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Дорогі друзі!
Щиро вітаю Вас 

з нагоди свята Песах!

Це свято відзначає
духовну свободу

єврейського народу та
фізичне звільнення з
неволі.

Це свято найваж-
ливіше для народу Із-
раїлю, тому що воно є
днем народження нації.
Щасливого й радісного
свята всім Вам!

Елеонора Гройсман
Президент Української незалежної 
ради єврейських жінок
В цьому році євреї всього світу святкують
Песах з 30.03.2010 по 06.04. 2010

Рабочая встреча Президента
УНСЕЖ с региональными

представителями

28марта состоялась рабочая встреча в рамках проекта “Евреи Украины”,
в которой приняли участие члены Украинского независимого совета

еврейских женщин (УНСЕЖ) из региональных представительств УНСЕЖ,
действующих в Киевской и Черкасской областях.
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Шановні співвітчизники!
Щиро вітаю з нагоди Песаху – одного з найбільших свят 

єврейського народу. Песах утверджує віру й примножує надію на
милість Творця, символізує весну, оновлення природи, очіку-
вання і сподівання на щось особливе й радісне.    

Бажаю здоров’я, щастя, миру та добра.

Веселих вам і радісних свят!

Віктор ЯНУКОВИЧ

Программа рабочей встречи включала в себя презентацию и ознакомление с книгой «Энциклопедия Холокоста на терри-
тории СССР». Знакомство с документальной энциклопедией проводила Гройсман Элеонора Наумовна. Она поделилась с соб-
равшимися информацией, полученной в Берлине на конференции «Уроки второй мировой войны и холокоста». Где она
присутствовала в составе делегации от Украины.

На международной конференции доклад о книге делал руководитель проекта и главный редактор Энциклопедии, сопред-
седатель Центра «Холокост» д-р Илья Альтман.

Он лично передал книгу с дарственной надписью для Украинского независимого совета еврейских женщин.
Издание стало результатом масштабного проекта российского Научно-просветительного Центра «Холокост», осуществлен-

ного при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, Клеймс конференс, Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства (ВКРЕ), Российского Еврейского Конгресса, ДЖОЙНТ. Книга вышла в ведущем российском издательстве РОС-
СПЭН. В состав редколлегии (ее почетные сопредседатели – лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель и покойный зна-
менитый «охотник за нацистами» Симон Визенталь) вошли известные ученые из США, Израиля, Германии, Польши, Швеции. 

Подготовка издания велась с 2004 года. Статьи представили около 100 авторов из 12 государств; были использованы до-
кументы 70 крупнейших российских и зарубежных архивов.

Энциклопедия рассказывает о всех населенных пунктах на оккупированных территориях республик Советского Союза
(Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва и Эстония) в границах на 22 июня 1941г., где было уничтожено более
100 евреев, либо созданы гетто. Она содержит также несколько сот тематических статей, в том числе – о роли Красной Армии
в освобождении гетто (с декабря 1941г.) и лагерей смерти; вкладе советских евреев в Победу; подвиге людей разных нацио-
нальностей, спасавших евреях; роли коллаборационистов в Холокосте. 

Собравшиеся получили материалы данной книги, относящиеся к территории, на которой они осуществляют свою деятель-
ность.

Перед представителями Киевского и Черкасского территориальных представительств УНСЕЖ были поставлены задачи
о продолжении сбора материалов, относящихся к трагедии Холокоста и вопросам еврейского культурного наследия в целом.

В сферу исследований и сбора информации входят: заброшенные, или необозначенные еврейские захоронения, места рас-
стрела евреев в годы оккупации, культовые сооружения, а также исторические памятники, рассказывающие об истории жизни
еврейского народа. Опросы очевидцев и сбор свидетельских показаний. Взаимодействие с органами местной власти в вопросах
получения архивных документов, сотрудничество с музеями и местными еврейскими общинами.



18 березня вібулося засідання
"круглого столу" на тему:
"Конвенція ООН про права

інвалідів: міжнародні
зобов`язання та соціально-
правова відповідальність

держави"

Організатор: Інститут законодавства Верховної Ради Ук-
раїни спільно з парламентським Комітетом у справах пен-

сіонерів, ветеранів та інвалідів, проектом Програми розвитку
ООН, Міжнародної організації праці та Державного центру
зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом
забезпечення доступу до зайнятості».

До участі у засіданні були запрошені представники парла-
ментських комітетів, Секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, міністерств, Київської міської дер-
жавної адміністрації, громадських і міжнародних організацій,
посольств зарубіж-
них країн.

Від Україн-
ської незалежної
ради єврейських
жінок в засіданні
круглого столу
брали участь
Гройсман Елео-
нора та Токар
Олександр. 

Були представ-
ники організацій ін-
валідів, які розпо-
віли про свої про-
блеми представни-
кам державних
установ і відомств.

Елеонора Гройс-
ман поставила пи-
тання про необхід-
ність удоскона-
лення правової бази

щодо недоношених дітей з дуже малою вагою при народженні.
Завдяки сучасним методам реанімації ці діти виживають. Але
потім мають численні проблеми зі здоров’ям. Вони можуть
слабо чути, мати вади зору, а також в подальшому в них часто
виявляється дитячий церебральний параліч. Всі проблеми цих
дітей лягають на плечі їх батьків. А коштує лікування дуже до-
рого. Тому, якщо держава береться спасати життя таких дітей,
треба й піклуватися про їх здоров’я в подальшому.
Присутні прийшли до висновків про необхідність зміни зако-
нодавчих норм та реальних механізмів виконання Конвенції
про права інвадідів.
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Питання законодавчого
забезпечення і практики

захисту дітей від насильства
обговорено під час "круглого

столу", організованого
Комітетом з питань сім'ї,

молодіжної політики, спорту та
туризму

На захід були запрошені представники громадських та
міжнародних організацій. Від Української незалежної

ради єврейських жінок( УНРЄЖ) були присутні Президент
УНРЄЖ Гройсман Елеонора Наумівна та директор Центру
по боротьбі з насильством і торгівлею жінками та дітьми при
УНРЄЖ Токар Олександр Захарович.

Відкриваючи захід, голова Комітету Павло Костенко за-
значив, що Вер-
ховна Рада вже
прийняла низку
законів щодо за-
хисту дітей від
фізичного та пси-
хічного насиль-
ства, жорстокого
поводження з
дітьми, експлуа-
тації, в тому числі
сексуальної. Зок-
рема, з метою по-
силення соціального і правового захисту дитинства 5 березня
2009 року, було ухвалено Закон "Про Загальнодержавну про-
граму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року". На засі-
данні зазначалося, що значну увагу в документі відведено за-
хисту прав дітей різних категорій, запобіганню соціального
сирітства, подоланню бездоглядності та безпритульності
серед дітей, боротьбі з використанням дитячої праці, торгів-
лею дітьми, сексуальною експлуатацією, іншими формами
жорстокого поводження з ними.

Крім цього, у Верховній Раді готується до ратифікації
Конвенція Ради Європи № 201 про захист дітей від сексуаль-
ної експлуатації та сексуального розбещення. Ратифікація
цього документу, на думку народних депутатів, сприятиме
створенню ефективного механізму боротьби з сексуальною
експлуатацією дітей, зокрема дитячою порнографією і про-
ституцією, та іншими формами сексуального розбещення
дітей.

Учасники "круглого столу" також зазначили, що Україна
- одна з 25 країн світу, які повністю заборонили на законо-
давчому рівні насильство над дітьми в будь-яких проявах.

Однак, за словами виступаючих, проблема насильства
над дітьми залишається актуальною для України. Тому, на-
голосили члени Комітету, вкрай важливою сьогодні є думка
фахівців щодо низки питань відповідної проблематики, а
саме: конкретних кроків з виконання Загальнодержавної
програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року"; створення
дієвого механізму виявлення та реагування на випадки на-
сильства над дітьми; аналізу необхідних законодавчих змін
з огляду на перспективу ратифікації Конвенції Ради Європи
№ 201; практики захисту прав дитини; соціальної підтримки
дитини, яка зазнали насильства; можливостей захисту по-
терпілої дитини в судовому процесі.

Довгостроковий експерт Ради Європи Моніка Платек
зазначила, що в Україні є передові закони. Треба лише нала-
годити механізми їх застосування.
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Спірні питання у новій редакції Закону "Про застосування
амністії в Україні" та шляхи їх вирішення обговорено під час

круглого столу в Комітеті з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

Узаході взяли участь народні депутати, представники Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Державного
департаменту з питань виконання покарань, Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

Спілки адвокатів, провідні вчені, представники громадських організацій.
Від Української незалежної ради єврейських жінок були присутні Гройсман Елео-

нора та Токарь Олександр.
Голова Комітету зазначив, що сьогодні звільнення особи від кримінальної відпо-

відальності відбувається без визнання її судом винною у скоєнні злочину, тобто фак-
тично відсутня передбачена Конституцією і Кримінальним кодексом обов'язкова
форма державного засудження особи, що вчинила злочин. Тому прийняття таких за-
конів викликає справедливе обурення законослухняних громадян, які звертаються
до Комітету зі скаргами з цього питання.

В. Швець також нагадав, що Верховна Рада прийняла законопроект у першому чи-
танні. За нього проголосували представники майже всіх політичних сил, що свідчить
про актуальність проблеми і її законодавче розв'язання сприятиме розвитку демо-
кратії в Україні, гуманізації законодавства.

Заступник Генерального прокурора Віктор Кудрявцев повідомив, що Генеральна
прокуратура підтримує запропоновані зміни. За його словами, вони заслуговують на увагу, відповідають вимогам Конституції
України, чинному кримінальному законодавству.

Однак, чинне кримінальне законодавство, крім застосування амністії, передбачає
ще 28 видів звільнення від кримінальної відповідальності, котрі на рівні з амністією
мають однакову правову природу і досить широко застосовуються на практиці. Зок-
рема, це і каяття, і примирення з потерпілим, і взяття особи на поруки, і зміна обста-
новки тощо.

В. Кудрявцев зазначив, що необґрунтоване закриття кримінальних справ шкодить
боротьбі із злочинністю, дозволяє злочинцям уникнути покарання, обмежує права та
законні інтереси осіб та порушує принцип справедливості. За його словами, до вирі-
шення питання слід підходити комплексно.

Народний депутат Валерій Бевз зазначив, що у чинному законі багато протиріч,
які потребують виправлення. Головним, на його думку, є те, що акт амністії застосову-
ється в Україні як благодійний акт і перетворився на певну систему. В.Бевз вважає за
необхідне чітко розмежувати акт амністії і акт помилування.

Під час обговорення вони висловили низку зауважень і пропозицій, які будуть використані Комітетом під час підготовки
законопроекту.

Елеонора Гройсман, Президент Української незалежної ради єврейських жінок, поставила запитання щодо застосування
амністії у відношенні жінок.

Жінки важче ніж чоловіки витримують перебування в місцях позбавлення волі. Крім, того, вони майже повністю втрачають
зв’язки з рідними й близькими за час перебування в місцях відбування покарань. Жінки, що відбувають покарання, в більшості
дітородного віку. Й після виходу на волю по закінченню строку утримання за гратами, вони зовсім відірвані від соціума й дуже
уразливі. 

В. Швець відповів, що амністія до всіх засуджених застосовується однаково, без уваги на стать. Й нова редакція Закону
"Про застосування амністії в Україні" не передбачає ніяких пом’якшень стосовно жінок.

Під час підготовки проекту Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності проаналізував між-
народний досвід застосування амністії і з'ясував, що так як в Україні, амністія ніде не застосовується. 

Але не можна не зазначити,- вважає Елеонора Гройсман, що в нашому хворому суспільстві є набагато більше факторів, що
штовхають людей на злочин.А також не можна порівнювати умови, в яких знаходяться українські засуджені з умовами євро-
пейських місць позбавлення волі.

Юкіє Мокуо, Голова представництва Дитячого фонда ЮНІСЕФ в Україні розповіла, що проблема насильства над дітьми
- це проблема не тільки України, а й інших країн світу.

Христинова Ганна, кандидат юридичних наук, доповіла про Законодавство України з питань протидії сексуальному роз-
бещенню та сексуальній експлуатації дитини та шляхи його адаптації до вимог Конвенції Ради Європи №201

Стефанiв Надiя Степанiвна, Заступник Голови суду - голова судової палати Івано-Франківської області, розповіла про за-
стосування на практиці спеціальних кімнат для допиту дітей-свідків. Які допомагають захистити дитину й зменьшити психічне
травмування.

Середницька Алла Дмитрівна, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, розповіла
про покращення в роботі Міністерства освіти і науки щодо запобігання насильства в сім ї.

Костицький Василь Васильович, Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, наголосив,
що зараз суспільство потерпає від інформаційного насильства над дітьми. Телевізор та інтернет є джералами інформаційної
агресії. А всесвітня павутина педофілів листується з нашими дітьми по інтернету. 37 відсотків підлітків готові порушувати
закон. Також діти готові відтворювати насильство.

За підсумками "круглого столу" ухвалено рішення про створення робочої групи з метою підготовки відповідних змін до
чинного законодавства, які передбачали б удосконалення системи захисту дітей від насильства в Україні.
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3 березня відбулося перше
організаційне засідання 

Громадської ради керівників
освітніх програм всеукраїн-

ських громадських 
об’єднань національних 

меншин України

На першому засіданні були присутні
представники громадських обєд-

нань майже всіх національних меньшин
України. Від Культурно-освітнього цен-
тру при Українській незалежній раді єв-
рейських жінок були присутні три
особи: Гройсман Елеонора Наумівна,

Гройсман Наум Царикович, Токар Олек-
сандр Захарович.

Згідно положення про Громадську
раду керівників освітніх програм всеук-

раїнських громадських об’єднань націо-
нальних меншин України було обрано
керівні органи. Головою більшистю го-
лосів присутніх обрали А.І.Монастир-
ського.

Після чого він одразу зайняв місце
головуючого та почав виконовувати обо-
вязки Голови Ради.

Всі запрошені говорили про болючі
питання національної освіти саме їх
меньшини. Присутні сподіваються на
тісний взаємозвязок між кожною органі-
зацією національних меньшин та Мініс-
терством освіти і науки для покращення
ситуаціїї з освітою рідною мовою.

Але поки чітких напрямків роботи
не існує, так само, як і бюджету Мініс-
терства на нові програми та вдоскона-
лення існуючих.

2 березня відбулася робоча
зустріч Президента 

Української незалежної ради
єврейських жінок Елеонори

Гройсман з Віктором 
Олійником, доктором 

педагогічних наук, 
професором, ректором 
Центрального інституту 

післядипломної педагогічної
освіти АПН України, 
заступником голови 

Громадської Ради освітян 
і науковців (ГРОНУ)

Вході зустрічі обговорювалися пи-
тання співпраці Міжнародної ради

єврейських жінок та Громадської Ради
освітян і науковців заради покращення
рівня освіти та впровадження в Україні
освітніх програм міжнародного рівня. 

Сторони вирішували питання об-
міну досвідом та проведення міжнарод-
них семінарів для впровадження та
розвитку сучасних освітніх програм в
Україні.

Директором Культурно-
освітнього центру при 

Українській незалежній раді
єврейських жінок 

призначено Гройсман Наума
Цариковича

Гройсман Наум Царикович - директор
Регіональної недільної єврейської

школи ім. Шолом-Алейхема, вчитель з
40-річним досвідом роботи, який має
особисте досягнення – звання «Вчитель
року», нагороджений відзнаками Київ-
ського міського голови. 

Інформаційно-довідкові матеріали
щодо освіти національних меншин 
Сформована нормативна-правова база у
сфері міжнаціональних відносин та у
галузі освіти закладає надійне підґрунтя
для гармонійного поєднання інтересів
усіх громадян українського суспільства
та створення для них рівних умов для
участі у державотворчих процесах.

Згідно з Конституцією України (ст.
53) «громадянам, які належать до націо-

нальних меншин, відповідно до закону
гарантується право на навчання рідною
мовою чи на вивчення рідної мови у дер-
жавних і комунальних навчальних за-
кладах або через національні культурні
товариства».

Права громадян України – пред-
ставників всіх національностей, та га-
рантії цих прав зафіксовані у Декларації
про державний суверенітет України,
Конституції України, базовому Законі
України «Про національні меншини в
Україні», законах «Про мови в Україн-
ській РСР», «Про освіту», «Про друко-
вані засоби масової інформації», «Про
об’єднання громадян», «Про громадян-
ство» тощо.

Окрім того, законодавча база в ос-
вітній галузі щодо прав національних
меншин посилюється іншими законами
та нормативно-правовими документами:
«Про дошкільну освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну ос-
віту», «Про професійно-технічну ос-
віту», «Про вищу освіту» тощо.

Ці нормативні документи деклару-
ють, що громадяни України мають кон-
ституційне право на безкоштовну освіту
в усіх державних і комунальних на-
вчальних закладах, незалежно від статі,
раси, національності, соціального і май-
нового стану, роду та характеру занять,
світоглядних переконань, належності до
партій, ставлення до релігії, віроспові-
дання, стану здоров’я, місця проживання
та інших обставин.

Національне законодавство і прак-
тика регулювання етнонаціональних
процесів у всіх сферах діяльності сфор-
мовано нашою державою відповідно до
міжнародних норм та рекомендацій, ви-
кладених у Загальній декларації прав
людини, Рамковій конвенції Ради Єв-

Елеонора Гройсман, завідувач сектору
сприяння освіті рідною мовою Міністер-
ства освіти і науки України Юрій Коно-
ненко і Наум Гройсман
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ропи про захист національних меншин,
Європейській хартії регіональних мов
або мов меншин, Гаазьких рекоменда-
ціях Верховного Комісара ОБСЄ щодо
прав національних меншин на освіту та
інших документах.

В Киеве прошла граждан-
ская панехида по погибшим

в Куреневской трагедии

Члены Украинского независимого со-
вета еврейских женщин принимали

в ней участие, вспоминали события 49-
летней давности и почтили память
жертв Куреневской трагедии 1961 года.
Куреневская трагедия произошла в
Киеве 13 марта 1961 года.

В тот день прорвало дамбу в районе
Бабьего Яра, за которой более 10 лет
скапливались сточные воды с Петров-
ских кирпичных заводов. Грязевой вал
высотой 14 метров (с 4-х этажный дом)
понесся по улицам района Куреневка,
снося здания, людей, трупы и остатки
гробов с близлежащих кладбищ.

Эта трагедия унесла жизни около
двух тысяч человек.

Украинским КГБ была проведена
«блестящая» спецоперация по замалчи-
ванию реальных масштабов катастрофы.

Только через 40 лет, в годовщину
трагедии, украинские газеты наконец на-
звали эту цифру. Впрочем, киевляне
знали о ней почти с самого начала.

Я с детства не раз слышала, как в се-
мейном кругу с ужасом вспоминали со-
бытия 1961 года.

В Куреневской трагедии видели
«высшую кару»: люди покусились на
святое, решили строиться на могилах - и
грязевой поток превратил в могилы
дома живых людей. Горисполком решал
за киевлян, что на месте Бабьего Яра - на
костях и пепле сотни тысяч расстрелян-
ных - должны стоять улицы и парк
«культуры и отдыха» с  аттракционами
и танцплощадкой.

И тогда начался этот ужас. Потоп
продолжался всего полтора часа, но его
последствия стали катастрофическими.

22 березня відбулося чер-
гове засідання Центральної
виборчої комісії, яке провів

заступник Голови Комісії
Андрій Магера

На ньому біли присутні 13 членів 
комісії.

Місце Усенко-Чорної Жанни 
Іванівні було вільним.

Центральна виборча комісія зареєс-
трувала 22 депутати Верховної Ради, ви-
браних за списком Партії регіонів. За
прийняття відповідного рішення прого-
лосували всі 13 присутніх на засіданні 
Центрвиборчкому його члени.

11 та 12 березня 2010 року Верховна
Рада України своїми Постановами до-
строково припинила повноваження на-
родних депутатів України М.Я.Азарова,
А.П.Клюєва, Б.В.Колеснікова, В.Л.Сів-
ковича, В.А.Слаути, В.М.Тихонова,
Ю.А.Бойка, Д.В.Колєснікова, О.В.Лав-
риновича, О.П.Попова, М.В.Присяж-
нюка, Р.С.Сафіулліна, Д.В.Табачника,
А.В.Толстоухова, В.Г.Яцуби, Н.І.Шуф-
рича, С.В.Льовочкіна, С.В.Скубашев-
ського, І.М.Акімової, О.Л.Лукаш,
Г.М.Герман, А.В.Кравця, обраних 30 ве-
ресня 2007 року в багатомандатному за-
гальнодержавному виборчому окрузі від
Партії регіонів, у зв’язку з їх особистими
заявами про складення ними депутат-
ських повноважень.

Центральна виборча комісія ви-
знала обраними та зареєструвала народ-
них депутатів України, обраних на
позачергових виборах народних депута-
тів України 30 вересня 2007 року:
Мельника Петра Володимировича, 1957
року народження, освіта вища, народного
депутата України V скликання, проживає
в місті Ірпінь Київської області, члена
Партії регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 180;
Болдирєва Юрія Олександровича, 1951
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Києві, члена Партії ре-
гіонів, включеного до виборчого списку
Партії регіонів під № 181;
Луцького Максима Георгійовича, 1976
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Києві, члена Партії ре-
гіонів, включеного до виборчого списку
Партії регіонів під № 182;
Надошу Олега Володимировича, 1964
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Кременчук Полтав-
ської області, члена Партії регіонів,
включеного до виборчого списку Партії
регіонів під № 183;
Келестина Валерія Васильовича, 1964
року народження, освіта вища, народного
депутата України V скликання, проживає
в місті Рогатин Івано-Франківської об-
ласті, безпартійного, включеного до ви-
борчого списку Партії регіонів під № 184;
Олійника Володимира Миколайовича,
1957 року народження, освіта вища, на-
родного депутата України V скликання,
проживає в місті Черкасах, безпартій-
ного, включеного до виборчого списку
Партії регіонів під № 185;
Толстенка Володимира Леонідовича,
1950 року народження, освіта вища, на-
родного депутата України V скликання,
проживає в селі Великі Дмитровичі
Обухівського району Київської області,
безпартійного, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 186;
Боярчука Олексія Валерійовича, 1972
року народження, освіта вища, секре-
таря Ялтинської міської ради, проживає

в смт Масандра міста Ялта Автономної
Республіки Крим, члена Партії регіонів,
включеного до виборчого списку Партії
регіонів під № 187;
Козуба Олександра Андрійовича, 1956
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Запоріжжі, члена Пар-
тії регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 188;
Майбороду Сергія Федотовича, 1959
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Миколаєві, члена Пар-
тії регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 189;
Калетніка Григорія Миколайовича,
1949 року народження, освіта вища, на-
родного депутата України V скликання,
проживає в селі Бохоники Вінницького
району Вінницької області, члена Партії
регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 190;
Стельмашенка Василя Петровича, 1952
року народження, освіта вища, заступ-
ника генерального директора товариства
з обмеженою відповідальністю "ТЕХ
ПРОМ", проживає в селі Тетянівка
Слов’янського району Донецької області,
члена Партії регіонів, включеного до ви-
борчого списку Партії регіонів під № 192;
Заца Олександра Вікторовича, 1976
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Донецьку, члена Партії
регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 193;
Личука Володимира Івановича, 1961
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Калуш Івано-Франків-
ської області, члена Партії регіонів,
включеного до виборчого списку Партії
регіонів під № 195;
Забарського Владислава Валерійо-
вича, 1968 року народження, освіта
вища, народного депутата України V
скликання, проживає в місті Києві, без-
партійного, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 196;
Пінчука Андрія Павловича, 1980 року
народження, освіта вища, народного де-
путата України V скликання, проживає
в місті Буча Київської області, члена
Партії регіонів, включеного до вибор-
чого списку Партії регіонів під № 198;
Горбатюка Анатолія Олексійовича,
1962 року народження, освіта вища, на-
родного депутата України V скликання,
проживає в місті Луцьку, члена Партії
регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 199;
Заблоцького Віталія Петровича, 1960
року народження, освіта вища, народ-
ного депутата України V скликання,
проживає в місті Києві, члена Партії ре-
гіонів, включеного до виборчого списку
Партії регіонів під № 200;

Э. Н. Гройсман
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Чуднова Василя Михайловича, 1958
року народження, освіта вища, заступ-
ника директора товариства з обмеженою
відповідальністю "Галичинабуд", прожи-
ває в селі Космач Косівського району
Івано-Франківської області, члена Пар-
тії регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 201;
Чмиря Юрія Павловича, 1972 року на-
родження, освіта вища, народного депу-
тата України V скликання, проживає в
місті Шостка Сумської області, члена
Партії регіонів, включеного до вибор-
чого списку Партії регіонів під № 202;
Кунченка Олексія Петровича, 1952 року
народження, освіта вища, народного де-
путата України V скликання, проживає в
місті Сєвєродонецьк Луганської області,
безпартійного, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 203;
Омельяновича Дениса Сергійовича,
1977 року народження, освіта вища, ге-
нерального директора закритого акціо-
нерного товариства"АПК-ІНВЕСТ",
проживає в місті Донецьку, члена Партії
регіонів, включеного до виборчого
списку Партії регіонів під № 204.

Доповідач з цього питання Михайло
Охендовський вручив присутнім на за-
сіданні Комісії зареєстрованим народ-
ним депутатам України тимчасові
посвідчення встановленого зразка.

Перед реєстрацією ЦВК визнала
відповідних депутатів обраними.

Після реєстрації нових депутатів їм
були вручені посвідчення депутатів.

Обличчя нових депутатів були спо-
чатку напруженими, а потім радісними.
Настрій був піднесеним.

Брифінг Голови парламент-
ського Комітету з питань 
європейської інтеграції 

Б. Тарасюка, присвячений
результатам Чотирнадцятого

засідання Комітету парла-
ментського співробітництва

між Україною та ЄС, яке 
відбулося у Брюсселі 
22-23 березня 2010 р.

Борис Іванович розповів, що в цілому
він задоволений брюсельским засі-

данням.
Він прокоментував Заключні Заяву

та рекомендації.
На його думку, дуже Важливим є

той факт, що Україна, як і будь-яка  єв-
ропейська держава, що поважає права та
основні свободи, а також верховенство
права  може звернутися з поданням, що
до членства в ЄС.

Б. Тарасюк зазначив, що під час за-
сідання було обговорено широке коло
питань у контексті взаємин між Украї-
ною та Європейським Союзом, зокрема,

щодо переговорного процесу з укла-
дання нової Угоди про асоціацію
включно із зоною вільної торгівлі. 

Також учасники засідання обгово-
рили питання щодо започаткування
Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ -
нової парламентської форми співробіт-
ництва, яка обґєднує Європарламент і
парламенти шести країн - партнерів
Східного партнерства. 

За його словами, у заключному до-
кументі зафіксовано і рекомендацію
щодо розширення категорій українських
громадян, які можуть користуватися пе-

ревагами Угоди про спрощене офор-
млення віз, а також пошуку належних
шляхів спрощення загальних візових
процедур для українських громадян з ог-
ляду на нове візове законодавство ЄС. 

Б. Тарасюк підкреслив, що між Вер-
ховною Радою України і Європарламентом
існує спільне розуміння цього питання.

Б. Тарасюк повідомив, що єврокомі-
сар Стефан Фюле планує незабаром від-
відати Україну для проведення
консультацій з українською стороною,
зокрема, щодо питань візової політики. 

Окрім того, українська сторона за-
кликала Європейський Парламент та
Європейську Раду якнайшвидше при-
йняти позитивне рішення стосовно ви-
ділення Україні другого траншу
макрофінансової допомоги ЄС.

Мы задали вопрос Борису
Тарасюку, о том, каково его
личное мнение о присвоении

звания Героя Украины 
Степану Бендере

Борис Тарасюк ответил, что считает,
что Бендера - действительно герой

Украины.
Заинтересованными лицами инфор-

мация о Бендере и его роли в истории
Украины всегда трактовалась неверно.

В нынешней ситуации первыми волну
возмущения против присвоения звания
героя Украины Бендере подняли поляки
и Европейский Союз их поддержал.

Борис Тарасюк не согласен с пози-
цией Евросоюза, рекомендовавшего ли-
шить звания героя Украины Степана
Бендеру. Так как это личный суверен-
ный вопрос Украины. И никто не вправе
ей диктовать, кого считать героем, а кого
нет. Из заключительного заявления и
рекомендаций - "домашнего задания для
Украины" этот вопрос был исключен.
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13 марта на выходе из метро Крещатик собрались несколько
десятков молодых людей на марш протеста против

произвола чиновников и на защиту киевской природы под
стены Киевской городской Госадминистрации. 

Часть молодежи символично надела противогазы,
распираторы и марлевые повязки

Организаторы объявили, что к акции не причастна ни одна политическая партия или политик. Это низовая инициатива граж-
дан, которые хотят защитить свой город.

Поочередно в мегафон молодые люди сообщали о городских проблемах и произволе властей, приводящем к кризису в Киеве.

За последний год по всей столице прошел ряд актов уничтожения парков и скверов: парк Стуса на метро Житомирская, парк
на метро Дарница, сквер на метро Лыбидская, на ул. Ревуцкого, урочище Покал, Соломенский лесопарк, зеленая зона на склонах
Днепра возле Почтовой площади, лес со стороны Троещины на Трухановом острове и ряд более мелких придомовых зеленых зон,
пострадавших от незаконной или не легитимной со стороны КГГА вырубок под застройки.

Официально заявлено о предстоящей вырубке парка Крещатый под "культурный центр" Пинчука, дальнейшее уничтожение
парка Лыбидской под "собор с гостиницей и паркингом", уничтожение целого массива зеленых насаждений под жилой массив
на Лысой горе и других. Новые парки в городе не создаются, а состояние старых не удовлетворительное.
Политика чиновников понятна - вырубать под застройки парки, сносить детские площадки, стадионы и велотреки значительно
легче, чем планировать и осуществлять продуманную перестройку города.

Это действительно значительно легче! Кто помешает чиновникам отдавать за мизерные, по сравнению с потерями города,
взятки зеленые зоны, когда граждане спят?

А Киев все глубже погружается в не радостную действительность урбанизированных мегаполисов - убийственный для здо-
ровья смог, ежедневные километровые пробки на дорогах и в перспективе прогнозируемое учеными полное отсутствие циркуля-
ции воздуха в центре из-за хаотичной застройки высотками и ликвидации зеленых зон вокруг.

Так известно, что подобная политика развития в Японии уже привела к тому, что в городах продается кислород в баллонах
как продукт реальной необходимости для людей.

Киевская власть ударными темпами хочет достичь такой же критической экологической ситуации. В Киеве уже обанкротили
и скупили предприятие, которое занималось бюветами, чтобы сделать воду платной, а теперь хотят вырубить парки, чтобы про-
давать воздух?

Возможно, это уже даже еще одна уже прописанная статья доходов? - ставили вопросы ребром участники акции протеста.
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Памятник в Городище стал символом памяти 
евреям – жителям этого города, которые были безвинно

расстреляны немецко-фашистскими оккупантами во время
Великой Отечественной войны

Мы установили памят-
ник в центре города.

Возле него зажигают свечи
памяти.

На снимке Председа-
тель Шполянской еврейс-
кой общины Крысс Давид
Йосипович зажигает свечу
у памятника.

Подробнее: 
http://r-u.org.ua/pravo/411-
testirovanie.ht

Українська незалежна
рада єврейських жінок

оголосила конкурс 
грантів.

Проект має бути спрямова-
ний на такі аудиторії: діти,
жінки, люди похилого віку.

Представники цих категорій
або більшість, на яку направле-
ний проект, мають бути єв-
реями.
Географія: територія України.
Розмір грантів:  від 8 до 20 тисяч 
гривень.

Докладніше:
http://www.groisman.com.ua/unrezh/
konkurs-na-poluchenie-granta

Законодательство Украины и ратифицированная
Европейская Хартия региональных языков или языков

меньшинств, безусловно, гарантируют получение
образования на родном языке

Украина ратифицировала Европейскую Хартию региональных языков или языков меньшинств. Что теперь изменится в
нашей стране?

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что о том, что родители украинских школьников и сту-
денты получат право выбирать язык обучения. Родители должны давать заявки руководству, а заявки будут удовлетворяться.

Вадим Колесниченко так прокомментировал это заявление: «Новый Министр образования и науки Украины Дмитрий 
Табачник безусловно прав. 

Однако, для фактического воплощения этого права необходимо показать, что в
обществе существует спрос на обучение на негосударственных языках – русском, вен-
герском, румынском и других. Сейчас, с заявлением министра, который первым решил

исполнять законодательство Ук-
раины, появилась возможность по-
ддержки и защиты родного русского
языка» - считает народный депутат.

«В связи с этим, как председа-
тель Правозащитного обществен-
ного движения «Русскоязычная
Украина», обращаюсь ко всем роди-
телям, которые хотят, чтобы их дети
не только разговаривали, но и могли
грамотно выражать себя на родном
им языке, инициировать создание
соответствующих отдельных групп
и классов. Родители имеют гаранти-
рованное право на выбор языка обу-
чения для своих детей.

Для того чтобы ваш ребенок мог
обучаться в детском саду или школе
например на русском языке, нужно
написать заявление о желании созда-
ния такой группы обучения в адми-
нистрацию учебного заведения или
местное управление образования. 
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Відкритий лист керівництву України:
  14 березня 2010
Відкритий лист керівництву України:  
Президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, 
Прем’єр-міністру України Миколі Яновичу Азарову, 
Голові Верховної Ради України Володимиру Михайловичу Литвину, 
Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Карпачовій Ніні Іванівні

Шановні керівники та захисники прав Народу України! 

Звертаюся до Вас як Президент Української незалежної ради єврейських жінок, яка, відповідно до свого статусу, захищає
права і свободи жінок, а також дітей і членів їх сімей.

Українська незалежна рада єврейських жінок(УНРЄЖ) входить до складу Міжнародної ради єврейських жінок ( МРЄЖ-
ICJW), (головний офіс в Ізраїлі), є філіалом Європейської ради єврейських жінок (головний офіс в Англії). МРЄЖ представляє
інтереси єврейських жінок по всьому світу.

Створена у 1912 раці МРЄЖ представлена 52 жіночими організаціями в 47 країнах світу, які борються за соціальну спра-
ведливість й добробут для всіх рас та віросповідань. МРЄЖ забезпечує право голосу жінок у всьому світі. А також захищає
права жінок, сімей та їх національну самобутність. МРЄЖ представляє єврейських жінок із всіх верст населення на всіх важ-
ливих міжнародних форумах. Стратегічним положенням МРЄЖ є протистояння та реагування на протиправні дії відносно
єврейських громад та жінок в цілому. В Організації об’єднаннях Націй (ООН) МРЄЖ має консультативний статус недержавної
організації (НДО). При Економічній та Соціальній Раді (ЕКОСОР). Й має постійні делегації в Нью-Йорку, Женеві, Відні й
Парижі. Представники МРЕЖ регулярно присутні на засіданнях Генеральної Асамблеї ЕКОСОР, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, де
приймають участь в консультаціях разом з іншими НДО. МРЄЖ також представлена в Раді Європи, в Європейському Жіно-
чому Лобі, Раді релігій світу й Міжнародній Коаліції з прав людини.

Суть мого звернення, в наступному: мене обурюють беззаконня, які творяться на вулицях Києва. Про ситуації в інших міс-
тах України, я повідомлю Вас додатково, після отримання відповідної інформації. Хочу уточнити, що про таке беззаконня мене
інформували і раннє. Але вчорашній випадок обурив мене до глибини душі. Можливо тому, що я стала його очевидцем.
Учора ввечері біля Бессарабського ринка я бачила сумну картину. В автомобілі за кермом сиділа жінка. На колесо машини був
встановлений пристрій для блокування руху. А паркувальники вели з нею діалог. Жінка одна. Паркувальників троє. Кремезні,
широколиці, широкоплечі чоловіки, разів в п’ять більші кожний за своєю масою ніж ця жінка, пояснювали їй, що вона не права.
Якщо в під’їзді до жінки підійдуть три богатирі, перетнуть шлях до відступу і будуть вимагати гроші, – це буде називатися ху-
ліганством і пограбуванням. А якщо те ж саме відбувається в центрі міста Києва? Жінці перешкоджають виїхати, заблокувавши
машину, і вимагаючи штраф непомірних розмірів. То як це називається? І за що цей штраф? За те, що вона порушила правила
паркування і заїхала на територію, орендовану Київтранспарксервісом.

У Київтранспарксервісу територія є, а в киянина, якому по праву належать 10 соток київської землі, цієї території немає.
За непосильну роботу з встановлення і зняття блокіратора, в середньому півтори-дві хвилини на весь процес, дужі хлопці ви-
магають тризначну суму в гривнях. При цьому іншу роботу: допомогти безпечно виїхати зі стоянки, обладнати стоянку зруч-
ними позначеними паркувальними місцями, та хоча б поставити автомати у зручних місцях, а не за квартал від припаркованого
авто, ніхто не поспішає. А поки що, залишивши свої справи, станеш пробиратися по крижаним кочугурам вздовж стоянки у
пошуках автомата, браві хлопці з блокіратором встигнуть спіймати авто за колесо.

Попереднє керівництво країни залишило всім нам багато важкого спадку. У тому числі і цей узаконений рекет на межі банди-
тизму. Приватні структури мають право штрафувати і отримувати штрафи, використовуючи при цьому Постанову Кабміну. За
шматок київської землі, на якому поставлена на якийсь час машина, вимагають і отримають штраф ті, кому ця земля не належить.

За Конституцією України земля не є власністю приватних осіб. А штрафи як раз отримують приватні власники стоянок.
Вони не сіють і не орють, не обладнують стоянки, не розчищають підходи до них у зимовий час і не охороняють машини. Проте
отримують за кожну провину третину від мінімальної місячної зарплати, встановленої в Україні.

Крім полегшення гаманця, тобто нанесення матеріальної шкоди, вони жорстоко тиснуть на психіку людини, порушують її
права і свободи, в тому числі і право на вільне пересування, посягають на особисту власність, зневажають права автомобілістів,
які справно платять податки, – і все це легально, користуючись Постановою Кабміну.

Просимо Вас скасувати антилюдські Постанови попереднього Кабміну і розробити такі правила і положення про паркувальні
майданчики , щоб вони відповідали Законам України, європейським стандартам і поважали людську гідність й людські права.

З повагою,Гройсман Елеонора Наумівна
Громадянка України, мати двох дітей, киянка в тринадцятому поколінні, Президент Української незалежної ради

єврейських жінок, Президент громадської організації «Група підтримки екологічного усвідомлюваного батьківства
«Фенікс», Віце-Президент Єврейського форуму України, Віце-президент Асоціації недержавних громадських 
організацій, Засновник та видавець журналу «Спецназ для родителей», Співзасновник газети «Київ єврейський», Кан-
дидат в мери Києва на виборах 2008 року, Член Спілки журналістів України, акредитована при Верховній Раді України,
Керівник програм з захисту громадянських прав євреїв України, Представник в Україні Координаційної Ради об’єднаннях
організацій російських співвітчизників в Нідерландах, Представник в Україні Центра євреїв Бенілюкса

Відправлено адресатам рекомендованими листами Укрпоштою 14.03 .2010 року

Дорогі автомобілісти!
Якщо Ви вважаєте, що дії паркувальників стосовно Вас незаконні і Ваші права були порушені, 

пишіть на адресу: eleonora@groisman.com.ua
В подальшому ваші скарги будуть направлені керівництву держави та в міжнародні правозахисні інстанції.
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Киев Европейский

Паровой мельницы Лазаря Бродского, больше нет. 
Ее недавно уничтожили для строительства гостиницы 

сети Sheraton к Евро-2012
У ворот Подола – на Почтовой площади – долгое время наиболее заметным и внушительным сооружением было громадное

кирпичное строение с башней. Эта киевская достопримечательность входила в план пешеходных экскурсий по Подолу. И была
неотъемлемой частью визитной карточки Киева.

В последнее время его мощная стена была почти целиком прикрыта рекламой. Это сооружение называли мельницей Брод-
ского, но если быть до конца точным, то речь идет о бывшем элеваторе крупнейшей в Киеве мельницы. Как памятник промыш-
ленной архитектуры оно было поставлено на учет главком охраны культурного наследия в 2004 году.
История мельницы восходит ко второй половине XIX места. Ее место прежде занимали частные усадьбы, самая крупная из
которых (на углу Набережно-Крещатицкой улицы и Боричева спуска) составляла собственность Переяславского епископства.

На ее территории стояли временные деревянные складские помещения; обычно сюда за определенную плату складывали
пришедшие по реке грузы.

За свою долгую историю мельница пережила два пожара. В результате третьего была сильно повреждена. А Евро-2012 ее
уничтожило.

Якщо дивитись на Київ 
хазяйським поглядом

Ось дві речі, які потрапили мені на очі. Перша, це тильна сторона Маріїнського Палацу. Її добре видно з Верховної Ради.
Але вона не видна киянам й гостям міста, що приходять до Маріїнського парку відпочити й подивитись на Палац. А якщо

не дуже видно, то й ремонтувати її не обов язково?
А друга річ - це вивіска поважного державного органу напроти Верховної Ради.

Навколо міліціонери, депутати, держслужбовці. Камера встановлена. А вивіска
ледве тримається. 

Прем’єр-міністр Микола Азаров до-
ручив профільним міністерствам і відом-
ствам почати "генеральне прибирання"
країни в рамках підготовки до святку-
вання Дня Перемоги.

Про це він заявив, відкриваючи засі-
дання уряду.

"На поточному тижні всі країни по-
винні почати, так би мовити, генеральне
прибирання. Саме час упорядкувати бу-
динки, почати ремонт доріг, прибирання дворів, парків, скверів, лісів і лісосмуг", - ска-
зав Азаров. 

Справді, генеральне прибирання вкрай необхідне.

Е. Гройсман 

Заминированная школа 
или ложный вызов

29марта была парализована работа киевской школы №219, которая находится на Оболони возле одноименного метро. 
  Со слов одиннадцатиклассника: «Мы были на уроке, когда в школьный двор въехала машина с людьми в масках». Через

некоторое время на улицу вывели первые классы, потом еще малышей постарше. Кто-то из наших сказал, что это теракт. Мы
начали кричать, что все умрем и надо спасаться самим. Тем более, что у нас замена. И могут про нас забыть и не дойти до нашего
кабинета, чтобы эвакуировать наш класс. Мы быстро собрались и выбежали в школьный двор».

Вначале учеников организованно построили по классам на школьном стадионе. Машины продолжали съезжаться. При-
ехала пожарная машина. Потом несколько милицейских машин. Опрашивали учеников. 

Пошли слухи о том, что неизвестный позвонил в милицию и сказал, что школа заминирована.
В школу никого из учеников не пускали. Стройные ряды учеников со временем начали перемешиваться. Дети разбрелись

общаться по стадиону. Они звонили друзьям и родителям и взволнованными голосами рассказывали о происходящем. За млад-
шими начали приезжать родители и забирать их домой. Через несколько часов старшеклассников тоже распустили по домам. 

К школе подъехали машины с людьми, которые вели специально обученных собак.
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Уезжает раввин Шауль Хабобо

Его переводят в другую страну, где понадобилась помощь этого чуткого, очень

доброго и отзывчивого человека.
Всем в его общине грустно, так как общение с ним вызывает 

радость, а его ответы на
вопросы всегда точны и
тактичны.

Может быть, через
какое-то время Шауль
вернется работать на
Украину. Мы будем
ждать его возвращения.
А приезжать в гости раз
в несколько месяцев он
нам пообещал.

Удачи Вам на новом
месте, где Ваши умения
и старания оказались
еще более нужными.

Праведница мира Ирена Сендлер

Бог отмерял этой женщине долгую жизнь. Мало кто смог сделать за свой
век больше, чем она. Недавно Бог забрал ее к себе. В возрасте 98-и лет

умерла Ирена Сендлер.
Во время войны она спасла из варшавского гетто 2500 детей, намного

больше, чем известный Оскар Шиндлер. Дочь врача, она выросла в доме, ко-
торый был открыт для любого больного или нуждающегося, неважно, еврея
или нееврея.

Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу
в гетто. Но на дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто,
а в задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. Ирина
вспоминала напутственные слова отца, сказанные незадолго до смерти: "Если
ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если
не умеешь плавать".

Младенцам вводили седативные средства, чтобы они не плакали, когда
их тайком выносили. Водитель медицинского фургона научил свою собаку
громко лаять, чтобы заглушить плач младенцев, которых он вывозил под
дном фургона. Операции были рассчитаны по секундам. Любое промедление
или неаккуратность могли обречь всех на смерть.

Ирена Сендлер вспоминала потом, перед каким страшным выбором ей
приходилось ставить еврейских матерей, которым она предлагала расстаться
и их детьми. Они спрашивали, может ли она гарантировать, что дети будут
спасены. Конечно, ни о каких гарантиях не могло быть и речи, не говоря уже
о том, что каждый раз не было никакой уверенности, что вообще удастся
выйти из гетто. Единственно, в чём была уверенность, так в том, что, если бы

дети остались, они бы почти наверняка погибли. Ирина говорила: "Я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например,
отец соглашался расстаться с ребёнком, а мать нет. На следующий день часто оказывалось, что эту семью уже отправили в кон-
цлагерь".

Детям давали новые имена и размещали в женских монастырях, в сочувствующих семьях, приютах и больницах. Тех, кто
был постарше и умел говорить, учили креститься, так, чтобы не вызвать подозрений в их еврейском происхождении.
Ирина вела запись имён всех вынесенных ею детей. Девушка старалась сохранить записи о происхождении детей, чтобы помочь
им впоследствии отыскать свои семьи. Списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в заднем дворе. Это было
крайне опасно. В итоге ее поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили, приговорили к расстрелу. По документам
ее расстреляли, но она чудом осталась жива.

После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из
них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены.

В 1965 году израильский музей Холокоста «Яд ва-Шем» присудил Ирене Сендлер звание Праведника народов мира.
Эта женщина не считала себя героиней. Она всегда жалела, что могла сделать еще больше. Спасти еще человеческую жизнь,

а может и не одну.
В прошлом году Ирена Сэндлер была номинирована на Нобелевскую премию Мира.

Она не была избрана. Её премию получил Эл Гор - за слайд-шоу по всемирному потеплению...
А в этом году премию получил Барак Обама за свои предвыборные обещания.
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В будние дни в Семейном клубе "ЭЯ" 
проходят развивающие занятия для детей, 

а в выходные открывает двери кукольный театр

Это поделки, сделанные руками наших малень-
ких курсантов.

А в выходные дни взрослых и детей ждет
сказка. Каждый раз разная. В нашем театре широ-
кий репертуар.

Полезная детская сказка “Три поросенка”.
Дети понимают, как ненадежны непрочные

вещи, построенные просто тяп-ляп, они могут при-
вести даже к беде.

И как важно серьезно относиться к тому, что ты
делаешь.

Эта философская сказка, поставленная с до-
брым тонким юмором, со счастливым окончанием
очень понравилась и взрослым и детям.

После представления актеры по традиции на-
шего театра вышли к детям и дали им надеть на
руки кукол- героев спектакля.


