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Вісті Михайло-Коцюбинської ОТГ

Висвітлення діяльності Михайло-Коцюбинської ОТГ.

Є в українській історії імена, маловідомі широкому загалу, проте 
їхня значимість від цього аж ніяк не меншає. Серед таких особис-
тостей можна назвати Миколу Аркадійовича Рігельмана, життя 
якого тісно пов´язане з Андріївкою. 
29 вересня з нагоди 200-річчя 

від дня народження у селі відбула-
ся історико-краєзнавча конферен-
ція під назвою «М. а. Рігельман. Іс-
торик, публіцист, громадський діяч». 
Гостей зустрічала однойменна літе-
ратурно-мистецька експозиція Чер-
нігівської районної бібліотеки, Чер-
нігівського обласного історичного 
музею ім. В. В. Тарновського та Чер-
нігівської обласної універсальної на-
укової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 
Була представлена сучасна літера-
тура про Миколу аркадійовича, пі-
дібрана працівниками відділу крає-
знавства ЧОуНБ ім. В. Г. Короленка 
та Чернігівської районної бібліотеки, 
а з фондів історичного музею – ста-
родруки та андріївська старовинна 
вишивка: частина церковного одягу 
(підризник), скатертина хVІІІ століття 
та вишитий хрестиком рушник, який 
датується 50-ми роками хх століт-
тя. Про елементи та техніку вишив-
ки учасникам та гостям конференції 
розповіла старший науковий співро-
бітник відділу фондів Чернігівського 
обласного історичного музею ім. В. В. 
Тарновського Вікторія Гончаренко. 
Директор Чернігівської районної біб-
ліотеки Оксана Колесник представи-
ла літературу та стародруки, які стали 
справжньою окрасою експозиції. Ми-
колин прадід – Йоганн Рігельман при-
їхав до Росії 1711 року в складі почту 
нареченої царевича Олексія Петрови-
ча принцеси Шарлотти-Софії. Праба-
буся – Марфа Василівна – була з боку 
матері онукою генерального судді Ва-
силя леонтійовича Кочубея, а з бать-
ківської сторони – онукою гетьмана 
Данила апостола. Миколин батько – 
аркадій Олександрович Рігельман, 
одружившись на Парасці Григорівні 

Галаган, поріднився з козацько-стар-
шинським родом Галаганів. Двоюрід-
ним братом Миколі доводився майже 
його ровесник Григорій Павлович Га-
лаган (1819-1888) – меценат, україно-
філ, громадський діяч. Його дід Олек-
сандр Іванович – генерал-майор, ін-
женер-фортифікатор, історик, по 
праву вважається засновником цілої 
когорти істориків, дослідників, архе-
ографів, етнографів. Попри німецьке 
родове коріння, всі представники цієї 
родини були українцями, за словами 
самого Миколи Рігельмана, «з крап-
лею тевтонської крові». І та краплина 
розчинилася на українських просто-
рах так, що перетворила її носіїв у 
справжніх прихильників української 
минувшини, глибоких поціновувачів 
давніх національних традицій.

Микола Рігельман (1817 – 1888 рр.) 
– відомий археограф, публіцист, етно-
граф, історик, меценат, мандрівник і 
громадський діяч. Народився 29 ве-
ресня 1817 року в селі андріївка Чер-
нігівського повіту Чернігівської гу-

бернії. Закінчив Московський універ-
ситет та продовжив наукову освіту за 
кордоном. Був директором училищ 
Київської губернії та другої Київської 
гімназії. Голова Київського слов’ян-
ського благодійного товариства, 
очільник Київського відділення росій-
ського музичного товариства. Працю-
вав у тимчасовій комісії для розгляду 
давніх актів. Редактор видання істо-
ричної праці Самійла Величка. Слов’я-
нофіл, був прихильником діяльності 
Кирило-Мефодіївського товариства, 
товаришував з Тарасом Шевченком, 
допомагав йому матеріально під час 
заслання. Передчасно помер у місті 
Києві, похований у селі андріївка.

Серед учасників конференції зна-
ні не тільки в області, а й далеко за її 
межами, науковці: професор, доктор 
історичних наук, директор інститу-
ту історії, етнології та правознавства 
ім. О. М. лазаревського Чернігівсько-
го НПу ім. Т. Г. Шевченка Олександр 
Коваленко, старший науковий спів-
робітник Чернігівського обласного іс-
торичного музею ім. В. В. Тарновсько-
го, заслужений працівник культури 
Світлана Половнікова. Брали участь: 
заступник голови Михайло-Коцюбин-
ської ОТГ Віктор Єрема, начальник 

відділу освіти, молоді, спорту, культу-
ри і туризму ОТГ лідія Гаєвська, пись-
менниця Олена Сердюк-Печорна, ди-
ректорка андріївської ЗОШ Тетяна 
Безлюдна, бібліотекарі Чернігівської 
районної ЦБС, учителі історії Михай-
ло-Коцюбинської ОТГ, краєзнавці.

Доповіді, підготовлені учасника-
ми конференції, викликали в слуха-
чів жвавий інтерес не тільки до по-
статі Миколи Рігельмана, а й до історії 
села. Приємно, що жителі андріївки з 
повагою ставляться до свого минуло-
го й шанують його. Так, у 2003 році 
на фасаді школи була відкрита мемо-
ріальна дошка Олександру Рігельма-
ну. у 2007 році обласне телебачення 
за ініціативи андріївців зняло віде-
осюжет для передачі «Чернігівщина 
у житті славетних», у якому розпові-
далося про цю родину. у жовтні 2014 
року на місці, де стояла Михайлівська 
церква, біля якої поховані Микола Рі-
гельман та його дід, було відкрито 
пам´ятний знак. улітку 2016 року в 
центрі села встановлений стенд «Ві-
домі люди села», де є портрети Олек-
сандра і Миколи Рігельманів.

Гості історико-краєзнавчої конфе-
ренції залишали андріївку духовно 
збагатившись – кожен повіз у своєму 
серці частинку славної андріївської 
історії, ще раз згадавши про наше 
минуле, вшанувавши пам´ять людини, 
патріота, українця, хоч і «з краплею 
тевтонської крові».

тетяна БеЗЛЮДНа,
 директорка андріївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Оксана кОЛеСНИк, 

директорка Чернігівської 
районної ЦБС

••ВіДОмі•ЗЕмЛяКИ

Українець  із краплею 
 тевтонської крові

Михайло-Коцюбинська об’єднана територіальна громада ого-
лосила про початок анкетування щодо якості послуг, які на-
даються жителям. 
люди отримають анкети аж на семи сторінках, де мають оцінити 

складові комфортного життя. а саме – чистоту навколишнього середо-
вища, річок, озер, водойм, повітря, питної води, утримання кладовищ, 
вивезення сміття з домогосподарств і т. ін. Також буде оцінена робота 
громадського транспорту, якість дорожнього покриття, доступність та 
якість освіти у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчаль-
них закладах, діяльність установ соціального захисту, культури та наяв-
ність робочих місць. Є й загальні запитання на кшталт, «чи задоволені 
тим, що мешкаєте саме в цій громади, чи воліли би кудись переїхати». 
Насамкінець у анкеті виставлятиметься оцінка раді громади та старості 
за шкалою від 1 до 6.

Повна інформація є на офіційному сайті: mkocubynska-gromada.gov.ua. 
участь у опитуванні добровільна й анонімна. а результати будуть вико-
ристані до створення стратегії розвитку громади – своєрідного плану ді-
яльності органів місцевого самоврядування на найближчі роки.

Іван ХаСаНОВеЦЬ

••нЕ•мОВчИ,•ЗапОВнИ•анКЕтУ!

П’ятірка  
за ініціативність
М.-Коцюбинській громаді 
поставлять оцінку

Брали участь команди «Зернятко» андріївської ЗОШ І-ІІІ ст., «Мурахи» Ведильцівської ЗОШ І-ІІІ ст., «Діамант» Ши-
биринівської ЗОШ І-ІІІ ст. та «Крокс» – команда М.-Коцюбинської гімназії, котра й стала переможцем. учасники про-
демонстрували хорошу обізнаність у різних галузях економіки, науки, техніки, історії. Неперевершеним ведучим гри 
був Олександр Молибога.

За інформацією відділу освіти, молоді, спорту, 
культури і туризму  М.-коцюбинської ОтГ

Школярі 
 змагалися 
 у «Віват, 
інтелекті!»

Відділ освіти, молоді, 
спорту, культури і туриз-
му М.-Коцюбинської ОТГ 
провів чемпіонат із інте-
лектуальних ігор «Віват, 
інтелект!» серед школярів. 

••пЕРЕДпЛата-2018

Жителька 
Жукоток 
 виграла 
подарунок 
від «Нашого 
краю»
Переможницею передплатної 
кампанії минулого тижня ста-
ла Тетяна Колєда. Панянка від-
відала редакцію у вівторок і 
отримала свій подарунок – чу-
дову святкову скатертину. 

– усе життя читаю «Наш край», 
вельми люблю районні новини, – 
розповідає пані Тетяна. – Тривалий 
час працювала в бібліотеці, тоді, 
крім газет, передплачувала попу-
лярні журнали «Крестьянка», «Жін-
ка», чимало газет. Тепер – лише «Наш 
край» та «Здоровий спосіб життя», 
бо преса дорога! 

Нагадуємо, щоби стати учасни-
ком нашої традиційної акції, надси-
лайте купони передплатних квитан-
цій і беріть участь у щотижневому 
розіграші призів, а троє щасливчиків 
у січні отримають від «Нашого краю» 
великі подарунки. 

До речі, Тетяні Колєді пощастило 
не вперше, колись уже виграла на-
бір склянок. Як ми завжди кажемо: 
той, хто з «Нашим краєм», завжди 
у виграші!

Наталка СОЛОДаШкО

Виконком Новобілоуської сіль-
ської ради, дирекція Новобілоусь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ «Мрія» вислов-
люють вдячність керівництву ТОВ 
«ЧІМК» за надану спонсорську до-
помогу для придбання ігрових зон 
для дітей та для придбання меблів 
у комп’ютерний клас.

User
Прямоугольник


