Кордуна 
Інституту екранних мистецтв КНУТКТ імені 
Івана Карпенка-Карого, який я закінчив то-
рік). У стрічці і справді у першій третині при-
сутня інтрига: незрозуміло кого страчують... 
– розповідає Андрій Марченко, молодий хло-
пець із замріяним поглядом.
Ідея фільму виникла несподівано. Поет і кі-

носценарист Іван Драч зателефонував моєму 
татові, режисеру Сергію Марченку, і попросив 
у найближчі дні бути готовим зробити кілька 
фотознімків – як спилюватимуть клена у дво-
рику Товариства «Україна» на вулиці Золо-
товорітській, 6. Зранку 7 грудня 2007 року на 
дереві вже орудувала бензопила, хоч його на-
магалися відстояти – цей клен-велетень один 
на увесь двір.
За наполяганням батька я взяв не дуже про-

фесійну відеокамеру й знімав усі етапи остан-
ніх днів життя клена. Двоє чоловіків у черво-
них спецівках, яким було доручено цю доволі 
складну роботу, вже працювали, і дуже серди-
лися, що я їх фільмую, кудись телефонували і 
погрожували мені. 
Тоді я йшов у приміщення Товариства випи-

ти чаю – грудневі дні стояли сирі й прохолод-
ні. А коли виходив, то міняв точку зйомки або 
продовжував фільмувати все, що діялося на-
вколо клена: людей, які позадирали голови – 
хто зі співчуттям, хто байдуже, кицьку у вікні, 
діда, матір із немовлям…
Сутеніє у грудні рано, опісля четвертої я пішов 

додому, а вранці назавтра знову був там. Хлоп-
ці сердилися, що я їх знімаю, і лише на третій 
день ми помирилися. Я їм сказав: «Хто вас ще 
так зніме, як я?» Згодом я їх обох запросив на 
прем’єру, і там молодий кленоруб, вдаривши 
себе в груди, сказав: «Це я його завалив!».
Усі три дні я був майже сам-на-сам з дра-

матичною подією, що розгорталася в істо-

Кого страчують?..
Галя МАЗУРЕНКО

Фотознімки 
Андрія та Сергія 

МАРЧЕНКІВ

Андрій МАРЧЕНКО
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ричному центрі міста, біля Золотих воріт, 
навколо клена, як потім довідався, посадже-
ного 1937 року… Під час зйомки траплялися 
і приємні несподіванки. Вулицею Золотово-
рітською ішов кінорежисер, учень Олексан-
дра Довженка – Ролан Сергієнко, який, по-
бачивши мене з камерою, тут же посприяв, 
аби я міг знімати з балкона третього повер-
ху Гідрометцентру України, де він мав зна-
йомих. (Гідрометцентр за кленом, у глибині 
двору). Згодом директор цієї установи був на 
вечорі Івана Драча у Будинку кіно, де прохо-
дила прем’єра фільму, і з сумом згадав про 
той втрачений клен. Пощастило, що всі три 
дні була однакова погода, все змонтувалося, 
і вісім з половиною хвилин фільму сприйма-
ються як зняті за один день. 
На наступних етапах до роботи приєднались 

як сценарист мій тато і композитор Володи-
мир Губа, музика якого надала стрічці особли-
вого, філософського звучання, якоїсь невиди-
мої тривоги й висоти.
На XI-му кінофестивалі «Відкрита ніч», уліт-

ку 2008 року, фільм «Страта» Андрія Марчен-
ка отримав приз «За кращий студентський 
неігровий фільм»; нагороджений почесним 
дипломом президії Академії мистецтв Украї-
ни «За кращу операторську дипломну роботу 
у сфері екранних мистецтв». На VII Алматин-
ському міжнародному кінофестивалі «Зорі 
Шакена 2009», де були представлені роботи з 
тридцяти країн Європи, Балтії та СНД, а чле-
нами журі були – історик і теоретик кіно з Бер-
ліна Ханс-Йохім Шлегель, грузинська кіноре-
жисерка, що мешкає нині у Німеччині, Нано 
Джорджадзе, перший президент Євразійської 
академії телебачення та радіо (з Москви) Ва-
лерій Рузін – серед 466 відібраних робіт та 
37 допущених до конкурсу стрічка 20 травня 
2009 року отримала приз «Кращий студент-
ський фільм».

Андрій МАРЧЕНКО
та Ролан СЕРГІЄНКО

ПРИНАГІДНО
На вечорі виступив письменник Олександр Шокало, який працював у Товаристві «Україна», 
і ще раз пережив втрату клена, ніби когось рідного і живого. Композитор Володимир Губа 
засвідчив неефективність нашого телебачення, що не показує нові студентські фільми, – і, 
можливо, тому екологічна й моральна свідомість занепадає.
Перегляд фільму перейшов у тривалу дискусію навколо екології й неприпустимості по-
дальшого нищення зеленого довкілля у столиці.

Мандрівні гості з Європи – стор. 47
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Напевне, немає фотографа в Києві, 
який не побував би в будинку на вулиці 
Алли Тарасової, 4. Зазвичай там 
опиняється кожен, хто прогулюється 
поблизу Софійської площі і звертає 
вбік, щоб побачити престижний готель 
Хаятт Рідженсі (Hyatt Regency)

Будівля, що знаходиться навпроти ши-
карної скляної споруди, обов’язково 
вразить з першого погляду любителя 
старих напіврозвалених балконів, роз-

битих вікон, потрісканих стін, порепаних і по-
мальованих дверей – словом, яскравих ознак 
повної занедбаності. 
А нелюбителя принад розрухи напевне зди-

вує, що в цій занехаяності живуть люди. Так 
само, як і переважна більшість киян, вони ви-
ходять вранці на балкон, дарма що з нього ле-
тять шматки штукатурки і бетону, і п’ють гаря-
чу каву.
Старому будинкові майже 100 років. Він пе-

режив перших мешканців, потім комуналки за 
СРСР, а тепер із усіх сил намагається перебути 
недбалість сучасників. 
Тримається міцно, не зважає на сміття, яке 

чомусь валяється всередині як під’їзду, так і 
внутрішнього двору (до речі, це один із неба-
гатьох дворів-«колодязів» у Києві). І звісно ж, 
мужньо витримує нескінченні екскурсії, спа-
лахи та фотосесії з дівчатами…

Гра на контрастах
Євгенія ПЕРУЦЬКА, фотознімки авторки

Мандрівні гості з Європи – стор. 47
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Розміщення в кримських здравницях, 
мініпансіонатах, мініготелях, в приватно-
му секторі

Захоплюючі екскурсійні програми
Організація шкільних турів й дитячого 

відпочинку
Організація семінарів та конференцій

Туристична фірма «Крим – Турист»

Ексклюзивні тури в країни 
далекого і ближнього 

зарубіжжя

Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 11-Б 
тел.: 0652-25-45-33,620-761, 050 100 48 48
www.crimea-tourist.com; e-mail: crimea-tourist@rambler.ru

Ліцензія Міністерства культури і туризму України AВ № 467897 від 12.11.2009 р.

Із 18 до 20 грудня 2009 року на тери-
торії Національного комплексу «Екс-
поцентр України» відбудеться чет-
верта виставка-ярмарок «Щедрий 
Миколай», приурочена до свята Мико-
лая Чудотворця – одного з найбільш 
шанованих православних святих.

 Із приходом цього свята відкрива-
ються двері Новому року і кожен з нас 
сподівається на маленьке диво, що 
під силу лише Святому Миколаю. Не-
видимою рукою він здійснює найзапо-
вітніші дитячі мрії, приносить у кожну 
родину щиру втіху і радість. Це свя-
то віри, світла, добра і любові. І цього 
року Святий Миколай знову не міг об-

минути територію «Експоцентру Укра-
їни» (колишньої ВДНГ).

«Щедрий Миколай-2009» – це ярма-
рок святкових подарунків, які можна 
придбати напередодні Нового року, 
а саме: вироби народних майстрів, 
святкову атрибутику, прикраси, су-
веніри, одяг, взуття, іграшки, книги,  
товари для дітей, господарчі товари, 
продукти харчування та напої до свят-
кового столу. 

«Щедрий Миколай-2009» – це розва-
ги, катання на конях, атракціони, свят-
кові  дійства для дітей і дорослих.

Дітвора з нетерпінням чекає на Свя-
того Миколая. Для тих, хто любить 

майструвати, на ярмарку працювати-
муть майстер-класи з виготовлення 
іграшок, видування зі скла символу 
наступного року – тигра. 

Цікавою та насиченою буде концерт-
на програма. Запрошені представни-
ки православної церкви розповідати-
муть відвідувачам ярмарку про свято 
Миколая Чудотворця, його діяння та 
роздаватимуть ладанки із зображен-
ням Святого. 

Миколай Бородатий не омине ніко-
го, кожному принесе подарунки, адже 
радість, розділена з кимось, стає ще 
більшою, а розділена проблема – на-
багато легшою.

«Експоцентр України» привітає всіх 
учасників і відвідувачів заходу вели-
ким святковим тортом! 

Запрошуємо усіх відвідати виставку-
ярмарок «Щедрий Миколай-2009» з 18 
по 20 грудня в «Експоцентрі України» 
за адресою: проспект Академіка Глуш-
кова, 1, павільйон № 7. 

Пам’ятаймо, що кожен із нас є сво-
єрідним помічником Миколая. Освя-
тімося найкращими людськими 
че сно тами, чистими помислами і бла-
гочестям. Поділімося своєю любов’ю, 
добром і щедрістю душі з ближніми, 
допоможімо їм відчути радість свята.
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телерадіотиждень
редактор рубрики 

Наталя ПОТУШНЯК

Телеканал «Культура»
14–20 грудня 

2009 року

Понеділок, 14 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Т/с «Злочин з багатьма невідомими» 
07.20 Мультфільми 
08.00 Лідія Футорська. Натхнення 
08.30 Вистава на телеекрані.

І. Карпенко-Карий. «Безталанна» 
10.00 Студія сучасного танцю «Майстер-клас» 
11.15 Українські державники. Андрій Долуд 
11.45 Перлини вокального мистецтва 
12.10 Місто сонця 
12.30 KYIV ROUND TRIP. Володимирська. 

Просвітницький портал 
12.50 Книжковий сад. Море і мореплавці 
13.00 Павло Зібров. 30 років творчої діяльності 
13.30 Х/ф «Украдене щастя» • 
15.05 Дві маленькі симфонії С. Крутікова 
15.20 Східний форпост Львова 
15.40 До 100-річчя від дня народження. 

Веніамін Тольба.
Романтик 20-го століття 

16.35 Т/с «Таємничий острів»
17.00 Мультфільми 
17.30 Країна мрій. Езма Радзенова
18.00 Чернігів. Заснування старого міста
18.20 Ц. Пуні Па-де-де з балету «Маркітантка»
18.35 Художник Рафаель Багаутдінов
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 IV Міжнародна виставка-ярмарок «АРТ 

Київ 2009 соntemporary»
19.45 Згадуючи Івана Світличного
20.30 Бенефіс Алли Лагоди
22.35 Однієї весни 
23.05 Камерна музика ХХ століття, частина 1
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 IV Міжнародна виставка-ярмарок

«АРТ Київ 2009 соntemporary» 
00.45 Згадуючи Івана Світличного 
01.30 Бенефіс Алли Лагоди 
03.35 Країна мрій. Езма Радзенова 
04.05 Чернігів. Заснування старого міста 
04.25 Ц.Пуні Па-де-де з балету «Маркітантка» 
04.40 Однієї весни 
05.05 Камерна музика ХХ століття, частина 1 

Вівторок, 15 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Країна мрій. Езма Радзенова
06.35 Чернігів. Заснування старого міста 
06.55 Ц. Пуні Па-де-де з балету «Маркітантка» 
07.10 Художник Рафаель Багаутдінов
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Бенефіс Алли Лагоди
10.20 IV Міжнародна виставка-ярмарок

«АРТ Київ 2009 соntemporary» 
10.50 Музичний фільм «Сто доріг любові

Юрія Поліщука»
11.10 Камерна музика ХХ століття, частина 1 
12.00 Т/с «Таємничий острів» 
12.30 Згадуючи Івана Світличного 
13.15 Вистава на телеекрані.

І. Карпенко-Карий. «Безталанна»
14.45 Всеукраїнський фестиваль 

«Чорнобильські мотиви», частина 1
15.25 Тепло і світло «Сонечка», частина 1
16.10 Це дивне шапіто, частина 1
16.35 Т/с «Таємничий острів» 
17.00 Мультфільми 
17.30 Країна мрій. «Троїця» 
18.00 Чернігів. Архітектура

раннього християнства
18.30 Київський академічний муніципальний 

духовий оркестр
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Тиха правда Григорія Кочура
20.00 Межиріч Острозький
20.10 В майстерні художника
20.30 Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу». Вистава 

Київської майстерні театрального 
мистецтва «Сузір’я»

22.05 До 80-річчя від дня народження
Віктора Іконника, частина 1

22.45 Меморіальний музей-садиба
Кирила Стеценка 

23.15 Камерна музика ХХ століття, частина 2
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Тиха правда Григорія Кочура 
01.00 Межиріч Острозький 
01.10 В майстерні художника 
01.30 Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу».

Вистава Київської майстерні 
театрального мистецтва «Сузір’я»

03.05 Країна мрій. «Троїця» 
03.35 Чернігів. Архітектура раннього 

християнства 
04.05 Київський академічний муніципальний 

духовий оркестр 
04.35 До 80-річчя від дня народження Віктора 

Іконника, частина 1 
05.15 Камерна музика ХХ століття, частина 2 

Середа, 16 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Країна мрій. «Троїця» 
06.35 Чернігів. Архітектура раннього 

християнства 
07.05 Київський академічний

муніципальний духовий оркестр 
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.20 Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу».

Вистава Київської майстерні 
театрального мистецтва «Сузір’я» 

09.55 Тепло і світло «Сонечка», частина 1 
10.35 Це дивне шапіто, частина 1 
11.00 Межиріч Острозький 
11.10 Камерна музика ХХ століття,

частина 2 
12.00 Т/с «Таємничий острів»
12.25 До 80-річчя від дня народження

Віктора Іконника, частина 1 
13.00 В майстерні художника 
13.20 Тиха правда Григорія Кочура 
14.05 Меморіальний музей-садиба

Кирила Стеценка
14.35 Другий Всеукраїнський фестиваль 

«Чорнобильські мотиви», частина 2
15.25 Тепло і світло «Сонечка», частина 2
16.10 Це дивне шапіто, частина 2
16.35 Т/с «Таємничий острів» 
17.00 Мультфільми 
17.30 Країна мрій. «Ансельмо Крю» 
18.00 Чернігів. Скарби

Борисоглібського собору
18.20 Тарас Штонда та ансамбль

«Рідні наспіви»
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Почерк долі. Уляна Кот 
19.35 Смолоскип Осипа Зінкевича
20.00 Діалог. Галина Ярова – Тарас Чухліб
20.30 Х/ф «Алітет іде в гори» •
22.05 До 80-річчя від дня народження

Віктора Іконника, частина 2
23.00 RUN. Українська розгадка

ірландської таїни
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Почерк долі. Уляна Кот 
00.35 Смолоскип Осипа Зінкевича 
01.00 Діалог. Галина Ярова – Тарас Чухліб 
01.30 Х/ф «Алітет іде в гори» • 
03.05 Країна мрій. «Ансельмо Крю» 
03.35 Чернігів. Скарби

Борисоглібського собору 
03.55 До 80-річчя від дня народження

Віктора Іконника, частина 2 
04.45 RUN. Українська розгадка

ірландської таїни 
05.45 Азбука ремесел 

Четвер, 17 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Країна мрій. «Ансельмо Крю» 
06.35 Чернігів. Скарби

Борисоглібського собору 
06.55 Тарас Штонда та ансамбль

«Рідні наспіви» 
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Х/ф «Алітет іде в гори» • 
09.50 Тепло і світло «Сонечка», частина 2 
10.35 Це дивне шапіто, частина 2 
11.05 Смолоскип Осипа Зінкевича 
11.30 Діалог. Галина Ярова – Тарас Чухліб 
12.00 Т/с «Таємничий острів» 
12.25 До 80-річчя від дня народження

Віктора Іконника, частина 2 
13.15 Почерк долі. Уляна Кот 
13.35 Львівське підземелля
14.20 RUN. Українська розгадка

ірландської таїни 
15.20 Тепло і світло «Сонечка», частина 3
16.10 Це дивне шапіто, частина 3
16.35 Т/с «Таємничий острів» 
17.00 Мультфільми 
17.30 Країна мрій. Халєд, «Вартінна»
18.00 Чернігів. Спасо-Преображенський собор
18.15 «…і сонце світить над тобою».

Андрій Тарковський 
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Неформат
20.00 Портрет. Олекса Ріпко
20.30 Золота колекція «Золотих воріт».

Шоу-опера «Містерія»
21.30 Літературні літописи

Станіслава Бондаренка
21.45 До 75-річчя Київського театру оперети. 
 Гала-концерт «Бризки шампанського»
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Неформат 
01.00 Портрет. Олекса Ріпко 
01.30 Золота колекція «Золотих воріт».

Шоу-опера «Містерія» 
02.30 Країна мрій. Халєд, «Вартінна» 
03.00 Чернігів. Спасо-Преображенський собор 
03.15 «…і сонце світить над тобою».

Андрій Тарковський 
04.00 Літературні літописи

Станіслава Бондаренка 
04.15 Це дивне шапіто
05.35 Д/ф «Рай»

П’ятниця, 18 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Країна мрій. Халєд, «Вартінна» 
06.35 Чернігів. Спасо-Преображенський собор 
06.50 «…і сонце світить над тобою».

Андрій Тарковський 
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Золота колекція «Золотих воріт».

Шоу-опера «Містерія» 
09.15 Неформат 
10.00 Тепло і світло «Сонечка», частина 3 
10.45 Це дивне шапіто, частина 3
11.15 Портрет. Олекса Ріпко 
11.45 Літературні літописи

Станіслава Бондаренка 
12.00 Т/с «Таємничий острів» 
12.25 Д/ф «Рай» 
12.50 Х/ф «Марія» •
13.55 До 75-річчя Київського театру оперети. 
 Гала-концерт «Бризки шампанського» 
16.10 Далеке і близьке Трипілля, частина 1
16.35 Т/с «Таємничий острів»
17.00 Мультфільми 
17.30 Країна мрій. «АтмАсфера»
18.00 Чернігів. Церква Параскеви П’ятниці
18.15 «Доле – де ти?»
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Українці – всюди українці
19.40 Загадка. Виставка, присвячена 

200-річчю М. Гоголя
20.00 Нариси історії культури України. 

Володимир Вернадський
20.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
22.20 Кіношник. Режисер Валентин Васянович
23.00 Концерт гурту «Man Sound», частина 1 
23.45 Рогатин освітній, частина 1
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Українці – всюди українці 
00.35 Загадка. Виставка, присвячена 

200-річчю М. Гоголя
01.00 Нариси історії культури України. 

Володимир Вернадський 
01.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
03.20 Країна мрій. «АтмАсфера» 
03.50 Чернігів. Церква Параскеви П’ятниці 
04.00 «Доле – де ти?» 
04.40 Далеке і близьке Трипілля, частина 1
05.10 Концерт гурту «Man Sound», частина 1

Субота, 19 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Зі святом Святого Миколая!
06.20 Чернігів. Церква Параскеви П’ятниці 
06.30 Історія однієї пристрасті. Михайло 

Врубель
07.00 Країна мрій. «АтмАсфера» 
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Т/с «Сад Гетсиманський» 
10.10 Далеке і близьке Трипілля, частина 1 
10.35 Українці – всюди українці 
11.00 Загадка. Виставка, присвячена 

200-річчю М. Гоголя
11.20 Кіношник. Режисер Валентин Васянович 
12.00 Т/с «Таємничий острів» 
12.25 Концерт гурту «Man Sound», частина 1
13.15 Рогатин освітній, частина 1 
13.25 Нариси історії культури України. 

Володимир Вернадський 
14.00 Ювілейний концерт Миколи Мозгового 
15.40 Зі святом Святого Миколая! 
15.55 Далеке і близьке Трипілля, частина 2
16.20 Церква на Аскольдовій могилі
17.00 Мультфільми 
17.30 Д/ф «Зірки на обрії»
18.10 Валерій Степанян.

«Я віддав своє серце дітям»
19.00 До 90-річчя від дня народження 

перекладача Миколи Лукаша.
 Діалог. Леонід Череватенко –

Анатоль Перепадя
19.35 Родина Миколи Лисенка
20.05 Місто-музей магнатів Потоцьких
20.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
22.25 KYIV ROUND TRIP. Київська Швейцарія, 

або Улица 
 Освобожденного Труда
23.00 Концерт гурту «Man Sound», частина 2
23.50 Рогатин освітній, частина 2

00.00 До 90-річчя від дня народження 
перекладача Миколи Лукаша. 

 Діалог. Леонід Череватенко –
Анатоль Перепадя

00.35 Родина Миколи Лисенка 
01.05 Місто-музей магнатів Потоцьких 
01.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
03.20 Міські поїздки туди і назад.

Київська Швейцарія, або Улица 
Освобожденного Труда 

03.55 Валерій Степанян.
«Я віддав своє серце дітям» 

04.45 Далеке і близьке Трипілля, частина 2 
05.10 Концерт гурту «Man Sound», частина 2

Неділя, 20 грудня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Зірки на обрії» 
06.45 Валерій Степанян.

«Я віддав своє серце дітям» 
07.30 Мультфільми 
08.00 90-річчя від дня народження 

перекладача Миколи Лукаша.
 Діалог. Леонід Череватенко –

Анатоль Перепадя
08.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
10.25 Далеке і близьке Трипілля, частина 2 
10.55 Родина Миколи Лисенка 
11.25 Місто-музей магнатів Потоцьких 
11.50 KYIV ROUND TRIP. Київська Швейцарія, 

або Улица Освобожденного Труда 
12.30 Концерт гурту «Man Sound», частина 2
13.20 Рогатин освітній, частина 2 
13.30 Золота колекція «Золотих воріт».

Шоу-опера «Містерія» 
14.30 Пристрасть художника Марії Левитської
15.00 П. Чайковський. Балет «Лебедине озеро» 

у виконанні ансамблю «Кияночка»
17.00 Мультфільми
17.50 Знайомий незнайомець Олег Комаров
19.00 Діалог. Ніна Матвієнко –

Микола Жулинський
20.00 «Все починалося з зірок…»
20.10 Місто сонця
20.30 Т/с «Сад Гетсиманський» 
21.50 Леся Дичко. Ювілейні вечори
23.10 Д/ф «Новгород-Сіверський» 
23.30 Театр Раду Поклітару.

«Київ модерн-балет»
00.00 Діалог. Ніна Матвієнко –

Микола Жулинський 
00.55 «Все починалося з зірок…» 
01.05 Місто сонця 
01.25 Т/с «Сад Гетсиманський»
02.40 Знайомий незнайомець Олег Комаров 
03.50 Леся Дичко. Ювілейні вечори 
05.10 Д/ф «Новгород-Сіверський» 
05.30 Театр Раду Поклітару.

«Київ модерн-балет» 

Радіоканал «Культура»
(ІІІ програма Українського радіо)

14–20 грудня
2009 року

Нас можна почути по трипрограмовому 
приймачу на третій «кнопці» по всіх областях 
України, а у Києві та області у діапазоні УКХ 
(FM) на частоті 72, 86 МГців. 
Телефон прямого ефіру 239–62–95. 
Про радіоканал «Культура» та наші передачі 
можна дізнатися, а також почути нас в мережі 
Інтернет на офіційному сайті Національної 
радіокомпанії України в режимі Real Audio 
за адресою: www.nrcu.gov.ua та через 
супутник «Хеллас Сат 2» на орбітальній позиції 
39 східної довготи, частота 11512 МГців, 
поляризація горизонтальна, швидкість 
цифрового потоку 27500, корекція помилок ¾.

Понеділок, 14 листопада

7.55 Поезія з поштової скриньки радіо 
«Культура» 

8.00 «Тарасова доля. День за днем» 
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір)
10.30 «Пізнай себе» з Г. Короненко.

Гість – кандидат психологічних
наук О. Губенко 

(23.25) «Поезія». Р. Кіплінг
12.05 «Музеї України». Авторська програма

С. Гальченка (прямий ефір)
12.45 «Поетична мозаїка».

Сонети М. Рильського
13.45 «Літературні читання».

С. Кириченко «Люди не зі страху». 
Сторінки книги спогадів

15.25 «Мій театр». Заслужена артистка 
України Л. Руснак

16.05 «Жива душа поетова святая...».

Ведучий В. Портяк
16.45 «Літературний серіал». В. Шкляр 

«Чорний ворон» (сторінки роману)
17.15 «Художній всесвіт літератури». 

Авторська програма М. Наєнка
(прямий ефір)

19.05 «На перетині думок».
Інформаційно-пізнавальний блок 
(прямий ефір)

Вівторок, 15 грудня

8.00 «Знакова постать». Інформаційно-
музична програма (прямий ефір)

8.05 (19.05) «Тарасова доля. День за днем»
10.30 «Прем’єра книги» з М. Слабошпицьким 
12.05 «Духовні пристані».

Веде В. Марусик (прямий ефір)
13.05 «Огонь в одежі слова».

Авторська програма П. Осадчука
13.45 «Літературні читання».

С. Кириченко «Люди не зі страху»
15.05 «На вірність Україні»

Веде О. Кобець. Гість – письменниця
Р. Іванченко (прямий ефір)

15.45 «Роки. Актори. Ролі…»
Заслужена артистка України
Л. Ігнатенко

16.45 «Літературний серіал». В. Шкляр. 
«Чорний ворон» (сторінки роману)

17.05 «Українське державництво».
Авторська програма В. Сергійчука 
(прямий ефір)

17.55 «Драматична мініатюра».
«За двома зайцями»

19.05 «На перетині думок».
Інформаційно-пізнавальний
блок (прямий ефір)

Середа, 16 грудня

8.00 (19.05) «Тарасова доля. День за днем»
8.05 «Знакова постать».

Інформаційно-музична програма 
(прямий ефір)

10.30 «Журнали-журналики-журнальчики» 
(прямий ефір)

12.05 «Наш родовід» з Г. Яровою і доктором 
історичних наук Т.Чухлібом

12.45 «Поетична мозаїка». О. Орач 
13.05 «Профілактика розуму і совісті

з Є. Дударем» 
13.45 «Літературні читання». С. Кириченко 

«Люди не зі страху».
Сторінки книги спогадів

15.05 «Культура здоров’я» з М. Щербою. 
Науково-популярна програма 

15.45  «Книжковий ярмарок»
з В. Карпінським. Огляд нових видань

16.05 «Свою Україну любіть».
Культурологічна програма 

16.45 «Літературний серіал». В. Шкляр. 
«Чорний ворон» (сторінки роману)

17.05 «Радіо презентації». Веде В. Марусик 
(прямий ефір)

19.10 «На перетині думок».
Інформаційно-пізнавальний
блок (прямий ефір)

21.15 «У дзеркалі сучасності». Авторська 
програма М. Сидоржевського

Четвер, 17 грудня

7.45 «Поезія». В. Маяковський, передача 2
8.00 (19.05) «Тарасова доля. День за днем»
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір)
10.30 «Мова і нація» з С. Жижко (прямий ефір)
12.05 «Козацька світлиця».

Ведучий А. Попович (прямий ефір)
13.15 «Моя література». М. Коцюбинська
13.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря» 
15.05 «Галерея мистецтв» (прямий ефір)
15.45 «Поетична мозаїка». В. Герасим’юк
16.05 «Як ми говоримо». Ведучі – професори, 

письменники І. Ющук, А .Ткаченко
16.45 «Літературний серіал». В. Шкляр. 

«Чорний ворон» (сторінки роману)
17.05 Радіоверсія літературно-мистецького 

вечора з нагоди 20-річчя товариства 
«Меморіал імені В. Стуса

18.55 «Поезія». А. Сєдих
19.00 «На перетині думок».

Інформаційно-пізнавальний блок 
(прямий ефір)

П’ятниця, 18 грудня

7.45 «Святині України» 
8.00 «Тарасова доля. День за днем» 
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір)

10.15 Авторська програма Ю.Мицика 

«Джерела національної пам’яті» 

(прямий ефір)

11.30 «Поезія» 

12.05 «Сімейний лікар плюс». Авторська 

програма Л. Порохняк-Гановської 

(прямий ефір)

12.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря»

13.05 «Про минуле і сьогодення

з Б. Черваком»

15.05 «Українська література: учора і 

сьогодні». Авторська програма

М. Жулинського 

15.40 «Поезія». В. Стус

16.05 «Наукові обрії». Авторська 

програма директора Інституту 

мистецтвознавства, фольклору та 

етнології імені М. Рильського

НАНУ Г. Скрипник 

16.45 «Літературний серіал». В. Шкляр. 

«Чорний ворон» (сторінки роману)

19.10 «На перетині думок». Інформаційно-

пізнавальний блок (прямий ефір)

21.15 «Таємниці та загадки України».

Ведуча Г. Короненко (прямий ефір)

Субота, 19 грудня

8.00 «Тарасова доля. День за днем» 

8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір)

10.30 «Суботні зустрічі з І. Драчем»

(прямий ефір)

11.35 «Країна Моксель, або Відкриття 

Великоросії». Сторінки книги

В. Білінського читає заслужений

артист України П. Бойко

12.35 «Поезія без кордонів». Авторська 

програма В. Ткаченка. Вірші 

французьких поетів в українських 

перекладах

12.55 «Драматична мініатюра».

«Святий Миколай Чудотворець»

14.00 «Рідний край» з В. Марусиком 

15.05 «Мандрівець» (прямий ефір)

16.30 «Національна ідея в постатях». 

Авторська програма професора

О. Гриніва. Гість – В. Удовиченко 

18.05 «Співана поезія». О. Чухліб

19.00 «Ідеали сучасності. Світло і тіні». 

Авторська програма М. Поровського 

(прямий ефір)

20.10 «Мистецька вітальня М. Єдомахи» 

(прямий ефір)

21.10 «Театр одного актора». Народний артист 

України П. Громовенко читає оповідання 

В. Винниченка «Федько-халамидник»

21.55 «Живий голос поета». Н. Степула

22.15 «Радіоавтографи». С. Коваль.

Сатира і гумор 

Неділя, 20 грудня

7.25 Поезія.

8.00 «Тарасова доля. День за днем» 

8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма 

10.05 «Місяцелік». Сторінки книги

В. Скуратівського

10.40 «Що малював, що бачив».

Авторська програма Ю. Логвина

10.55 «Драматична мініатюра». Н. Коломієць. 

Е. Піаф. До дня народження 

11.05 Літературна кав’ярня.

Веде Л. Якимчук (прямий ефір)

12.05 «Мій театр». Заслужений артист України 

П. Панчук, передача 1 

13.05 «Твоє амбітне слово». Авторська 

програма Н. Герасименко

13.50 «Профілактика розуму і совісті

з Є. Дударем»

14.05 «Хай святиться ім’я твоє».

Авторська програма В. Крищенка

15.05 «Відродимо забутий жанр». Лауреати 

Всеукраїнського конкурсу радіоп’єс.

С. Щученко «Бабай»

17.05 «Профіль». Авторська програма

М. Слабошпицького 

17.45 «Дорогою назустріч». Польська 

культура і поезія. Авторська програма 

С. Шевченка. Л. Вахніна про українські 

книжки у Польщі

19.30 «Радіо «Культура» – школі».

М. Старицький «Зимовий вечір»

21.15 «Слова і речі» 
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Відповідно до Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 
Міністерство культури і туризму 
здійснює планомірну роботу з ведення 
(занесення, незанесення) Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України

У Волинській, Івано-Франківській, 
Львів ській, Рівненській та Черні-
вецькій областях усі пам’ятники ра-
дянським діячам були зняті з обліку 

як пам’ятки практично відразу після набуття 
Україною незалежності.
Пам’ятники, стосовно яких ухвалено рішен-

ня не заносити їх до Державного реєстру неру-
хомих пам’яток України, не відповідають кри-
теріям, що обумовлені постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 «Про 
затвердження порядку визначення категорій 
пам’яток для занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України».
Такі постаменти здебільшого є масовими ти-

ражованими копіями пам’ятників партійним 
та державним діячам. Це, як правило, типові 
зразки офіційного тоталітарного пропаган-
дистського мистецтва. Вони споруджували-
ся на виконання рішень партійних органів та 
виконували виключно ідеологічні функції. 
Більшість виготовлена з нетривких матеріа-
лів і має низькі художньо-естетичні якості. На 
сьогодні майже всі зазначені об’єкти значною 
мірою втратили свою первісну матеріально-
технічну структуру й не мають мистецької 
цінності.
Невключення наведених нижче скульптур-

них знаків до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України не передбачає їхнього ав-
томатичного знесення (демонтажу). Наразі 
подальше збереження таких пам’ятників на-
лежить до компетенції відповідних місцевих 
рад.
Перелік надано Державною службою з пи-

тань національної культурної спадщини Мі-
ністерства культури і туризму України.

ЗНАКИ ТОТАЛІТАРНОГО МОЛОХУ

 
Демонтаж пам’ятника 

В. Леніну у Львові. 
Серпень 1990 року

УКРІНФОРМ

На фото праворуч: 
Демонтаж пам’ятника 

В. Леніну у Рівному.
Серпень 1991 року
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АР Крим
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення

про взяття під охорону
Наказ

про зняття з обліку

м . С і м ф е р о п о л ь

1
Пам’ятний знак на честь М.І. Калініна 
та Г.І. Петровського

вул. Леніна, міський парк культури та відпочинку 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 2638 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

2 Пам’ятник В.І. Леніну
сквер біля головного корпусу ГРЕС ім. В.І.Леніна 
(п. Гресовський)

1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 158 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

м . А л у ш т а

3 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Червоноармійська, 30
1983 р. –

заміна
Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 240 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

А л у ш т и н с ь к а м і с ь к р а д а

4 Пам’ятник М.В. Фрунзе смт Партеніт, військовий санаторій 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969р. № 595. Охор. № 243 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

Б а х ч и с а р а й с ь к и й р а й о н

5 Пам’ятник В.І. Леніну с. Віліне, Вілінська с/р, вул. Ленина 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.04.1986 р. № 164. Охор. № 3109 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну с. Плодове, Плодівська с/р, 1984 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.04.1986 р. № 164. Охор. № 3110 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Табачне, Табачненська с/р, 
біля Будинку культури

1980, пере-
міщ. 1984– 

85 р. 
Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.04.1986 р. № 164. Охор. № 3111 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Тургенєвка, Залізничненська с/р, біля Будинку 
культури, у сквері

невідомо Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.04.1986 р. № 164. Охор. № 3112 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

м . Б і л о г і р с ь к

9 Пам’ятний знак на честь М.І. Калініна м. Білогірськ, пл. Красного Октября) невідомо Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 2278 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну м. Білогірськ, вул. Мірошніченко 1945 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 959 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

Д ж а н к о й с ь к и й р а й о н

11 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ізумрудне, центр, біля Будинку культури
1966, заміна  

1978 р.
Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 258 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

12 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ларине, Майська с/р, біля клубу 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.06.1969 р. № 595. Охор. № 1038 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

13 Пам’ятник В.І. Леніну с. Майське, вул. Сумська 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 1037 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

м . Ке р ч

14 Пам’ятник Г.К. Орджонікідзе вул. Орджонікідзе, біля входу в парк 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 354 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

К і р о в с ь к и й р а й о н

15 Пам’ятник С.М. Кірову смт Кіровське, вул. Р. Люксембург 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 2402 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

К р а с н о г в а р д і й с ь к и й р а й о н

16
Пам’ятник 
Ф.Е. Дзержинському

смт Красногвардійське, вул. Леніна, 3 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 1583 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Олександрівка, Олександрівська с/р, 
біля Будинку культури

1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 1125 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

18 Пам’ятник С.М. Кірову с. Амурське, Амурська с/р, біля будинку сільради 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 1137 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ближнє, Петровська с/р, біля Будинку культури 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 1132 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

20 Пам’ятник К. Марксу с. Восход, Восходненська с/р, біля будинку сільради 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 1135 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

21 Пам’ятник В.І. Леніну смт Октябрьське, вул. Кондрашина 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 15.01.1980 р. № 16. Охор. № 2354 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08

22 Пам’ятник К. Марксу с. Петрівка, Петрівська с/р, біля школи 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Кримського облвиконкому від 05.09.1969 р. № 595. Охор. № 1136 від 14.11.2008 № 1351/0/16-08 
 

Вінницька область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

Б а р с ь к и й р а й о н

1 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Бар, вул. 50-річчя Жовтня 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому від 09.06.1977 р. №291. Охор. № 9 від 09.06.2008 № 688/0/16-08 

2 Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському  с. Каришків, біля контори СТОВ 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому від 17.02.1983 р. №96. Охор. № 5 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

3 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Митки, біля сільської ради 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 85 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

4 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Сеферівка, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 87 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Б е р ш а д с ь к и й р а й о н

5 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Бершадь, територія цукрового заводу 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 137 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Бершадь, територія комбінату хлібопродуктів 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. № 41 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Бершадь, пл. Леніна
1947 р., 

заміна 1976
Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 132 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Бершадь, вул. Шевченка 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №228 22.05.1986 р. Охор. № 16 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

9 Пам’ятник К. Марксу  с. Баланівка, вул. Кірова 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. № 50 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

10 Пам’ятник С.М. Кірову  с. Баланівка, вул. Кірова 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №143 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

11
Пам’ятник на місці страти учасника громадянської
війни І.Д. Жарун 

 с. Баланівка, вул. Набережна 1927 р. Історії Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №54 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

12 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Бирлівка, вул. Леніна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №42 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

13 Пам’ятник В. І. Чапаєву (в аварійному стані)  с. Війтівка (к. Чапаєвка), вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №145 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Знаки тоталітарного молоху, 
які не увійшли до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України
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14 Пам’ятник Г.І. Котовському (в аварійному стані)  с. Джулинка, вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №144 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

15 Пам’ятник К. Марксу  с. Красносілка, на території цукрового заводу 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №141

16 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Красносілка, на території цукрового заводу 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №135 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Осіївка, вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №136 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

18 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Поташня, біля Будинку культури 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №46 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну  с. П’ятківка, вул. Леніна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №47 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

20 Пам’ятник першому комсомольцю села Н.Д. Титову  с. П’ятківка, біля школи 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р.Охор. №55 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

21 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Ставки, вул. Леніна 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. №12 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

22 Пам’ятник першому комсомольцю села Г.Т. Шимку  с. Ставки, вул. Леніна, біля Будинку культури 1968 р. Історії Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977. Охор. №53 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Сумівка, вул. Леніна 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 138 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

В і н н и ц ь к и й р а й о н

24 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Агрономічне, біля Будинку культури 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. № 32

25 Пам’ятник В.І. Леніну  смт Вороновиця, вул. Леніна 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №313 від 10.06.1971 р. Охор. № 174

26 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Лисогора 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №313 від 10.06.1971 р. Охор. № 177 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

27 Пам’ятник В.І. Чапаєву  с. Михайлівка, біля амбулаторії 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. № 34 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

28 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Побережне, біля правління КСП 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №77 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

29 Пам’ятник В.І. Леніну  смт Стрижавка, вул. Приміська 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. № 33 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Га й с и н с ь к и й р а й о н

30 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Гайсин, пл. Миру 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №313 від 10.06.1971 р. Охор. №244 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

31 Пам’ятник В.І. Леніну  м. Гайсин, вул. Б. Хмельницького (медучилище) 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 від 22.05.1986 р. Охор. №24 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

32 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Краснопілка, біля сільської ради 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 від 22.05.1986 р. Охор. №25 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

м . Ж м е р и н к а

33 Пам’ятник В.І. Леніну пл. Леніна 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №313 від 10.06.1971 р. Охор. №279 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

І л л і н е ц ь к и й р а й о н

34 Пам’ятник В.І. Леніну м. Іллінці, вул. К. Маркса
1965, за-
мінений 
1985 р. 

Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №336 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

К р и ж о п і л ь с ь к и й р а й о н

35 Пам’ятник В.І. Леніну  смт Крижопіль, вул. Леніна 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №441 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

36 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Андріяшівка, вул. Шевченка 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №189 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

37 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Городківка, біля Будинку культури 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. №121 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

38 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Дахталія, вул. Леніна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №291 від 09.06.1977 р. Охор. №191 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

39 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Соколівка, вул. Заводська 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №194 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Л і т и н с ь к и й р а й о н

40 Пам’ятник В.І. Леніну смт Літин, вул. Леніна
1953 р., 
1976 р.

Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №34 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну с. Уладівка, на території колгоспу 1999 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №1060 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

М о г и л і в - П о д і л ь с ь к и й р а й о н

42 Пам’ятник В.І. Леніну с. Нижчий, Ольчедаїв, біля школи 1935 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1971 р. Охор. №244 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

М у р о в а н о - Ку р и л о в е ц ь к и й р а й о н

43 Пам’ятник В.І. Леніну с. Долиняни, біля школи 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 96 від 17.02.1983 р. Охор. №103 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

44 Пам’ятник В.І. Леніну с. Лучинець, біля контори КСП 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №651 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

45 Пам’ятник В.І. Леніну с. Михайлівці, біля школи 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №105 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

46 Пам’ятник В.І. Леніну с. Немерче, біля дослідного госп. 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 653 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

47 Пам’ятник В.І. Леніну с. Снітків, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №258 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

48 Пам’ятник В.І. Леніну с. Снітків, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №108 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

49 Пам’ятник В.І. Леніну с. Плоске 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 96 від 17.02.1983 р. Охор. №106 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

50 Пам’ятник В.І. Леніну с. Попелюхи, біля школи 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 96 від 17.02.1983 р. Охор. № 107 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Н е м и р і в с ь к и й р а й о н

51 Пам’ятник В.І. Леніну м. Немирів, Немирівська м/р, вул. Горького
1950, 

замін. 1978 р.
Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №764 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

52 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Немирів, територія будинку відпочинку 
«Авангард»

1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №765 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

53 Пам’ятник В.І. Леніну м. Немирів, Немирівська м/р, вул. Леніна 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №283 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

54 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Немирів, на території райоб’єднання 
«Сільгосптехніка»

1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №285 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

55 Пам’ятник В.І. Леніну  смт Брацлав, вул. Леніна 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №313 від 10.06.1971 р. Охор. №761 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

56 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Боблів, біля сільської ради 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №276 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

57 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Вовчок, вул. Коцюбинського 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №288 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

58 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Воробіївка, біля контори КСП 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №762 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

59 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Гриненки, біля Будинку культури 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р.Охор. №278 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

60 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Зяньківці, вул. Перемоги 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №280 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

61 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Коржівка, центр села 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №282 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

62 Пам’ятник К. Марксу  с. Криківці, біля контори СТОВ 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 22.05.1986 р. Охор. №104 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

63 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Райгород, вул. Леніна 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №286 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

64 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Рубань, біля контори КСП 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 22.05.1986 р. Охор. №106 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

65 Пам’ятник Г.І. Петровському  с. Рубань, вул. Леніна 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 22.05.1986 р. Охор. №109 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

66 Пам’ятник В.І. Леніну  смт Ситківці, вул. Леніна 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. 

Охор. №767
від 09.06.2008 № 688/0/16-08

67 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Сокілець 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №287 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

68 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Чуків, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №768 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

О р а т і в с ь к и й р а й о н

69 Пам’ятник В.І. Леніну  с. Чернявка, біля Будинку культури 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №830 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

П і щ а н с ь к и й р а й о н

70 Пам’ятник М.О. Щорсу смт Піщанка, вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. 

Охор. №793
від 09.06.2008 № 688/0/16-08

71 Пам’ятник М.В. Фрунзе с. Болган, біля Будинку культури 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №794 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

72 Пам’ятник С.М. Кірову с. Студена, біля Будинку культури 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №792 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

73 Пам’ятник К. Марксу с. Чорномин, на території цукрового заводу 1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. 

Охор. №734
від 09.06.2008 № 688/0/16-08
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Ти в р і в с ь к и й р а й о н

74 Пам’ятник В.І. Леніну смт Тиврів, вул. Леніна 1925 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 901 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

75 Пам’ятник В.І. Леніну смт Тиврів, вул. Леніна 1985 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 22.05.1986 р. Охор. №175 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

76 Пам’ятник В.І. Леніну м. Гнівань, вул. Перемоги
1924 р. 
1944 р.

Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 896 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

77 Пам’ятник В.І. Леніну м. Гнівань, вул. Червоноармійська 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №897 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

78 Пам’ятник В.І. Леніну смт Тиврів, Тиврівська сел/р, вул. Жданова 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. № 353 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

79 Пам’ятник першим комсомольцям Томашполя смт Томашпіль, вул. Леніна 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №354 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

80 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пилипи-Борівські, вул. Партизанська 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 228 від 22.05.1986 р. Охор. № 156 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

81 Пам’ятник В.І. Леніну с. Паланка, вул. Чкалова 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №921 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

82 Пам’ятник М.В. Фрунзе с. Нетребівка, вул. Леніна 1981 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 96 від 17.02.1983 р. Охор. №521 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Тр о с т я н е ц ь к и й р а й о н

83 Пам’ятник К. Марксу смт Тростянець, вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №1 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

84 Пам’ятник В.І. Леніну смт Тростянець, вул. Леніна 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 75 від 20.02.1985 р. Охор. №184 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

85 Пам’ятник В.І. Леніну с. Демидівка, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №941 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

86 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ілляшівка, біля Будинку культури 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №386 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

87 Пам’ятник В.І. Леніну с. Капустяни, біля клубу 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. № 388 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

88 Пам’ятник В.І. Леніну с. Летківка, біля Будинку культури 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 943 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

89 Пам’ятник Г.І. Котовському с. Ободівка, центр села 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 947 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

90 Пам’ятник Г.І. Петровському с. Тростянчик, вул.Котовського 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 96 від 17.02.1983 р. Охор. № 474 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Т у л ьч и н с ь к и й р а й о н

91 Пам’ятник В.І. Леніну смт Кирнасівка, вул. Леніна 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 993 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

92 Пам’ятник В.І. Леніну с. Торків, вул. Мельникова 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. № 418 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Х м і л ь н и ц ь к и й р а й о н

93 Пам’ятник В.І. Леніну с. Хутори Кривошиїнські, вул. Шкільна 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому №75 від 20.02.1985 р. Охор. № 260 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Ч е р н і в е ц ь к и й р а й о н

94 Пам’ятник В.І. Леніну с. Борівка, вул. Перемоги 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 597 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

95 Пам’ятник Чапаєву В.І с. Сокіл, Сокілська с/р, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 612 від 09.06.2008 № 688/0/16-08 

Ч е ч е л ь н и ц ь к и й р а й о н

96 Пам’ятник М.І. Калініну с. Вербка, вул. Леніна 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. № 1091 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

97 Пам’ятник чекісту Я. І. Яровому с. Жабокричка, вул. Чкалова 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №464 від 09.06.2008 № 688/0/16

98 Пам’ятник В.І. Леніну с. Луги, вул. Леніна 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №1087 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

99 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ольгопіль, вул. Жовтнева 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №1088 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

Я м п і л ь с ь к и й р а й о н

100 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ямпіль, вул. Леніна 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 313 від 10.06.1971 р. Охор. №1164 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

101 Пам’ятник К.А. Чорноморцю (не існує, зруйнований) м. Ямпіль, вул. Леніна 1970 р. Історії Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №508 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

102 Пам’ятник воїнам громадянської війни с. Клембівка, біля Будинку культури 1920 р. Історії Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 29.01.1977 р. Охор. №484 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

м . Ко з я т и н

103 Пам’ятник на честь 50-річчя Жовтневої революції вул. П. Орлика 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Вінницького облвиконкому № 291 від 09.06.1977 р. Охор. №182 від 09.06.2008 № 688/0/16-08

 
Волинська область

№ 
п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-

ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . Л у ц ь к

1 Монумент «Слава праці»* вул. Рівненська, біля електроапаратного заводу 1985 р. Монументальне мистецтво Рішення Волинського облвиконкому від 25.08.86р № 267-р. Охор. № 721 від 02.07.2008 № 765/0/16-08

В о л о д и м и р - В о л и н с ь к и й р а й о н

2
Пам’ятник борцям за радянську владу, членам КПЗУ 
Ф.П. Мацьохо, Ю.Т. Дядюку, С.Ф. Шейчуку

с. Вощатин 1987 р. Монументальне мистецтво Рішення Волинського облвиконкому від 09.04.90р. № 88-р. Охор. № 812 від 02.07.2008 № 765/0/16-08

Го р ох і в с ь к и й р а й о н

3 Пам’ятник М.Ф. Ватутіну* с. Лемешів 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Волинського облвиконкому від 25.08.86р № 267-р. Охор. № 680 від 02.07.2008 № 765/0/16-08

Дніпропетровська область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . Д н і п р о п е т р о в с ь к

1 Пам’ятник В.І. Леніну
Амур-Нижньодніпровський район, вул. Каспійська, 
на території паперової фабрики

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому

від 14.05.1974 № 305. Охор. № 1558
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

2 Пам’ятник В.І. Леніну
Амур-Нижньодніпровський район, вул. Біло-
стоцького, біля головної прохідної виробничого 
об’єднання «Дніпроважпапермаш» 

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому

від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1559
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

3 Пам’ятник В.І. Леніну Бабушкінський район, вул. Одоєвського, 6, СШ №49 1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.02.1981 № 49. 

Охор. № 2129
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

4 Пам’ятник В.І. Леніну
Жовтневий район, вул. Лазаряна, 3, біля прохідної 
заводу шахтної автоматики

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. 

Охор. № 1561
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

5 Пам’ятник В.І. Леніну
Жовтневий район, Жовтнева площа,14, на терито-
рії обласної лікарні

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25.

Охор. № 1843
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну
Індустріальний район, вул. Столєтова, біля заводо-
управління заводу ім. К. Лібкнехта

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618.

Охор. № 1564
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

7 Пам’ятник К. Марксу і Ф. Енгельсу
Індустріальний район, вул. Столєтова, на території тру-
бопрокатного заводу ім. К. Лібкнехта

1959 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому

від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1569
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну
Індустріальний район, проспект ім. газети
«Правда», 20

1976 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25.

Охор. № 1900
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

9 Пам’ятник В.І. Леніну
Індустріальний район, вул. Бердянська, 5, на тери-
торії машинобудівного технікуму

1975 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25

Охор. № 1995
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну
Самарський район, вул. Молодогвардійська, 32,
на території м’ясокомбінату 

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25.

Охор. № 1996
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

11 Пам’ятник В.І. Леніну
Самарський район, вул. Винокурова, 19, на терито-
рії районного ремонтно-механічного заводу 

1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25.

Охор. № 1994
від 18.07.2008 № 827/0/16-08
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12 Пам’ятник В.І. Леніну
Кіровський район, проспект Ілліча, напроти 4-го 
виробничого об’єднання «Металіст»

1959 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618

Охор. № 1570
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

13 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, пл. Островського, 3 1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25

Охор. № 2000
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

14 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, вул. Комсомольська, 63 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 

№ 25Охор. № 2023
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

15 Пам’ятник В.І. Леніну
Красногвардійський район, вул. Кедріна, 55, 
у дворі лікарні Придніпровської залізниці

1958 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.021981 № 49. 

Охор. №
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

16 Пам’ятник В.І. Леніну
Красногвардійський район, вул. Шмідта,16, 
облвійськкомат 

1975 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618

Охор. № 2122
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну
Красногвардійський район, вул. Набережна 
ім. Леніна, 15, меблевий комбінат

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.021981 № 49.

Охор. № 2123
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

18 Пам’ятник В.І. Леніну Ленінський район, парк ім. Леніна 1959 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618

Охор. № 1573
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну Ленінський район, вул. Молодіжна, 147, СШ №103 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.021981 № 49

Охор. № 2124
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

20 Пам’ятник В.І. Леніну, штучний камінь
Самарський район, вул. Сержанта Літвищенка, на 
території дитячого комбінату № 352

1976 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618.

Охор. № 1563
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

21 Пам’ятник В.І. Леніну
Самарський район, вул. Липова, 2, біля прохідної 
заводу

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453

Охор. № 1565
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

22 Пам’ятник В.І. Леніну
Індустріальний район, сел. Самарівка, вул. Кіль-
ченська, біля контори пересувної механізованої 
колони 

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453

Охор. №  1566
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну
Індустріальний район, сел. Самарівка, 
вул. Кільченська, біля Дніпропетровського відділу 
«Сільгосптехніки»

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453

Охор. № 1567
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

24 Пам’ятник В.І. Леніну
Самарський район, сел. Шевченко, вул. Новгород-
ська, в парку

1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453.

Охор. № 1568
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

25 Пам’ятник В.І. Леніну
Самарський район, вул. Космонавта Волкова, 6а, 
Придніпровський енергобудівний технікум

1958р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.021981 № 49

Охор. № 2125
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

26 Пам’ятник В.І. Леніну Самарський район, територія локомотивного депо 1957 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.02.1981 № 49

Охор. № 2127
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

27 Пам’ятник М.І. Калініну 
Ленінський район, вул. Коксохімічна, 1, біля про-
хідної коксохімічного заводу ім. Калініна

1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25

Охор. № 2018
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

28 Пам’ятник М.І. Калініну 
Ленінський район, вул. Коксохімічна, 4, біля Будин-
ку культури коксохімічного заводу ім. Калініна

1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25

Охор. № 2019 
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

29 Пам’ятник С.М. Кірову 
Амур-Нижньодніпровський район, вул. Універ-
сальна, біля головної прохідної вагоноремонтного 
заводу ім. Кірова

1961 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618

Охор. № 1576
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

30 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському, штучний камінь
Жовтневий район, пр. Гагаріна, 8, 
хіміко-технологічний університет

1930, рек. 
1976 р.

Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618.

Охор. № 1578
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

31 Пам’ятник О.М. Горькому Ленінський район, вул. Каховка, 1а 1976 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25

Охор. № 1992
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

32 Пам’ятник М. Столярову
Кіровський район, вул. Ленінградська, 32, на тери-
торії заводу «Будмаш»

1961 р. Монументальне мистецтво
 Рішення ніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453

Охор. № 1596
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

33 Пам’ятник Д.К. Чернову
Індустріальний район, вул. Столєтова,1, завод 
ім. К.Лібкнехта, перед мартенівським цехом

1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 12.01.1978 № 25.

Охор. № 1997
від 18.07.2008 № 827/0/16-08

м . Д н і п р о д з е р ж и н с ь к

34 Пам’ятник В.І. Леніну Баглійський район, вул. Київська, 29, у парку 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1637

35 Пам’ятник Г.Ф. Романовій вул. Бойка, 4, на території школи №30 рек. 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1640

36 Пам’ятник піонеру-герою В.Дундуку вул. Спортивна, 39, СШ № 31 1979 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 03.021981 № 49. Охор. № 2128

37 Пам’ятник піонеру-герою А.Куцу вул. Сировця, 46, Будинок піонерів 1982 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 9.11.1990 № 424. Охор. № 6301

м . К р и в и й Р і г

38 Пам’ятник В.І. Леніну
Інгулецький район, 0,7 км від вул. Кімовська, 
біля правління Новокриворізького гірничо-
збагачувального комбінату

1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1703

39 Пам’ятник В.І. Леніну
Саксаганський район, вул. Морозова, біля Будинку 
культури ім. К.Лібкнехта

1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618Охор. № 1705

40 Пам’ятник В.І. Леніну
Жовтневий район, вул. Петрозаводська, біля адмі-
ністративного будинку

1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1706

41 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському
Дзержинський район, пр. Дзержинського, біля
Будинку культури рудника ім. Дзержинського

1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453. Охор. № 1709

42 Пам’ятник С.М. Кірову
Саксаганський район, вул. Кірова, біля заводу 
«Ремгермаш»

1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618. Охор. № 1708

43 Пам’ятник Карлу Лібкнехту
Жовтневий район, вул. Кузнєцова, біля кінотеатру 
«Юність», 

1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618Охор. № 1772

44 Пам’ятник Г.К. Орджонікідзе Дзержинський район, вул. Орджонікідзе, 21-25 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 08.08.1970 № 618Охор. № 1710

45 Пам’ятник М.В. Фрунзе
Жовтневий район, вул. Горіна, в парку, біля Будин-
ку культури рудника ім. Фрунзе 

1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Дніпропетровського облвиконкому від 06.07.1972 № 453. Охор. № 1711

м . Ж о в т і  В о д и

46 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво

47 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Петровського, біля клубу 1957 р. Монументальне мистецтво

м . М а р г а н е ц ь 

48 Пам’ятник В.І. Леніну 
вул. Радянська, у сквері, напроти входу на терито-
рію рудоремонтного заводу

1960 р. Монументальне мистецтво

49 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Радянська, на площі ім. Леніна 1960 р. Монументальне мистецтво

50 Пам’ятник В.І. Леніну і Г.К. Орджонікідзе
вул. Нікопольська, перед колишньою конторою 
колгоспу ім. Орджонікідзе

1959 р. Монументальне мистецтво

51 Пам’ятник С.М. Кірову вул. Радянська, 37 рек. 1983 р. Монументальне мистецтво

52 Пам’ятник М. Горькому вул. Жовтнева, 1, СШ №3 рек. 1953 р. Монументальне мистецтво

м . Н і к о п о л ь

53 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Куксіна, 39, парк Будинку відпочинку 1959 р. Монументальне мистецтво

54 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. К. Лібкнехта,167, сквер технікуму механізації 
сільського господарства

1957 р. Монументальне мистецтво

55 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. К Лібкнехта, 169, напроти управління заводу 
ім. В.І. Леніна 

1938 р. Монументальне мистецтво

56 Пам’ятник В.І. Леніну пл. Свободи, напроти міського Будинку культури 1946 р. Монументальне мистецтво

57 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Трубченка, парк Металургів 1949 р. Монументальне мистецтво

м . Н о в о м о с к о в с ь к

58 вул. Спаська, 42, на території восьмирічної школи №13 1967 р. Монументальне мистецтво
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59 Пам’ятник В.І. Леніну
Пустельно-Миколаївський монастир, колишній 
будинок-інтернат для молоді 

1957 р. Монументальне мистецтво

60 Пам’ятник С.М. Кірову
вул. Сучкова, біля Будинку культури 
Новомосковського трубного заводу 

1953 р. Монументальне мистецтво

м . О р д ж о н і к і д з е

61 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Г. Середи, біля кінотеатру «Марс-1» 1963 р. Монументальне мистецтво

62 Пам’ятник Г.К. Орджонікідзе вул. Калініна, 9а, біля міського вузлу зв’язку 1964 р. Монументальне мистецтво

м . П а в л о г р а д

63 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. Заводська, 18, 
біля Будинку культури « Ровесник»

1970 р. Монументальне мистецтво

64 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. Харківська, перед заводоуправлінням заводу 
«Хіммаш»

1957 р. Монументальне мистецтво

65 Пам’ятник М. Горькому сел. Нове, у дворі СШ №5 1957 р. Монументальне мистецтво

66 Пам’ятник П.К. Кабаку
вул. Заводська, 21, у сквері, біля заводоуправління 
хімзаводу

 1967 р. Монументальне мистецтво

67 Пам’ятник Г.Д. Ковнату
вул. Заводська, у сквері, біля заводоуправління 
хімзаводу

1967 р. Монументальне мистецтво

68 Пам’ятник Д.Г. Садовниченку
вул. Харківська, 
перед одним з будинків «Хіммашу»

1957 р. Монументальне мистецтво

м . С и н е л ь н и к о в е 

69 Пам’ятник К. Марксу вул. Богми, в міському парку 1963 р. Монументальне мистецтво

70 Пам’ятник В.І. Леніну  вул. 50 років Жовтню, біля залізничного вокзалу 1950 р. Монументальне мистецтво

71 Пам’ятник В.І. Леніну вул. 40 років Жовтню, у парку Слави 1949 р. Монументальне мистецтво

72 Пам’ятник З. Космодем’янській вул. 50 років Жовтню, біля дитячого садка 1961 р. Монументальне мистецтво

А п о с т о л о в с ь к и й р а й о н

73 Пам’ятник В.І. Леніну м. Апостолове, площа ім. Леніна, перед міськрадою 1954 р. Монументальне мистецтво

74 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Апостолове, вул. Б.Хмельницького, на території 
ремонтного заводу, біля заводоуправління, у сквері

1967 р. Монументальне мистецтво

75 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Апостолове, вул. Вокзальна, 51, біля клубу 
залізничників

1967 р. Монументальне мистецтво

76 Пам’ятник В.І. Леніну м. Апостолове, вул. Привокзальна, біля контори депо 1975 р. Монументальне мистецтво

77 Пам’ятник В.І. Леніну м. Апостолове, вул. Сількорівська, біля СШ №3 1967 р. Монументальне мистецтво

78 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському
м. Апостолове, вул. Дзержинського, 6, напроти 
райвідділу внутрішніх справ

1977 р. Монументальне мистецтво

79 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Велика Костромка, Великокостромська сільра-
да, в центрі 

1958 р. Монументальне мистецтво

80 Пам’ятник О.М. Горькому
с. Володимирівка, Володимирівської сільради, 
біля відділу зв’язку 

1972 р. Монументальне мистецтво

81 Пам’ятник С.М. Кірову
с. Вільне, Вільненська сільрада, біля Будинку 
культури

1967 р. Монументальне мистецтво

82 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Гранітне, Ленінської селищної ради, північна 
околиця села, біля залізничної станції

1969 р. Монументальне мистецтво

83 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Запорізьке, Першотравенської сільради, 
у центрі села 

1965 р. Монументальне мистецтво

84 Пам’ятник В.В. Куйбишеву
с. Кам’янка, Кам’янської сільради, біля Будинку 
культури 

1967 р. Монументальне мистецтво

85 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Ленінське, Ленінської сільради, біля контори 
радгоспу ім. Ілліча

1963 р. Монументальне мистецтво

86 Пам’ятник В.І.Леніну
с. Мар’янське, Мар’янської сільради, біля дирекції 
радгоспу ім. К. Маркса 

1972 р. Монументальне мистецтво

87 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Михайлівка, Михайлівської сільради, біля пта-
хофабрики 

1973 р. Монументальне мистецтво

88 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Михайлівка, Михайлівської сільради, біля прав-
ління колгоспу «Перемога»

1966 р. Монументальне мистецтво

89 Пам’ятник Г. Димитрову
с. Нива-Трудова, Ниво-Трудівської сільради, біля 
контори радгоспу ім. Димитрова

1967 р. Монументальне мистецтво

90 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Тік, Токівської сільради, біля залізничної 
станції Тік

1967 р. Монументальне мистецтво

91 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Червоний Тік, Токівської сільради, біля контори 
радгоспу «Токівський»

1970 р. Монументальне мистецтво

В а с и л ь к і в с ь к и й р а й о н 

92 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Васильківка, Васильківської селищної ради, 
вул. Партизанська, в парку на центральній алеї

1947 р. Монументальне мистецтво

93 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Васильківка, Васильківської селищної ради, 
вул. Комсомольська, біля старої лікарні

1950 р. Монументальне мистецтво

94 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Васильківка, Васильківської селищної ради, 
вул. Комсомольська, перед головним фасадом 
школи

1962 р. Монументальне мистецтво

95 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Васильківка, Васильківської селищної ради, 
вул. Леніна, біля дитячого комбінату 

1968 р. Монументальне мистецтво

96 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Великоолександрівка, Великоолександрівської 
сільради, в центрі парку

1972 р. Монументальне мистецтво

97 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Вовчанське, Васильківської селищної ради, 
на головній алеї дитячого оздоровчого табору 
«Ромашка»

1967 р. Монументальне мистецтво

98 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Воскресенівка, Воскресенівської сільради, біля 
клубу 

1969 р. Монументальне мистецтво

99 Пам’ятник М.І. Калініну с. Дебальцеве, Дебальцівської сільради, біля клубу 1959 р. Монументальне мистецтво

100 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
с. Зелений Гай, Зеленогайської сільради, біля 
контори

1967 р. Монументальне мистецтво

101 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Манвелівка, Васильківської селищної ради, 
у центрі села

1950 р. Монументальне мистецтво

102 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Манвелівка, Васильківської селищної ради, на 
території школи 

1965 р. Монументальне мистецтво

103 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Правда, Васильківської селищної ради, біля 
входу на територію пенькозаводу

1961 р. Монументальне мистецтво

104 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Улянівка, Васильківської селищної ради, в парку 
райоб’єднання «Сільгосптехніка» 

1950 р. Монументальне мистецтво

105 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Чаплине, Чаплинської селищної ради, у сквері 
біля клуба 

1953 р. Монументальне мистецтво

В е р х н ь о д н і п р о в с ь к и й р а й о н

106 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському с. Ганнівка, Ганнівської сільради, біля контори 1967 р. Монументальне мистецтво
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107 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Вільногірськ, Вільногірської міськради, 
вул. Гагаріна, перед СШ №2

1970 р. Монументальне мистецтво

108 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Дніпровське, Дніпровської селищної ради, 
вул. Шкільна, перед Будинком культури

1957 р. Монументальне мистецтво

Д н і п р о п е т р о в с ь к и й р а й о н

109 Пам’ятник Г.І. Котовському с. Волоське, Волоської сільради, біля контори 1964 р. Монументальне мистецтво

110 Пам’ятник К.Марксу сел. Горького, Горьківська сільрада, біля клубу 1954 р. Монументальне мистецтво

111 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Горького, Горьківська сільрада, біля клубу 1954 р. Монументальне мистецтво

112 Пам’ятник С.М. Кірову
смт Кіровське, Кіровської сільської ради, 
вул. Центральна, в парку

1966 р. Монументальне мистецтво

113 Пам’ятник К.Марксу
м. Підгородне, Підгородненської міської ради, 
біля міськради

1954 р. Монументальне мистецтво

114 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Підгородне, Підгородненської міської ради, 
біля міськради

1954 р. Монументальне мистецтво

115 Пам’ятник Т.Г. Шевченку
м. Підгородне, Підгородненської міської ради, 
біля клубу

1964 р. Монументальне мистецтво

116 Пам’ятник В.І. Леніну с. Балівка, Балівської сільради, в центрі села 1967 р. Монументальне мистецтво

117 Пам’ятник Ф.Е.Дзержинському, гіпс
с. Сурсько-Литовське, Сурсько-Литовської сільра-
ди, біля сільради

1967 р. Монументальне мистецтво

118 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон с. Чумаки, Чумаківської сільради, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

119 Пам’ятник Т.Г. Шевченку, залізобетон
сел. Шевченко, Горьківської сільради, біля кол. 
контори радгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво

К р и в о р і з ь к и й р а й о н

120 Пам’ятник В.І. Леніну с. Веселе, Веселівської сільради, у школі 1965 р. Монументальне мистецтво

121 Пам’ятник В.І. Леніну с. Вільне, Вільненської сільради, біля клубу 1957 р. Монументальне мистецтво

122 Пам’ятник В.В. Мічуріну
с. Вільне, Вільненської сільради, 
біля кол. контори радгоспу 

1968 р. Монументальне мистецтво

123 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Зелене Поле, Орджонікідзевської сільради, пе-
ред кол. конторою відділення радгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

124 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Красіне, Красінської сільради, біля Будинку 
культури

1946 р. Монументальне мистецтво

125 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Благодатне, Гуляйпільської сільради, 
біля сільського клубу

рек. 1970 р. Монументальне мистецтво

126 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Гуляйполе, Гуляйпільської сільради, на центральній 
садибі птахофабрики «Українська»

1960 р. Монументальне мистецтво

127 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жовтневе, Жовтневої сільради, біля клубу
рек. 1970, 

1983 р.
Монументальне мистецтво

128 Пам’ятник М.О. Щорсу
с. Затишне, Затишнянської сільради, 
біля кол. контори колгоспу ім. Щорса

1979 р. Монументальне мистецтво

129 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Кринички, Криничанської селищної ради, на 
центральній площі вул. Радянської

рек.1969 р. Монументальне мистецтво

130 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Кудашівка, Кудашівської сільради, біля Будинку 
культури

рек.1970 р. Монументальне мистецтво

131 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Щорськ, Щорської селищної ради, 
центральний парк

рек.1964 р. Монументальне мистецтво

132 Пам’ятник М.О. Щорсу
сел. Щорськ, Щорської селищної ради, 
біля селищної ради

рек. 1983 р. Монументальне мистецтво

М а гд а л и н і в с ь к и й р а й о н

133 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Бузівка,Бузівської сільради,
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

134 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бузівка,Бузівської сільради, біля контори елеватора 1967 р. Монументальне мистецтво

135 Пам’ятник М.І. Шкуліпі с. Бузівка, Бузівської сільради, в центрі села 1966 р. Монументальне мистецтво

136 Пам’ятник К.Марксу
с. Гупалівка, Гупалівської сільради, в центрі села, 
біля школи

1967 р. Монументальне мистецтво

137 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гупалівка, Гупалівської сільради, в центрі села 1959 р. Монументальне мистецтво

138 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гупалівка, Гупалівської сільради, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

139 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Дмухайлівка, Дмухайлівської сільради, біля кол. 
контори колгоспу 

1958 р. Монументальне мистецтво

140 Пам’ятник В.І. Леніну с. Заплавка, Заплавської сільради, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво

141 Пам’ятник В.І. Леніну с. Казначеївка, Казначеївської сільради, біля клубу 1956 р. Монументальне мистецтво

142 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ковпаківка, Бузівської сільради, біля клубу 1957 р. Монументальне мистецтво

143 Пам’ятник В.І. Леніну с. Котовка, Котовської сільради, в центрі села 1964 р. Монументальне мистецтво

144 Пам’ятник В.І. Леніну с. Личкове, Личківської сільради, біля клубу 1957 р. Монументальне мистецтво

145 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Магдалинівка, Магдалинівської селищної 
ради, вул. Радянська, в центрі селища

1956 р. Монументальне мистецтво

146 Пам’ятник К. Марксу с. Мар’ївка, Мар’ївської сільради, в центрі села 1956 р. Монументальне мистецтво

147 Пам’ятник Ф. Енгельсу, залізобетон с. Мар’ївка, Мар’ївської сільради, в центрі села 1966 р. Монументальне мистецтво

148 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мар’ївка, Мар’ївської сільради, в центрі села 1966 р. Монументальне мистецтво

149 Пам’ятник В.І. Леніну с. Минівка, Заплавської сільради, у центрі села 1967 р. Монументальне мистецтво

150 Пам’ятник В.І. Леніну с. Очеретувате, Очеретуватської сільради, біля клубу 1967 р. Монументальне мистецтво

151 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Першотравенка, Першотравенської сільради, 
біля кол. контори колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

152 Пам’ятник К. Марксу
с. Поливанівка, Поливанівської сільради, на тери-
торії будинку-інтернату

1967 р. Монументальне мистецтво

153 Пам’ятник В.І. Леніну с. Поливанівка, Поливанівської сільради, біля клубу 1967 р. Монументальне мистецтво

154 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Поливанівка, Поливанівської сільради, на тери-
торії будинку-інтернату

1967 р. Монументальне мистецтво

155 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Пролетарське, Пролетарської сільради, біля клубу 1967 р. Монументальне мистецтво

156 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Січкарівка, Почино-Софіївської сільради, 
у центрі села

1967 р. Монументальне мистецтво

157 Пам’ятник К. Марксу
с. Січкарівка, Почино-Софіївської сільради, 
у центрі села

1967 р. Монументальне мистецтво

158 Пам’ятник В.І. Леніну с. Січкарівка, Почино-Софіївської сільради, біля клубу 1967 р. Монументальне мистецтво

159 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Топчине, Топчинської сільради, 
біля кол. правління колгоспу 

1956 р. Монументальне мистецтво

160 Пам’ятник Я.М.Свердлову с. Топчине, Топчинської сільради, біля дитячих ясел 1960 р. Монументальне мистецтво

161 Пам’ятник К. Марксу с. Шевське, Новопетрівської сільради, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

162 Пам’ятник В.І. Леніну с. Шевське, Новопетрівської сільради, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

163 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Шевченківка, Шевченківської сільради, 
біля клубу 

1967 р. Монументальне мистецтво

164 Пам’ятник В.І. Леніну с. Шевченківка, Шевченківської сільради, в центрі села 1967 р. Монументальне мистецтво
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М е ж і в с ь к и й р а й о н

165 Пам’ятник А.О. Жданову с. Богданівна, Богданівської сільради, біля клубу 1978 р. Монументальне мистецтво

166 Пам’ятник Г.І. Петровському
с. Зоряне, Зорянської сільради, 
перед кол. правлінням радгоспу ім. Петровського

1975 р. Монументальне мистецтво

167 Пам’ятник К. Марксу
смт Межова, Межівської селищної ради, вул. 
К.Маркса, 8, перед Будинком культури

1970 р. Монументальне мистецтво

168 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Межова, Межівської селищної ради, вул. Лер-
монтова, перед СШ №1

1970 р. Монументальне мистецтво

169 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Межова, Межівської селищної ради, 
вул. К.Маркса, 8, біля Будинку культури

1970 р. Монументальне мистецтво

170 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Межова, Межівської селищної ради, 
вул. Будьонного, біля СШ №2

1970 р. Монументальне мистецтво

171 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Межова, Межівської селищної ради, вул. Учи-
тельська, біля Будинку піонерів

1970 р. Монументальне мистецтво

172 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Новогригорівка, Новогригорівської сільради, 
біля Будинку культури 

1967 р. Монументальне мистецтво

173 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Новопавлівка, Новопавлівської сільради, 
біля 8-річної школи

1970 р. Монументальне мистецтво

174 Пам’ятник М.І. Калініну
с. Преображенка, Преображенської сільради, біля 
сільради 

1978 р. Монументальне мистецтво

Н і к о п о л ь с ь к и й р а й о н

175 Пам’ятник К. Марксу с. Олексіївка, Менжинської сільради, при в’їзді в село 1966 р. Монументальне мистецтво

176 Пам’ятник К. Марксу
с. Олексіївка, Менжинської сільради, на території 
бригади №5, за 5 км на північ від села

1967 р. Монументальне мистецтво

177 Пам’ятник В.І. Леніну і Г.К. Орджонікідзе с. Борисівка, Дмитрівської сільради, біля школи 1959 р. Монументальне мистецтво

178 Пам’ятник К. Марксу
с. Капулівка, Покровської сільради, 
біля кол. контори бригади колгоспу

1968 р. Монументальне мистецтво

179 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Капулівка, Покровської сільради, 
біля кол. контори бригади колгоспу

1968 р. Монументальне мистецтво

180 Пам’ятник К. Марксу
с. Катеринівка, Покровської сільради, 
біля Будинку культури

1968 р. Монументальне мистецтво

181 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Катеринівка, Покровської сільради, 
біля Будинку культури

1968 р. Монументальне мистецтво

182 Пам’ятник В.І. Леніну с. Криничувате, Криничуватської сільради, у парку 1958 р. Монументальне мистецтво

183 Пам’ятник К. Марксу
с. Менжинське, Менжинської сільради, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

184 Пам’ятник В.І. Мизо
с. Новоіванівка, Новоіванівської сільради, 
біля школи 

1971 р. Монументальне мистецтво

185 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новософіївка, Новософіївської сільради, в парку 1960 р. Монументальне мистецтво

186 Пам’ятник В.І. Леніну і М.І Калініну.
с. Павлопілля, Павлопільської сільради, 
біля Будинку культури

1958 р. Монументальне мистецтво

187 Пам’ятник К. Марксу
с. Покровське, Покровської сільради, 
біля кол. контори бригади колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

188 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Покровське, Покровської сільради, 
біля кол. контори ділянки колгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво

189 Пам’ятник В.І. Леніну, О.М. Горькому
с. Покровське, Покровської сільради, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

190 Пам’ятник Л.Б. Красіну
с. Покровське, Покровської сільради, біля контори 
кол. рибоколгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво

191 Пам’ятник О.М. Горькому
с. Покровське, Покровської сільради, біля Будинку 
культури

1960 р. Монументальне мистецтво

192 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Придніпровське, Придніпровської сільради, 
біля кол. контори колгоспу

1958 р. Монументальне мистецтво

193 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Хмельницьке, Новософіївської сільради, 
біля Будинку культури

1958 р. Монументальне мистецтво

194 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Червоногригорівка, Червоногригорівської 
селищної ради, біля школи

1959 р. Монументальне мистецтво

195 Пам’ятник К. Марксу
с. Чкалове, Чкаловської сільради, 
біля Будинку культури

1957 р. Монументальне мистецтво

Н о в о м о с к о в с ь к и й р а й о н

196 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Малокозирщина, Перещепинської міської ради, 
на території інтернату 

1970 р. Монументальне мистецтво

197 Пам’ятник П.У. Капітонову
с. Надеждівка, Попасненської сільради, 
у сільському парку

1969 р. Монументальне мистецтво

198 Пам’ятник Є.А. Кривошеєву
с. Миколаївка, Миколаївської сільради, на терито-
рії середньої школи

1967 р. Монументальне мистецтво

199 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Перещепине, Перещепинської міської ради, на 
території залізничної станції

рек.1965 р. Монументальне мистецтво

200 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Перещепине, Перещепинської селищної ради, 
перед дитячим садком

рек. 1956 р. Монументальне мистецтво

П а в л о г р а д с ь к и й р а й о н

201 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Богданівка, Богданівської сільради, 
біля кол. контори радгоспу 

рек. 1958 р. Монументальне мистецтво

202 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Богуслав, Богуславської сільради, в центрі села, 
біля середньої школи

рек. 1958 р. Монументальне мистецтво

203 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Вербки, Вербківської сільради, біля кол. прав-
ління колгоспу 

1965 р. Монументальне мистецтво

204 Пам’ятник В.І. Леніну
с. В’язівок, В’язівоцької сільради, біля Будинку 
культури 

1967 р. Монументальне мистецтво

205 Пам’ятник С.Д. Довгополому 
с. Карабинівка, Карабинівської сільради, 
біля школи

1968 р. Монументальне мистецтво

206 Пам’ятник К. Марксу 
с. Кочережки, Кочережківської сільради, перед 
кол. правлінням колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

207 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Кочережки, Кочережківської сільради, перед 
кол. правлінням колгоспу 

1965 р. Монументальне мистецтво

208 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Межиріч, Межиріцької сільради, ліворуч від 
Будинку культури

1976 р. Монументальне мистецтво

209 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Нова Дача, Новодачинська сільрада, 
біля кол. правління колгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво

210 Пам’ятник М.О. Щорсу 
с. Поперечне, Поперечненської сільради, 
біля кол. правління колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

211 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському 
с. Привовчанське, Привовчанської сільради, 
у центрі села

1967 р. Монументальне мистецтво

212 Пам’ятник С.М. Кірову 
с. Троїцьке, Троїцької сільради, в центрі села, біля 
Будинку культури

1958 р. Монументальне мистецтво
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213 Пам’ятник І.П. Запорожченку с. Троїцьке, Троїцької сільради, в центрі села, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

П е т р о п а в л і в с ь к и й р а й о н

214 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Лозове, Лозівської сільради, біля кол. контори 
колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

215 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Миколаївка, Миколаївської сільради, перед 
дитячими яслами, біля кол. контори колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

216 Пам’ятник В.І. Леніну с. Осадче, Осадченської сільради, на площі 1979 р. Монументальне мистецтво

217 Пам’ятник К. Марксу 
смт Петропавлівка, Петропавлівської, селищної 
ради, вул. 40 років Жовтню, біля прохідної 
пенькозаводу

1961 р. Монументальне мистецтво

218 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Петропавлівка, Петропавлівської селищної 
ради, вул. Радянська, перед райвиконкомом 

1957 р. Монументальне мистецтво

219 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Петропавлівка, Петропавлівської селищної 
ради, вул. 40 років Жовтню, біля прохідної 
пенькового заводу

1957 р. Монументальне мистецтво

220 Пам’ятник В.І. Леніну с. Розсішки, Лозівської сільради, біля клубу 1968 р. Монументальне мистецтво

221 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Українське, Української сільради, 
біля Будинку культури

1950 р. Монументальне мистецтво

П о к р о в с ь к и й р а й о н

222 Пам’ятник В.І. Леніну с. Андріївка, Андріївської сільради, в центрі села 1965 р. Монументальне мистецтво

223 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Великомихайлівка, Великомихайлівської сіль-
ради, біля Будинку культури

1965 р. Монументальне мистецтво

224 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Маломихайлівка, Маломихайлівської сільради, 
біля клубу

1962 р. Монументальне мистецтво

225 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Просяна, Просянської селищної ради, в парку, 
біля Будинку культури

1960 р. Монументальне мистецтво

П ’я т и х а т с ь к и й р а й о н

227 Пам’ятник Чалому с. Долинське, Саївської сільради, біля школи 1981 р. Монументальне мистецтво

228 Пам’ятник К. Марксу 
с. Жовтоолександрівка, Пальмирівської сільради, 
біля кол. правління радгоспу

1953 р. Монументальне мистецтво

229 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жовте, Жовтянської сільради, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво

230 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Зоря Комунізму, Зорянської сільради, біля 
Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

231 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Лихівка, Лихівської селищної ради, 
пл. ім. Леніна, в парку

1959 р. Монументальне мистецтво

232 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Нерудсталь, Грушуватської сільради, 
біля Будинку культури

1964 р. Монументальне мистецтво

233 Пам’ятник В.І. Леніну м. П’ятихатки, пл. ім. Леніна 1961 р. Монументальне мистецтво

234 Пам’ятник В.І. Леніну м. П’ятихатки, вул. Желєзнякова, у дворі СШ №1 1964 р. Монументальне мистецтво

С и н е л ь н и к і в с ь к и й р а й о н

235 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Варварівка, Варварівської сільради, вул. Учи-
тельська, біля середньої школи

1963 р. Монументальне мистецтво

236 Пам’ятник Т.Г. Шевченку с. Гірки, Гірківська сільрада, вул. Т.Г. Шевченка
реставра-
ція 1970 р.

Монументальне мистецтво

237 Пам’ятник В.І. Леніну залізобетон 
с. Дерезувате, Дерезуватської сільради, біля кол. 
правління колгоспу

1970 р. Монументальне мистецтво

238 Пам’ятник Ф.Енгельсу с. Зайцеве, Зайцівської сільради, перед сільрадою 1967 р. Монументальне мистецтво

239 Пам’ятник В.І. Леніну с. Миролюбівка, Миролюбівської сільради, в парку 1970 р. Монументальне мистецтво

240 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Михайлівна, Михайлівської сільради, вул. Красно-
армійська, біля середньої школи

1967 р. Монументальне мистецтво

241 Пам’ятник Г.І. Котовському
с. Михайлівна, Михайлівської сільради, вул. Лені-
на, перед Будинком культури

1967 р. Монументальне мистецтво

242 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Новоолександрівка, Новоолександрівської сіль-
ради, біля середньої школи

1970 р. Монументальне мистецтво

243 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Славгород, Славгородської селищної ради, в 
парку перед клубом

1959 р. Монументальне мистецтво

Со л о н я н с ь к и й р а й о н

244 Пам’ятник Г.І. Петровському
с. Башмачка, Башмачанської сільради, біля кол. 
правління колгоспу

1970 р. Монументальне мистецтво

245 Пам’ятник М.В. Фрунзе
с. Березнуватівка, Березнуватівської сільради, 
біля клубу

1964 р. Монументальне мистецтво

246 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Єлізарове, Єлізарівської сільради, біля школи 1957 р. Монументальне мистецтво

247 Пам’ятник К. Марксу
сел. Єлізарове, Єлізарівської сільради, 
біля залізничного вокзалу

1968 р. Монументальне мистецтво

248 Пам’ятник М.І. Калініну
с. Калинівка, Військової сільради, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

249 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Кам’яне, Васильківської сільради, 
біля кол. правління колгоспу

1957 р. Монументальне мистецтво

250 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Кринички, Олександропільської сільради, 
біля сільради

1960 р. Монументальне мистецтво

251 Пам’ятник В.В. Куйбишеву с. Любимівка, Башмачанської сільради, біля пошти 1965 р. Монументальне мистецтво

252 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мала Калинівка, Дзержинівської сільради, біля клубу 1970 р. Монументальне мистецтво

253 Пам’ятник В.І. Леніну с. Осипенко, Дзержинівської сільради, біля клубу 1970 р. Монументальне мистецтво

254 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мопрівське, Мопрівської сільради, біля клубу 1971 р. Монументальне мистецтво

255 Пам’ятник В.І. Леніну с. Наталівка, Наталівської сільради, біля клубу 1970 р. Монументальне мистецтво

256 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Незабудине, Новомар’ївської сільради, біля 
залізничного вокзалу

1960 р. Монументальне мистецтво

257 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новомар’ївка, Новомар’ївської сільради, біля клубу 1960 р. Монументальне мистецтво

258 Пам’ятник К. Марксу
смт Новопокровка, Новопокровської селищної ради, 
біля кол. правління колгоспу

1968 р. Монументальне мистецтво

259 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Новопокровка, Новопокровської селищної 
ради, біля бібліотеки

1956 р. Монументальне мистецтво

260 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Новопокровка, Новопокровської селищної 
ради, біля кол. правління колгоспу

1970 р. Монументальне мистецтво

261 Пам’ятник В.І. Леніну с. Осипенко, Дзержинівської сільради, біля школи 1970 р. Монументальне мистецтво

262 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Письмечеве,Письмечівської сільради, 
біля кол. правління колгоспу

1970 р. Монументальне мистецтво

263 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Привільне, Привільненської сільради, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

264 Пам’ятник Г. Халецькій с. Привільне,Привільненської сільради, у центрі села 1982 р. Монументальне мистецтво

265 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Солоне, Солонянської селищної ради, 
біля адміністративного будинку

1984 р. Монументальне мистецтво
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266 Пам’ятник Я.М. Свердлову
с. Тритузне, Широчанської сільради, біля Будинку 
культури

1969 р. Монументальне мистецтво

267 Пам’ятник В.В. Куйбишеву 
с. Ганно-Миколаївка, Першотравенської сільради, 
в центрі села

1959 р. Монументальне мистецтво

268 Пам’ятник В.І. Леніну с. Вишневе, Кам’янської сільради, в центрі села 1967 р. Монументальне мистецтво

269 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Володимірівка, Миколаївської сільради, перед 
клубом

1970 р. Монументальне мистецтво

270 Пам’ятник В.І. Леніну с. Водяне, Девладівської сільради, біля середньої школи 1953 р. Монументальне мистецтво

271 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жовтневе, Жовтневої сільради, біля лікарні 1967 р. Монументальне мистецтво

272 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жовтневе, Жовтневої сільради, біля сільради 1967 р. Монументальне мистецтво

273 Пам’ятник О.В. Пісному 
с. Запорізьке, Запорізької сільради, перед сіль-
ським клубом

1967 р. Монументальне мистецтво

274 Пам’ятник Я.М. Свердлову 
с. Мар’ївка, Жовтневої сільради, біля Будинку 
культури

1967 р. Монументальне мистецтво

275 Пам’ятник М.І. Калініну 
с. Менжинка, Софіївської селищної ради, 
біля правління колгоспу

1977 р. Монументальне мистецтво

276 Пам’ятник К. Марксу 
с. Новоюлівка, Новоюлівської сільради, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

277 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Новоюлівка, Новоюлівської сільради, біля Бу-
динку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

278 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Софіївка, Софіївської селищної ради, Жовтнева 
площа

1970 р. Монументальне мистецтво

279 Пам’ятник Д.А. Зайцю
смт Софіївка, Софіївської селищної ради, вул.
ім. Д. Зайця

1959 р. Монументальне мистецтво

280 Пам’ятник М.Г. Карпенку
с. Червоний Яр, Мар’є-Дмитрівської сільради, 
біля клубу 

1967 р. Монументальне мистецтво

То м а к і в с ь к и й р а й о н

281 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Вищетарасівка, Вищетарасівської сільради, 
у центрі села

1964 р. Монументальне мистецтво

282 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Вищетарасівка, Вищетарасівської сільради, біля 
кол. контори колгоспу

1960 р. Монументальне мистецтво

283 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Зелений Гай, Зеленогайської сільради, в центрі 
села, біля кол. контори колгоспу

1961 р. Монументальне мистецтво

284 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кірове, Чумаківської сільради, в парку 1970 р. Монументальне мистецтво

285 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Михайлівка, Михайлівської сільради, в центрі 
села, біля кол. контори колгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво

286 Пам’ятник С.М. Кірову
с. Новокиївка, Новокиївської сільради, 
біля кол. контори колгоспу 

1961 р. Монументальне мистецтво

287 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Преображенка, Преображенської сільради, 
на краю села

1976 р. Монументальне мистецтво

288 Пам’ятник К. Марксу
смт Томаківка, Томаківської селищної ради, 
вул. Леніна, в центрі селища, у парку

1967 р. Монументальне мистецтво

289 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Томаківка, Томаківської селищної ради, 
вул. Леніна, в центрі селища, у парку

1960 р. Монументальне мистецтво

290 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Томаківка, Томаківської селищної ради, 
вул. Первомайська, біля кол. контори колгоспу

1965 р. Монументальне мистецтво

291 Пам’ятник В.І. Леніну с. Чумаки, Чумаківської сільради, біля школи 1970 р. Монументальне мистецтво

П е т р и к і в с ь к и й р а й о н

292 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Єлизаветівка, Єлизаветівської сільради, біля 
кол. контори колгоспу 

1967 р. Монументальне мистецтво

293 Пам’ятник К. Марксу
с. Іванівка, Іванівської сільради, біля кол. контори 
колгоспу

1969 р. Монументальне мистецтво

294 Пам’ятник В.І. Леніну с. Іванівка, Іванівської сільради, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво

295 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Іванівка, Іванівської сільради, біля контори 
колгоспу

1969 р. Монументальне мистецтво

296 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Курилівка, Курилівської селищної ради, 
вул. Піонерська, 5, біля контори рибоартілі 

1969 р. Монументальне мистецтво

297 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Миколаївка, Миколаївської селищної ради, 
біля контори колгоспу

1969 р. Монументальне мистецтво

298 Пам’ятник К. Марксу
смт Петриківка, Петриківської селищної ради, 
вул. Леніна, 9, біля Будинку культури

1969 р. Монументальне мистецтво

299 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Петриківка, Петриківської селищної ради,
вул. Леніна, 9, біля Будинку культури

1969 р. Монументальне мистецтво

300 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Хутірське, Хутірської сільради, біля Будинку 
культури

1967 р. Монументальне мистецтво

301 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Чаплина, Чаплинської сільради, біля Будинку 
культури

1970 р. Монументальне мистецтво

Ц а р и ч а н с ь к и й р а й о н

302 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Ляшківка, Ляшківської сільради, біля Будинку 
культури

1970 р. Монументальне мистецтво

303 Пам’ятник К. Марксу
с. Могилів, Могилівської сільради, вул. Панікахи, 2, 
біля правління колгоспу «Прогрес»

1969 р. Монументальне мистецтво

304 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Могилів, Могилівської сільради, 
вул. Панікахи, 2, біля кол. контори колгоспу 

1969 р. Монументальне мистецтво

305 Пам’ятник І.М. Шишканю
с. Могилів, Могилівської сільради, 
вул. Дніпропетровська, 1, біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво

306 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Молодіжне, Цибульківської сільради, 
біля кол. контори радгоспу 

1970 р. Монументальне мистецтво

307 Пам’ятник Е.Тельману,
сел. Молодіжне, Цибульківської сільради, 
біля кол. контори радгоспу 

1970 р. Монументальне мистецтво

308 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Прядівка,Прядівської сільради,вул. Кірова, 45, 
біля середньої школи

1969 р. Монументальне мистецтво

309 Пам’ятник М.І. Калініну с. Прядівка, Прядівської сільради, вул. Калініна, 45 1969 р. Монументальне мистецтво

310 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Царичанка, Царичанської селищної ради, 
площа Леніна, біля Будинку культури

1966 р. Монументальне мистецтво

311 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Царичанка, Царичанської селищної ради,
вул. Піонерська, біля дитсадка №2 

1969 р. Монументальне мистецтво

Ш и р о к і в с ь к и й р а й о н

312 Пам’ятник В.І. Леніну с.Водяне, Степової сільрада, біля сільського клубу 1966 р. Монументальне мистецтво

313 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Зелена Балка, Зеленобалківської сільради, біля 
сільського клубу

1965 р. Монументальне мистецтво

314 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Миролюбівка, Розилюксембурзької сільради, 
біля кол. контори колгоспу

1967 р. Монументальне мистецтво
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315 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Широке, Широківської селищної ради,
вул. Леніна, 117

1957 р. Монументальне мистецтво

Ю р ’ ї в с ь к и й р а й о н

316 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Варварівка, Варварівської сільради, у дворі 
ремонтно-технічної станції 

1965 р. Монументальне мистецтво

317 Пам’ятник В.І. Леніну
сел. Варварівка, Варварівської сільради, в центрі 
селища біля кол. контори колгоспу 

1965 р. Монументальне мистецтво

318 Пам’ятник О.А. Артамонову
сел. Варварівка, Варварівської сільради, у дворі 
середньої школи

1984 р. Монументальне мистецтво

319 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Вербуватівка, Вербуватівської сільради, в центрі 
села, у сквері

1967 р. Монументальне мистецтво

320 Пам’ятник П.К. Кабаку с. Сергіївка, Олександрівської сільради, в центрі села 1956 р. Монументальне мистецтво

321 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Олексіївка, Олексіївської сільради, на краю села 
біля клубу

1967 р. Монументальне мистецтво

322 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Преображенка, Преображенської сільради,
вул. Центральна, 36 а, 

1967 р. Монументальне мистецтво

323 Пам’ятник С.М. Кірову
с. Преображенка, Преображенської сільради, 
вул. Центральна, 36 а, біля контори колгоспу «ім. Кірова»

1967 р. Монументальне мистецтво

324 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Юр’ївка, Юр’ївської селищної ради, в центрі, 
в парку 

1984 р. Монументальне мистецтво

Донецька область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . Д о н е ц ь к

1 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському Ворошиловський район, площа ім. Дзержинського
1937, рек. 

1968 р.
Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 90 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

2 Місце виступу М.І. Калініна Ворошиловський район, вул. Кобозева,5 1920 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 19.04. 1969 р. № 724. Охор. № 1994 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

3 Пам’ятник М.І. Калініну Калінінський район, площа Миру 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.69 №724. Охор. № 89 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

4 Пам’ятник М.І. Калініну Калінінський район, б. ім. Шевченка, 7 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.83 №280 р. Охор. № 2007 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

5 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському Київський район, пр. Засядька, 13 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.041983 р. № 280 р. Охор. № 2005 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну
Київський район, пр. Засядька, 13 
територія школи міліції

1983 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 22.02.1984 р. № 97 р. Охор. № 2050 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну
Київський район, вул. Буслаєва, 1 
біля заводу Точмаш

1976 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 22.02.1984 р. № 97 р. Охор. № 2049 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, вул. Кірова, 194 1948 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р №724. Охор. № 71 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

9 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, вул. П. Корчагіна 1948 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1726 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, вул. Осовіахіма, 2 1947 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 73 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

11 Пам’ятник С.М. Кірову Кіровський район, вул. Хабаровська, 1 1951 р Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р.№ 724. Охор. № 92 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

12 Пам’ятник В.В. Куйбишеву Куйбишевський район, пл. ім. Куйбишева 1969 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.10.1971 р. № 481. Охор. № 93 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

13 Місце виступу С.М. Будьонного та К.Є. Ворошилова Ленінський район, вул. Ткаченка, 104 1920 р. Історії
Рішення Донецького облвиконкому від 19.041983 р.№ 280- р. 

Охор. № 1996
від 14.10.2008 №1084/0/16-08

14 Пам’ятник Г.І. Петровському Петровський район, площа ім. Петровського 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 05.09.73 № 18. Охор. № 94 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

15 Пам’ятник В.І. Леніну Петровський район, пл. Правди, 3 1961 р. Монументальне мистецтво
Рішення Донецького облвиконкому від 19.04. 1983 р. № 280-р. 

Охор. № 1870
від 14.10.2008 №1084/0/16-08

16 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському Петровський район, вул. Петровського, 252 1977 р. Монументальне мистецтво
Рішення Донецького облвиконкому від 19.04. 1983 р. № 280 р. 

Охор. № 2006
від 14.10.2008 №1084/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну Петровський район, вул. Чусовська, 9 1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280 р. 

Охор. № 1872
від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . А р т е м і в с ь к

18 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Артемівськ, Соледарська м/р, м. Соледар, 
вул. Леніна

1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 139 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

А р т е м і в с ь к и й р а й о н

19 Пам’ятник В.І. Леніну м. Сіверськ, Сіверська м/р 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1930 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

20 Пам’ятник В.І. Леніну с.Міньківка, Міньківська с/р 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 841 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

А м в р о с і ї в с ь к и й р а й о н

21 Пам’ятник В.І. Леніну смт Войковський, Войковська сел/р 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 773 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

В е л и к о н о в о с і л к і в с ь к и й р а й о н

22 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Велика Новосілка, Великоновосілківська 
сел/р, вул. Жовтнева

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 887 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну с. Комар, Комарська с/р, вул. Леніна 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 889 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

24 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Старомлинівка, Старомлинівська с/р, 
вул. Леніна, у сквері

1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 888 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

В о л н о в а с ь к и й р а й о н

25 Пам’ятник В.І. Леніну смт Новотроїцьке, Новотроїцька сел./р 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 986 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

26 Пам’ятник К.Є. Ворошилову смт Володимирівка, Володимирівська сел./р 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 987 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

27 Пам’ятник В.І. Леніну смт Ольгинка, Ольгинська сел./р 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 10.11.1989 р. № 663 р. Охор. № 2088 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

28 Пам’ятник В.І. Леніну с. Златоустівка, Златоустівська с/р 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 10.11.1984 р. № 663р. Охор. № 2087 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

В о л о д а р с ь к и й р а й о н

29 Пам’ятник В.І. Леніну смт Володарське, вул. Леніна 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 918 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Го р л і в к а

30 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Горлівка, Центрально-Міський район,
пр. Леніна. Біля входу в парк ім. Горького

1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 178 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Д е б а л ь ц е в е

31 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Заводська, 3, біля Будинку культури 1946 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 216 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

32 Пам’ятник В.І. Леніну пл. 60-річчя СРСР 1954 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 734. Охор. № 215 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

33 Пам’ятник .В.І. Леніну смт Світлодарське, Світлодарська сел./р 1959 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 217 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

34 Місце, де виступав М.І. Калінін вул. Мокієвської, 83 1922 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 204 від 14.10.2008 №1084/0/16-08
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м . Д ру ж к і в к а

35 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Привокзальна 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 268 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

36 Пам’ятник В.І. Леніну площа ім. Леніна 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 266 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Д з е р ж и н с ь к

37 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровська сел./р, сел. Курдюмівка, біля Будинку культури 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280р. Охор. № 236 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

38 Пам’ятник В.І. Леніну
Кіровська сел./р, сел. Новогродовка, 
біля Будинку культури

1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280р. Охор. № 237 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

39 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському м. Дзержинськ, пл. Дзержинського 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 240 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Д о к у ч а є в с ь к

40 Пам’ятник В.І. Леніну пл. Леніна 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 984 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Д и м и т р о в

41 Пам’ятник С.М. Кірову вул. Артема, 3 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 467 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

42 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Артема, 3
1960 рек. 

1977 р.
Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 464 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

43 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Ватутіна, 77 1953 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1894 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

44 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Мухамадеєва, 3 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 459 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Є н а к і є в е

45 Будинок, у якому виступав Г.І. Петровський вул. Передовиків, 3 1917 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 12.02.1975р № 475. Охор. № 1776 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

46 Пам’ятник Я.М. Свердлову пл. Свердлова 1950 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 299 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

47 Пам’ятник В.І. Леніну м. Юнокомунарівськ, Юнокомунарівська м/р 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 297 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

48 Пам’ятник В.І. Леніну
Єнакіївська м/р, Карло-Марксівська сел/р, 
смт Карло-Марксове

1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 296 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

49 Пам’ятник Карлу Марксу 
Єнакіївська м/р, Карло-Марксівська сел/р,
смт Карло-Марксове

1947 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 300 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

50 Пам’ятник В.І. Леніну Єнакіївська м/р, Вуглегірська м/р, м. Вуглегірськ 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 298 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

51 Пам’ятник В.І. Леніну пр. Металургів, 1 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 294 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Ко с т я н т и н і в н а

52 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Пролетарська, 144
1959, рек. 

1980 р.
Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1989 р. № 724. Охор. № 389 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . К р а м а т о р с ь к

53 Пам’ятник В.В. Куйбишеву вул. М. Тореза, 6 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 415 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

54 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Шкільна, 1 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 414 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

55 Пам’ятник Г.К. Орджонікідзе сел. Новий Світ, вул. Центральна, 1 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 416 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

56 Пам’ятник В.Я. Чубарю вул. Орджонікідзе, 1 1966 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 5.09.1973 р. № 18. Охор. № 418 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . К р а с н о а р м і й с ь к

57 Пам’ятник В.І. Леніну Родинська м/р, м. Родинське, вул. Театральна 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 460 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

58 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському вул. Фрунзе, 7 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1895 від 14.10.2008 №1084/0/16-08 

59 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському пл. Дзержинського 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 466 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

К р а с н о а р м і й с ь к и й р а й о н

60 Пам’ятник В.І. Леніну с. Сергіївка, Сергіївська с/р, центр села
1924,

рек. 1967 р.
Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1101 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

К р а с н о л и м а н с ь к и й р а й о н

61 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Красний Лиман, Краснолиманська м/р,
вул. Фрунзе, 18

1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 5.09.1973 р. № 475. Охор. № 1189 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . М а р і у п о л ь

62 Пам’ятник В.І. Ленину Жовтневий район, вул. Семінишина 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 № 724. Охор. № 345 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

63 Пам’ятник В.І. Леніну Жовтневий район, вул. Свободи, 20 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1886 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

64 Пам’ятник В.І. Леніну Орджонікідзевський район, вул. Серго, 1 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 347 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

65 Пам’ятник Г.К. Орджонікідзе Орджонікідзевський район, вул. Ліпорського, 1 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 353 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . М а к і ї в к а

66 Пам’ятник .В.І. Леніну Кіровський район, б. 8 Вересня, 10 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 523 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

67 Пам’ятник С.М. Кірову Кіровський район, вул. Жданова, 31 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 527 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

68 Пам’ятник В.І. Леніну Кіровський район, вул. Кірова 1944 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 13.10.1971 р. № 481. Охор. № 1740 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

М а р ’ ї н с ь к и й р а й о н

69 Пам’ятник В.І. Леніну
Красногорівська м/р, м. Красногорівка, 
вул. Леніна, Парк ім. Т.Г.Шевченка

1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1221 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

70 Пам’ятник В.І. Леніну
Красногорівська м/р, м. Красногорівка, вул. Ра-
дянська, біля прохідної вогнетривкого заводу

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1220 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

71 Пам’ятник В.І. Леніну
Курахівська м/р, м. Курахове, біля адмінбудинку 
котельно-механічного заводу

1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280 р. Охор. № 1959 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

72 Пам’ятник В.І. Леніну Курахівська м/р, м. Курахове, пл. Леніна 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280 р. Охор. № 1960 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

73 Пам’ятник В.І. Леніну Мар’їнська м/р, м. Мар’їнка, пл. ім. В.І.Леніна
1937, 

рек. 1967 р.
Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1223 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

74 Пам’ятник В.І. Леніну Максимільянівська с/р, с. Георгіївка, біля клубу 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1222 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

П е р ш о т р а в н е в и й р а й о н

75 Пам’ятник В.І. Леніну Мангушська сел./р, смт Мангуш, вул. Леніна, 55 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1289 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

Те л ь м а н і в с ь к и й р а й о н

76 Пам’ятник В.І. Леніну
Гранітненська с/р, с. Гранітне, вул. Р. Люксембург, 
біля Будинку культури

1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1656 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . То р е з

77 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. Леніна 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 626 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Се л и д о в е

78 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. Леніна 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 5.09.1973 р. № 475. Охор. № 541 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

79 Пам’ятник В.І. Леніну Українська м/р, м. Українськ 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 05.09.1973 р. № 475. Охор. № 540 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . С н і ж н е

80 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Вагнера, 33, шахта № 10 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 603 від 14.10.2008 №1084/0/16-08
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81 Пам’ятник В.І. Леніну вул. 250-річчя Донбасу, Будинок творчості 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 601 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

82 Пам’ятник .В.І. Леніну пл. ім. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 597 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

83 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Першоуральська, парк заводу СМЗ 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 598 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

Ст а р о б е ш і в с ь к и й р а й о н

84 Пам’ятник В.І. Леніну Комсомольська м/р, м. Комсомольське, вул. Леніна 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1602 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

85 Пам’ятник В.І. Леніну Старобешівська сел./р, смт Старобешеве, вул. Радянська 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1924 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

86 Пам’ятник В.І. Леніну Кумачівська с/р, с. Кумачове, вул. Леніна 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280 р. Охор. № 1970 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Ш а х т а р с ь к

87 Пам’ятник С.М. Кірову пл. ім. Кірова 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 674 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

88 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. В.І.Леніна 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 669 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

Ш а х т а р с ь к и й р а й о н

89 Пам’ятник В.І. Леніну Садівська с/р, сел. Садове, вул. Першотравнева, 10 1962 р. Історії Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1983 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Х а р ц и з ь к

90 Пам’ятник Н.К. Крупській вул. Адамця, 113 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 19.04.1983 р. № 280р. Охор. № 1908 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

91 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. Леніна 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1849 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

м . Я с и н у в а т а

92 Пам’ятник В.І. Леніну пл. ім. В.І.Леніна 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1722 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

93 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Машинобудівників 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1725 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

94 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Орджонікідзе Г.К. 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1723 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

Я с и н у в а т с ь к и й р а й о н

95 Пам’ятник В.І. Леніну Орлівська с/р, с. Орлівка, вул. Жовтнева.
1960,

рек. 1987 р.
Монументальне мистецтво Рішення Донецького облвиконкому від 17.12.1969 р. № 724. Охор. № 1759 від 14.10.2008 №1084/0/16-08

Житомирська область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . Ж и т о м и р
1 Пам’ятник К. Марксу перехрестя вул. В. Бердичівської та Театральної 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 338 від 26.09.1976. Охор. №1379 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

2 Пам’ятник В.І. Леніну Соборний Майдан 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 338 від 26.09.1976. Охор. №1380 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

м . Б е р д и ч і в

3 Пам’ятник В.І. Леніну Соборна площа 1982 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 468 від 29.10.1983. Охор. №2546 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

4 Пам’ятник М.І. Фрунзе вул. К.Лібкнехта 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №55 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

м . Ко р о с т е н ь

5 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Грушевського, біля Міської Ради
1949, 

1985 р.
Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №76 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. Сосновського, 
біля управління Коростенського гранкар’єру

1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №1879 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

м . Н о в о г р а д - В о л и н с ь к и й

7 Пам’ятник В.І. Леніну Житомирське шосе 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №1894 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну в центрі міста 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №1895 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

А н д ру ш і в с ь к и й р а й о н

9 Пам’ятник В.І. Леніну м. Андрушівка 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 468 від 29.10.1983. Охор. №2551 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну с. Степок, біля Будинку культури 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №1909 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Б а р а н і в с ь к и й р а й о н

11 Пам’ятник В.І. Леніну та О.М. Горькому
смт Баранівка, біля Будинку дорожньо-
експлуатаційної дільниці № 631

1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 388 від 06.09.1976. Охор. №1455 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

12 Пам’ятник В.І. Леніну смт Баранівка, біля управління фарфорового заводу 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 22 від 21.01.1983. Охор. №2483 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Б е р д и ч і в с ь к и й р а й о н

13 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бистрик, біля правління колгоспу 1932 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 388 від 06.09.1976. Охор. №1504 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

14 Пам’ятник В.І. Леніну с. Старий Солотвин, біля Будинку культури 1946 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 388 від 06.09.1976. Охор. №1516 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Б ру с и л і в с ь к и й р а й о н

15 Пам’ятник В.І. Леніну с. Водотиї, біля сільради 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №2120 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Ж и т о м и р с ь к и й р а й о н

16 Пам’ятник В.І. Леніну с.Сінгури, біля Будинку культури 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 388 від 06.09.1976. Охор. №1574 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну с.Троянів, у центрі 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №481 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Ко р о с т и ш і в с ь к и й р а й о н

18 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Коростишів, Червона площа, напроти Будинку 
культури

1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №696 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кам’яний Брід, в центрі селища 1927 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №695 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Л у г и н с ь к и й р а й о н

20 Пам’ятник В.І. Леніну смт Лугини, в центрі селища 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №722 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Л ю б а р с ь к и й р а й о н

21 Пам’ятник В.І. Леніну смт Любар, вул.Леніна,44 1978 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №22 від 21.01.1983. Охор. №2513 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

М а л и н с ь к и й р а й о н

22 Пам’ятник В.І. Леніну м. Малин, площа 25-річчя Жовтня 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №442 від 29.09.1969. Охор. №841 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну с. Любовичі, Любовицька с/р 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №52 від 04.02.1985. Охор. №2637 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Н о в о г р а д - В о л и н с ь к и й р а й о н

24 Пам’ятник В.І. Леніну та О.М. Горькому с. Орепи, біля контори колгоспу 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №559 від 26.12.1979. Охор. №2250 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

25 Пам’ятник В.І. Леніну с. Токарів, біля школи 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №559 від 26.12.1979. Охор. №2254 від 17.07.2008 № 819/0/16-08
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О в ру ц ь к и й р а й о н

26 Пам’ятник В.І. Леніну м. Овруч, площа Леніна 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №388 від 06.09.1976. Охор. №1695 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

27 Пам’ятник В.І. Леніну с. Велика Фосня, біля Будинку культури 1983 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №388 від 06.09.1976. Охор. №1691 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

28 Пам’ятник С.М. Кірову с. Гошів, біля Будинку культури 1989 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №390 від 08.10.1992. Охор. №2902 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

П о п і л ь н я н с ь к и й р а й о н

29 Пам’ятник В.І. Леніну смт Корнин, в центрі селища 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №442 від 29.09.1969. Охор. №1080 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

30 Пам’ятник В.І. Леніну с. Криве, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №442 від 29.09.1969. Охор. №1079 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

31 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ставище, в центрі села 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №388 від 06.09.1976. Охор. №1741 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Р а д о м и ш л ь с ь к и й р а й о н

32 Пам’ятник В.І. Леніну м. Радомишль, Червона площа 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №388 від 06.09.1976. Охор. №1163 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Р о м а н і в с ь к и й р а й о н

33 Пам’ятник В.І. Леніну смт Романів, біля Будинку культури 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №388 від 06.09.1976. Охор. №1537 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

34 Пам’ятник В.І. Леніну смт Романів, в центрі селища 1991 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №390 від 08.10.1992. Охор. №2803 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Ч е р в о н о а р м і й с ь к и й р а й о н

35 Пам’ятник В.І. Леніну с. Великий Луг, в центрі села 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому №559 від 26.12.1979. Охор. №2401 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Ч е р н я х і в с ь к и й р а й о н

36 Пам’ятник В.І. Леніну смт Черняхів, у сквері 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №1314 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

37 Пам’ятник В.І. Леніну с. Горбулів, біля с/р 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №2435 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

38 Пам’ятник В.І. Леніну с. Свидя, в центрі села 1924 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №2436 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Ч уд н і в с ь к и й р а й о н

39 Пам’ятник В.І. Леніну смт Чуднів, напроти будинку райвиконкому 1986 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 345 від 20.12.1990. Охор. №1369 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

40 Пам’ятник В.І. Леніну с. Суслівка, в центрі села 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 559 від 26.12.1979. Охор. №2448 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну с. Тютюнникі, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №1367 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

42 Пам’ятник С.М. Кірову с. Тютюнникі, в центрі села 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Житомирського облвиконкому № 442 від 29.09.1969. Охор. №1368 від 17.07.2008 № 819/0/16-08

Закарпатська область
Назва об’єкта Адреса Датуван-

ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . У ж г о р о д
1 Пам’ятник К. Марксу пл. К. Маркса 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. №383 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

м . М у к ач е в е
 2 Пам’ятник С.М. Кірову завод ім. Кірова 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. № 385 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

В и н о г р а д і в с ь к и й р а й о н

3 Пам’ятник В.І. Леніну м. Виноградів, площа Леніна 1983 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. № 391 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

4 Пам’ятник О.М. Горькому м. Виноградів, вул. Бандери 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від16.01.1970 №12 охор. № 397 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

5 Пам’ятник А.С. Макаренку
м. Виноградів, вул. Леніна, 64 
(територія дитячого будинку)

1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. № 400 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну с. Фанчикове 1979 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 632 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну с. Фанчикове 1979 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 632 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

І р ш а в с ь к и й р а й о н

8 Пам’ятник А.С. Макаренку с. Ільниця 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 06.07.1976 №191 охор. № 414 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

9 Пам’ятник О.М. Горькому с. Приборжавське 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. № 578 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

М у к ач і в с ь к и й р а й о н

10 Пам’ятник С.М. Кірову с. Рівне, вул. Леніна 1978 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 580 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

Тя ч і в с ь к и й р а й о н

11 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ганичі 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 440 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

У ж г о р о д с ь к и й р а й о н

12 Пам’ятник М.І. Калініну с. Коритняни 1981 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 663 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

13 Пам’ятник В.І. Леніну м. Чоп 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 21.05.1985 №139 охор. № 583 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

Ху с т с ь к и й р а й о н

14 Пам’ятник О.М. Горькому с. Вишкове 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Закарпатського облвиконкому від 16.01.1970 №12 охор. № 452 від 17.07.2008 № 818/0/16-08

Запорізька область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . З а п о р і ж ж я

1 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Гоголя
1945, замі-
на 1970 р.

Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 47 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

2 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському майдан Волі 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1278 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

3 Пам’ятник «Героїчна молодість» дамба ім. Ленінського комсомолу 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 62 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

4 Пам’ятник С.М. Кірову Південне шосе, біля заводоуправління ДАЗу 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1279 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

м . Б е р д я н с ь к

5 Пам’ятник В.І. Леніну 
вул. Толстого, на території дитячого оздоровчого 
комплексу

1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1293 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну Приморська площа
1957, рек. 

1972 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 57 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Гагаріна Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 58 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

м . М е л і т о п о л ь

8 Пам’ятник С.М. Кірову вул. Кірова, 210
1967, рек. 

1984 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1316 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

9 Пам’ятник В.І. Леніну перехрестя вул. Леніна та вул. К.Маркса 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 73 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну парк ім. Горького
1956, рек. – 

1984 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 76 від 08.08.2008 № 883/0/16-08
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11 Пам’ятник М.В. Фрунзе, залізобетон Привокзальна площа
1960, рек. – 

1984 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 78 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

12 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Дзержинського, 77
1927, 

1944 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 75 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

13 Пам’ятник В.В. Воровському вул. Фрунзе, 57 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 79 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

м . То к м а к 

14 Пам’ятник С.М. Кірову парк ім. Кірова, територія дизелебудівного заводу 1946 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 98 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

15 Пам’ятник С.М. Кірову парк ім. Кірова, територія дизелебудівного заводу
1947, рек. 

1985 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 99 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

16 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Революційна 1985 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 474 від 31.12.1986. Охор. № 2469 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

Б е р д я н с ь к и й р а й о н 

17 Пам’ятник В.І. Леніну с. Луначарське, Луначарська с/р, в центрі села 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1366 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

18 Пам’ятник А.В. Луначарському с. Луначарське, Луначарська с/р, біля клубу 1982 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 354 від 23.10.1984. Охор. № 1766 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новопетрівка, Новопетрівська с/р, в центрі села 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 354 від 23.10.1984. Охор. № 1764 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

20 Пам’ятник В.І. Леніну с. Осипенко, Осипенківська с/р, біля школи 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1365 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

В а с и л і в с ь к и й р а й о н

21 Пам’ятник В.І. Леніну м.Василівка, Василівська м/р, вул. Леніна 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 354 від 23.10.1984. Охор. № 1853 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

В е л и к о б і л о з е р с ь к и й р а й о н 

22 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон с. Велика Білозерка, Великобілозерська с/р, вул. Чекістів 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1511 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

В і л ь н я н с ь к и й р а й о н 

23 Пам’ятник В.І. Леніну с. Матвіївка, Матвіївська с/р, біля клубу
1965, рек. – 

1981 р.
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 308 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

24 Пам’ятник В.І. Леніну с .Новогупалівка, Новогупалівська с/р, в центрі села 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 305 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

25 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Петро-Михайлівка, Петро-Михайлівська с/р, 
в центрі села

1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1453 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

Г у л я й п і л ь с ь к и й р а й о н 

26 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
м. Гуляйполе, Гуляйпільська м/р, на центральній 
площі міста

1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 360 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

27 Пам’ятник В.І. Леніну м. Гуляйполе, Гуляйпільська м/р, біля клубу 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1467 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

З а п о р і з ь к и й р а й о н 

28 Пам’ятник В.І. Леніну с. Біленьке, Біленьківська с/р, біля школи 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1491 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

К а м ’я н с ь к о -Д н і п р о в с ь к и й р а й о н 

29 Пам’ятник В.І. Леніну 
м. Кам’янка-Дніпровська, 
Кам’янсько-Дніпровська м/р, вул. Усачова

1986 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1515 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

30 Пам’ятник В.І. Леніну с. Водяне, Водянська с/р, вул. Миру 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 540 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

Ку й б и ш е в с ь к и й р а й о н

31 Пам’ятник В.В. Куйбишеву смт Куйбишеве, Куйбишевська с/р, біля кінотеатру 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982 . Охор. № 1550 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

М е л і т о п о л ь с ь к и й р а й о н

32 Пам’ятник В.І. Леніну с. Костянтинівка, Костянтинівська с/р, вул. Фрунзе 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982 . Охор. № 1567 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

М и х а й л і в с ь к и й р а й о н

33 Пам’ятник В.І. Леніну с. Старобогданівка, Старобогданівська с/р, у центрі села 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982. Охор. № 1586 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

34 Пам’ятник В.І. Леніну с. Тимошівка, Тимошівська с/р, вул. Кірова 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 665 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

Н о в о м и к о л а ї в с ь к и й р а й о н

35 Пам’ятник В.І. Леніну Новомиколаївська с/р, в центрі селища
1963, рек. 

1974 р. 
Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 707 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

О р і х і в с ь к и й р а й о н

36 Пам’ятник В.І. Леніну м. Оріхів, Оріхівська м/р, вул. Кремлівських курсантів 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 811 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

П о л о г і в с ь к и й р а й о н

37 Пам’ятник В.І. Леніну м. Пологи, Пологівська м/р, вул.Горького 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. №955 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

38 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському с. Чапаєвка, Чапаєвська с/р, вул. Матросова 1980 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 434 від 26. 11.1985. Охор. № 2457 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

39 Пам’ятник В.Я. Чубарю, бронза с.Чубарівка, Чубарівська с/р, вул.Чубаря 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982 . Охор. №1657 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

П р и а з о в с ь к и й р а й о н

40 Пам’ятник В.І. Леніну смт Приазовське, Приазовська сел/р, біля школи 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 862 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гірсівка, Гірсівська с/р, в центрі села 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 865 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

П р и м о р с ь к и й р а й о н

42 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Вячеславка, Вячеславська с/р, біля Будинку 
культури

1966, рек. – 
1987 р. 

Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 1081 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

43 Пам’ятник В.І. Леніну м. Приморськ, Приморська м/р, вул. Приморська 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 580 від 22.12.1982 . Охор. № 1695 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

Ч е р н і г і в с ь к и й р а й о н

44 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Чернігівка, Чернігівська сел/р, 
біля Будинку культури

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 1042 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

45 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Чернігівка, Чернігівська сел/р, 
у центрі, в сквері

1956,
рек. 1989 р.   

Монументальне мистецтво Рішення Запорізького облвиконкому № 55 від 10.02.1971. Охор. № 1041 від 08.08.2008 № 883/0/16-08

місто Київ
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ МКТ

про зняття з обліку
м . К и ї в

1 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Алматинська, 74 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.70 № 159 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

2 Пам’ятник С.В. Косіору сквер Артема 
1970, 

1984 р.
Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 22.02.71 № 301 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08 

3 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Максима Берлінського, 9 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.70 № 159 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

4 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Бориспільська, 7 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.70 № 159 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

5 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Бориспільська, 9 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 04.08.80 № 1102 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08
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6 Пам’ятник В.Я. Чубарю Відрадний проспект 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 22.02.71 № 301 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

7 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Глибочицька, 17 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.70 № 159 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08 

8 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Краснова Миколи, 27 1981 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 30.07.84 № 693 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

9 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Мельникова, 81 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 27.01.70 № 159 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну пр. Повітрофлотський, 28 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 04.08.80 № 1102 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

11 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському вул. Червоноармійська, 143/2 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 22.02.71 № 301 від 31.10.2008 № 1235/0/16-08

12 Пам’ятник Г.І. Петровському вул. Михайла Грушевського,1 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського міськвиконкому від 22.02.71 № 301. Охор. № не присвоєно від 02.12.2008 3 1493/0/16-08

13 Пам’ятник Г.І. Петровському Вул. Галі Тимофєєвої, 3-13 Монументальне мистецтво
Рішення Київського міськвиконкому від 30.07.84 № 693. 

Охор. № не присвоєно
від 02.12.2008 3 1493/0/16-08

Київська область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

Б а р и ш і в с ь к и й р а й о н

1 Пам’ятник В.І. Леніну смт Баришівка, центр селища 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 51) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

2 Пам’ятник В.І. Леніну с. Сулимівка 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 52) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

3 Пам’ятник В.І. Леніну с. Усівка, біля школи 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1620) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Б і л о ц е р к і в с ь к и й р а й о н 

4 Пам’ятник В.І. Леніну м. Біла Церква, дендропарк «Олександрія» 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1213) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

5 Пам’ятник В.І. Леніну м. Біла Церква, площа Леніна 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1250) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

6 Пам’ятник В.І. Леніну с. Вільна Тарасівка 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1522) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

7 Пам’ятник С.М. Кірову с. Розаліівка, біля Будинку культури 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1034) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

8 Пам’ятник В.І. Леніну с.Томилівка, біля сільради 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1552) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

9 Пам’ятник В.І. Леніну м. Узин, біля Будинку культури 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1033) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

10 Пам’ятник В.І. Леніну с. Чупира 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1560) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Б о г у с л а в с ь к и й р а й о н

11 Пам’ятник В.І. Леніну м. Богуслав, у парку 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 144) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

12 Пам’ятник В.І. Леніну с. Щербашинці 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1439) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Б о р и с п і л ь с ь к и й р а й о н

13 Пам’ятник В.І. Леніну м. Бориспіль, вул. Леніна 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1039) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

14 Пам’ятник В.І. Леніну с. Старе, територія цукрового заводу 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1756) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Б о р о д я н с ь к и й р а й о н

15 Пам’ятник К.Марксу смт Бабинці, біля контори склозаводу 1953 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №203) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

16 Пам’ятник В.І. Леніну смт Бабинці, біля контори склозаводу 1953 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №209) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну смтБородянка, в парку 1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. 

(Охор. № 1512)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

18 Пам’ятник В.І. Леніну смтБородянка, біля контори колгоспу 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №204) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

19 Пам’ятник В.І. Леніну с. Дружня, біля сільради 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №206) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

20 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жовтневе, в центрі села 1968 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. 

(Охор. № 1513)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

21 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Клавдієво-Тарасове, територія деревооброб-
ного комбінату

1971 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. 

(Охор. № 1597)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

22 Пам’ятник В.І. Леніну смт Клавдієво-Тарасове 1971 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. 

(Охор. № 1598)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну смт Клавдієво-Тарасове, на привокзальній площі 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №207) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

24 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мирча, в центрі села 1971 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. 

(Охор. № 1603)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

25 Пам’ятник В.І. Леніну смт Немішаєве 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №208) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

26 Пам’ятник В.І. Леніну смт Немішаєве, біля сільгосптехнікуму 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1605) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

27 Пам’ятник В.І. Леніну смт Немішаєве, Інститут картопляного господарства 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1606) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

28 Пам’ятник В.І. Леніну с. Тетерів, на території лісостанції 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1596) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

29 Пам’ятник В.І. Леніну смт Підківка, біля селищної Ради 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1595) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

30 Пам’ятник В.І. Леніну с. Озерщина 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1599) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Б р о в а р с ь к и й р а й о н

31 Пам’ятник В.І. Леніну м. Бровари, вул.Київська 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №254) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

32 Пам’ятник В.І. Леніну с. Плоске 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №255) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

33 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пухівка 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №256) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

34 Пам’ятник В.І. Леніну с. Русанів, біля магазину 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №257) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

35 Пам’ятник В.І. Леніну Станція Бобрик 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №252) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

36 Пам’ятник В.І. Леніну с. Требухів, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №258) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

В а с и л ь к і в с ь к и й р а й о н

37 Пам’ятник В.І. Леніну м. Васильків 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №316) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

38 Пам’ятник В.І. Леніну м. Васильків, на території 4-го шкірзаводу 1945 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №317) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

39 Пам’ятник В.І. Леніну Агростанція, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1379) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

40 Пам’ятник В.І. Леніну смт Калинівка, залізнична станція Васильків-1 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №322) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кодаки, біля будинку сільради 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №318) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

42 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кодаки, у сквері біля школи-інтернату 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1378) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

43 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ксаверівка, біля Будинку культури 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №319) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

44 Пам’ятник В.І. Леніну с. Лосятин 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №320) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

45 Пам’ятник В.І. Леніну с. Митниця, біля контори колгоспу 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №321) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

В и ш г о р о д с ь к и й р а й о н

46 Пам’ятник В.І. Леніну с. Димер, біля пошти 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1083) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

47 Пам’ятник В.І. Леніну с. Димер, біля селищної ради 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1086) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

48 Пам’ятник В.І. Леніну с. Козаровичі 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2064) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

49 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новосілки 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2097) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

50 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пірнове, біля школи 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1085) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

51 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пірнове, в парку 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1085) від 23.05.2008 № 614/0/16-08
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52 Пам’ятник В.І. Леніну с. Рудня Димерська, біля контори радгоспу 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2069) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

В о л о д а р с ь к и й р а й о н

53 Пам’ятник В.І. Леніну смт Володарка, у центрі села
1924, 1970, 

1982 рр.
Монументальне мистецтво (Охор. № 2428) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

54 Пам’ятник В.І. Леніну смт Володарка, на подвір’ї колгоспу «Комунар» 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №349) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

55 Пам’ятник В.І. Леніну с.Завадівка 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1048) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

56 Пам’ятник В.І. Леніну с. Лобачів, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво (Охор. № 1476) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

57 Пам’ятник В.І. Леніну с. Матвіїха, біля клубу 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1049) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

57 Пам’ятник С.М. Кірову с. Рогізна 1970 р. Монументальне мистецтво (Охор. № 1482) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

59 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пархомівка, біля сільради 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1050) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

І в а н к і в с ь к и й р а й о н

60 Пам’ятник В.І. Леніну смт Іванків 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 10.01.1977р. (Охор. №1387) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

61 Пам’ятник В.І. Леніну смт Іванків, центральна площа 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 387) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

62 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кропивня, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1723) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

63 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кухарі, центр села, біля магазину 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 388) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

64 Пам’ятник В.І. Леніну с. Піски, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1724) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

65 Пам’ятник В.І. Леніну с. Розважів, біля школи-інтернату 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 389) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

66 Пам’ятник В.І. Леніну с. Старі Соколи, біля школи 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1571) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

67 Пам’ятник В.І. Леніну с. Термахівка 1977 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2384) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

м . І р п і н ь т а І р п і н с ь к а  м і с ь к а р а д а

68 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ірпінь, у сквері 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1916) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

69 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ірпінь, на території військового санаторію 1953 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1911) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

70 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ірпінь, на території школи ім. А.С.Макаренка 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1913) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

71 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ірпінь, на території санаторію «Ірпінь» 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1010) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

72 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ірпінь, територія комбінату «Прогрес» 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1912) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

73 Пам’ятник В.І. Леніну Ірпінська міська рада, с. Буча, привокзальна площа 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1900) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

74 Пам’ятник В.І. Леніну Ірпінська міська рада, с. Яблунівка, склозавод 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1902) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

75 Пам’ятник В.І. Леніну
Ірпінська міська рада, с. Буча, на території школи-
інтернату

1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1004) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

76 Пам’ятник В.І. Леніну
Ірпінська міська рада, смт Ворзель, Привокзальна 
площа

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1005) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

77 Пам’ятник В.І. Леніну
Ірпінська міська рада, смт Ворзель, Санаторій 
«Звезда»

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. №1008) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

78 Пам’ятник В.І. Леніну Ірпінська міська рада, смт Ворзель, Санаторій «Україна» 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1908) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

К а г а р л и ц ь к и й р а й о н

79 Пам’ятник В.І. Леніну м. Кагарлик, на території «Сільгосптехніки» 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 426) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

80 Пам’ятник В.І. Леніну м. Кагарлик, територія цукрозаводу 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 425) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

81 Пам’ятник В.І. Леніну м. Кагарлик, площа Леніна, перед Будинком культури 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомув ід 23.11.1970 р № 806. (Охор. № 1276) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

82 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бурти 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р № 806. (Охор. № 423) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

83 Пам’ятник В.І. Леніну с. Землянка 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 424) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

84 Пам’ятник В.І. Леніну с. Леонівка, біля клубу 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 427) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

85 Пам’ятник В.І. Леніну с. Липовець 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1893) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

86 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ліщинка 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 428) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

87 Пам’ятник В.І. Леніну с. Переселення, біля школи 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 429) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

88 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ржищів 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 431) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

89 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ржищів, біля будівельного технікуму 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1820) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

90 Пам’ятник В.І. Леніну с. Слобода, біля школи 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 27. (Охор. № 1822) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

91 Пам’ятник В.І. Леніну с.Стайки, біля заводоуправління 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1892) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

92 Пам’ятник В.І. Леніну с.Шубівка, біля сільради 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 434) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й р а й о н

93 Пам’ятник В.І. Леніну м. Боярка 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2213 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

94 Пам’ятник В.І. Леніну м. Боярка, біля районного управління газопроводу 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкомувід 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2119 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

95 Пам’ятник В.І. Леніну м. Боярка, на центральній площі 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 483) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

96 Пам’ятник В.І. Леніну м. Боярка, сільгосптехнікум 1954 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2217 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

97 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бузова, біля контори 1962 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2003 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

98 Пам’ятник В.І. Леніну с. Жуляни, біля школи 1965 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2211 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

99 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мощун 1970 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2044 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

100 Пам’ятник В.І. Леніну с. Софіївська Борщагівка 1964 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2007 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

101 Пам’ятник В.І. Леніну с. Тарасівка, біля контори радгоспу 1954 р. Монументальне мистецтво Охор. № 2212 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

М а к а р і в с ь к и й р а й о н

102 Пам’ятник В.І. Леніну м.Макарів 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 573) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

103 Пам’ятник В.І. Леніну м.Макарів, на території СШ 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1096) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

104 Пам’ятник В.І. Леніну с. Андріївка, біля сільської ради 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 561) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

105 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бишів, біля Будинку культури 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 572) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

106 Пам’ятник В.І. Леніну смт Буян 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1647) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

107 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Великий Карашин, між Будинком культури та 
сільською Радою

1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 565) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

108 Пам’ятник В.І. Леніну с. Вільно, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 658 від 23.05.2008 № 614/0/16-08

109 Пам’ятник В.І. Леніну с. Грузьке, біля Будинку культури 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 559) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

110 Пам’ятник В.І. Леніну с. Забуяння, в парку 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1649) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

111 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кодра, місцевий парк 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 568) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

112 Пам’ятник В.І. Леніну с. Козичанка 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 569) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

113 Пам’ятник В.І. Леніну с. Королівка, біля Будинку культури 1970 Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 567) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

114 Пам’ятник В.І. Леніну с. Липівка, біля сільської ради 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 570) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

115 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ніжиловичі, біля сільської ради 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1654) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

116 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ферма, біля магазину 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 571) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

117 Пам’ятник В.І. Леніну с. Червона Слобода, на території заводу №13 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 562) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

118 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ясногородка, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 564) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

М и р о н і в с ь к и й р а й о н

119 Пам’ятник В.І. Леніну м. Миронівка 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 605) від 23.05.2008 № 614/0/16-08
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120 Пам’ятник В.І. Леніну м. Миронівка, водолікарня 1946 р. Монументальне мистецтво
Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. 

(Охор. № 2159)
від 23.05.2008 № 614/0/16-08

121 Пам’ятник В.І. Леніну с. Олександрівка, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 607) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

122 Пам’ятник В.І. Леніну с. Пустовіти, біля Будинку культури 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 608) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

123 Пам’ятник В.В. Куйбишеву с. Яхни, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2151) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

О бу х і в с ь к и й р а й о н

124 Пам’ятник В.І. Леніну м. Обухів, у центрі
1950, замі-
на 1982 р.

Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (0х.№ 1120) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

125 Пам’ятник В.І. Леніну с. Великі Дмитровичі, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2023) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

126 Пам’ятник В.І. Леніну с. Витачів, у центрі села 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1957) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

127 Пам’ятник В.І. Леніну с. Григорівка 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2027) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

128 Пам’ятник В.І. Леніну с. Григорівка, біля контори колгоспу 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 645) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

129 Пам’ятник В.І. Леніну смт Козин, лісництво 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2026) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

130 Пам’ятник В.І. Леніну с. Красне Друге 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 646) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

131 Пам’ятник В.І. Леніну с. Трипілля, біля лікарні 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1111) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

132 Пам’ятник В.І. Леніну с. Халеп’я, біля центрального заводу 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. Охор. № 2028 від 23.05.2008 № 614/0/16-08 

П е р е я с л а в -Х м е л ь н и ц ь к и й р а й о н

133 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Переяслав-Хмельницький, 
вул.Б.Хмельницького, 63, у сквері міської СШ №2

1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1120) від 23.05.2008 № 614/0/16-08 

134 Пам’ятник В.І. Леніну с. Горбані, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 703) від 23.05.2008 № 614/0/16-08 

135 Пам’ятник В.І. Леніну с. Помоклі, біля магазину 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 705) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

136 Пам’ятник В.І. Леніну с. Соснова, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1121) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

П о л і с ь к и й р а й о н

137 Пам’ятник В.І. Леніну смт Вільча, біля залізниці 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 2221) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

138 Пам’ятник В.І. Леніну с. Вовчків, у центрі села 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 1129) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

139 Пам’ятник В.І. Леніну с. Залишани, біля школи 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 1127) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

140 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гребля, біля клубу 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 752) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

141 Пам’ятник В.І. Леніну с. Максимовичі, біля сільради 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 1128) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

142 Пам’ятник В.І. Леніну с. Мар’янівка, біля Будинку культури 1963 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 1126) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

143 Пам’ятник В.І. Леніну с. Становище, при в’їзді в село 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 753) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

144 Пам’ятник В.І. Леніну с. Млачівка, біля школи 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 2234) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Ро к и т н я н с ь к и й р а й о н

145 Пам’ятник В.І. Леніну смт Рокитне, в центрі селища 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 1137) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

146 Пам’ятник В.І. Леніну с. Житні Гори, біля школи 1954 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 772) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

147 Пам’ятник В.І. Леніну с. Насташки 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 1347) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

148 Пам’ятник В.І. Леніну с. Савинці, біля школи 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 774) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

149 Пам’ятник В.І. Леніну смт Ольшаниця, біля вокзалу 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р.(Охор. № 773) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

С к в и р с ь к и й р а й о н

150 Пам’ятник В.І. Леніну м. Сквира, Ювілейна площа 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 808) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

151 Пам’ятник В.І. Леніну с. Великополовецьке 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 1793) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

152 Пам’ятник В.І. Леніну с. Шамраївка 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 809) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Ст а в и щ е н с ь к и й р а й о н

153 Пам’ятник В.І. Леніну смт Ставище, центр 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 837) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

154 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гейсиха, біля клубу 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 146 від 05.05.1987 р. (Охор. № 2415) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

155 Пам’ятник В.І. Леніну с. Гейсиха, біля клубу 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1580) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

156 Пам’ятник В.І. Леніну с. Журавлиха, центр 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 1578) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

157 Пам’ятник В.І. Леніну с. Іванків, біля Будинку культури 1971 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 835) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

158 Пам’ятник В.І. Леніну с. Юрківка, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1582) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

159 Пам’ятник В.І. Леніну с. Розумниця, у сквері 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 836) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

160 Пам’ятник В.І. Леніну смт Ставище, у центрі 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 837) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Та р а щ а н с ь к и й р а й о н

161 Пам’ятник В.І. Леніну м. Тараща, біля Будинку піонерів 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1402) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

162 Пам’ятник В.І. Леніну м. Тараща, біля «Міжколгоспбуду» 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р.(Охор. № 1397) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

163 Пам’ятник В.І. Леніну м. Тараща, біля школи-інтернату 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1396) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

164 Пам’ятник В.І. Леніну м. Тараща, у центрі 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 861) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

165 Пам’ятник В.І. Леніну с. Круті Горби 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1401) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

166 Пам’ятник В.І. Леніну с. Велика Вовнянка, біля сільради 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1424) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

167 Пам’ятник В.І. Леніну с. Велика Березянка, біля Будинку культури 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 1400) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Те т і ї в с ь к и й р а й о н

168 Пам’ятник В.І. Леніну м. Тетіїв, у парку 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 892) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

169 Пам’ятник В.І. Леніну с. Денихівка, біля Будинку культури 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 890) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

170 Пам’ятник В.І. Леніну с. Горошків, центр 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 889) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

171 Пам’ятник В.І. Леніну с. Голодьки, біля клубу 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 888) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

172 Пам’ятник В.І. Леніну с. Високе, біля Будинку культури 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 887) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

173 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бурківці 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 2238) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

174 Пам’ятник В.І. Леніну с. Стадниця, біля заводу 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 2235) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

175 Пам’ятник В.І. Леніну с. Стадниця 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 2234) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

176 Пам’ятник В.І. Леніну с. П’ятигори 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 271 від 12.05.1980 р. (Охор. № 2233) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

177 Пам’ятник В.І. Леніну с. Кашперівка, біля Будинку культури 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому № 806 від 23.11.1970 р. (Охор. № 891) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Ф а с т і в с ь к и й р а й о н

178 Пам’ятник В.І. Леніну м. Фастів, біля заводу «Червоний Жовтень» 1932 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271.(Охор. № 1852) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

179 Пам’ятник В.І. Леніну м. Фастів, площа Леніна 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1015) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

180 Пам’ятник В.І. Леніну смт Борова 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271.(Охор. № 1826) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

181 Пам’ятник В.І. Леніну смт Борова, біля виконкому 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271.(Охор. № 1850) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

182 Пам’ятник В.І. Леніну смт Кожанка, біля Будинку культури 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271.(Охор. № 1851) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

183 Пам’ятник В.І. Леніну с. Триліси, на території спиртокомбінату 1962 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1159) від 23.05.2008 № 614/0/16-08
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184 Пам’ятник В.І. Леніну с. Фастівець, біля Будинку культури 1953 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1161) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Ч о р н о б и л ь с ь к и й р а й о н  (з о н а  в і дч у ж е н н я)

185 Пам’ятник В.І. Леніну м. Чорнобиль 1949 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 960) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

186 Пам’ятник В.І. Леніну с. Горностайпіль 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1920) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

187 Пам’ятник В.І. Леніну с. Товстий Ліс 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1170) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

188 Пам’ятник В.І. Леніну с. Ново-Шепеличі 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 959) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Я г о т и н с ь к и й р а й о н

189 Пам’ятник В.І. Леніну м. Яготин, біля цукрового заводу 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2176) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

190 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Яготин, на території експериментального цу-
крового заводу

1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2165) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

191 Пам’ятник В.І. Леніну с. Аркадіївка 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2194) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

192 Пам’ятник В.І. Леніну смт Згурівка 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 1203) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

193 Пам’ятник В.І. Леніну смт Згурівка 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2202) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

194 Пам’ятник В.І. Леніну смт Згурівка, біля 8-річної школи 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2203) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

195 Пам’ятник В.І. Леніну смт Згурівка, біля школи-інтернату 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2163) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

196 Пам’ятник В.І. Леніну с. Капустинці, біля школи 1966 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2180) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

197 Пам’ятник В.І. Леніну с. Красне 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 23.11.1970 р. № 806. (Охор. № 2183) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

198 Пам’ятник К. Марксу с. Нова Оржиця 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271.(Охор. № 2246) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

199 Пам’ятник В.І. Леніну с. Сотниківка 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2168) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

200 Пам’ятник М.О. Щорсу с. Стара Оржиця 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 2190) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

201 Пам’ятник В.І. Леніну с. Фарбоване 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271(Охор. № 2187) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

202 Пам’ятник В.І. Леніну с. Черняхівка 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Київського облвиконкому від 12.05.1980 р. № 271. (Охор. № 1204) від 23.05.2008 № 614/0/16-08

Кіровоградська область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

Б а р и ш і в с ь к и й р а й о н

1 Пам’ятник В.І. Леніну м. Бобринець 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. Охор. № 89 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

2 Пам’ятник С.М. Кірову с. Василівка, Василівська сільська рада 1976 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р. № 281. 

Охор. № 5013
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

3 Пам’ятник В.І. Леніну с. Веселівка, Веселівська сільська рада 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. Охор. № 91 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

4 Пам’ятник В.І. Леніну с. Витязівка, Витязівська сільська рада 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. Охор. № 92 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

5 Пам’ятник М.О. Щорсу с. Володимиро-Іллінка, Володимиро- Іллінська с/р 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р. № 300. Охор. № 933 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

6 Пам’ятник Г.М. Димитрову
с. Мар’янівка, Мар’янівська сільська рада, біля 
Будинку культури

1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 94
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

7 Пам’ятник Г.І. Котовському с. Федіївка, Федіївська сільська рада, біля клубу 1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 95
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

8 Пам’ятник М.І. Калініну
с. Червонозорівка, Червонозорівська сільська 
рада, біля Будинку культури

1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 5.06.1982 р. № 301. Охор. № 935 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

В і л ь ш а н с ь к и й р а й о н

9 Пам’ятник В.І. Леніну смт Вільшанка, вул. Леніна 1946 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 132
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

10 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Вівсяники, Вівсяниківська сільська рада, біля 
адмінбудинку

1980 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р. № 301.

Охор. № 1025
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

11 Пам’ятник Г.М. Димитрову 
с. Добре, Добрівська сільська рада, біля Будинку 
культури

1982 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р. № 281.

Охор. № 1089
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

Га й в о р о н с ь к и й р а й о н

12 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон м. Гайворон, вул.Воровського 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 155
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08 

13 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон м. Гайворон, вул. Кірова 1947 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р. № 281.

Охор. № 5019
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

14 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
с. Бандурове, Бандурівська сільська рада, вул.
Леніна

1954 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 154
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

15 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон смт Завалля, біля Будинку культури 1955 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 156
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

16 Пам’ятник В.І. Чапаєву, залізобетон с. Казавчин, Казавчинська сільська рада 1982 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р. № 281.

Охор. № 5026
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

17 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон смт Сальково, біля адмінбудинку цукрозаводу 1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 157
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Го л о в а н і в с ь к и й р а й о н

18 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон смт Голованівськ, вул. Леніна 1946 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 5033
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

19 Будинок, в якому виступав С.В. Косіор смт Голованівськ, околиця 1987 р. Історії
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р. № 149.

Охор. № 5035
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

20 Пам’ятник В.І. Леніну, бронза
с. Капітанка, Капітанівська сільська рада, біля 
адмінбудинку

1986 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р. № 149.

Охор. № 5038
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

21 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон смт Голованівськ, вул. Леніна 1946 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 5033
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

22 Пам’ятник Е. Тельману, гіпс с. Красногірка, Красногірська сільська рада 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 21.02.1989 р. № 65. Охор. № 5040 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

23 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
с. Межирічка, Межирічківська сільська рада, біля 
цукрового заводу

1945 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 5033
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

24 Пам’ятник К. Марксу
с. Перегонівка, Перегонівська сільська рада,біля 
цукрового заводу

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 214
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

25 Пам’ятний знак на честь 60-річчя ВЛКСМ смт Побузьке, Побузька селищна рада, вул.Леніна 1978 р. Історії
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 917
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

26 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
смт Побузьке, Побузька селищна рада, площа 
Леніна

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 215
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Д о б р о в е л и ч к і в с ь к и й р а й о н

27 Пам’ятник В.І. Леніну, бронза смт Добровеличківка, площа 1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 250
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

28 Пам’ятник В.І. Леніну, граніт
с. Липняжка, Липнязька сільська рада, біля Будин-
ку культури

1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 252
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

29 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон
с.Олександрівка, Олександрівська сільська рада, 
біля Будинку культури

1962 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 253
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08
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30 Пам’ятник В.І. Леніну, граніт с. Піщаний Брід, Піщанобрідська сільська рада 1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р.,№ 301.

Охор. № 955
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

31 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон м. Помічна, Помічнянська міська рада, площа 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 254
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

32 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон м. Помічна, Помічнянське міське депо 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404

Охор. № 255
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

33 Пам’ятник В.І. Леніну, залізобетон с. Тишківка, Тишківська сільська рада, у центрі 1956 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404

Охор. № 256
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Д о л и н с ь к и й р а й о н 

34 Пам’ятник М.В. Фрунзе 
с. Новоолександрівка, Новоолександрівська 
сільська рада, біля адмінбудинку

1987 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р. № 149. 

Охор. № 5018
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

35 Пам’ятник К. Марксу 
сел. Першотравневе, Першотравнева сільська 
рада, біля адмінбудинку

1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 962
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

З н а м ’я н с ь к и й р а й о н 

36 Пам’ятник В.І. Леніну м. Знам’янка, парк Залізничників 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. Охор. № 35 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

37 Пам’ятник В.І. Леніну 
с.Богданівка, Богданівська сільська рада, біля 
школи

1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. Охор. № 322 від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

38 Пам’ятник В.І. Леніну с.Васине, Мошоринська сільська рада, біля школи
1967, рест. 

1982 р. 
Монументальне мистецтво

Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404
Охор. № 323

від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

39 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Макариха, Макариська сільська рада, біля 
магазину

1966 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 324
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

40 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Суботці, Суботцівська сільська рада, територія 
щеб.заводу

1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 329
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Цибулеве, Цибулівська сільська рада, 
біля адмінбудинку

1978 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 971
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

К і р о в о г р а д с ь к и й р а й о н

42 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Аджамка, Аджамська сільська рада, біля ад-
мінбудинку

1974, рест. 
1988 р.

Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 399
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

43 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Велика Северинка, Великосеверинівська сіль-
ська рада, біля адмінбудинку

1986 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкомувід 10.05.1988 р. № 149.

Охор. № 5047
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

44 Пам’ятник С.М. Кірову с. Вільне, Вільненська сільська рада, біля магазину 1986 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкомувід 10.05.1988 р. № 149.

Охор. № 5049
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Ко м п а н і ї в с ь к и й р а й о н

45 Пам’ятник С.М. Кірову 
с. Червоновершка, Червоновершківська сільська 
рада, центр

1985 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р. № 149.

Охор. № 5072
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

46 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Червоновершка, Червоновершківська сільська 
рада, центр

1955 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р. № 281.

Охор. № 5073
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

М а л о в и с к і в с ь к и й р а й о н 

47 Пам’ятник В.І. Леніну м. Мала Виска, площа 1966 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 448
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

48 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Велика Виска, Великовисківська сільська 
рада,центр

1947 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 444
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

49 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Новогригорівка, Новогригорівська сільська 
рада, біля Будинку ультури

1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 450
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

50 Пам’ятник В.І. Леніну с. Паліївка, Паліївська сільська рада, центр 1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 5091
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

51 Пам’ятник В.І. Леніну с. Хмельове, Хмелівська сільська рада, околиця 1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 451
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

52 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Якимівка, Якимівська сільська рада, 
біля Будинку культури

1979 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 1088
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Н о в г о р о д к і в с ь к и й р а й о н

53 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Митрофанівка, Митрофанівська сільська рада, 
біля контори

1975, рест. 
1989 р. 

Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 2412
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

54 Пам’ятник Г. Димитрову 
с. Тарасівка, Тарасівська сільська рада, біля ад-
мінбудинку

1978, рест 
1980 р. 

Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 2413
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Н о в о а р х а н г е л ь с ь к и й р а й о н 

55 Пам’ятник В.І. Леніну смт Новоархангельськ 1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 521
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

56 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Ганнівка, Ганнівська сільська рада, біля Будинку 
культури

1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 990
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

57 Пам’ятний знак на честь 10-ї дивізії 
с. Підвисоке, Підвисоцька сільська рада, біля 
сільради

1981 р. Історії
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 999
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

58 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Підвисоке, Підвисоцька сільська рада, біля 
школи

1980 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 991
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

59 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Тернівка, Тернівська сільська рада, 
біля магазину

1962 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404

Охор. № 992
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Н о в о м и р г о р о д с ь к и й р а й о н 

60 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новомиргород, вул.Леніна, 112 1975 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 588
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

61 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новомиргород, вул.Леніна, 163 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 586
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

62 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новомиргород, площа Леніна 1975 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 589
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

63 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новомиргород, вул. Садова 1947 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 587
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

64 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новомиргород, вул. Шкільна, 6 1982 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 5179
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

65 Пам’ятник В.І. Леніну с. Каніж, Канізька сільська рада 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 583
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

66 Пам’ятник Я.М. Свердлову с. Каніж, Канізька сільська рада 1959 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 582
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

67 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Капітанівка, Капітанівська селищна рада, 
біля адмінбудинку

1971 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 584
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

68 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Капітанівка, Капітанівська селищна рада, біля 
клубу цукрового заводу

1958 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 5182
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

69 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Листопадове, Листопадівська сільська рада, 
у центрі

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 1004
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

70 Пам’ятник В.І. Леніну і О.М. Горькому 
с. Мартоноша, Мартоноська сільська рада, 
біля адмінбудинку

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 585
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08
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71 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Петроострів, Петроострівська сільська рада, 
парк

1963 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 590
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

72 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Пурпурівка, Пурпурівська сільська рада, 
біля адмінбудинку

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 1006
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

73 Пам’ятник В.І. Леніну с. Турія, Туріянська сільська рада 1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301. 

Охор. № 1007
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Н о в оу к р а ї н с ь к и й р а й о н

74 Пам’ятник В.І. Леніну м. Новоукраїнка, вул. Леніна 1973 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 632
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

75 Пам’ятник Щорсу М.О. с. Іванівна, Іванівська сільська рада, у центрі 1968 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 629
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

76 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Іванівна, Іванівська сільська рада, біля Будинку 
культури

1968 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 628
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

77 Пам’ятник В.І. Леніну с. Рівне, Рівнянська сільська рада, у центрі 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 634
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

78 Пам’ятник К.Марксу с. Рівне, Рівнянська сільська рада, СШ № 5 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 639
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

79 Пам’ятник М.І. Калініну с. Рівне, Рівнянська сільська рада, біля школи 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404 .

Охор. № 636
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

О л е к с а н д р і в с ь к и й р а й о н

80 Пам’ятник В.І. Леніну смт Олександрівка, вул. Леніна 1966 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 702
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

81 Пам’ятник Г.І. Петровському смт Олександрівка, вул. Шевченка 1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 929
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

82 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Єлизаветградка, Єлизаветградківська 
селищна рада, вул. Леніна

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 698
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

83 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Красносілка, Красносілківська сільська рада, 
парк

1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 700
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

84 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Красносілля, Красносільська сільська рада, 
біля Будинку культури

1968 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 701
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

85 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському 
с. Цвітне, Цвітненська сільська рада 
біля адмінбудинку 

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 705
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

О л е к с а н д р і й с ь к и й р а й о н

86 Пам’ятник Г. Димитрову м. Олександрія, вул. Димитрова 1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 53
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

87 Пам’ятник В.І. Леніну м. Олександрія, вул. Заводська, 2 1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 5238
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

88 Пам’ятник В.І. Леніну м. Олександрія, площа Леніна Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 45
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

89 Пам’ятник В.І. Леніну м. Олександрія, Куколівське шосе, 7 1949 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 46
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

90 Пам’ятник В.І. Леніну м. Олександрія, вул. Магістральна 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 47
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

91 Пам’ятник О.М. Горькому м. Олександрія, вул. Пролетарська, 1 1958 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 51
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

92 Пам’ятник В.І. Леніну і червоногвардійцю м. Олександрія, привокзальна площа 1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 15.04.1991 р., № 104.

Охор. № 50
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

93 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Недогарки, Недогарська сільська рада, 
вул. Леніна

1969 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 5219
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

94 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Нова Прага, Новопразька селищна рада, 
біля Будинку культури

1960 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 16.05.1985 р., № 281.

Охор. № 2322
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

О н у ф р і ї в с ь к и й р а й о н 

95 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Онуфріївка, Онуфріївська селищна рада, біля 
адмінбудинку

1984 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р., № 149.

Охор. № 796
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

96 Пам’ятник В.І. Леніну і О.М. Горькому с. Куцеволівка, Куцеволівська сільська рада, центр 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 5272
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

97 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Успенка, Успенська сільська рада 
біля адмінбудинку

1964 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 797
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

П е т р і в с ь к и й р а й о н 

98 Пам’ятник В.І. Леніну смт Петрове, вул.Ілліча
1955, замі-
на 1985 р.  

Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 817
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

99 Пам’ятник В.І. Леніну
с. Баштине, Червонокостянтинівська сільська 
рада, біля клубу

1955 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 285
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

100 Пам’ятник В.І. Леніну 
сел. Володимирівка, Ганнівська сільська рада, 
центр

1987 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р., № 149.

Охор. № 5283
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

С в і т л о в о д с ь к и й р а й о н

101 Пам’ятник В.І. Леніну м. Світловодськ, площа Леніна 1974 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404. 

Охор. № 61
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

102 Пам’ятник В.І. Леніну м. Світловодськ, бульвар К.Маркса 1956 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 62
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

103 Пам’ятник В.І. Леніну з робітником і червоноармійцем 
с. Велика Андрусівка, Великоандрусівська сільська 
рада, біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 838
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

104 Пам’ятник В.І. Леніну с. Глинськ, Глинська сільська рада, біля сільради 1956 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 839
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

105 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Григорівка, Григорівська сільська рада, біля 
Будинку культури

1962 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 840
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

106 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Миронівна, Миронівська сільська рада 
біля Будинку культури

1984 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 10.05.1988 р., № 149.

Охор. № 5289
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Ул ь я н о в с ь к и й р а й о н 

107 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ульяновка, біля СШ № 1 1954 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 883
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

108 Пам’ятник Ф.Е. Дзержинському м. Ульяновка, біля адмінбудинку 1980 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 1050
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

109 Пам’ятник В.І. Леніну м. Ульяновка, площа Леніна
1956, ре-

кон. 1976 р. 
Монументальне мистецтво

Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.
Охор. № 5291

від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

110 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Данилова Балка, Данилово-Балківська сільська 
рада

1970 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 875
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

111 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Кам’яний Брід, Кам’янобрідська сільська рада, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 877
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

112 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Кам’яна Криниця, Кам’янокриничанська 
сільська рада

1956 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 876
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08
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113 Пам’ятник В.І. Леніну с. Лозувата, Лозуватська сільська рада, біля школи 1965 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 878
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

114 Пам’ятник М.В. Фрунзе с. Лозувата, Лозуватська сільська рада 1962 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 879
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Устинівський район 

115 Пам’ятник В.І. Леніну 
смт Устинівка, Устинівська селищна рада, 
вул. Леніна

1955 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 903
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

116 Пам’ятник С.М. Кірову 
смт Устинівка, Устинівська селищна рада, 
вул. Котовського

1979 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 25.06.1982 р., № 301.

Охор. № 1057
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

117 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Березівка, Березівська сільська рада, 
біля Будинку культури

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 899
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

118 Пам’ятник В.І. Леніну 
с. Ганно-Требинівка, Ганно-Требинівська 
сільська рада

1967 р. Монументальне мистецтво
Рішення Кіровоградського облвиконкому від 17.09.1969 р., № 404.

Охор. № 900
від 08.08. 2008 № 884/0/16-08

Луганська область
№ 

п/п Назва об’єкта Адреса Датуван-
ня Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під охорону Наказ про зняття з обліку

м . Л у г а н с ь к

1 Пам’ятник В. І. Леніну
м. Луганськ, територія Луганського національного 
аграрного університету

1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 137 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

2
Завод, на якому працював та вів революційну діяль-
ність К. Є. Ворошилов

м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
1970 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 45 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

3
Місце формування Луганського робітничого полку і 
проведення мітингу, на якому виступав М. І. Калінін

м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, тер. ХК «Луганськ-
тепловоз»

1920 р., 
1977 – вста-

новлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 51 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

4
Місце виступу К. Є. Ворошилова під час революційних 
страйків робітників заводу та мітингу, на якому висту-
пав М. І. Калінін

м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107 тер. ХК «Луганськте-
пловоз»

1977 р. – 
встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 43 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

5
Пам’ятний знак на місці формування робітничих за-
гонів

м. Луганськ, вул. Желєзнодорожна, 8
1977 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297охор. № 54 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

6
Місце розташування командного пункту Луганського 
робітничого полку у 1919 р.

м. Луганськ, вул. Матросова, 5
1969 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 52 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

7 Історичне місце зустрічей більшовиків-підпільників м. Луганськ, пл. Революції, сквер
1955 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 41 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

8
Місце зберігання зброї підпільної організації 
більшовиків

м. Луганськ, вул. бр. Сумських, 35 (кол. Сахарна)
1958 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 48 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

9 Місце виступу К. Є. Ворошилова на мітингу трудящих м. Олександрівськ, Красна площа, 16
1977 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 44 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

10
Будинок, де розміщувався штаб Луганського комуніс-
тичного полку

м. Луганськ, вул. К.Маркса, 26
1977 р. – 

встановлено 
мем. дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 110 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

11
Будинок, в якому зберігалася зброя підпільної органі-
зації більшовиків

м. Луганськ, вул. Московська, 60
1955 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 89 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

12
Будинок, в якому збиралися бойові групи Луганського 
підпільного ревкому

м. Луганськ, вул. Рабкорівська, 104
1969 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 103 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

13
Пам’ятний знак на місці формування робітничих за-
гонів

м. Луганськ, вул. Желєзнодорожна, 8
1977 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від27.06.1985 № 297. Охор. № 54 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

14
Будинок, в якому розміщувалась підпільна друкарня 
Луганської організації РСДРП(б)

м. Луганськ, вул. Ломаная, 17
1956 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 90 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

15 Будинок, де розміщувався штаб з оборони Луганська м. Луганськ, вул. Леніна, 121
1957 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 111 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

16
Будинок, в якому розміщувався партійний комітет 
РСДРП(б)

м. Луганськ, м. Олександрівськ, Красна площа, 2
1958 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 101 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

17
Будинок, в якому розміщувався партійний комітет сел.
Велика Вергунка

м. Луганськ, сел. Велика Вергунка, вул.Радіще-
ва,22

1958 р. – 
встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 99 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

18
Будинок, в якому розміщувалася більшовицька орга-
нізація та бойова дружина Червоної гвардії сел. Мала 
Вергунка

м. Луганськ, сел. Мала Вергунка, пл. Оборони, 2
1957 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 98 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

19 Будинок, в якому жив О. Я. Пархоменко м. Луганськ, вул. Республіканська, 58

1914–1916, 
1956 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 95 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

20 Будинок, в якому переховувався К. Є. Ворошилов м. Олександрівськ, вул. Інтернаціональна, 14
1977 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 93 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

21 Будинок, в якому жив К. Є. Ворошилов м. Луганськ, вул. Октябрьська, 92
1964 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 91 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

22 Пам’ятник К. Є. Ворошилову м. Луганськ, вул. Артема, 225, біля МВС 1981 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 143 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

23

Цех заводу, де працював П. І. Цупов; проходило 1-ше 
засідання Луганської Ради робітничих депутатів; були 
побудовані бронепоїзди ім. М. Руднєва, ім. К. Є. Воро-
шилова, де працював О. Я. Пархоменко

м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, тер.
ХК «Луганськтепловоз», будинок цеху МС-3

1896-1918, 
1968 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 49 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

24 Цех заводу, де зберігалася зброя більшовиків
м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, тер. ХК «Луганськ-
тепловоз», цех оснащення

1905-1907, 
1965 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 46 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . А л ч е в с ь к 

25 Цех заводу, де працював К. Є. Ворошилов вул. К. Маркса
1969 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 258 від 22.08.2008 № 928/1/16-08
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26 Доменний цех заводу, де працював С. В. Косіор вул. К. Маркса
1969 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 259 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

27
Земська школа, в якій навчався К. Є. Ворошилов у 1893-
1895 рр.

вул. Мічурина, 20
1893–

1895 рр.
Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 265 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

28 Пам’ятник В. І. Леніну пл. Леніна 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. №270 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

29
Меморіальна дошка на честь повстання гірників у 
1905 р.

Будинок залізничного вокзалу 1955 р. Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 257 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

30 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Антрацит, вул. Ростовська, біля
ВО «Вуглеремонт»

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 190 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Б і л о в о д с ь к и й р а й о н 

31 Пам’ятник В.І. Леніну смт Біловодськ, вул. Леніна 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 698 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

32
Місце загибелі Зінченка В. М. – першого волосного 
воєнкома

смт Біловодськ, вул. Шевченка, 3
1975 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 723 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

33 Будинок, де були закатовані борці за радянську владу с. Євсуг
1980 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 723 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Б і л о к у р а к и н с ь к и й р а й о н

34 Пам’ятник В.І. Леніну смт Білокуракине, пл. Горького 1947 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 761 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

35 Пам’ятник В. І. Леніну смт Лозно-Олександрівка 1947 р Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 773 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

36 Пам’ятник В.І. Леніну с. Бунчуківка, центр 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 766 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

37
Пам’ятник на честь 50-річчя Великого Жовтня та воїнів- 
земляків

сел. Червоноармійське, біля клубу 1967 р. Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 781 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . Б р я н к а

38 Пам’ятник В.І. Леніну шахта «Краснополівська» 1961 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 228 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . К і р о в с ь к

39 Пам’ятник В.І. Леніну вул. 23 з’їзду КПРС 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 247 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . К р а с н и й Л у ч 

40 Пам’ятник В.І. Леніну смт Запоріжжя, вул. Енгельса, біля клубу 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 362 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

41 Пам’ятник В.І. Леніну м. Вахрушеве, вул. Луначарського, шахта № 7-8 1988 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 358 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

42 Пам’ятник В.І. Леніну м. Вахрушеве, шахтоуправління «Алмазне» 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 357 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

43 Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському
м. Міусинськ, вул. Дзержинського, Штерівська 
електростанція ім. Дзержинського

1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 366 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

44 Пам’ятник В.І. Леніну смт Штерівка, вул. Леніна 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 364 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

К р а с н о д о н с ь к и й р а й о н 

45 Пам’ятник В.І. Леніну смт Сімейкине, вул. Радгоспна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 814 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

46 Пам’ятник В.І. Леніну смт Краснодон, пл. Совєтська 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 305 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

47 Пам’ятник В.І. Леніну м. Краснодон, м. Молодогвардійськ, вул. Леніна 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 304 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

48
Пам’ятний знак на честь зарахування В. І. Леніна по-
чесним забійником

смт Краснодон, завод автозапчастин 1977 р. Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 306 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

49 Пам’ятник В.І. Леніну смт Новосвітлівка 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 805 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

К р е м і н с ь к и й р а й о н 

50
Залізнична станція, де стояв салон-вагон К. Є. Воро-
шилова

ст. Кабанне (м. Кремінна)
1969 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії ї Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 851 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

51 Пам’ятник В.І. Леніну смт Нова Астрахань 1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 866 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

52 Пам’ятник В.І. Леніну смт Красноріченське 1981 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1654 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

53 Пам’ятник В.І. Леніну м. Кремінна, Красна площа 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 832 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . Л и с и ч а н с ь к

54
Будинок, в якому народився і жив К. Є. Ворошилов. 
Не існує 

ст. Переїздна
1881–1887 

рр.
Історії Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 410 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

55 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Красна, біля заводоуправління «Лиссода» 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 420 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

56 Пам’ятник В.І. Леніну м. Привілля, пр. Леніна 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 422 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Л у т у г и н с ь к и й р а й о н

57 Пам’ятник В.І. Леніну смт Врубівський, біля Палацу культури 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 901 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

58 Пам’ятник В.І. Леніну с. Першозванівка, ул. Леніна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 933 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

59 Пам’ятник В.І. Леніну смт Леніна 1968 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 919 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

60 Пам’ятник В.І. Леніну смт Успенка 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 945 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

61
Будинок, де був сформований загін для боротьби з 
білогвардійцями

смт Успенка, вул. Леніна, 108
1967 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 944 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

с м т М а р к і в к а 

62 Пам’ятник В.І. Леніну смт Марківка 1951 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 958 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Н о в о а й д а р с ь к и й р а й о н

63 Пам’ятник О. Я. Пархоменку с. Штормове 1979 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1088 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Н о в о п с к о в с ь к и й р а й о н

64 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новобіла 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1116 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

65 Пам’ятник В.І. Леніну смт Новопсков, вул. Леніна 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1090 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

66 Пам’ятник В.І. Леніну смт Білолуцьк 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1098 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . П е р в о м а й с ь к

67 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Гірське, вул. Бєлінського,
біля адмінбудинку шахти «Горська»

1952 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 457 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

68 Пам’ятник В.І. Леніну смт Нижнє, вул. Леніна 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 461 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

69 Пам’ятник В. Р. Менжинському вул. Комбінатовська 1964 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 465 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

70 Пам’ятник В.І. Леніну м. Золоте-4 (кол. сел. Стаханівець) 1953р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 462 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

71 Пам’ятник В.І. Леніну смт Тошківка, вул. Леніна, біля клубу 1958 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 463 від 22.08.2008 № 928/1/16-08
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П е р е в а л ь с ь к и й р а й о н 

72 Пам’ятник В.І. Леніну м. Перевальськ, вул. Леніна 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1147 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

73 Пам’ятник Артему (Ф. А. Сергєєву) м. Артемівськ, вул. Серго 1976 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1157 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

74 Пам’ятник В.І. Леніну м. Зоринськ, вул. Леніна 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1174 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

75 Пам’ятник В.І. Леніну смт Селезнівка 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1192 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

76 Пам’ятник В.І. Леніну смт Чернухине, вул. Леніна 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1205 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

77 Пам’ятник В.І. Леніну смт Чернухине, вул. Молодіжна 1959 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1206 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

78 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Червоний Прапор 1973 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1200 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

79 Пам’ятник С. В. Косіору смт Чернухине, біля шахтоуправління ім. Косіора 1969 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1208 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . Ро в е н ь к и

80 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. Леніна (кол. центр відділення р-пу «Ровен-
ківський»

1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 491 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

81 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Алмазне, вул. Новосадова 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 492 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

82 Пам’ятник В.І. Леніну смт Михайлівка, вул. Ватутіна 1956 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 495 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . Р у б і ж н е

83 Пам’ятник В. В. Воровському вул. Шкільна, сквер
1923 р., рек. 

1974 р.
Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 520 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

84
Пам’ятний знак на честь визволення
міста військами І Кінної армії

вул. Набережна, залізничний вокзал 1977 р. Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 513 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

С в а т і в с ь к и й  р а й о н

85 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Новоселівське, біля клубу 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1325 від 22.08.2008 № 928/1/16-08 

86 Пам’ятник В.І. Леніну с. Преображене, центр 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1333 від 22.08.2008 № 928/1/16-08 

87 Пам’ятник В. В. Куйбишеву с. Кругле, вул. Борова, центр 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1306 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

88 Пам’ятник М. В. Фрунзе с. Куземівка, центр 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1309 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

89 Пам’ятник В.І. Леніну с. Маньківка, біля клубу 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1312 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

90 Пам’ятник С. М. Кірову с. Новониканорівка, центр 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1323 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

91 Пам’ятник В.І. Леніну смт Нижня Дуванка 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1321 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

92 Пам’ятник В.І. Леніну с. Стельмахівка, біля клубу 1972 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1341 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м .С в е р д л о в с ь к 

93 Пам’ятник М. М. Володарському смт Володарськ, вул. Совєтська 1965 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 559 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

94 Пам’ятник В.І. Леніну смт Ленінське, вул. Садова 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 553 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

С л о в ’я н о с е р б с ь к и й р а й о н

95 Пам’ятник В.І. Леніну м. Зимогір’я, біля Палацу культури ім. Леніна 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1408 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

96 Пам’ятник В.І. Леніну смт Лозівський 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1415 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

97 Пам’ятник В.І. Леніну
смт Родакове, пров. Центральний, біля Палацу 
культури залізничників

1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1427 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

98 Будинок, де містився штаб 5-ї Української армії смт Родакове, залізничний вокзал м.д. 1967 Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1426 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

99 Пам’ятник В.І. Леніну смт Фрунзе, вул. Інтернаціональна, сквер 1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1445 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Ст а н іч н о - Л у г а н с ь к и й р а й о н 

100 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Широкий 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 7.06.1985 № 297. Охор. № 1501 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Ст а р о б і л ь с ь к и й р а й о н 

101
Будинок, в якому у 1917-1918 рр. містився І воєнно-
революційний комітет

м. Старобільськ, вул. Володарського, 6
1968 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1511 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

102
Будинок, в якому у 1918 р. проходив І з’їзд Рад Старо-
більщини

м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу, 32
1968 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1512 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

103 Пам’ятник В.І. Леніну с. Новоборове 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1542 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

104 Пам’ятник В.І. Леніну с. Шульгинка 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1568 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

105 Пам’ятник М. І. Калініну с. Лиман 1975 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1535 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

106 Пам’ятник В.І. Леніну
м. Старобільськ, вул. Фрунзе, парк ім. Ленінського 
комсомолу

1960 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1516 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

107 Пам’ятник Артему (Ф. А. Сергєєву) с. Малохатка, біля клубу 1974 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 1538 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

м . Ст а х а н о в

108 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Донбасівська, сквер шахти ім. Ілліча 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 615 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

109 Пам’ятник В.І. Леніну
вул. Літке, біля адміністративного будинку маш-
заводу

1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 617 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

110 Пам’ятник В.І. Леніну м. Теплогірськ, вул. Ближня 1957 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 611 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

111 Пам’ятник В.І. Леніну вул. Макарова, біля СШ № 9 1950р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 614 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

112 Пам’ятник С. Орджонікідзе вул. Данова, біля «Донбасенерго» 1948 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 621 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

113 Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському вул. Дзержинського 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 622 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

114 Будинок, в якому містилась явочна квартира С. В. Косіора вул. Чекістів, 7

1907–
1908 рр. 
1972 р. – 

встановлено 
мем.дошку

Історії Рішення Луганського облвиконкому від 27.06.1985 № 297. Охор. № 606 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

115 Пам’ятник В.І. Леніну смт Троїцьке, вул. Совєтська 1950 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1571 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Тр о ї ц ь к и й р а й о н 

116 Пам’ятник В.І. Леніну сел. Привілля, біля клубу 1955 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1592 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

117 Пам’ятник В.І. Леніну с. Полтавське 1967 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1591 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

118 Пам’ятник В.І. Леніну с. Покровське 1970 р. Монументальне мистецтво Рішення Луганського облвиконкому від 14.10.1969 № 428. Охор. № 1590 від 22.08.2008 № 928/1/16-08

Перелік надано Державною службою з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України
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Алла ЯКОВЕНКО

МУЗЕЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
www.kplavra.kiev.ua
Вул. Івана Мазепи, 21, тел.: (044) 280-30-71
Корпус № 1
«Лаврська скарбниця. Пам’ятки сакрального мистец-
тва ХVІІ – ХХ століть із колекції Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника»
Корпус № 4
«Духовні скарби України» (виставка голограм).
«Лаврські печери – історія, археологія і архітектура».
Корпус № 5
Виставка мікромініатюр Миколи Сядристого.
Виставковий зал Успенського собору 
Виставка «Троїцька надбрамна церква. 900 років».
Виставка «Під Покровом Богородиці».
Художня галерея «НЕФ» 
Агота Вереш. «Пошуки». 
Живопис (із 12 до 26 грудня).
Відкриті інтер’єри Троїцької надбрамної церкви 
(XII–XVIII ст.), Всіхсвятської церкви (XVII ст.), 
Трапезної палати і церкви преподобних Антонія і 
Феодосія Печерських (кінець XIX – початок XX ст.).
Час роботи: з 9.30 до 18.00.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК 
«СОФІЯ КИЇВСЬКА»
www.sophia.org.ua
Вул. Володимирська, 24, тел.: (044) 278-26-20

БУДИНОК МИТРОПОЛИТА
«Галерея ангелів Святої Софії». Скульптура з 
металу, дерева, бурштину.

Пам’ятка архітектури XVIII століття 
«ХЛІБНЯ» 
Ірина Бортник «Літо повертається». 
Живопис (до 20 грудня).
Чен Ван. Китайська туш (до 28 грудня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, ср. – з 10.00 до 17.00.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ УКРАЇНИ
www.namu.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 6, тел.: (044) 278-13-57
До свого 110-річчя музей представляє проект 
«Імпресіонізм і Україна» – 150 вибраних творів 
українського живопису кінця ХІХ–початку ХХ 
століття з власної колекції, а також музеїв Києва, 
Одеси, Харкова, Львова, Херсона, Сум, Вінниці та 
приватних зібрань (із 17 грудня).
Просвітницький виставковий проект 
«Графіка. Магія штрихів» (із 19 грудня).
Час роботи: ср., чт., нд. – з 10.00 до 17.00, 
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00.

МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ 
ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
Вул. Терещенківська, 15-17, тел.: (044) 235-32-90
Рюсекі Морімото. Японська каліграфія.
Час роботи: з 10.30 до 17.00, пн., вт. – вихідні.

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Вул. І. Мазепи, 21, корп. 29, тел.: (044) 280-36-93
Ігор Вірщук. Розпис на склі.
«Музейні раритети». До 110 річчя колекції музею 
(до 20 січня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.

КИЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ 
РОСІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Вул. Терещенківська, 9, тел.: (044) 234-62-18
Олег Галатін. Гліптика (до 20 грудня).
Виставка графіки до 200-річчя від дня народ-
ження Миколи Гоголя з колекції київських музеїв 
та приватних зібрань (до 10 січня).
Час роботи: вт., пт. – з 11.00 до 18.00, 
ср., сб., нд. – з 10.00 до 17.00, пн., чт. – вихідні.

КИЇВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-
МЕМОРІАЛЬНИЙ 
МУЗЕЙ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 
Вул. М. Рильського, 7, тел.: (044) 525-24-71
«Сподіваюся на світло». Виставка світлин та 
книг до 90-річчя від дня народження перекладача 
М. Лукаша (із 17 грудня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, пт. – вихідний.

ГАЛЕРЕЇ

PinchukArtCentre
www.pinchukartcentre.org
Вул. Велика Васильківська/Басейна 1/3-2, блок А, 
Бесарабський квартал, тел.: (044) 590-08-58
Виставка 20 номінантів Премії 
PinchukArtCentre.
«Рудий ліс». Твори українських художників 90-х рр. ХХ 
ст. (С. Братков, О. Гнілицький, О. Ройтбурд, А. Савадов, 
Г. Сенченко, В. Цаголов, І. Чічкан) (до 20 грудня).
Час роботи: вт.–нд. – з 12.00 до 21.00, 
пн. – вихідний. Вхід вільний.

Екскурсії щодня, крім понеділка, о 14.00, 17.00 та 19.00.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 
НаУКМА
Галерея мистецтв ім. О. Замостян 
Вул. Іллінська, 9, тел.: (044) 425-21-54

Виставка «Сценографія. Сезон 2009» у рамках 
арт-проекту «Підсумки сезону» (до 18 грудня). 
Ескізи та макети, костюми, елементи декорацій, 
плакати, створені до театральних вистав минулого 
сезону провідними художниками сучасного ук-
раїнського театру.
Час роботи: з 11.00 до 19.00, пн. – вихідний. 

«ANN gallery»
www.anngallery.com.ua
Вул. Басейна, 21-б, тел.: (044) 361-29-05
Олександр Левич «Різдвяні вікна». 
Живопис (із 15 грудня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00.

«BRUCIE COLLECTIONS»
www.bruciecollections.com
Вул. Артема, 55-б, тел.: (044) 353-12-34
Альберт Уотсон (США). Художнє фото.
Час роботи: з 11.00 до 19.00, 
сб. – до 18.00, нд. – вихідний.

LUDMILA BEREZNITSKA & PARTNER 
GALLERY
Андріївський узвіз 2-б, тел.: (044) 425-03-20
«Стани»: дебютний проект групи УБІК. 
Живопис, відео, анімація (до 22 грудня). 
Час роботи: з 12.00 до 19.00, нд., пн. – вихідні.

«АВС-АРТ»
Вул. Воздвиженська, 10-б, тел.: (044) 428-50-42
Сергій Савченко. Живопис, графіка, скульптура, 
таракуци (до 18 грудня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, пн. – вихідний

«БОТТЕГА»
www.bottega-gallery.com
Вул. Михайлівська, 22-б, тел.: (044) 279-53-53
Фотовиставка «Зірки без макіяжу» 
(до 17 грудня). 
Час роботи: з 10.00 до 20.00, 
сб., нд. – з 11.00 до 18.00. 

«ДУКАТ»
Вул. М. Грушевського, 4, тел.: (044) 278-84-10
Виставка «Православна українська ікона 
кінця XVII–початку XX століття».
Час роботи: з 11.00 до 19.00.

«ІРЕНА»
www.irena-gallery.com
Вул. Артема, 35, тел.: (044) 484-00-10
Олег Луньов «Зима». 
Живопис (до 16 грудня).
Час роботи: з 10.30 до 18.30.

«КАЛИТА АРТ КЛУБ»
www.odetka.com.ua
Вул. Богомольця, 6, тел.: (044) 253-58-02 
О. Винник, А. Катаян, С. Коваленко, 
В. Старченко, Р. Третьяков, В. Шматько 
«Осінь поруч десь...». Живопис (до 17 грудня).

Р. Третьяков «Дорога в Ізобільне»

«Мистецтво на папері». Акварелі та графіка 
українських художників (із 18 грудня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, 
сб. – до 16.00, нд. – вихідний.

«МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
www.artzbirka.com
Вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку) 
Петро Сипняк. Живопис (до 24 січня).

Петро Сипняк «Львів»

Час роботи: з 11.00 до 18.00, пн., вт. – вихідні

«НЮ АРТ»
www.nuart.com.ua
Вул. М. Грушевського, 28/2, тел.: (044) 531-95-59
Виставка «Український натюрморт ХХ століття» 
(до 26 грудня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – з 12.00 до 18.00, 
нд., пн. – вихідні.

«ПАРСУНА»
www.parsuna.com.ua
Вул. Хорива, 43, тел.: (044) 425-24-15
Настя Крава «Райські пташки». 
Персональна виставка авторських ляльок 
(до 15 грудня).
«Різдвяні янголи». Виставка авторських ляльок 
українських художників (із 18 грудня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, 
сб. – з 11.00 до 17.00, нд. – вихідний. 

«ТРИПТИХ»
www.triptych-gallery.org
Андріївський узвіз, 34, тел.: (044) 279-07-59
Герман Миготін «Прочитані сторінки». 
Живопис (до 23 грудня).

Герман Миготін «Прочитані сторінки»

Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд., пн. – до 18.00.

«ЦЕХ»
www.zeh.com.ua
Вул. Іллінська, 16, тел.: (068) 118-51-57
«Клініка Дорошенка Грищенко» представляє:
Проект Олекси Захарчука, Майкла та Оксани 
Мерфенко «Мавка, або Ще не вмерла 
Україна». Музична інсталяція Алли Загайкевич 
(до 24 грудня).

Час роботи: з 14.00 до 20.00, нд., пн. – вихідні.

«Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Вул. Волоська, 55/57, (044) 537-33-51
Андрій Сагайдаковський «Перспектива 
пейзажу» (до 21 грудня).
Вул. Хорива, 49-б, (044) 492-92-03
Кураторський проект Павла Гудімова 
«Мінімистецтво» (до 10 січня). 
Час роботи: з 10.00 до 20.00. 

ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
МИСТЕЦТВ
www.foundart.org.ua
Вул. Фролівська, 1/6, тел.: (044) 238-65-21
Віктор Чумаченко «Зустріч». Живопис 
(до 18 грудня).
16 – «Музичні середи на Фролівській»: Євген 
Слабеняк (гобой), Вікторія Гаврик (ф-но)
Час роботи: з 11.00 до 19.00.
Офіс програми ім. Фулбрайта в Україні 
www.fulbright.org.ua 
Вул. М. Грушевського, 4, кімн. 305, 
тел.: (044) 279-18-50 
Ігор Гільбо. Художнє фото (до 21 січня). 
Час роботи: з 10.00 до 17.00, сб., нд. – вихідні.

ЦЕНТР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 
«СОВІАРТ»
www.soviart.com.ua
Андріївський узвіз, 22-а, тел.: (044) 425-22-19
Олена Морандо «Istanbul – місто самотності». 
Художнє фото (до 17 грудня).
Час роботи: з 11.00 до 18.00, нд., пн. – вихідні.

ТЕАТРИ

НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ
імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел.: (044) 279-11-69
15 – П. Чайковський «Лебедине озеро»
16 – Концерт учнів Київського державного хореог-
рафічного училища
17 – Дж. Пуччіні «Тоска»
18 – Концерт народного артиста України 
Володимира Тимохіна
19 – Концерт до дня Святого Миколая
20 – В. Белліні «Норма»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
імені ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел.: (044) 279-59-21
17 – І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
15 – Р. Болт «Віват, королево!»
16 – М. Гоголь «Одруження» 
18 – Ю. Рибчинський, В. Васалатій 
«Едіт Піаф. Життя в кредит»
19 – Ф. Достоєвський «Брати Карамазови»
20 – Дж. Прістлі «Скандальна історія містера Кетла 
та місіс Мун» (прем’єра)
Театр у фойє
20 – З. Кшановський, Л. Кадирова «Сара Бернар – 
наперекір усьому»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел.: (044) 234-42-23 
14 (19.00) – Г. Ару «Її шалені чоловіки…» 
(прем’єра)
18 – М. Булгаков (за М. Сервантесом) 
«Дон Кіхот.1938 рік»
19 – Р. Шерідан «Школа скандалу»
20 (12.00) – А. Крим «Заповіт цнотливого бабія»
20 (19.00) – О. Уайльд «Як важливо бути 
серйозним»
Сцена «Під дахом»
18 – «Шлюби укладаються на небесах…» 
(за Л. Толстим)
20 – І. Бауершима. «JULIA@ROMEO.com» 
(«Norwey. Today»)
Початок вистав о 20.00
Нова сцена
19, 20 – Л. Берфус «Янголятко, або Сексуальні 
неврози наших батьків» (прем’єра)
Початок вистав о 18.00
У приміщенні театру
15 – Гоша Куценко. Музичний проект «Ексклюзив»
Гастролі московського театру 
«Школа сучасної п’єси»
16, 17 – Й. Бродський «Нізвідки з любов’ю»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ 
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел.: (044) 517-89-80 
15 – І. Шоу «Так закінчилося літо»
16 – Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки»
17 – А. Герні «Сільвія»
18 – В. Войнович «Граємо Чонкіна» (прем’єра)
19 – В. Шекспір «Ричард ІІІ»
20, 21 – Р. Уоллер «Рожевий міст»
Мала сцена
14 (15.00) – Н. Птушкіна 
«Ти, якого любить душа моя...»
19 (15.00) – М. Коляда «Дні пролітають зі свистом»

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.kiev-operetta.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел.: (044) 287-26-30
17, 20 (12.00) – С. Бедусенко «Лампа Аладдіна»
18 – Урочисте святкування з нагоди 75-річного 
ювілею театру
Театр у фойє
16 (19.00) – Ж. Оффенбах «Звана вечеря з 
італійцями»
20 (19.00) – Ж. Оффенбах «Ключ на бруківці, або 
Пригоди весільної ночі» (прем’єра)

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна,17, тел.: (044) 278-73-92 
18 – Дж. Патрік «Моя дорога Памела» (прем’єра) 
19 – Я. Гловацький «Четверта сестра»
20 – А. Шніцлер «Хоровод любові»
20 (12.00) – Б. Стельмах «Примхливе кохання 
Дроздоборода» (прем’єра)
Камерна сцена
11 – В. Люс «Емілі»
15 – М. Шизгал «Любофф!»
16 – О. Островський «Право на любов»
17 – Яр. Стельмах «Синій автомобіль»

МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА
Вул. Межигірська, 2, тел.: (044) 425-31-16 
16 (19.00) – «Кармен. TV» на музику Ж. Бізе 
(Вистава театру «Київ Модерн-Балет»)
17 (16.00) – М. Римський-Корсаков 
«Ніч перед Різдвом»
18 (13.00) – О. Градський «Мауглі»
19 (12.00) – С. Баневич «Історія Кая та Герди»
20 (12.00) – Ю. Русинов «Дюймовочка»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА 
НА ЛИПКАХ
www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел.: (044) 253-62-19
18, 19, 20 (12.00) – С. Маршак 
«Дванадцять місяців» (прем’єра)

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел.: (044) 278-04-99
19 (15.00, 17.00) – Н. Гернет 
«Чарівна лампа Аладдіна»
20 (11.00, 13.00) – Є.Гімельфарб «Вовк і козенята»

20 (15.00, 17.00) – Л. Розумовська 
(за Г. Х. Андерсеном) «Русалонька» (прем’єра)
Вистави для дорослих
16 – В. Маслов (за Д. Боккаччо) «Декамерон»
18 – І. Шток «Божественна комедія»

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська, 1, тел.: (044) 513-15-00
19 (11.00, 13.00) – Г. Усач, С. Єфремов 
«Котик і Півник» 
20 (11.00, 13.00) – М. Шувалов «Кіт у чоботях» 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Контрактова площа, 4 
Андріївський узвіз, 20-б
15, 19 – А. Крим «Звідки беруться діти?»
20 – К. Гольдоні «Трактирниця»
Театральна вітальня
18, 20 – «Люксембурзький сад»
19 – Т. МакНеллі «Майстер-клас Марії Каллас»
Замовлення квитків за тел.: (044) 425-54-89.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел.: (044) 425-04-22
15, 16 – Яр. Стельмах «Гра на клавесині»
17, 18 – Ж.-Б. Мольєр «Уявно хворий»
19, 20 – І. Жамміак «Азалія»
20 (15.00) – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє 
бєльйо?» (за М. Янчуком)

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14- б, тел.: (044) 272-41-88 
14 – Ф. Саган «Коли кінь непритомніє»
17, 20 – Е.-Е. Шмітт «Приховане кохання»
19 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
18 – Б. Окуджава «У Барабанному провулку»
20 (12.00) – Ш. Перро «Моя чарівна Попелюшка
Мікросцена
(Вул. Ярославів Вал, 16)
16 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
17, 20 – Р. Еллі «Останнє танго в Парижі»
Початок вистав о 19.30

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Шовковична, 3, тел.: (044) 253-65-50
16, 17 – Salida Cruzada – 8 кроків танго
18, 19 – Е.-Е. Шмідт «Розпусник» 

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ НА 
ПЕЧЕРСЬКУ
www.ktpd.ho.com.ua
Вул. Шовковична, 7-а, тел.: (044) 253-93-83
19, 20 – «Я – божевільна?!» (за П. Вежиновим)

«СВОБОДНИЙ ТЕАТР»
У приміщенні Театру опери та балету
для дітей і юнацтва 
Вул. Межигірська, 2
Телефон для довідок: (044) 543-32-66
19 – «Такі вільні метелики» (за Л. Гершем)

УКРАЇНСЬКИЙ МАЛИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
У приміщенні Молодого театру
Вул. Прорізна, 17, тел.: (044) 278-24-84
19 – А. Крим «Нелегалка»

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР «КИЇВ»
www.teatr-kiev.kiev.ua
Русанівська набережна, 12, тел.: (044) 229-10-92
17, 18, 20 (19.00) – М. Рєзанов «Трофейна жінка»
19 (12.00) – О. Вітер «Як стати справжнім 
бегемотом»
19 (19.00) – Х. Левін «Холостяки та холостячки» 

КАМЕРНИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ 
«ДИВНИЙ ЗАМОК»
www.divozamok.at.ua
Вул. Єреванська, 11, тел.: (044) 242-63-18
17, 18 (19.30) – О. Іванченко «Сон артиста»
20 (14.00, 16.00) – О. Іванченко «Скандинавські казки»

ТЕАТР «БРАВО»
www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел.: (044) 486-40-22
15 – Н. Птушкіна «Моя дружина йде до італійця»
16 – М. Задорнов «Ціна кохання»
17 – А. Соколова «Всесвіт відкриється…Двері 
розчиняться!!!»
18 – О. Мардань «Танок довжиною в життя»
19 – М. Мітуа, Р. Андерсон «Тріо кохання, або Травма 
впізнавання»
20 – М. Камолетті «Метелики, що токують» (прем’єра)

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»
www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел.: (044) 362-50-50
16 (19.00) – А. Герні «Листи любові»
19 (14.00) – Яр. Стельмах «Обережно, злий лев!!!»
20 (17.00) – У. Гібсон. «Гітель і Джеррі»

ТЕАТР «СРІБНИЙ ОСТРІВ»
У приміщенні готельного комплексу «Турист»
Вул. Р. Окіпної, 2, тел.: (044) 529-87-42
20 – В. Сигарєв «Детектор брехні» (прем’єра)

ТЕАТР «ВІЛЬНА СЦЕНА»
Вул. О. Гончара, 71, тел.: (044) 486-80-40
19 – «Непорозуміння» (за А. Камю)

20 – «Жінка з минулого» 
(за Р. Шиммельпфеннінгом)

ТЕАТР «ЧОРНИЙ КВАДРАТ»
www.artkvadrat.com
У приміщенні Будинку художника
Львівська площа, 1, тел.: (044) 353-08-43
18 – «10 хвилин замість сексу»
19 – «Приречені на щастя»

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ «МІСТ»
www.teatr-mist.org.ua
У приміщенні Культурного центру видавництва 
«Смолоскип»
Вул. Межигірська, 21, тел.: (044)230-25-09
18 – О. Вітер «Станція, або Розклад бажань 
на завтра»
19 – Ю. Місіма «Маска для розбитого дзеркала»

КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ 
ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел.: (044) 528-31-86
14 – Н. а. В. Кошуба (орган)
15 – І. Харечко (орган)
16 – К. Фейнер (скрипка) Польща, 
М. Сидоренко (орган)
17 – В. Балаховська (орган)
18 – Т. Рой (флейта), з. а. В. Тимець (кларнет), 
К. Лебедєва (ф-но), І. Харечко (орган)
19 – Н. а. О. Басистюк (сопрано), 
Г. Бубнова (орган)
Початок концертів о 19.30

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.fi larmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел.: (044) 278-16-97
14 – Р. Кофман. Цикл «Всі симфонії Моцарта». 
Київський камерний оркестр
15 – Концерт циклу «Педагог і його учні». 
З. д. м. В. Басюк
16 – Симфонічний оркестр КССМШ ім. М. Лисенка
17 – Камерний оркестр «Київські солісти», 
М. Которович (скрипка)
19 – Концерт до 90-річчя від дня народження 
педагога і композитора Миколи Різоля
20 (12.00) – Абонемент № 4 «Київська дитяча 
філармонія»
20 (15.00) – Абонемент № 9 «Національний 
академічний духовий оркестр України» 
20 (19.00) – Камерний оркестр «New era orchestra», 
Р. Мінц (скрипка) Росія-Велика Британія, 
А. Малахов (альт) Україна-Франція

Культурно-освітній центр 
«МАЙСТЕР КЛАС»
www.masterklass.org
Вул. Івана Мазепи, 34, тел.: (044) 594-10-62
16 (19.30) – Концерт «Різдвяні вечорниці».
Камерний оркестр «New era orchestra»

ГАСТРОЛІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ 
«УКРАЇНА»
www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103
Замовлення квитків за тел.: (044) 247-23-16
14 – Концерт «Кращі пісні року»
15 – Олександр Малінін
19 – Нані Брегвадзе
20 – Театр «Іспанська сюїта» (Мадрид) 

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Вул. Інститутська, 1, тел.: (044) 279-15-82 
17 – «Не будіть сплячу собаку» (за Дж. Прістлі)
19 – «Стара діва» (за Н. Птушкіною)
20 – Д. Фо, Ф. Раме «Вільна пара»
(Вистави за участі російських акторів)

БУДИНОК ОФІЦЕРІВ
Вул. М. Грушевського 30/1
15 – Концерт Едіти П’єхи
19 – Екзотичне шоу «Ті, що танцюють під зірками»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ
Пл. Перемоги, 2, тел.: (044) 486-39-27
Програма «Тобі, столице на Дніпрі».

Парні килимні клоуни 
Олег Бєлогорлов та Сергій Колганов

Початок вистав: пт. – 19.00, сб., нд. – 13.00, 17.00.
Примітка. В афіші можливі зміни
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Характерним явищем для України
є соціальна реклама на вулиці
із зображеним оглядовим колом 
на горі сміття і написом «Сміти!..
якщо хочеш так жити». А поряд 
урна, з якої просто вивалюються 
бляшанки, папірці, недопалки…

Організатори франко-німецької ви-
стави-пантоміми для дітей «Les 
Öko los» поставили собі за мету при-
щепити і українцям культуру утилі-

зації відходів. Адже і у Франції, і Німеччині 
сміття викидають, групуючи за походженням 
і складом. Але якими методами можна досяг-
ти цього у суспільстві, яке далеке від того, щоб 
добирати кольорове і біле скло?
Співзасновники проекту Матьє Арден, ди-

ректор Французького культурного центру, та 
Крістіна Павловіч, заступник директора Ні-
мецького культурного центру, вважають, що 
вплинути на дорослих громадян, які бездумно 
смітять на вулицях, вже не можна. Акцент слід 
робити на дітях. Саме тому вистава спрямова-
на на юну аудиторію. Форма гри, на думку ор-
ганізаторів, – найкращий метод навчити мо-
лоде покоління берегти чистою планету. Вони 
радять приділяти цьому більше уваги у шко-
лах та дитсадках. Адже потім діти вже вчити-
муть своїх батьків розумно ставитися до утилі-
зації відходів.

Вистава французького актора-міма Ніколя 
Муазі та німецького клоуна Еммерана Герін-
ґера відбувалася на сміттєвих баках у прямому 
сенсі цих слів. Відображала один день із жит-
тя звичайної людини, наповнений випуск-
ними газами, купами непотребу, нищенням 
дерев і брудним повітрям. Як результат, пла-

нету (символічний глобус) знайшли у смітни-
ку. Але якщо у виставі можна «відмотати» все 
і прожити день економно, екологічно чисто та 
правильно, то у реальному світі здебільше є 
безладний рух.
Ідея вистави та сценарій належать Ніколя 

Муазі, а вже способи втілення їх у життя пла-
нували з Еммераном. «Працювати з дітьми 
досить важко. Тут є два боки. Донести ідею в 
ігровій формі, але у той же час не допустити 
постійного сміху. Так можна прийти до кари-
катури, а проблема серйозна», – каже Ніколя.
Діти виходили із залу задоволені. Стави-

ли акторам питання, ділилися солодощами і 
навіть допомогли прибрати сцену. А чи зро-
зуміли вони ідею? Одні казали, що навчили-
ся читати іноземні слова завдяки виставі, але 
більшість зробили висновки, що Землю треба 
берегти, не використовувати надмірно новітні 
технології, а побутове сміття переробляти.

Фотознімки Сергія МАРЧЕНКА

 «LES ÖKOLOS»
ФРАНКО-НІМЕЦЬКА 
ВИСТАВА-ПАНТОМІМА

7 ГРУДНЯ – Київ – Театр юного глядача на Липках

9 ГРУДНЯ – Харків – Харківський державний 

академічний театр ляльок імені В. Афанасьєва

11 ГРУДНЯ – Донецьк – Донецький обласний

театр ляльок 

Україна, як і інші країни світу, має проблеми з 

довкіллям. Видається важливим, щоб у дітей вже 

від наймолодшого віку було закладене розуміння 

екологічних питань, щоб вони залучалися 

до захисту планети. Вистава Ніколя Муазі, 

французького актора-міма, та Еммерана Герінґера, 

німецького клоуна, дуже добре вписується у цю 

перспективу.

Належачи до покоління, що народилось у той 

самий час, що й термін «екологія», обидва актори 

пропонують пильніше придивитися до довкілля, 

ставлення до нього.

З гумором та через клоунаду вони спонукають 

дітей до роздумів над нашим способом життя. 

Скільки води ми використовуємо, коли чистимо 

зуби? А як відсортовуємо сміття? Чи вимикаємо 

світло, виходячи з приміщення? Чи готові змінити 

наші звички та яким чином це можливо зробити?

Через роздуми та пошук рішень вистава має 

спонукати юних глядачів замислитись над 

характером їхньої поведінки у повсякденному 

житті та допомогти їм змінитися. 

Після кожного спектаклю діти матимуть 

можливість поспілкуватись з обома акторами

щодо розуміння спектаклю та на теми екології. 

Мову спілкування глядачі обирають самі.

Життя на смітнику
Світлана ТИЩЕНКО

Французький культурний центр в Україні
за підтримки спільного фонду 

франко-німецьких культурних проектів 
у інших країнах у співпраці

з Німецьким культурним центром 
«Ґете-Інститут»

СПЕЦТЕМА: ДОВКІЛЛЯ СТОЛИЦІ
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На Пейзажній алеї у центрі столиці 
відбулося урочисте відкриття 
Дитячого ландшафтного парку

Поява різнокольорових скульптур зві-
рів та молодих дерев, висаджених ру-
ками «зірок» – Олега Скрипки, Ольги 
Сумської та інших, поставила крапку 

на 4-річній боротьбі проти забудови заповід-
ної ділянки Старого Києва фешенебельною 
багатоповерхівкою із підземним паркінгом 
та басейнами на даху. Свято озвучив етнічною 
музикою гурт «Топ оркестра», а дітей частува-
ли смаколиками та розважали костюмовани-
ми забавами.
На відкритті не пролунало жодного імені по-

літика або ж назви політичної партії. Натомість 
більше звучало, на перший погляд, абстрактне, 
завдяки місцевим мешканцям. Дякували ще 
й громадським організаціям, які на-
давали людям підтримку протя-
гом усієї епопеї із забудовою 
«пейзажки» та долу-

чились до організації дій-
ства: «Збережи старий 
Київ», «Київській ланд-
шафтній ініціативі», 
гаражному кооперати-
ву «Пейзажний», дітям 
і їхнім батькам із цен-
тру раннього розвитку 
«Окешкін клуб» тощо. 
Але місцевих мешкан-
ців згадували таки най-
більше. Чому – кра-
ще за інших зрозуміє 
той, кому доводилось 
на власні очі бачи-
ти стихійні зібран-
ня купок людей, 
що ставали на за-
ваді, точніше, на-
магались завади-
ти варварському 

вирубуванню дерев та встановленню паркану 
(із глузливою табличкою «Тут проводяться 
археологічні розкопки»). Вони телефонували 
знайомим і просили негайно приїхати, під-
тримати. Потім приїжджали журналісти, і... 
будівництво вкотре не розпочиналось. 
Від 9 березня 2006 ро ку саме цю земельну ді-

лянку було включено до зеленої зони загаль-
ного користування. Це рішення ніхто не ска-
совував і на 12 вересня 2007-го, коли Київська 
ар хітектурно-мі сто будівна рада прийняла по-
передній проект за будови мі сцевості. У ба-
гатоповерхівці із басейнами на даху та двома 
підземними поверхами, що вміщуватимуть аж 
104 авто, яку планували звести біля Десятин-
ної церкви, за неофіційними даними, мали 
жити співробітники МЗС України.
Насправді ж історія хвороби, чи то пак, на-

шестя на старий Київ, почалась значно раніше: 
влітку 2006 року Подільська адміністрація ого-
лосила тендер на реконструкцію Андріївського 
узвозу (нагадаємо, що термін «реконструкція» 
передбачає не дрібні ремонтні роботи, а зруй-
нування старого і побудову нового). Роботи пе-
редбачали закриття вулиці на два роки, що 

означало втрату робочих місць 
для художників, деякі з яких пра-
цюють там уже не одне десятиліт-
тя. За планом вулиця мала б змі-

нитися докорінно: замість 
старовинної бруківки, про-
кладеної вручну, – ас-
фальтові плитки: щоб 
зручніше було стави-
ти на пішохідній ву-
лиці авто (на прода-

них кілька років 

Добра казка Пейзажної алеї
Олена МАКСИМЕНКО

Мандрівні гості з Європи – стор. 47
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тому 16 ділянках вулиці передбачено аж два 
паркінги – за адресою Андріївський узвіз, 14–16 
та поруч, на Фролівській, 9–11). Замість рукот-
ворних див майстрів – «дива» сучасної техніки, 
що продавалися б у торговельних павільйонах 
(на місці будинку Грабовського на узвозі, 34в, 
на Фролівській, 9-11 і на узвозі, 36в). Худож-
ні галереї та майстерні мали потіснити обши-
ті пластиком офіси, ресторани та готелі. Серед 
них кілька майстерень залишили для різнома-
ніття – аби зберегти імідж «мистецької» вули-
ці. Завдяки пресі тендер було скасовано і пере-
несено на невизначений термін, але дивні речі, 
як-то приписане бомжам спалення старих буді-
вель, не припинялися...
Якщо зазирнути ще глибше, можна згадати 

і залиті бетоном Лядські ворота біля Майда-
ну Незалежності, що слугували входом у місто 
в ХІІ столітті, де тепер зведено Макдоналдс, і 
ще багато цікавого – процес винищення істо-
ричних місць давній, як і сама історія...
Люди, що проводили мистецькі акції протес-

ту проти забудови Пейзажної алеї, не вірили в 
успіх. Але все одно виходили. Громадські ор-
ганізації збирали підписи, надсилали позови 
до суду, проводили громадські слухання... Від-
тепер спо кій «пейзажки» берегтимуть риби, 
зайці, коти, зебри, птахи і навіть рожевий слон 
– оригінальні, оздоблені мозаїкою лави та фон-
тани, поміж яких бігають діти. Хочеться віри-
ти, що ці рукотворні тотеми впораються зі сво-
їм завданням...
Ситуацію із забудовою Києва коментує пись-

менниця Оксана Забужко: 
– Мені дуже болить доля Києва, і я вважаю, 

що зараз на наших очах розгортається одна з 
найбільших і непомітних його трагедій. Міс-
том правлять варвари, котрі не мають із ним 
жодного духовного зв’язку, котрих в принципі 
воно не шкребе ні з якого боку, і те, що відбу-

вається з усім цим руйнуванням... 
Зрозуміло, що Київ – взагалі палімпсест: 

його руйнували шарами, потім забудовували; 
у місті опісля «товаріща Сталіна» і архітек-
турного погрому 1930-х, коли було зруйнова-
но низку церков, по суті не збереглося жод-
ного цілісного архі тек турного ансамблю крім 
Лав ри. Лише окре мі будівлі, які являють со-
бою архітектурну цінність… Яким був Київ на 
початку ХХ століття, ми зараз можемо тільки 
бачити на дореволюційних фотографіях. А як 
дивишся, що відбувається з ним сьогодні, – 
хочеться схопитись за голову і криком крича-
ти. Я дуже рада, що є громадський рух спроти-
ву. Скажу відверто: сама із задо во ленням до 
нього приєдналася б!

СПЕЦТЕМА: ДОВКІЛЛЯ СТОЛИЦІ
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«Приємною несподіванкою 
для любителів мистецтва 
і професіоналів стало 
дослідження наукової 
співробітниці Вінницького 
обласного краєзнавчого 
музею Лариси Семенко 
про діяльність подільських 
філій музичного 
товариства імені Миколи 
Леонтовича в 20–30 
роках минулого століття, 
капелу «Думка», про 
видатні постаті того часу, 
життя яких пов’язане 
з хоровим співом

На жаль, в існуючих ба-
гатьох наукових роз-
відках порушена тема 
висвітлюється неодно-

значно, описані явища оплутані 
багатьма версіями та легенда-
ми, а то й просто викривлені до-
мислами.
Дослідниця відчула, що на-

стала врешті пора розірвати 
цю плутанину та розставити 
правильні і об’єктивні акцен-
ти в оцінці обраних нею фраг-
ментів культурно-мистецького 
життя нашого міста та області. 
Науковець Наталя Кушка в 

передмові до видання зазна-
чає: «Історія музичного товари-
ства імені Миколи Леонтовича 
почалася на початку 1921 року. 
Після того, як в ніч з 22 на 23 січ-
ня видатного українського ком-
позитора було вбито в оселі його 
батька в селі Марківка Гайсин-
ського району на Вінниччині. А 
вже 1 лютого 1921 року було ство-
рено Всеукраїнський комітет із 
вшанування пам’яті Миколи Ле-
онтовича. Коли комітет виконав 

свою місію, його було реоргані-
зовано в музичне товариство, 
якому судилася непроста, але 
славна історія.
Ентузіасти негайно розгор-

ну ли бурхливу діяльність. 

Уже 1 квіт ня 1922 року загаль-
ні збори його членів винесли 
ухвалу про відкриття філій в 
Одесі, Харкові, Він ниці, Туль-
чині. Слідом за ними виникли 
представництва у Житомирі, 
Полтаві, Дніп ропетровську, 
Миколаєві, Чернігові, Черка-
сах, Кам’янці-Подільському, 
Проскурові, Кременчуці, Бі-
лій Церкві… Всі вони так чи 
інакше підтримували зв’язок 
із всеукраїнським музичним 
товариством імені Миколи 
Леонтовича, яке на 1 січня 
1927 року налічувало 927 чле-
нів, об’єднаних у 13 філій та 
сім осередків».
Діяльність «леонтовців» в ца-

рині просвітництва викликала 
все більшу лють більшовицької 
влади. Ще задовго до того, як ак-
тивісти товариства були кинуті в 
підвали ГПУ, а їхні творіння на 
десятки літ сховані від народу, 
чекісти розцінили як злочини 
сам статут і програму Товари-

ства, якими передбачалося від-
родження української культури 
та духовності.
Показова, наприклад, доля 

Олек сандра Чапківського – се-
кретаря Всеукраїнського комі-
тету із вшанування пам’яті Ми-
коли Леонтовича. Журналіст, 
критик, мистецтвознавець, пе-
да гог, він працював у редакції  
газети «Вісті» інструктором 
музичного відділу «Дніпросо-
юзу», потім викладав україн-
ську та російську мови у вищих 
навчальних закладах Харкова 
та Одеси, на юридичних курсах 
Нарком’юста. 
Його тричі арештовували: 

1930, 1935 і 1938-го. 28 квітня 
1938 року Олександра Чапків-
ського було розстріляно.

На фотознімках:
Портрет М.  Леонтовича, художник 

Б. Реріх. 1921 р.
Шпиківський хор ім. Леонтовича.

В центрі – диригент 
Я. Вітошинський. 1923 р.

регіони: вінниччина
 МИНУЛЕ ПОДІЛЛЯ
У СТАРІЙ СВІТЛИНІ
Із ініціативи заслуженого художника України, фо-

тографа, колекціонера, мецената Володимира Ко-
зюка Вінницький обласний краєзнавчий музей ого-
лосив міжрегіональний конкурс «Минуле Поділля у 
старій світлині». Науковий співробітник музею Ла-
риса Семенко охоче погодилась відповісти на мої 
запитання про фестиваль-конкурс .

– Хто може стати конкурсантом?
– Запрошуються музеї, архіви, бібліотеки, школи 

та державні установи, колекціонери, краєзнавці, на-
уковці, мешканці Вінниччини та інших регіонів.

Усі подані на конкурс матеріали по закінченні бу-
дуть повернуті власникам. За бажанням приватні 
особи зможуть продати музеєві ті матеріали, у яких 
заклад буде зацікавлений.

– За чиїм прикладом проводиться такий за-
хід?

– Такого проекту ще не було. Ні в області, ні в країні.
– Які експонати можна подавати на конкурс?
– Світлини та листівки, видані до 1930 року, на 

яких зображені краєвиди, архітектура, етнографія, 
побут, культура краю, портрети мешканців і видат-
них осіб Поділля. Активним учасникам фестивалю-
конкурсу будуть присуджені  місця за шкалою, куди 
ввійдуть державні та народні музеї, обласні та ра-
йонні архіви, бібліотеки, школи, родинні архіви.

Будуть визначені місця у жанрових номінаціях: 
«Фото у народному одязі», «Військові події», «Ар-
хітектурне фото», «Етнографічне фото», «Докумен-
тальне фото», «Історична подія», «Фото на релігій-
ну тематику», «Портретне фото», «Фото видатних 
осіб», «Художнє фото», «Яскравий образ». Перемож-
ців конкурсу чекають цінні призи та грошові  премії 
(максимальна – 3000 гривень).

– Лише подання самих світлин, без супровід-
ного опису, буде достатньо  для участі в кон-
курсі?

– Ні, потрібно пам’ятати: світлина цінна з супро-
відним описом.

– Доки триватиме прийом конкурсних експо-
натів?

– До 10 липня 2010 року за адресою: м. Вінниця, 
вул. Соборна, 19. Із кращих експонатів буде сформо-
вана виставка. В день ї ї відкриття відбудеться на-
городження переможців. Будемо раді кожному, хто 
бажає збагатити національну скарбницю.

Василь ЗАЄЦЬ

Викладачі та випускники
Немирівської жіночої гімназії 1918 р.

Ковнацька Броніслава
(верхній ряд третя зліва) 1899 р.н.,

м. Вінниця

Василь ЗАЄЦЬ

«Їх поєднала пісня Леонтовича…»

Вінницький обласний
художній музей завжди
приваблював справжніх 
поціновувачів пензля.
І не лише з України

Для розквіту закладу у ці скрутні часи 
докладає, я не побоюсь цього слова, тита-
нічних зусиль його директор Ілля Безбах. 
Створюючи музей, пан Ілля отримав у 
спадок  справжні руїни, талановитий мис-
тецтвознавець на деякий час перекваліфі-
кувався на господарника. 
Проводилися складні реконструкції, ре-

монти, добудови, з’являлися цікаві екс-

понати, відкривалися нові філії. Завдяки 
зусиллям Іллі Безбаха нещодавно побачив 
світ фотоальбом «Вінницький обласний 
художній музей. Живопис».
Із насолодою перегортаючи сторін-

ки видання, бачимо репродукції картин 
славетних українських і закордонних 
митців: Святославського, Світлицько-
го, Новаківського, Маневича, Бачареллі, 
Лампі-старшого, Тро пініна. 
Всього в альбомі понад 100 репродукцій 

видатних творів із унікального музейного 
зібрання.

Василь ЛЕЛЕХІВСЬКИЙ

Музей, піднятий із руїн
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Лауреат Національної 
премії імені Тараса 
Шевченка Національна 
заслужена академічна 
капела України «ДУМКА» 
– з тих колективів, 
про які писати і легко, 
і важко водночас
 

Легко, бо це справж-
ній флагман хорового 
руху в Україні з бага-
тою історією, потуж-

ними традиціями, власним 
виконавським стилем, різно-
манітним репертуаром... Важ-
ко, як не парадоксально, з тих 
самих причин, до яких додаєть-
ся велика відповідальність за 
кожне сказане слово.
Концерт «ДУМКИ» 1 грудня у 

Колонному залі імені Миколи 
Лисенка Національної філар-
монії України мав усі озна ки 
ювілейного заходу. Адже ко-
лективові, що заснований да-
лекого 1919-го як Державна 
українська мандрівна капела 
(скорочено – «ДУМКА»), ви-
повнилося 90 років. 
Міністр культури і туризму 

України Василь Вовкун зачи-
тав привітання від Президента 
України Віктора Ющенка. За-
ступник міністра Ольга Бенч 
оголосила Указ Президента 
щодо присвоєння почесних 
звань представникам творчо-
го складу. Ряд працівників ка-
пели нагороджені подяками 
Кабінету Міністрів України, 
Почесними Грамотами Мініс-
терства культури і туризму, 
профспілковими відзнаками... 
Народний депутат України 

Віталій Корж переказав при-
вітання від прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко. Оз-
вучили й доволі нетрадиційне, 
тепле послання від голови Вер-
ховної Ради України Володи-
мира Литвина.
Було багато квітів. Згадали 

трохи історії, й розчулена пуб-
ліка у переповненій залі вла-
штувала тривалі овації пат-
ріархові української хорової 
справи, народному артистові 
України, професору, Герою 
України Павлові Муравсько-
му, який свого часу очолював 
уславлений колектив. Однак 
усі терпляче перечікували уро-
чисту частину, котра дещо за-
тяглася, аби нарешті почути 
чудовий спів «ДУМКИ».
Керманич капели – провід-

ний український хормейстер, 
Герой України, академік Ака-
демії мистецтв, лауреат Націо-
нальної премії України імені 
Тараса Шевченка, професор 
Євген Савчук побудував про-
граму повністю на українсько-
му матеріалі. 
Перед досить вимогливи-

ми слухачами, а в цей день у 
залі не було випадкових лю-
дей – зібралося чимало фа-
хівців-хормейстерів, дириген-
тів, музикантів, композиторів, 
музикознавців, розгорнулася 
масштабна панорама націо-
нальної хорової класики від 
духовних концертів майстра 
XVIII століття Артемія Веде-
ля до сучасних шедеврів Єв-
гена Станковича «Достойно 
є» і Валентина Сильвестрова 
«Отче наш». 
Бездоганно виконувана ду-

ховна музика Кирила Стецен-

ка, Миколи Леонтовича, Олек-
сандра Кошиця якнайкраще 
резонувала з атмосферою ви-
сокої духовності в залі. У цю 
стилістичну гармонію вельми 
органічно вписався знаковий 
твір Лесі Дичко «Червона ка-
лина» – кантата на тексти ста-
ровинних українських пісень 
XIV–XVII століть.
Концерт яскраво віддзерка-

лив творче кредо «ДУМКИ», 
влучно сформульоване кан-
дидатом мистецтвознав ства 
Юрієм Чеканом, – універ-
салізм. У першому відділенні 
слухачі заглибилися у нірвану 
акапельного співу, а в друго-
му поринули в інтонаційний 
світ вокально-симфонічної 
 музики. 
Духовний концерт Артемія 

Веделя «Помолихся лицу Тво-
ему всем сердцем моим» у ре-
дакції Лесі Дичко та Євгена 
Махновця і кантату Лесі Дичко 
капела виконала у супроводі 
камерного складу Національ-
ного заслуженого академіч-
ного симфонічного оркестру 
України (художній керівник і 
головний диригент – лауреат 

Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, на-
родний артист України Воло-
димир Сіренко). Гідно висту-
пили солісти Ольга Засадна 
(сопрано), заслужені артисти 
України Михайло Тищенко 
(тенор), Лілія Гревцова (соп-
рано), народний артист Украї-
ни Сергій Магера (бас).
Весь вечір за диригентським 

пультом стояв Євген Савчук. 
Музикант із великої літери, не-
перевершений майстер, – під 
його високопрофесійною ору-
дою «ДУМКА» ось уже 25 років 
перебуває на хоровому олімпі.
Наприкінці концерту «на біс» 

невимовно виразно прозвуча-
ли знамениті «Думи мої...» на 
вірші Тараса Шевченка. І ба-
гато в кого виникли асоціа-
ції і з самою назвою капели, 
котру вже мало хто сприймає 
як абревіатуру, і з глибинною 
сутністю діяльності та магіч-
ного впливу на слухачів цього, 
за висловом Василя Вовкуна, 
«справжнього світового брен-
ду України».

Фото Юрія Шкоди

Національний світовий бренд  ЄДИНИЙ СВІТ ТВОРЧОСТІ
7 грудня до Києва на один день завітав всесвіт-

ньо відомий Володимир Співаков із уславленими 
«Віртуозами Москви». Вони взяли участь у концер-
ті «Єдиний світ творчості», організованому Міжна-
родним благодійним фондом Володимира Співако-
ва і Фондом соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва.

На сцені Колонного залу імені Миколи Лисенка На-
ціональної філармонії України разом із московськи-
ми знаменитостями виступили юні таланти з України 
та Росії, яких віднайшов і підтримує Фонд Володими-
ра Співакова. Дев’ять солістів, найменшому з яких, 
харків’янину Владиславу Хайрутдинову, 10 років, а 
найстаршому, москвичу Михайлові Мерінгу, 18, вра-
зили слухачів серйозністю й недитячою мистецькою 
майстерністю. Особливо тривалими оплесками пу-
бліка (у залі зібралися обдаровані діти з різних міст 
України, представники української культурної, на-
укової, політичної та бізнес-еліти) нагородила росіян 
Артема Науменка (флейта), Сергія Фіноєдова (гобой) 
і українця Юрія Брошеля (саксофон).

Презентована мистецька акція вкотре довела, що 
мистецтво не знає кордонів, усіх – і дітей, і дорос-
лих – здатний об’єднати безмежний і чарівний світ 
творчості.

Ольга ГОЛИНСЬКА

 ПАРАД ДІАЛОГІВ ТРИВАЄ
Цікаву акцію провели в Малому залі Національної 

музичної академії України (НМАУ) імені Петра Чай-
ковського.

У виступах учнів Скандинавської гімназії, студен-
тів і викладачів НМАУ, Національного педагогічного 
університету імені Михайла Драгоманова, хорово-
го колективу «Дитяча опера» Подільського центру 
дитячої та юнацької творчості (художній керівник 
– заслужений працівник культури Наталія Нехотя-
єва), які виконували твори Яна Сібеліуса, Миколи 
Лисенка, Володимира Трояна, Олександра Білаша та 
інших авторів, вималювався справжній музичний 
діалог України й Фінляндії.

Така форма концерту, започаткована свого часу 
циклом «Діалоги» Національної спілки композито-
рів України, останнім часом стала вельми популяр-
ною. Вона сприяє популяризації і взаємозбагачен-
ню, зближенню культур різних народів.

На концерті в академії були присутні Надзвичайний 
і Повноважний Посол Республіки Фінляндії в Україні 
Крістер Міккелссон, президент товариства «Україна 
– Фінляндія» професор Борис Циганок, ректор НМАУ, 
доктор мистецтвознавства, народний артист України, 
професор Володимир Рожок. 

Ольга ГОЛИНСЬКА
Фото Юрія ШКОДИ

4 грудня в Колонному залі імені 
Миколи Лисенка Національної 
філармонії України відбувся 
чудовий концерт, який став взірцем 
справжнього музичного діалогу 
між Норвегією та Україною
 
Історія українсько-норвезьких відносин 

сягає глибини віків. Київські князі Володи-
мир Мономах і Ярослав Мудрий надавали 
притулок норвезьким королям. Недарма 
слухачі концерту стали свідками унікаль-
ного першовиконання сюїти «Королеви 
Олафа Трюгвасона» композитора Рагнара 
Содерлінда. Сюїта за твором «Олаф Трюг-
васон» Едварда Гріга – 30-хвилинний опер-
ний фрагмент про норвезького короля ві-
кінгів Олафа Трюгвасона, який юнаком 

провів декілька років при дворі князя Воло-
димира в Києві.
Янне Берглунд (сопрано) виконала твори, 

написані на вірші норвезького поета і нобе-
лівського лауреата Бйорнстьєрне Бйорнсо-
на (1832–1910). Він на початку 1900-х років 
рішуче підтримав право українців викори-
стовувати рідну мову.
До програми концерту ввійшла також сю-

їта «Сто хардангерзьких мелодій для ор-
кестру» Геірра Твейтта – одного із найви-
датніших композиторів Норвегії. Він писав 
музику як у європейському стилі, так і під 
впливом старовинних норвезьких традицій. 
Диригент Хель Сайм, до речі, один із най-

відоміших у Норвегії, майстерно підкрес-
лив у виконанні дуже цікаве оркестрування 
твору. 

Також було представлено Сюїту з музики 
до балету «Вікінги» композитора Євгена 
Станковича. Прозвучала й Симфонія № 4 
Петра Чайковського. 
Хель Сайм на прес-конференції наголо-

сив, що йому дуже цікаво співпрацювати з 
оркестром саме не з Норвегії, виконуючи 
шедевр Чайковського, адже для нього наша 
виконавська традиція дуже важлива. 
Надзвичайний і Повноважний Посол 

Норвегії в Україні Олав Берстад зазначив, 
що музика – це вкрай потрібна форма куль-
тури і наголосив на бажанні посилити та 
зміцнити зв’язки Норвегія–Україна. Посол 
згадав про свій візит до Дніпропет ровська 
і звернув увагу на високий рівень опери та 
симфонічних оркестрів в Україні. 

Світлана СОКОЛОВА

Ольга ГОЛИНСЬКА

Норвегія–Україна: музичний діалог
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народна творчість

Анастасії Пильщиковій
дуже подобається 
символіка писанки.
Тому вона вирішила 
використати її орнамент 
при виготовленні 
гобеленів. Свої роботи 
дівчина представила
на міжнародному 
конкурсі-виставці 
«Український тиждень 
мистецтв», який вперше 
відбувся в Україні 

Такий конкурс уже про-
водиться в декількох 
країнах. І в нас буде не 
останнім – Ukrai nian 

Art Week влаштовуватимуть 
двічі на рік. 
Поряд із зірками світового 

арт-ринку і молодими митця-
ми з Данії, Італії, Ізраїлю, Індії, 
Америки студентка 4-го курсу 
Київського державного інсти-
туту декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Ми-
хайла Бойчука Анастасія Пиль-
щикова запропонувала на 
розгляд журі свої роботи й мис-
тецькі проекти. 
І отримала перше місце на 

міжнародному декоративно-
прикладному конкурсі, який 
проходив протягом тижня, у 
номінації «Декоративне пан-
но» (категорія «Студент»). 

«Що зображено на гобеле-
ні?» – цікавлюсь у Анастасії. 
«Символіки писанки, – пояс-
нює майстриня. – На першій 
картині – зародок, який знахо-
диться в яйці, немов в аурі, а на 
другій – вже народжене Боже 
створіння, курочка». 

Анастасія шанує українські 
традиції, особливо ткацтво. Пи-
санки їй також до душі, тому й 
використала їхню колористику. 
Намалювала ескіз за мотивами 
крашанок і за ним уже ткала. 
«Така робота зазвичай потребує 
тиждень-два часу, але як втяг-

нешся, то не хочеться її завершу-
вати», – зізнається дівчина.
Для гобеленів вона обирає 

такі теми, як українська сім’я 
(тато, мама та дитина) та аб-
стракцію (ткацтво без зразків). 
По закінченні вузу Анастасія 

буде художником-текстильни-
цею. Тобто, зможе ще й карти-
ни писати. А для захисту дипло-
ма планує зробити український 
народний одяг. 
Студентка з гордістю каже, 

що до четвертого курсу все, що 
треба, опанувала – вміє і на ба-
тику малювати, і ткати гобеле-
ни, тканини, полотно, сервет-
ки. Здається – чудова творча 
спеціальність у руках! 

– Напевно, це дозволить хо-
рошу роботу знайти? – запи-
тую у конкурсантки.

– Я збираюся ткати тканини, з 
яких можна моделювати одяг. 
Із вдячністю розповідає про 

свого вчителя Сергія Нечипо-
ренка, який веде теорію ткаць-
ких переплетень. Він один із 
найстарших викладачів, йому 
понад 80 років, навчав свого 
часу її дядька-художника.
А ще Анастасія малює натюр-

морти, природу та людей. Зга-
дує цікаву й корисну практику в 
Національному музеї архітекту-
ри та побуту України у Пирого-
вім, коли малювали український 
одяг. Дуже хотілося б, щоб зді-
бності молодої людини були в 
майбутньому затребувані. 

Ідеальний варіант
для збереження і розвитку 
традиційної народної культури – 
коли цим питанням займаються 
фахівці, причому за державної 
підтримки. Коли органи 
місцевого самоврядування  
відіграють координуючу роль як 
в організаційній, так і фінансовій 
сферах. Та, на жаль, про такий 
підхід можна лише мріяти

На Луганщині не чекають, поки на зако-
нодавчому рівні ухвалять відповідні до-
кументи. Більшість проблем розв’язують 
за допомогою цільових комплексних про-
грам, що їх затверджує обласна рада і які 
фінансуються з обласного бюджету.

– Прикладом можуть слугувати наші 
програми із охорони та збереження не-
матеріальної культурної спадщини, щодо 
реалізації молодіжної політики, соціаль-
ного захисту дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування, програми 

«Луганська родина» і «Патріот Луганщи-
ни», – розповідає директор Луганського 
обласного центру народної творчості Ва-
силь Яровий. – Так, після прийняття про-
грами збереження, відродження і розвит-
ку народних художніх промислів значно 
активізувалася діяльність творчих май-
стерень: із писанкарства (Свердловськ), 
художньої обробки дерева (Антрацит), 
розпису лакової мініатюри (Луганськ), 
гончарства (Пархоменко Краснодонсько-
го району), ткацтва (Гречишкіне Новоай-
дарського району). 
Свій шлях у нинішній скрутний час зна-

йшли й працівники Хмельницького облас-
ного науково-методичного центру. Вони 
здійснюють комплексне фольклорно-етно-
графічне обстеження сіл області, а зібра-
ний матеріал використовують у своїй роботі 
культурологічні заклади регіону. 
Це уможливлює залучати до вирішення 

актуальних питань широкий загал зацікав-
лених осіб і протистояти засиллю комерці-
алізації духовної сфери. Часом фольклорні 

свята, фестивалі декоративно-ужиткового 
мистецтва організовують бізнесмени, а не 
культурологи. В результаті народна твор-
чість підмінюється виступами артистів в 
українських національних костюмах і про-
дажем «виробів народних майстрів» із ети-
кетками «Зроблено у Китаї».
Народне мистецтво, культура усної тра-

диції того чи іншого регіону є озвучен-
ням культурних пам’яток – вершин націо-
нального духу. Вишивка, ткацтво, народне 
вбрання, різьблення або писанкарство – 
це художнє творення нашого світу. Може, 
нині тільки вони і спроможні пробудити в 
наших сучасниках етнічну пам’ять, відчут-
тя національного духу. 
А прослуховування народних мело-

дій, співів, перегляд обрядів, виставок 
декоративно-ужиткового мистецтва допо-
магають сучасному селянину або мешкан-
цю міста збагнути, що він – громадянин 
України, що він – українець.

Володимир СУБОТА

 ІДЕ ЗВІЗДА ЧУДНА 
Триває Всеукраїнський родинний конкурс різдвяно-

ново річної атрибутики та вертепів «Іде звізда чудна», 
в рамках Всеукраїнського дитячого фольклорного 
фестивалю «Орелі», організований Міністерством 
культури і туризму України, Національним центром 
народної культури «Музей Івана Гончара», Національ-
ним музеєм архітектури та побуту України в Пирого-
вім, продюсерською компанією Ethno Sound. 

На конкурс приймаються роботи колективні (ро-
динні, гурткові) та індивідуальні. Це вироби із со-
ломи (різдвяні дідухи, «павуки», прикраси, іграш-
ки), витинанки, вертепні маски, лялькові вертепи, 
маски кози та Маланки, а також ілюстрації до зи-
мових свят.

Попередні конкурси були виключно дитячими, 
а цьогорічні організатори вирішили зробити його 
родинним. За допомогою змагання вони сподіва-
ються відновити традиції родинного спілкування 
та Різдва.

 ДОСТУПНІ МУЗЕЙНІ РАРИТЕТИ
У Музеї українського народного декоративного 

мистецтва триває виставка «Музейні раритети», 
присвячена 110-й річниці створення колекції, яка 
бере свій початок від заснування 1899 року першого 
у Києві загальнодоступного Міського музею старо-
житностей і мистецтв.

Нині колекція Музею українського народного де-
коративного мистецтва складає понад 77 тисяч 
вітчизняних творів XV – початку ХХІ століть. Від-
відувачі можуть ознайомитися з частиною цієї 
унікальної збірки. Серед раритетів – дерев’яний 
різьблений хрест 1576 року з Волині, антимінс ми-
трополита Петра Могили (бл. 1633 року), предмети 
церковного облачення XVII–XVIII століть, шовко-
ві золототкані пояси XVIII століття, сидіння дива-
на, вишите бісером, з маєтку Тарновського, килим 
із поховання гетьмана Данила Апостола (бл. 1734 
року), вироби склоробних підприємств та про-
відних фарфорових і фаянсових заводів України, 
Франції, Англії XVIII–ХІХ століть тощо.

Представлені твори мистецтва надійшли до му-
зейної колекції на початку ХХ століття з експеди-
цій, здійснених Миколою Біляшівським і Дани-
лом Щербаківським, із виставок 1906, 1909, 1911, 
1917 років, а також як подарунок від меценатів і 
доброчинців. Виставка працюватиме до 20 січня 
2010 року.

 АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
12 грудня у Львові в Палаці творчості дітей та юна-

цтва Галичини пройдуть Андріївські вечорниці. 
Учасникам продемонструють справжні ворожіння 
для дівчат, парубоцькі забави, ігри, народні пісні та 
українські страви.

Під лежачий камінь…

Ткацтво за мотивами писанок
Світлана СОКОЛОВА
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Алла ПІДЛУЖНА

Скільки разів доводилося чути
з кінохроніки суворий 
левітановський голос: «Сьогодні, 
22 червня, о четвертій годині…», 
та кожного разу ніби завмирає 
серце від розуміння того, що 
відчули тоді люди, для яких 
мирне життя скінчилось і 
дійсність назавжди розділилась 
на поняття – до війни і  після

Ця жахлива своєю невідворотніс-
тю фраза Левітана прозвучала в 
прем’єрній виставі «Посланець 
до живих» Київського обласного 

муздрамтеатру імені Петра Саксаганського. 
Події, що відбувались на цій землі, в селі За-
річчя, описав у своєму романі  земляк біло-
церківців, лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка Віктор Міняйло. Нещодав-
но письменник відзначив 90-літній ювілей. 
У виставі «Посланець до живих» зайнята 

майже вся трупа театру. Постановча гру-
па: режисер Ольга Болховітіна, художник 
Олександр Горленко, балетмейстер Світ-
лана Дядюн, хормейстер Олена Пахолюк 
прагнула представити події давніх часів 
емоційним нагадуванням про долю наших 
дідів, бабусь, батьків, яким довелось пере-
жити лихоліття війни. Пам’ять про воєнні 
роки повинна пройти крізь серце кожного.
На кону – велика конструкція, на ній 

наче на екрані, пожовкла родинна світли-
на мешканців Заріччя. Як від вибуху «роз-
колеться» конструкція на кілька складо-
вих, що в подальшому стануть елементами 

декорацій. І давня світлина виглядатиме 
наче розірваною і вже ніколи рідні на ній 
люди не будуть разом. 
Сюжетна лінія «Посланця до живих» не 

виглядає оригінальною. Історій про україн-
ські села, окуповані фашистами, про бороть-
бу партизан і вироки зрадникам, що стали на 
службу німцям, про знищення непокірних 
селян без жалю, старих і малих, достатньо. 
Тут справа не в сюжеті. 
Режисер хотіла зберегти у виставі розпо-

відь про історію села, близького саме біло-
церківцям, передбачаючи, що в числі гляда-
чів можуть бути й нащадки тих безневинних 
жертв війни. Сценічну оповідь, наче від авто-
ра, веде сільський лікар, він і коментує події, 
і знаходиться в їхньому вирі. Застосовано кі-
нематографічний принцип зупинки кадру, 
що дозволяє логічно переходити від сцени 

до сцени. Актори переконливі в трактуван-
ні образів фашистів, партизан, селян. Герої 
непримиренні в своєму бажанні перемогти 
ворога, не зрадити батьківщину, залишити-
ся справжніми комуністами. Можливо, це 
виглядає дещо наївно з огляду на те, що нам, 
сучасникам, згодом стало відомо про ті не-
прості часи. 
Та безпосередність і самовідданість героїв 

вистави не залишає байдужих в залі. Завдан-
ня, поставлене творцями вистави, виконане, 
вони хотіли, щоб у глядачів виникло усві-
домлення священного подвигу народу, щоб 
не зникла пам’ять про минуле. Бо ж відомо, 
без минулого немає майбутнього.

Фото Левона МАНВЕЛЯНА
На знімку: фрагмент вистави

«Посланець до живих»    

Пам’ять серця
Алла ПІДЛУЖНА

Вистава «На полі крові» 
за поемою Лесі Українки – 
досить молода 
в репертуарі 
Національного театру 
імені Івана Франка 

Звертаючись до однієї з пер-
лин творчості знаменитої по-
етеси, постановча група (ре-
жисер Юрій Розстальний, 
сценограф Федір Александро-
вич) прагнула сценічно висло-
вити  власну версію щодо вічної 
теми зради і розплати за неї. 
Вистава «На полі крові» – ду-

етна, образ Прочанина створив 
Дмитро Рибалевський, роль 
Юди виконує Остап Ступка. Як 
завжди темпераментно, з пе-
реконливою демонстрацією 
власного акторського малюн-
ку. Приступаючи до роботи над 
цим непростим матеріалом, 
Ступка зазначав: «Цікаво, що 
ця п’єса була написана Лесею 
Українкою сто років тому. Над-

звичайно серйозний, глибин-
ний матеріал. У ній порушені 
вічні проблеми. Поетеса ство-
рила образ Іуди відмінним від 
звичного сприйняття. Якоюсь 
мірою тут йде виправдання 
його дій, він розповідає власну 
версію подій і відносно неї ви-
являється правим. А тому, що 

для актора на сцені завжди іс-
нує ідея виправдовування сво-
го героя, навіть якщо він убив-
ця, для мене це завдання дуже 
цікаве. 
Якось з телепередачі дізнався, 

що вчені знайшли «Євангеліє 
від Іуди» і намагаються його 
розшифрувати. Іуда – фігура 
загадкова і неоднозначна, гра-
ти такого персонажа – надзви-
чайно цікаво для актора».
Треба зазначити, що з про-

явами неоднозначності цієї іс-
торичної особи Остап Ступка 
знайомить глядачів таланови-
то, виправдовуючи свого Юду, 
доказово звинувачуючи Хрис-
та. Вистава не має координа-
тів точно визначеного часу, 
костюми персонажів теж поза-
часові, тобто режисером про-
водиться думка про вічне існу-
вання злочину і кари, вічний 
пошук відповіді на те, хто в цій 
історії зрадник, а хто мученик. 
Глядач має змогу прийняти ту 

чи іншу сторону і дослухатись 
свого внутрішнього голосу.
Нещодавно переглянути ви-

ставу мали змогу наші спів-
вітчизники за кордоном. «На 
полі крові» зіграли для укра-
їнської діаспори Німеччини і 
Франції. Актори виступили в 
чудовому, технічно оснащено-
му залі Баварської філармонії  
в Мюнхені за запрошенням то-
вариства «МИР» і в Культурно-
інформаційному центрі по-
сольства України у Франції. 
Вистава відбулась в маєтку, що 
зберігає пам’ять про колиш-
ніх господарів – Алена Делона 
і Ромі Шнайдер. Після дійства 
актори почули вдячні слова від 
українців, росіян, німців і фран-
цузів. Адже, як сказав Остап 
Ступка, «коли знаєш зміст, не 
обов’язково знати мову. Всі зро-
зуміли нашу виставу».

Алла ПІДЛУЖНА
Фото Сергія МАРЧЕНКА

Адвокат Іуди

 ВІТАЄМО!
Нещодавно Київському обласному музично-

драматичному театру імені П. Саксаганського (Біла 
Церква) наказом Міністерства культури і туризму 

України надано статус академічного. «Бути акаде-
мічним, – зазначив директор–художній керівник 
театру В’ячеслав Усков, – насамперед, це високі 
зобов’язання, нові стосунки в колективі, новий по-
гляд на результати і досягнення. Академічний театр 
– це театр вищого класу і в нас попереду дуже бага-
то роботи, щоб ми справді могли називатися «таким 
театром».

 ПРЕМ’ЄРНІ НОВИНИ
Режисер Херсонського українського музично-

драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій 
Павлюк продовжує радувати глядачів своїми но-
вими постановками. Дві прем’єри з’явилися в його 
творчому доробку, одну здійснено на сцені рідно-
го театру, другу – на сцені Миколаївського україн-
ського театру драми і музичної комедії. В сусідів-
миколаївців Сергій Павлюк втілив власне сценічне 
рішення знаменитої «Чайки» Антона Чехова. Для 
будь-якого акторського покоління чеховські п’єси 
– еталон майстерності, можливість вияву творчих 
здібностей, власних інтерпретацій. На сцені ж хер-
сонського театру Сергій Павлюк поставив спектакль 
із дещо несподіваним визначенням – «Гамлет», Не-
шекспірівська трагедія. За п’єсою сучасного україн-
ського драматурга Віктора Понизова. 

***
У Київському академічному обласному музично-

драматичному театрі імені П. Саксаганського відбу-
лась чергова прем’єра. Молодий режисер В’ячеслав 
Стасенко та сценограф Станіслав Зайцев здійснили 
постановку романтичної мелодрами «Третє слово» 
Алехандро Касона. Події відбуваються на межі ХІХ–
ХХ століть в Іспанії. Це романтична історія кохання 
між юнаком Пабло, який виріс в горах серед дикої 
природи, і молодою вчителькою Марго, яку запро-
сили, аби зробити з Пабло світську, цивілізовану 
людину. У виставі образно показано протистояння 
двох світоглядів: брехливого, псевдоцивілізованого 
і природно-чистого, безпосереднього. Чи переможе 
кохання в цій битві почуттів та істин? 
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театр
редактор рубрики 

Надія СОКОЛЕНКО 

  «КОЛО» СЕМИ КРАЇН
В угорському місті Бекешчаба український 

режисер, художній керівник Київського ака-
демічного Молодого театру Станіслав Мойсе-
єв разом зі сценографом Володимиром Кара-
шевським і художником по костюмах Юлією 
Зауличною здійснили постановку «Одружен-
ня» за Миколою Гоголем.

Цією виставою стартував міжнародний проект 
«Центральноєвропейське театральне коло», запо-
чаткований угорським театром імені М. Йокая з 
метою презентації культурних здобутків семи су-
сідніх держав – України, Словенії, Австрії, Хорва-
тії, Румунії, Словаччини і Сербії, який триватиме 
весь театральний сезон. 

З кожної країни запрошується постановочна 
група, яка протягом місяця працює над п’єсою 
автора-співвітчизника. Ця театральна акція су-
проводжується багатьма творчими заходами: лі-
тературними вечорами, концертами, виставками, 
показами фільмів. Українська частина проекту 
відбувалася за підтримки посольства України в 
Угорщині та особисто Надзвичайного і Повноваж-
ного Посла Дмитра Ткача.

Такий культурний обмін є справді цінним не 
лише для угорців, а й для українських учасників 
проекту. Тим паче, що й Молодий театр не вперше 
демонструє своє прагнення розширити театральні 
кордони з іншими європейськими країнами. 

Також у рамках «Центральноєвропейського теа-
трального кола» в театрі імені М. Йокая відбулися 
гастролі Молодого театру. Угорці мали нагоду по-
бачити виставу Ірени Коваль «Маринований арис-
тократ» за участю акторів Олексія Вертинського, 
Валерія Легіна, Вікторії Авдєєнко та Ірми Вітов-
ської.

Надія СОКОЛЕНКО

Вшановування
100-ї річниці
від дня народження
Богдана-Ігоря Антонича 
вилилося у низку
різноманітних 
творчих акцій

До святкування долу-
чився і Львівський 
ака демічний театр 
іме ні Леся Курбаса – 

прем’єрою поетичної інсталя-
ції за творами Б.-І. Антонича 
«Формули екстази».
Атмосфера «Формул екстази» 

занурює глядачів у 30-ті роки 
минулого сторіччя. Створено 
відчуття наближення до часу, 
коли жив і творив поет.
Воно підтримано і в чорно-

білій гамі костюмів, зробле-
них Оксаною Хорошко, й у ві-
деоряді вистави, де рукописи 
Антонича змінюються кадра-
ми зафільмованого з висоти 
пташиного польоту Львова, і 
в особливій манері виконання 
романсів, що передає ефект 
грамофонних записів.

«Геометрія зображень», як 
поетично названо в програмці 
вирішення сценічного просто-
ру художником Олександром 
Хорошком, умотивоване пое-
зією Б.-І. Антонича – «Розсу-

нулись, мов карти стіни, угору 
стеля поплила…», якою роз-
починається «Елегія про пер-
стень молодості» та, власне, й 
сама вистава.
На мапі міста, частини якої 

намальовані на всіх предметах 
сцени – стільці, ванні, старому 
бюркові із дзеркалом, на сті-
нах, підлозі, наче з марева, ви-
никають жіночі постаті.
Лунають лемківські пісні і 

старовинні та сучасні романси 
у фортепіанному супроводі.

Рядки Антоничевої поезії, 
прочитані зі сцени Олегом 
Стефаном, Орестом Шараком, 
Олегом Онищаком, Мирос-
лавою Рачинською, Марією 
Копитчак та Наталією Пар-
хоменко, перетікають один в 
одного, розпливаються сценіч-
ним простором і, наче «жива 
вода», вливаються в душі гля-
дачів, створюючи особливий 
медитативний настрій.
Однак наприкінці вистави 

у залі несподівано вмикають 

світло, наче повертаючи всіх 
присутніх у реальність.
На сцену виходить постанов-

ник поетичної інсталяції Во-
лодимир Кучинський, який 
протягом усієї дії сидів на спе-
ціальному фотелі в залі. І саме 
«Господнім виноградником» у 
його виконанні й завершується 
ця складна, екстатична форму-
ла Антоничевої поезії.

На знімку: Олег Онищак, Наталя 
Пархоменко та Олег Стефан

Екстатична формула

Нинішній театральний 
сезон у Харкові обіцяє 
бути неординарним

Передовсім, для Академіч-
ного театру опери і балету іме-
ні Миколи Лисенка. 135 років 
тому відбулася перша вистава 
у стаціонарному оперному те-
атрі нашого міста, а через 50 
років він почав існувати зі ста-
тусом першого українського 
державного оперного театру. 
Оскільки ювілеї відзначають 

ще й головний диригент, за-
служений діяч мистецтв Укра-
їни Віталій Куценко, головний 
художник, заслужений худож-
ник України Надія Швець та 
художній керівник балету, на-
родна артистка України Світ-
лана Коливанова, то, зрозумі-
ло, що перші вистави сезону 
– нові постановки ювілярів. 
До 240-річчя від дня народжен-

ня Івана Котляревського тру-
па поновила класичну виставу 
«Наталка Полтавка». Нове при-
міщення оперного театру ста-
ло своєрідним культурним цен-
тром Харкова. Під одним дахом 
зосереджено театр, картинну га-
лерею, кіноцентр. Тут відбува-
ються найцікавіші гастролі. 
Переважно «своя публіка» 

від відує вистави Харківсько-
го академічного театру му-
зичної комедії, який відкрив 
ювілейний 80-й сезон. 1 листо-

пада 1929 року колектив пре-
зентував публіці першу виставу 
«Орфей у пеклі» Ж. Оффенба-
ха. На чолі театру тоді стояли 
безпосередні учні видатного 
реформатора української сце-
ни Леся Курбаса.
Цей сезон ювіляри відкри-

ли прем’єрою музичної коме-
дії «Таємниця Дон Жуана», що 
стала окрасою репертуару, ба-
гатого класичними і сучасни-
ми творами.
Відзначає 70-річчя й Харків-

ський академічний театр ля-
льок імені Віктора Афанасьєва. 
Першим художнім керівни-
ком був Олександр Струменко, 
п’єсою якого «На волі» і від-
крився театр 1939 року. 
З поставлених за час свого іс-

нування 260 п’єс – більше 20 
призначені дорослим гляда-
чам. Сьогодні театр має най-
більший в Україні репертуар 

для дорослих серед лялькових 
колективів.
У своєрідному ювілейному па-

раді найкращих робіт «лялька-
рів», що були створені заслуже-
ним діячем мистецтв України 
Євгеном Гімельфарбом та за-
служеною артисткою АР Крим 
Оксаною Дмитрієвою протягом 
останнього десятиліття, прем’єра 
«Майсь кої ночі» за Гоголем. На 
думку акторів-учасників, такі ви-
стави «стильно і сучасно пропа-
гують в російськомовному місті 
українську культуру».
Про те, чим ще порадують 

глядачів ці та інші харківські 
театри – в наших наступних 
публікаціях.

Володимир СУБОТА,
власкор «Культури і життя», Харків

На знімку: «Майська ніч» 
Харківського академічного театру 

ляльок імені Віктора Афанасьєва

Сценічний падолист

Надія СОКОЛЕНКО
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ПАМ’ЯТЬ

Лише місяць (26 жовтня – 26 листопада 2009 року) тривав 
міжнародний конкурс на кращий проект пам’ятника у 
Вашингтоні жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 років, 
оголошений Міністерством культури і туризму України. 
Програму та умови конкурсу публікувала «КіЖ» (№ 42).
На суд журі надійшло майже 50 проектних 
пропозицій від 30 авторських колективів
 

Місце, яке американська сторона визначила для вста-
новлення цього пам’ятника, є центральним і дуже від-
повідальним – на розі головних вулиць Capitol street та 
Massachusets avenue. Ділянка проектування з певних ви-

дових точок може сприйматися разом із будівлею Капітолію, при-
чому не в далекій перспективі, а в межах оптимального візуального 
сприйняття цієї домінанти, коли можна розгледіти навіть архітек-
турні деталі. Характер середовища проектування – класицистичний. 
Американський варіант неокласицизму – це взагалі стиль Вашинг-
тона. Це та «формула міста», на яку зобов’язаний орієнтуватися ко-
жен, хто зважується тут проектувати. У безпосередньому оточенні 
майбутнього пам’ятника розташована забудова високого ступеня 
капітальності й репрезентативності. Від одного до 4–6–9–12 повер-
хів. Частина будівель має неокласицистичну стилістику, інші – ар-
деко й функціоналістську, проте всі вони витримані в спокійному 
класицистичному модулі, масштабі й ритмі членувань. Усе це разом 
із регулярним розплануванням створює урбаністичне середо вище, 
співмасштабне людині, сповнене раціоналістичної врівноваженос-
ті й спокійної сили. Отже, експресіоністичні архітектурно-мистецькі 
забаганки виглядатимуть прикрою недоречністю й не матимуть пер-
спектив тривалого існування.
Зазначене вище дозволяє зрозуміти, які характеристики майбут-

нього пам’ятника є неприйнятними в такому архітектурному сере-

Пам’ятник
у Вашингтоні

Віктор ВЕЧЕРСЬКИЙ,
заступник директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 
кандидат архітектури, лауреат Державних премій України 
в галузі архітектури, член-кореспондент 
Української академії архітектури

Фотознімки:
Сергій МАРЧЕНКО,
Валерій ГРИЦЕНКО
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довищі: гігантизм, оповідальність та багато-
слівність, суто формальна експресивність, 
натуралістичне смакування жахіть, повторен-
ня відомих формальних прийомів. Крім того, 
американська сторона попередила організа-
торів конкурсу про недоречність акцентуван-
ня сакральної символіки з огляду на політику 
релігійної толерантності.
Термін проведення конкурсу був надто стис-

лим. Інтернет переповнений скиглінням про-
фесійних невдах, котрі намагаються перекона-
ти, що за такий короткий термін неможливо 
осягнути настільки складну тему, як Голодомор-
геноцид. Та насправді українське мистецьке се-
редовище розробляє її вже давно. На доказ цьо-
го – вже глибоко символічний пам’ятний знак 
роботи В. Перевальського; дівчинка з коло-
сками роботи М. Обезюка, яка «прописалася» 
спочатку в Хоружівці, а потім у Києві; київська 
«Свіча пам’яті» тощо. 
Конкурс на проект меморіалу Голодомору в 

Києві тривав із перервами кілька років, від-
булося щонайменше п’ять турів, розгляну-
то близько 200 проектів, було багато гарячих 
дискусій, у тому числі і в пресі. Так що часу на 
осягнення теми було більш ніж достатньо. До 
речі, частина не найкращих проектів із попе-
редніх київських конкурсів перекочувала й на 
цей: ми вже не раз бачили розчепірених ко-
рів; руки, роз’їдені карієсом; хрести з людьми і 
без; жито-пшеницю в різноманітних поєднан-
нях, а також жорна, худорлявих жінок, дітей, 
янголів тощо.
На цьому конкурсі провідною темою стала 

писанка у різних варіаціях. Символіка її є гли-
боко філософською, проте – не для цієї оказії. 

Вона в Україні зрозуміліша, ніж у Вашингтоні, 
де може отримати смислові конотації, далекі 
від задуманих.
Із усіх проектних пропозицій виділяється 

робота під девізом 381503 – грубо витесана з 
дерева узагальнена постать похиленої люди-
ни, що вхопилася за голову. У цьому образі 
прихований такий безмір відчаю, повз який 
спокійно пройти неможливо. Проте зобра-
ження на планшетах, де ця постать вписана 
в архітектурне середовище, наочно показу-
ють неприй нятність такого вирішення: вона 
ніби загублена у світі, демонструє індивіду-
альну трагедію та особистий відчай, а не тра-
гедію української нації як невід’ємної складо-
вої людства.
Чорний кубічний прес, який чавить людей, 

є ще однією знахідкою на виставці конкурс-
них проектів. Крім того, цей проект під деві-
зом 652145 найретельніше опрацьований з 
архітектурно-містобудівної точки зору. Від-
так ця ретельність одразу ж розкриває вади 
запропонованого вирішення: кубічна форма 
мала б бути розрахована на візуальне сприй-
няття і підходи зусібіч, тоді як автор (автори) 
пропонує тільки один підхід до пам’ятника, 
та ще й з випадкового бічного напрямку 
(Massachusets avenue), не «зав’язаного» на іс-
нуючу розпла нувальну мережу. Крім того, 
розмір пам’ятника замалий і він губиться у 
середовищі: на наш погляд, його висота мала 
б становити орієнтовно чотири метри. Але 
принциповішою є інша вада цього проекту – 
занадто прямолінійна символіка: у такій об-
разній системі на поверхні чорного куба бра-
кує лише наліпки «Made in USSR».

ПАМ’ЯТЬ
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Великим здобутком цього конкур-
су є проект під девізом 100156, який 
відповідає і заявленій темі, і наявно-
му архітектурному середовищу. Він 
несе глибоку філософську символіку 
загальнолюдського масштабу, зрозу-
мілу без особливих пояснень. 
Розкраяна сфера червоного граніту 

на гострому горизонтальному три-
кутнику мовою пластики розкриває 
лаконічне гасло: «Зникнення одно-
го народу – руйнує цілісність світу». 
Ця композиція змусила пригадати 
глибоко символічні роботи фран-
цузьких архітекторів-класицистів 
Леду та Буле, які наприкінці XVIII 
століття вважалися мистецьким без-
глуздям, але справили колосальний 
вплив на подальший розвиток архі-
тектури і мистецтва.
На наш погляд, визначення фізич-

ної величини елементів пам’ятника 
слід обов’язково перевірити на міс-
ці. Крім того, трикутна площина, 
горизонтально розташована на рів-
ні землі, втрачає динамічність фор-
ми і ту агресивність, яка закладена 
в проектному задумі. Автору (авто-
рам) надалі варто було б опрацювати 
варіанти з нестабільною, динаміч-
но неврівноваженою композицією, 
в якій трикутна плита основи була 
б не горизонтальною, а під деяким 
кутом до горизонту (з помірно під-
нятим гострим кінцем).

ПАМ’ЯТЬ

Фотознімки:
Сергій МАРЧЕНКО,
Валерій ГРИЦЕНКО
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Життя німецької громади
У Ворзелі Київської 
області 5–6 грудня 
відбувся IV з’їзд німців 
України. Прийнято 
програму етносоціального 
розвитку цієї 
української меншини 
на 2009–2013 роки

Голова Ради німців Укра-
їни Георгій Мозер роз-
повів, що програма, яка 
пройшла обговорення 

в усіх регіонах держави, вклю-
чатиме соціально-політичні 
аспекти, завдання самоорга-
нізації та самофінансування, а 
також освіти та культури. 
На з’їзді її ухвалили 170 деле-

гатів від 27 адміністративно-
територіальних одиниць Укра-
їни. У роботі форуму взяли 
участь представники секре-
таріату Президента Украї-
ни, Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів України, міністер-
ства внутрішніх справ Німеч-
чини та її посольства в Укра-
їні, Товариства з технічного 
співробітництва Німеччини, 
Ґете-Інституту в Києві та бла-
годійного фонду з Одеси «То-
вариство розвитку».
Голова Державного комітету 

України у справах національ-
ностей та релігій Юрій Решет-

ников у виступі підкреслив, 
що наша держава добровіль-
но взяла на себе зобов’язання 
щодо повернення на її терито-
рію представників тих націо-
нальностей, які свого часу були 
звідси примусово виселені, в 
тому числі й німецької спіль-
ноти. Він висловив подяку уря-
дові Німеччини за допомогу, 
яку той надав нашій країні в 
процесі облаштування раніше 
депортованих. 
За його словами, те, що пред-

ставники німецької громади, 

які виявили бажання поверну-
тися в Україну, сьогодні мають 
всі належні умови для прожи-
вання, значною мірою є заслу-
гою німецьких колег.
Керівник всеукраїнського 

об’є д нання «Німецька молодь 
Ук ра їни» Володимир Лейсле 
заз начив, що очолювана ним 
гро мадсь ка організація ста-
вить за мету розвивати націо-
нальну ідентичність через мо-
лодіжний обмін.

«Ми і за останні кілька років 
майже втричі збільшили відсо-

ток міжнародних молодіжних 
проектів», – сказав цей очіль-
ник. І додав, що вони розрахо-
вані не тільки на представни-
ків німецької меншини, а й на 
всіх тих молодих людей, яким 
цікаві німецька культура, мова, 
традиції.
Володимир Лейсле також за-

уважив, що в Україні загальний 
показник залучення молоді до 
громадських організацій дуже 
низький і становить близько 
3–5% від загального населен-
ня, у той час як у тутешньої ні-
мецької молоді він дорівнює 
30–40%. А ще повідомив, що 
до програми етносоціального 
розвитку до 2013 року включе-
но пункт про підвищення цього 
рівня до 60%. 

«Це цілком реально навіть за 
умови скорочення фінансуван-
ня з німецького боку. Його опти-
мізація і більш грамотні проек-
ти, на мою думку, допоможуть 
досягти поставленої мети», – 
вважає керівник всеукраїнсько-
го об’єднання «Німецька молодь 
України». 
На форумі обрано нового го-

лову Ради німців України. Ним 
став Володимир Лейсле.

На знімку:
Георгій Мозер та Геннадій Удовенко

етноси: німці

Володимир Піньковський, 
голова міжнародної громадської 
організації «Товариство німців 
України «Відергебурт»

– Нашому товариству понад 20 років. Ще 
в радянському просторі був організований 
перший національний рух, який і отримав 
назву «Відергебурт». У перекладі з німець-
кої – відродження. Свої структурні під-
розділи маємо в усіх областях України (а 
це понад 10 тисяч осіб). Раніше члени на-
шої організації, звісно, мали головну мету 
– виїзд на постійне місце проживання до 
Німеччини. Сьогодні ж більшість знайшла 
своє місце в Україні. Об’єднує нас  націо-
нальна належність. Основна мета – згур-
тувати людей, які долучені до німецької 
культури, німецької мови, німецьких осо-
бливостей. 
Сьогодні не можна ототожнювати нім-

ця як якусь особу, яка відірвана від життя. 
Всі ми проживаємо в поліетнічних сім’ях і 
тому, як правило, маємо батьків інших на-
ціональностей. Приміром, якщо брати осо-
бисто мене, то моя мати – німкеня, батько 
– поляк. А я дуже щасливий, що народив-
ся в Україні, на Житомирщині, в сільській 

місцевості, живу тут і працюю. Очолюю 
кілька громадських організацій, займаюсь 
підприємницькою діяльністю. Не знаю, чи 
мав би все це в іншій країні. Виховую трьох 
синів та донечку. 
Дружина Тетяна – українка за походжен-

ням. Хочу зауважити ще й такий момент. 
Два роки тому, на такий собі своєрідний 
ювілей (45 років) дружина зробила мені 

гарний подарунок – українську вишиван-
ку! Це був не просто вдалий вибір, це було 
те, чого я потребував! Вона розповіла гос-
тям, що за походженням  я німець, а на-
справді, в душі – українець. Я справді знай-
шов себе в Україні. 

На знімку: 
Володимир Піньковський 

разом із членами Асоціації німців України 

Знайшов себе в Україні

 МОЛОДІЖНІ ПРОЕКТИ 
Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в 

Україні» за підтримки уряду ФРН і Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді і спорту з 2003 року 

активно займається розвитком молодіжного обміну 
між нашими державами. Очолює об’єднання Воло-
димир Лейсле. За час існування організацією розро-
блено 23 двосторонніх проекти для молоді України 
і Німеччини. Найважливіші з них І та ІІ Конференції 
з розвитку німецько-українського молодіжного об-
міну, велопробіг Європартнерства (маршрут Львів 
– Берлін 2005 року та Ужгород – Мюнхен 2006-го).

Основним завданням є розвиток українсько-
німецького партнерства, інтеграція молоді німець-
кого походження в Україні, розвиток і поширення 
німецької культури та мови. 

На знімку: члени всеукраїнського об’єднання
«Німецька молодь в Україні»

 ВІД ФЕСТИВАЛЮ ДО ФЕСТИВАЛЮ
Світлана Пилипенко-Шварц, заступник прези-

дента Асоціації німців України, відповідальна за 
культурно-масову роботу:

– Ми проводимо фестивалі німецької культури: 
всеукраїнські та регіональні, в яких беруть участь 
як дорослі, так і молодь, діти. У всеукраїнському ди-
тячому таборі у місті Саки діти вивчають німецьку 
мову. Відбулося шість фестивалів «Форум емоцій». 
Цьогоріч він проходив у Феодосії. Сама я також лю-
блю співати і є активною учасницею заходів.

 HEIMLICHE MELODIE
HEIMLICHE MELODIE («Рідні мелодії») – фольклор-

но-вокальний ансамбль. Він склався у 90-роках із 
невеликої групи аматорів німецького товариства 
«Відродження». Колектив представляє німецьку 
меншину на фольклорних фестивалях «Ми діти твої, 
Україно», «Фольклорама». У репертуарі ансамблю 
старовинні німецькі народні пісні.

На знімку: члени фольклорно-вокального ансамблю 
«Рідні мелодії» Нурія Пилипченко,

Галина Тихонова, Алла Керсеніна

редактор рубрики 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
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редактор рубрики 
Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

література
 ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ

Теодозія ЗАРІВНА:
«Хочеться видати кни-

гу вибраних віршів, тому 
час від часу щось у ній 
уточнюю. Готую також 
томик малої прози і, зви-
чайно, потроху підсту-
паю до нового роману. А 
коли не пишеться – чи-
таю наші газети (до речі, 
обов’язково і «Українську 
культуру та життя», ко-
тру я відкрила собі не-
давно), нові твори колег, 
переклади зі світової лі-
тератури, журнальні пу-
блікації і свої улюблені – 

«Photografer» та «National geographic». Закінчую також 
фільм про незаслужено призабутого блискучого пись-
менника Олександра Ільченка та починаю роботу над 
документальною стрічкою про легендарного співака 
Івана Козловського».

Яна ДУБИНЯНСЬКА:
«Почала писати но-

вий роман. Він буде 
масштабним, бага-
тофігурним і, зда-
ється, не надто весе-
лим, щось на кшталт 
постапокаліпсису. У 
грудні ж чекаю вихо-
ду журнальної версії 
роману «Сад камей», 
що був закінчений 
влітку, у журналі 
«Новый мир». Поза 
тим багато журна-
лістської роботи, вся, 
хоч як це дивно, цікава: авторські колонки, ре-
цензії, літературна критика, інтерв’ю, біографіч-
ні нариси. Із прочитаного останнім часом най-
більше задоволення мала від роману російської 
письменниці Марії Галіної «Малая Глуша» та від 
нової збірки Євгенії Кононенко «Книгарня ШОК».
А взагалі – йде зима, треба якось це пережити. Ро-
бота, хороші книжки і діти в цьому дуже допома-
гають. І ще в мене є один секрет, яким я  перейма-
юся дуже... та невдовзі всі дізнаються».

Лариса ДЕНИСЕНКО:
«Зараз працюю над 

доволі об’ємним тек-
стом, там йдеться про 
Німеччину – сучасну 
та минулого сторіччя, 
Україну, німців сходу та 
заходу, українців, поля-
ків, турків, євреїв, угор-
ців, різні ментальності 
та психологічні комп-
лекси. Там будуть листи 
з Другої світової війни. 
Там будуть люди, на ко-
трих історія залишила 
свої позначки, позна-

чки є на всіх нас. Намагаюся вивчити все це, пере-
дивляюся документальні стрічки, багато спілкуюся 
з німцями та українцями, котрі живуть в Німеччині, 
вивчаю архівні матеріали». 

Переможцем конкурсу 
«Книга року Бі-Бі-Сі» 
став Юрій Іздрик за 
прозовий твір «Таке» 

Премію в 1000 фунтів 
стерлінгів письмен-
нику вручив посол 
Об’єднаного Королів-

ства Великої Британії і Північ-
ної Ірландії Лі Тернер. «Це не-
сподіванка для мене, але це не 
означає, що я на неї не споді-
вався», – сказав Юрко, прийма-
ючи помаранчевий конверт. – 
Зроблю на кухні ремонт, бо це 
те місце, де ми з дружиною зав-
жди перетинаємось».
Іздрик розповів, що його кни-

га – про чоловіків і жінок, звірят 
і птахів; про рослини, сонце, ві-
тер, землю, дощ та інші Господ-
ні дари. Коротше, «про таке». 
Серед попередніх творів лау-
реата – повість «Острів КРК», 
романи «Воццек», «Подвійний 
Леон» та «АМтм». Творчість 
Юрія Іздрика часто характери-
зують як постмодерністську і 
відносять до так званого «Ста-

ніславського феномену» сучас-
ної української літератури. Він 
є натхненником і редактором 
часопису «Четвер». 
Книжки на конкурс Україн-

ської служби Бі-Бі-Сі подають 
видавництва, а оцінює щоро-
ку нове журі. Цьогоріч суддя-

ми були журналіст і народний 
депутат Ольга Герасим’юк, 
музикант Андрій Кузьменко 
(Скрябін), телеведучий Ан-
дрій Куликов, директор Інс-
титуту філософії АН України 
Мирослав Попович, а також 
адміністратор премії, про-

дюсер Української служби 
Бі-Бі-Сі письменниця Світла-
на Пиркало.
Паралельно із книжковим 

про ходив конкурс читаць-
ких рецензій – «Читач року 
Бі-Бі-Сі», який виграла Тетя-
на Мельник із Німеччини.

Помаранчевий конверт за «Таке»
Віра МАКОВІЙ

Класик сербської та світової 
літератури Мілорад Павич 
уже давно став легендою. 
Науковці досліджують його 
внесок у літературну практику, 
гіпертекстуальні стратегії, теорію 
рецепції, а просто читачі, котрим 
він повернув віру в магію оповіді, 
дозволяють історіям Павича 
переселятися в їхнє життя

Павич знав і любив українську літерату-
ру епохи бароко, був першим головою То-
вариства сербсько-української дружби, не-
одноразово згадував нашу країну у власних 
творах. Україна теж віддавна знає і любить 
його. Про рецепцію творчості сербського 
генія в Україні існують окремі розвідки, 
тож наведу лише назви тих перекладів, які 
публікувалися окремими виданнями. Це 
романи «Хозарський словник», «Остан-
ня любов у Царгороді», «Зоряна мантія», 
збірка «Еротичні історії»; оповідання Па-
вича відкривають «Антологію сербської 
постмодерної фантастики» С. Дам’янова 
та антологію сучасної сербської прози 
«Нездоланний ерос оповіді». 

«За життя я отримав те, що інші отриму-
ють після смерті», – написав багато років 

тому в своїй автобіографії найвідоміший 
сербський літератор сучасності. Ці слова 
дістали підтвердження в червні цього року, 
коли Павичу за життя поставили пам’ятник 
у Москві. Кількість читачів його творів сяг-
нула п’яти мільйонів: лише «Хозарський 
словник» (1984), який приніс Павичу світо-
ву славу, перекладено 32 мовами.
Мілорад Павич був одним із кращих пе-

рекладачів Пушкіна і Байрона, визнач-
ним фахівцем з історії сербської літера-
тури. Він писав поезії, перейняті духом 
давніх епох, химерні оповідання, які міс-
тили в собі приховані оповіді, інтерак-
тивні драми. Але найбільшим внеском 

у літературу нашого часу, сміливим екс-
периментом з формою, дивовижним 
містком між середньовіччям, бароко і 
постмодерним ХХІ століттям стали ро-
мани Павича, де найсучасніші філософ-
ські концепції й технічні досягнення 
комп’ютерної епохи переплелися з оні-
ричним, магічним, непізнаваним.
Його персонажі переходять з одного тво-

ру до іншого, виходять за межі оповіді, а 
читачі, навпаки, опиняються в тексті. Чи-
тач і читачка нерідко є героями романів 
Павича, і завжди – його співавторами. 
Йдеться не лише про заявлену письмен-
ником стратегію читання, а й про могутній 
потенціал «перетворення», який закладе-
но як креативну можливість. 
Його книжки не мають класичної фор-

ми, бо їхній автор не хотів, щоб вони були 
схожими на вулицю з одностороннім ру-
хом, «якою все рухається від початку – до 
кінця, від народження – до смерті». Твори 
сербського письменника протистоять цій 
сумній передбачуваності людського існу-
вання і дозволяють перебороти її у про-
сторах літератури. Там, де перебуває тепер 
Мілорад Павич.

Алла ТАТАРЕНКО

Останній візантієць, 
перший письменник ХХІ століття
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Іван МАЛЮТА

Про звуковий образ держави
Литовські вчені 
дослідили, що карта 
електромагнітних 
полів території їхньої 
держави накладається 
на карту литовських 
діалектів з точністю 
до одного кілометра

Учені стверджують, що кліма-
тичні умови, неповторні навко-
лишні ландшафти, особливості 
рослинного і тваринного світу, 
гравітаційного та магнітних по-
лів, геохімія – все це певним чи-
ном впливає на фізичні та пси-
хічні властивості етносу, його 

соціотип, мову, традиції, мелос. 
І чим глибший родовід має лю-
дина, тим природніше почува-
ється на своїй батьківщині, має 
більшу життєву енергію.
Звукова мова відіграє над-

звичайно важливу роль – ще 
не зовсім пізнану й усвідомле-
ну. І тому дуже важливо дбати 
про звуковий образ держави.
Різні звуки викликають нео-

днакові асоціації. Зокрема, як 
«погані» звуки опитувані на-
зивали х, ш, ж, ц, ф, як грубі – 
д, б, г, ж, як ніжний – л. 
Зі школи знаємо, що в україн-

ській літературній мові є 6 го-

лосних звуків і 32 приголосні. 
Але не кожний задумається 
над тим, що частота вживання 
голосних надзвичайно велика. 
Якщо у фонетичній системі го-
лосні становлять всього 15,8%, 
то в живому мовленні ця кіль-
кість інша – майже 42%.
За спостереженнями дослід-

ників, серед голосних най-
більшу частоту вживання має 
звук [а], далі йдуть – в поряд-
ку зменшення частотності – 
[о], [і], [и], [е], [у]. Олександр 
Потебня, наприклад, окремі 
звуки пов’язував із почуттє-
вою сферою людини; [а] для 

нього – загальний вияв рівно-
мірного, тихого, ясного почут-
тя, спокійного спостереження, 
але одночасно й подиву; [у] 
– прагнення суб’єкта віддали-
ти від себе предмет, вияв по-
чуття протидії, страху тощо; [і] 
– вияв любові, прагнення на-
близити до себе предмет, до-
бре його сприйняти. Сучасні 
дослідники доходять подібних 
висновків.

Олександра СЕРБЕНСЬКА,
професор Львівського 

національного університету
імені Івана Франка

Їдеш ескалатором у метро
і чуєш приблизно таке:
«Для попередження псування одягу, 
травмування пасажирів 
(ще донедавна було на останньому 
місці. – А.Т.), поломки ескалатора 
не заходьте за жовту обмежувальну 
лінію, нанесену на його сходинках»

Половина слів калькованих, поло-
вина – непотрібних. Навіщо жу-
вати оту розме-жувальну лінію, 
навіщо казати, що її нанесено? 

Не переступайте жовту лінію (або ще кра-
ще межу, гарне ж слово) на сходах ескала-
тора – та й по всьому. А оте попередження 
(замість запобігання) особливо зворуш-
ливо звучить на вустах депутатів: мовляв, 
шановна злочинність, попереджуємо... 
Щодня, щогодини чуємо в мобільниках: 
«Ваш абонент знаходиться поза зоною».
І такі «шедеври» – на кожному кроці, я 

вже не раз писав про наші наукові перли, 
але особливо тривожні – «художні».
Із конкурсу «Золотий лелека»-2009 

(а це твори для дітей різних вікових катего-
рій, імена авторів не розкриваю, даю псев-
доніми).
Харків’янка. Повість-казка «Меч і 
флейта». У ліжка – її ніжки (у нас воно 
середнього роду); слідує думці, замість 
іти, стежити за нею; клішнями за-
мість клешнями; нібито треба разом, 
недарма й небагато (мало) – теж; не 
одна із дверей, а одні; не  уповзаємо, а 
відповзаємо; не убирають, а прибира-
ють; замість розповсюджується ліпше 
поширюється; у множині і павутин-
ня, а не павутина; не ворочався, а кру-

тився; не куди ні подивись, а куди нe; не 
тряхнула, а струснула; в однині не до-
лонь, а долоня; не налокітник (хоч наша 
славна «Рута» й пропускає таку форму), а 
налікотник (бо ж від лікоть).
Марина Василенко. Повість «Таєм-
ниця скрижалей». Не слідкував (це суто 
фізично), а стежив за кожним словом; 
не зувсебіч, а зусібіч; не тато (кличний), 
а тату; не так як, а оскільки, через 
те, що, а найпростіше – бо; і щоденні бо-
лючі шпичаки – дійсно та знаходилися.
Варфоломій Кнурець. Повість «Ме-
теорит». Гарна, цікава річ, але... Знов 
одна нога – й інша (ніби в іншої люди-
ни). Так само й береги – на тому бере-
зі, а не на іншому (уявіть: «А на іншому 
боці / Там живе Марічка»). Мати здиву-
валася не менше мого – не менш, ніж 
я; не далі, як учора; враз згадав (како-
фонічний збіг двох з, тож ліпше, напри-
клад, умить згадав); зрадив своїй зви-
чці – треба свою звичку; чухалося укр. 
не те, що рос. чесалось, у нас воно свер-
біло; в крайньому випадку – разі; від-

правляючись – вирушаючи; кочівник 
– ліпше кочовик, кочівний – кочовий; 
на самому цікавому місці розбудили – 
на найцікавішому; з-за бугра – гор-
ба; не чисельним, а численним (те, що 
рос. многочисленный); розташовували 
їх колом навколо місця стоянки – зайві 
слова, ліпше – розташовували їх нав-
коло стійбища; і слід прохолов здерто 
з и след простыл, а можна ж було, напри-
клад, накивав п’ятами, де й дівся, 
здимів...
Олена Осінь. «Королева Дощу», «Іс-
торії, розказані Рожевим Зайцем», 
«В’язочка казок». Дидактики аж заба-
гато, відверте моралізаторство. І раптом 
герої дивляться мультфільм про Тома і 
Джері. Як апофеоз духовності чи що? Ду-
лися один на одного він і вона, треба одне 
на одного; всесвітня павутина – паву-
тиння. Лист ліпше відсилати, надси-
лати, а не відправляти (хоча цей кан-
целярит, дякувати поштовикам, уже не 
вирвеш із конвертів); і зарості будяків – 
дійсно.
Соломія Солом’яна. Повість «Приго-
ди звичайного хлопчика у незвичай-
ному місті». Песик бігав по луку – це 
як? – по цибулі (на кшталт «Геракл на-
тягував цибулю») чи по луці?; знову від-
правляється, прослідкувати (просте-
жити), він ставав веселіше і веселіше 
(веселішим, бо ж він, а не воно); відріз-
няються замість вирізняються, втра-
чаємо час – гаємо.
Тато Йван. Повість-гра «Хто боїть-
ся Зайчиків». Твір для родини, дотеп-
ний, ментальний, у міру повчальний. Пер-
ше місце однозначно (так воно й сталося, 
а татом був, як виявилось, Іван Андрусяк). 
Мова майже бездоганна. Вірші для дітей 
чудові. Характери, ситуації – все наше. 
Може, варто трохи змінити прізвище го-
ловного героя Дибала (бо ж одразу пере-
крутять), то хай би був Дибайло і, відповід-
но, Дибайлиха, Дибайлик і т. д.

Про мовні хворощі ПОРАДИ СВЯТОСЛАВА 
КАРАВАНСЬКОГО

Художній твір – цар-
ство живої мови. І вклю-
чати в художню розпо-
відь протокольні вирази 
та протокольний стиль 
– приректи свій твір на 
забуття.

Пише класик минулої 
епохи: «Він працює у рит-
мі пісні,... в залежності 
від настрою». Класик 
взорувався на пошире-
ний в офіційному росій-
ському вжитку зворот 
в зависимости от. Цей 

зворот у значенні прийменника поширився в росі-
ян, бо це була єдина наявна у російській мові сло-
весна композиція, що відповідала нашому зворо-
ту у значенні прийменника залежно від. Тобто, не 
було вибору. Інакше годі сказати. Наша ж мова на цей 
випадок має короткий синонім задовгого виразу: за-
лежно від. Уживши цю форму, класик міг би «роз-
протоколити» свою мову і не прирікати ї ї на забуття: 
«Він працює у ритмі пісні,... залежно від настрою».

Але жива мова знає ще коротшу форму, яку можна 
вжити замість у залежності від. Наприклад, питаю-
чи хліборобів про початок жнив чи косовиці, можна 
почути: «Це як до погоди».

Тоді й пасаж класика можна висловити дуже корот-
ко: «Він працює у ритмі пісні,... як до настрою».

НІ ТІ, НІ ІНШІ чи НІ ТІ, НІ ДРУГІ?
Хоч займенник інший дуже поширений у нашій 

мові, це не виключає права на існування його кон-
куренту й побратиму – займеннику другий. Згадай-
мо відоме ще з дитячих літ: «І сам не гам, і другому 
не дам!» або з літератури: «Мортхо... читав одному 
одне, іншому друге...» (І. Чендей).

Деякі ж автори – по-своєму розуміючи поняття 
чистоти мови – «затинаються» (зациклюються) на 
певних мовних забобонах і визнають слово другий 
лише як числівника, хоч воно має всі властивості та-
кож і займенника. Наслідком цього з’являються дру-
ком такі перли: «Одні були за, інші – проти. Одні ка-
зали одне, інші – інше».

Звучить кепсько? Правда ж? А через що? Через дис-
кримінацію слова другий.

ТИХЕНЬКО ЗАЙДЕМ ТИ І Я чи ТИХЕНЬКО ЗАЙДЕШ 
ТИ І Я?

Жива мова не завжди йде в парі з «академічною» 
логікою, бо має свою логіку, підпорядковану мовно-
му смакові та легкомовності. Згідно з цією живомов-
ною логікою ми говоримо: «Я з дітьми пішов на річ-
ку». Логіка тут та, що мову мовлю Я, описуючи свою 
дію, то й дієслово узгоджую із собою: «Я пішов», бо 
я міг би сказати й так: «Я пішов з дітьми на річку». 
«Академічна» ж логіка моє перше речення переро-
бить так: «Я з дітьми пішли на річку». У даному разі 
така переробка не шкодить. Але в інших випадках 
граматично правильні фрази віддають штучніс-
тю або академічною дистильованістю. А такий 
стиль не завжди сприяє успіхові художнього твору. 
Радше навпаки, шкодить. 

ДВА РАЗИ ПО ДВА, ДВІЧІ ПО ДВА, чи ДВА ПО 
ДВА?

«Два рази по два – цитує автор таблицю множен-
ня – дорівнює чотирьом». У цій цитаті аж два слова-
паразити: 1. рази та 2. дорівнює. Бо ж досить ска-
зати «Два по два – чотири». Аналогічно «Сім раз по 
вісім – дорівнює п’ятдесяти шести» можна спрости-
ти й полегшити вимову, сказавши «Сім по вісім – 
п’ятдесят шість».

Анатолій ТКАЧЕНКО,
доктор філологічних наук, 
професор Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка
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Алла ЧЕРДИНЦЕВА

Таємниці планети 51
В український прокат 
вийшла анімаційна 
комедія «Планета 51»
від автора «Шрека»
Джо Стилмана, озвучена... 
українськими дітьми!

Планета 51 – пречудове 
місце. Там, у мирі та 
злагоді, в обстановці, 
що дуже нагадує «зо-

лоті» 1950-ті у США, живуть 
та радіють кожному дню сим-
патичні «зелені чоловічки». 
Вони, до речі, досить схожі на 
знаменитого Шрека – навіть 
ріжки-антени є! (З того не до-
водиться дивуватися, адже 
героїв нового хіта світового 
прокату вартістю 70 млн дола-
рів, який зняв режисер Хорхе 
Бланко, теж вигадав сценарист 
найкасовішої кіноказки сучас-
ності).
Здається, єдине, що по-справ-

жньому тривожить «зеленень-
ких», – нашестя інопланетян, 
про яке попереджає найпопу-
лярніше місцеве кіно, та, на 
додачу, комікси. От з’являться 
«чужі» на пречудовій планет-
ці і знищать її, а населення за-
хоплять у полон! Разом із усі-
ма цього жахається й 16-річний 
Лем. Він тільки-но влаштував-
ся на престижну роботу до пла-
нетарію. Покохав симпатичну, 
ніжно-смарагдову сусідку Ніру. 
Не до боротьби із нашестям, що 
не кажи... 
Проте саме Лем у «інопланет-

ників», якщо відверто, не вірить 
– на відміну від місцевих дітей 
та навіть свого ж товариша-
продавця коміксів. Адже, як 
юнак-учений, він чітко знає: 
життя в інших світах немає, бо 
й зірок у космосі – не більш ніж 
сотня, отже, ніде взятися «іно-
планетникам»...

Події починають розгортати-
ся швидко, коли одного чудо-
вого дня на Планету 51 – прямо 
на подвір’я Лема! – сідає справ-
жнісінький інопланетний ко-
рабель. А звідти, з американ-
ським прапором у кінцівках, 
виходить... чудовисько, немов 
із місцевого фільму жахів! Ве-
летень у захисному споряджен-
ні із нашивками NASA– капітан 
Чарльз «Чак» Бейкер – бачить 
зелене, з кумедними ріжками 
населення містечка й... з пере-
ляку тікає городами! Наляка-
на «фільмами жахів», на нього 
розпочинає полювання місце-
ва армія під орудою генерала 
Грохата. (До речі, виявляєть-
ся, вояки й справді ховали від 
зеленошкірої громадськості 
свідоцтва «позаземного» жит-
тя на таємничій Базі 9). Міс-
цевий «навіжений вчений» 
навіть хоче розтяти земляни-

нові мозок, нібито у наукових 
цілях... А допомагає добро-
му здорованю-американцеві 
вижити та полетіти додому 
– звісно, Лем, разом із друзя-
ми і місцевими зелененькими 
підлітками-хіпі.

«Планета 51» – чудовий пов-
нометражний мультфільм для 
перегляду всією родиною. Про-
те, чи не найпривабливіше у 
ньому – це саме український ду-
бляж. Адже, вперше в історії віт-
чизняного кінопрокату новітніх 
часів, свої голоси головним ге-
роям стрічки «позичили» не 
тільки зірки шоу-бізу (в дано-
му випадку співачка Лілу та ді-
джей Паша). «Мультяшних» 
дітей озвучили самі діти. Задля 
цього прокатник, кінокомпанія 
«Аврора Фільм», ще у жовтні 
2009 оголосив всеукраїнський 
конкурс: аудіофайли із запи-
сами своєї малечі батьки зі всі-

єї України мали змогу надісла-
ти на розгляд журі Інтернетом. 
Із 150 претендентів зрештою 
були обрані двійка найкращих. 
Отже, нові улюблені персонажі 
українських дітлахів розмовля-
ють, як восьмирічна полтавка 
Валерія Банникова та семиріч-
ний киянин Сашко Булгак.
Від «звичайних» дітей пере-

можці конкурсу відрізняються 
хіба що незаперечним сценічним 
хистом. Красуня Лера, що вчить-
ся у 3-му класі середньої школи 
№ 2 міста Полтави, аж 4-й клас 
полтавської Малої академії мис-
тецтв, грає у театрі «Екстрим», а 
ще... веде дитячу телепрограму 
на обласному телебаченні. Саш-
ко – учень другого класу школи-
дитсадка «Русанівка», захоплю-
ється бальними танцями, грає у 
народному театрі-студії «Гармо-
нія» та... запам’ятався багатьом 
завдяки участі у конкурсі «Краї-
на має таланти».
Безперечно, участь у кінопро-

екті – не остання перемога тала-
новитих хлопчика й дівчинки, 
– оцінили професійну роботу ді-
тлахів усі дорослі їхні колеги під 
час вручення перед прем’єрою 
«Планети 51» почесних призів. 
(На сцені столичного кінотеа-
тру «Україна» Сашкові та Лері, 
окрім цінних подарунків, вру-
чили пам’ятні статуетки, схожі 
на «Оскарів»). Додамо, що не-
бачену ще в Україні ініціати-
ву прокатників із влаштування 
конкурсу на участь в україно-
мовній «озвучці» підтримала 
Державна служба кінематогра-
фії Міністерства культури і ту-
ризму України. 

Алла ЧЕРДИНЦЕВА

  КАЗКА НА ПІВТОРА МІЛЬЙОНА
У Києві, як і планувалося ще на початку минулого 

місяця (але епідемія грипу стала на заваді), презен-
товано нову стрічку режисера Кіри Муратової «Ме-
лодія для шарманки». Вперше фільм ще в червні 
2009 року побачили глядачі та експерти основного 
конкурсу 31-го Московського міжнародного кіно-
фестивалю, на якому він зрештою отримав кілька 
призів. Натомість кошти, зібрані від прокату цієї 
«різдвяної казки» з Ренатою Литвиновою, Олегом 
Табаковим, Ніною Руслановою, Георгієм Делієвим, 
– а саме так цю історію вже назвали критики, – в 
Україні будуть спрямовані на допомогу центрам, що 
виховують дітей вулиці. Бюджет «Мелодії для шар-
манки» склав 1,5 млн доларів. На київську прем’єру 
завітала Рената Литвинова.

Перша назва фільму – «Голод. Холод. Дві сирітки». 
Думки глядачів та експертів розділилися. Більшість 
уважає стрічку «складною» й «трагічною». Інші – й, 
головне, сама режисер Кіра Муратова, кажуть, що 
фільм «дуже простий». Немає сумнівів у тому, що 
йдеться у «Шарманці» про вічні цінності.

  ГОЛОД. ХОЛОД. ДВІ СИРІТКИ
– Я, як хірург. Уявляєте, він ріже: «Який жах! Я ж його 

розрізав! Йому може бути боляче!» Але він абсолютно 
холодно й спокійно ріже, як клейонку. І чим холодні-
ше він це робить, тим кращий результат, – зазначила 
на передпрем’єрній прес-конференції пані Муратова. 
Що ж, цього разу її «хірургічного втручання» зазна-
ла наболіла для сучасного світу, а надто й вітчизня-
них міст, проблема людського відчудження, холоду 
сердець. За сюжетом, напередодні Різдва з дитячо-
го притулку тікають маленькі братик із сестричкою: 
не хочуть, щоб їх розлучали. Без грошей й навіть не 
знаючи адреси, вони прямують до великого міста 
(судячи з побаченого на екрані, це Київ, але мега-
поліс у кінопритчі Муратової залишається неназва-
ним). Десь там живе тато – він, сподіваються сирітки, 
обов’язково візьме їх до себе... Розпочавшись із сим-
волічного епізоду, коли на брудній підлозі електрич-
ки втікачі знаходять листівку з зображенням побиття 
немовлят царем Іродом, подорож перетворюється на 
блукання завулками душ, адже жоден дорослий про-
тягом фільму так і не поцікавиться, чому двоє змерз-
лих, зголоднілих малюків одні на засніженій вулиці? 
Хтось сварить хлопчика та дівчинку, хтось виганяє їх 
із теплого під’їзду... Хепі-енду в різдвяної казки, дія 
якої триває лише одну добу, нема, як, зрештою, вона 
відсутня й в інших фільмах Муратової. Батько – ву-
личний скрипаль – не очікує на появу малих гостей, 
отже, рідні душі так і не зустрічаються у холодному, 
засніженому світі...

Сумну казку Муратової вже порівнюють із Андер-
сеном (який справді написав «Хлопчика у Христа на 
ялинці» та «Дівчинку із сірниками»). А глядачі, до-
сидівши у кінозалі до фінальних титрів, плачуть вго-
лос. Не будьте байдужими, добре?.. І тоді на Різдво, 
цілий рік поспіль, світ не буде холодним, немов сніг 
на бруківці столиці.
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Понад місяць тому 
журналісти «КіЖ»
та працівники Газетно-
журнального видавництва 
Міністерства культури 
і туризму проводжали 
відомого кінорежисера 
Михайла Іллєнка у 
кругосвітню вітрильну 
експедицію («КіЖ» № 45)

Як далеко від Києва за-
раз знаходиться ві-
трильник «Купава», як 
самопочуття команди?

І взагалі – як їм живеться без 
пічки та обігрівача. Адже хо-
лодні вітри та морози вже на-
ступають на «Купаву» та її ко-
манду. З борта вітрильника 
Михайло Іллєнко відповів те-
лефоном на запитання, які так 
хвилюють усіх, хто вболіває за 
успіх кругосвітньої експедиції.
Упродовж другої декади лис-

топада вітрильник успішно 
подолав покриту туманами 
акваторію Дніпра. Йшов пере-
важно на дизелі, аби якомога 
швидше минути шлюзи усіх 
шести Дніпровських ГЕС, що 

після проходу яхти буквально 
відразу ж закривалися до на-
ступної весни. 
Першу зупинку команда «Ку-

пави» здійснила у яхтклубі міс-
та Каховки, де члени екіпажу 
змогли перепочити, відвіда-
ти сауну, купити свіжі овочі та 
фрукти, заправитися прісною 
водою, дизпаливом, запакувати 
продукти у спеціальні ящики. 
Прохід осіннім Дніпром та 

запланована стоянка у Кахов-
ці дали змогу прискіпливіше 
оцінити роботу усіх механіз-
мів яхти, її «автопілота», ві-
трогенератора, радіостанцій, 
навігаційних систем, виявити 
й усунути певні прорахунки, і, 
зокрема, критичніше оглянути 
речі. Наприклад, у яхті вияви-
лося чимало предметів, що за-
ймали і без того тісний простір. 
У результаті «ревізії» чотири 
мішки подарунків, вручених 
команді у день відправлення з 
Київського яхт-клубу, вияви-
лися зайвими – їх довелося від-
правити додому.
А от місце, що вивільнилося, 

зайняли сто банок тушонки, які 

щиро презентували яхт смени із 
Запоріжжя, коли «Купава» ми-
нула Дніпрогес. Ще стало зро-
зуміло, що о такій холодній порі 
без шкоди для здоров’я немож-
ливо дійти до теплих широт, а 
згодом і до Антарктиди, без піч-
ки, якою обігріваються у холод-
ні ночі водії-далекобійники. 
Такий мало габаритний й ефек-

тивний обігрівач було встанов-
лено й успішно випробувано.
У ці дні яхта знаходиться 

у Херсоні й готується йти до 
Очакова, де має пройти мит-
ний контроль перед виходом у 
Чорне море.

На зв’язку з вітрильником 
був Сергій МАРЧЕНКО

щоденник редакції

«Купава» прямує до Чорного моря

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ
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Культуров Іван Петрович

м. Київ, вул. Хрещатик, 16

Передплата на газету «Культура і життя» на рік 135,00

8 (044) 555 55 55

0   1   0   0   1

Культуров Іван Петрович

м. Київ, вул. Хрещатик, 16

Передплата на газету «Культура і життя» на рік 135,00

8 (044) 555 55 55

0   1   0   0  1

сто тридцять п’ять гривень

сто тридцять п’ять гривень

У відділенні будь-якого 
банку України заповніть 

квитанцію 
(за поданим зразком) 

та сплатіть ї ї. 
Після цього 

зателефонуйте 
у відділ передплати 

видавництва 
(8 044 201 65 23)

для підтвердження 
платежу.

Вартість оформлення 
редакційної передплати:

на 3 місяці – 35,00 грн.
на 6 місяців – 68,00 грн.

на рік – 135,00 грн.

Також триває передплата 
на газету 

«Культура і життя» 
в усіх відділеннях 

поштового зв’язку.

редактор рубрики 
Орест КОГУТ

«КіЖ» – генеральний
інформаційний партнер кругосвітки
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далі буде
редактор рубрики 

Алла ЧЕРДИНЦЕВА

На наших теренах 
сюрреалізм асоціюється 
чи не виключно з 
іменем Сальвадора 
Далі. Це – помилка! 
Одним із «батьків» 
цієї художньої течії та 
сучасного мистецтва 
взагалі був Макс Ернст. 
Отже, згадаємо генія

Ернст (Ernst) Макс, ні-
мецький живописець, 
графік, майстер кола-
жу і фроттажу, наро-

дився 2 квітня 1891, в Брюле, 
Німеччині. Він був другим із 
шести дітей Пилипа Ернста, 
вчителя школи для глухоні-
мих, і Луїзи Копп. Наприкінці 
життя Макс любив розповіда-
ти про те, що його батько дуже 
суворо дотримувався правил 
католицької моралі і всіма за-
собами прагнув прищепити їх 
своїм дітям. 
У школі Ернст вчився посе-

редньо. Від своїх однолітків 
відрізнявся хіба що надмір-
ною вразливістю та хвороб-
ливою уявою. З 1909 року він 
штудіював філософію в уні-
верситеті Бонна, але незаба-
ром залишив курс, аби цілком 
присвятити себе мистецтву. 
Ще під час навчання Ернст 
встиг ґрунтовно вивчити пси-
хологію і цікавився мисте-
цтвом психічно хворих. 
Перші роботи Макса були 

представлені 1912-го року в га-
лереї Фельдмана в Кельні. На 
виставці Sonderbund того ж 
року юнак познайомився з ро-
ботами Поля Сезанна, Едварда 
Мунка, Пабло Пікассо та Він-
сента ван Гога, які й вплинули 
на формування його творчих 
поглядів. 

1919 року Ернст створив свої 
перші колажі, і з Джохейннсом 
Барджелдом заснував рух кель-
нського дадаїзму; до них приєд-
налися Жан Арп та інші. 1921-го 
в Парижі відкрилася перша ви-
ставка робіт Ернста. На почат-
ку двадцятих років ХХ століття 
на запрошення Поля Елюара та 
Андре Бретона художник стає 
учасником руху фран цузьких 
сюрреалістів. На прикінці 1920 
року він із Міро створює деко-
рації до балетів Сергія Дягіле-
ва. 1930 року художник разом із 
Сальвадором Далі і Луїсом Бу-
нюелем працює над фільмом 
«Андалузький пес». 
У 1931 році в нью-йоркській 

галереї Джуліана Леві про-
йшла персональна виставка 
митця. Твори Ернста скла-
ли ядро виставки «Що таке 
сюрреалізм?», організованої 
1934-го в Цюріху, а у галереї 

дадаїзму та сюрреалізму Му-
зею сучасного мистецтва в 
Нью-Йорку в 1936 році була 
влаштована його грандіозна 
виставка під назвою «Фан-
тастичний живопис, дадаїзм і 
сюрреалізм». 

Коли у Німеччині до влади 
прийшли фашисти, творчість 
дадаїстів та сюрреалістів на 
батьківщині Ернста була затав-
рована як «дегенеративне мис-
тецтво». У 1937 році художник, 
мешкаючи у Парижі, написав 
картину «Ангел домівки», де 
змалював монстра, що втілює 
фашизм. На початку Другої сві-
тової війни Ернста інтернува-
ли як громадянина держави, 
ворожої до Франції. Через два 
роки він виїхав до США з Пеггі 
Гуггенхайм, із якою одружився 
на початку 1942-го. До Франції 
знов повернувся 1953-го із но-
вою дружиною – художницею-
сюрреалісткою Дороті Таннінг. 
(У США його роботи не мали 
великого успіху).
Ернст отримав головний 

приз за оформлення бієнале у 

Венеції в 1954-му, а 1975 року 
музей Соломона Р. Гуггенхай-
ма представив практично по-
вну ретроспективу його робіт. 
Помер художник 1 квітня 1976 
року в Парижі.

Макс Ернст: 
від дадаїзму до сюрреалізму

 ДЕ НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:
Студенти, старшокласники мають змогу 

безкоштовно отримати примірник газети у 

кінотеатрах «Одеса-Кіно» (бульвар Перова, 36) 

та «Київ» (вул. Велика Васильківська, 19).

 І це ще не все. 

При купівлі будь-якої україномовної

книжки у книгарнях Києва –
«Книжковий Супермаркет»: 

 просп. Московський, 6 (М «Петрівка» поряд 

з «Мегамаркетом»); вул. Будівельників, 4 

(Ленінградська площа); вул. Луначарського, 10 

(М «Лівобережна» поряд з  ТЦ «Комод»);  вул. 

Межигірська, 3/7 (М «Контрактова площа»); 

пр. Повітрофлотський, 33/2; вул. Фрунзе, 166;

 вул. Тимошенка, 13а (М «Мінська»); вул. Нижній 

Вал, 37/20 (М «Контрактова площа»).

 І це ще не все. 

Нас читають відвідувачі мережі 

найкультурніших ресторанів Києва – 

«Піца Челентано», «Картопляна хата» 

та «Япі», арт-кафе «Антресоль»,

апетит-кафе «Чайкоф»
У готелях «Premier Palace», «Opera»
 У літаках авіаційної компанії WINDROSE
У «Туристичному інформаційному центрі» 

(Хрещатик, 2)

Наші постійні партнери:
 Посольство Японії в Україні

 Французький культурний центр

 Британська Рада в Україні

 Німецький культурний центр 

«Ґете-Інститут в Україні»

 Польський інститут у Києві

 Чеський центр

ПРОЕКТ ПІДТРИМУЄТЬСЯ 
готелем «Хаят Рідженсі Київ»

ВИ МОЖЕТЕ КУПИТИ НАШУ ГАЗЕТУ У КІОСКАХ АГЕНТСТВА СОЮЗДРУК СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

ЗАСНОВНИКИ: Міністерство культури і туризму України, 
Український комітет профспілки працівників культури, редакція газети

ВИДАВЕЦЬ: ДП «Газетно-журнальне видавництво Міністерства 
культури і туризму України». Директор Віталій САТАРЕНКО

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Анатолій СЄРИКОВ 

ВИДАВНИЧА РАДА:  Володимир БУРБАН, Ольга ГОЛИНСЬКА, 
Валерій ГРИЦЕНКО (арт директор), Антоніна ЖИХОРСЬКА (вчений секретар), 
Іван МАЛЮТА, Орест КОГУТ (заступник голови), Володимир ОНИЩЕНКО, 
Алла ПІДЛУЖНА, Наталя ПОТУШНЯК, Віталій САТАРЕНКО, 
Анатолій СЄРИКОВ (голова ради), Анатолій СИТНИК, Людмила ЧЕЧЕЛЬ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1

ТЕЛЕФОН: 201-66-55 (багатоканальний), ФАКС: 201-66-54

E-mail: cultzhyttya@ukr.net

СВІДОЦТВО про державну реєстрацію КВ №1026 від 26.10.1994

ДРУК: ТОВ «Мега-Поліграф» 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1

За достовірність інформації відповідальність несуть автори і рекламодавці. 

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з позицією тижневика.

Редакція зберігає за собою право редагувати, скорочувати надіслані 

матеріали та змінювати їхні назви.

При використанні матеріалів посилання обов’язкове.

Наклад 10 000 

ЦІНА ДОГОВІРНА  ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60969

КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ.  Всеукраїнський культурологічний тижневик. Виходить із 7 жовтня 1923 року
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