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Головний спонсор цьогорічної 
поїздки  митців на Донбас  
до захисників Вітчизни – 
професійна спілка працівників 
атомної енергетики та 
промисловості України.

І
ніціатор поїздки Любов 
Іванова та кореспонденти 
«Культури і життя» (двоє – 
учасників арт-десанту), зу-
стрілися з головою Атом-

профспілки України Валерієм 
Олексійовичем Матовим.  

С. Соколова: Валерію Олексі
йовичу, Профспілка працівни
ків атомної енергетики та про
мисловості України вже не один 
рік допомагає захисникам Укра
їни. А як усе починалося?

– Нас життя навчило – гіркий 
досвід чорнобильських річниць. 
До того ж іще до подій на Сході 
ми – єдина галузева профспілка, 
яка мала оздоровниці, – втратили 
своє майно на Півдні: санаторій в 
районі Лівадії, великий центр для 
реабілітації працівників галузі. 
Цілком природно, що милосердя 
та чуйне ставлення до проблем 
інших людей стали нормою. Саме 
тому, коли трапилася біда на Схо-
ді, ми з небайдужими активіста-
ми думали, як посприяти подо-
ланню випробувань, що випали 
на долю народу України, – і зро-
били свій фонд. Почали займа-
тися наданням допомоги захис-
никам Вітчизни централізовано, 
причім, за цим принципом у нас 
працюють не тільки профспілка, 
а й усі підприємства, де ремонту-
ється бойова техніка.

За моїми підрахунками, тільки 
за період збройного конфлікту – 
близько 40 млн гривень із галузі 
пішло на надання допомоги бій-
цям АТО. Це купівля одягу, взут-
тя, техніки… І приціли ми купу-
вали, і прилади нічного бачення, 
і бензинові пили для прибудо-
ви бліндажів, побутових потреб 
– чого тільки не було! Словом, 
одягали-взували взимку і влітку, 
возили продукти і годували. До 
бюджету заклали визначально на 
ці потреби (беручи до уваги поза-
минулий рік), здається, 300 тисяч 
гривень. Хоча це було складно, 
адже не скрізь у нас все благопо-
лучно: є підприємства, де зарпла-

ту не платять по півроку. Проте 
люди поставилися з розумінням.

С. Соколова: Також Атом
профспілка зрозуміла і підтри
мала бажання ГО «ВО «Довіч
не право інваліда, ветерана, 
учасника бойовий дій» підня
ти дух захисників Вітчизни на 
Сході за допомогою зустрічей із 
 митцями.

– Так, коли мій заступник Пав-
ло Прудніков, координатор во-
лонтерської групи з надання до-
помоги учасникам АТО України, 
поінформував мене про цю іні-
ціативу громадської організації, 
ЦК Атомпрофспфлки та наша 
первинна організація ДП НАЕК 
«Енергоатом» сплатили купівлю 
сувенірів, подарунків, транспорт. 
Я під час поїздки цікавився, як 
сприймають виступи артистів на 
місцях. Тішить, що подорож ви-
йшла, судячи з реакції глядачів, 
вдалою, а за відгуками учасни-
ків – комфортною, оскільки вони 
отримали все необхідне.

Л. Іванова: У нас було відчуття 
безпеки, як у дітей, котрі знають, 

що у них є мама і тато. Поїздку ж 
супроводжували представники 
Атомпрофспілки Сергій Коваль 
та Павло Прудніков!

– Такий підхід – це наш прин-
цип, тому що ми – галузь, яка від-
повідає за безпеку країни. А те, 
що робимо для захисників держа-
ви на Сході, – це її складова. Ми 
привчені працювати так, щоби 
слово і справа були зав’язані в 
один вузол.

С. Соколова: Яким бойовим 
підрозділам надана допомога?

– О, багатьом! Наприклад, цьо-
го року бензопили, електропила, 
обігрівачі, акумулятор – передані 
батальйону імені Кульчицького. 
Печиво і пряники – для доставки 
в підопічні заклади: інтернат для 
громадян похилого віку та загаль-
ноосвітню школу (Попасне). До-

помагали вирішити проблеми 
з обігрівом військових на пере-
довій. Вугілля вартує, як золо-
то, лісу немає, домовилися про 
привезення шпал, а їх потрібно 
різати, було б чим… Наступ-
ні приклади – згідно з хро-
нометром доброчинності.

Напередодні Нового 
2015 року волонтерська 
група Атомпрофспіл-
ки знову вирушила у 
зону АТО – до ста-
рих знайомих, пол-
ку територіальної 
оборони «Азов», 
а також до но-
вих підопічних 
– військової 
частини про-
типовітряної 

оборони. Поїздці передувала ро-
бота зі збору коштів та закупівлі 
для вояків теплих речей, оптики, 
рацій. Для купівлі необхідного за 
списком військових – коштів не 
вистачило тільки на протиудар-
ні мобільні телефони. Загалом же 
було зібрано 68 тисяч гривень.

У 2015 році бійцям Чернігів-
ської протитанкової прикор-
донної застави передали теплі 
непромокальні чоботи та дуже 
потрібний їм далекомір. Для бій-
ців із Чернігівщини на купів-
лю бензогенератора та зарядних 
пристроїв для акумуляторів ав-
томобіля профспілковий комітет 
ДП НАЕК «Енергоатом» виділив 
майже 20 тисяч гривень.

Член волонтерської групи 
Атомпрофспілки України Сергій 
Коваль повідомив, що в зону про-
ведення АТО доправлено гумані-
тарний вантаж із Чернігова для 
бійців 41-го окремого мотопіхот-
ного батальйону.

Напередодні святкування Но-
вого 2016 року відправили хлоп-
цям смаколики до новорічного 
столу, протизапальні ліки та ка-
ремати. У 2016 році допомогли 
високоякісним взуттям бійцям 
батальйону «Січ», полку «Київ», 
які виїздили на ротацію в зону 
АТО. ЦК Атомпрофспілки при-
дбав для бійців 20 комплектів 
зимового спорядження та шість 
жилетів під бронепластини. Усе 
це працівники апарату ЦК проф-
спілки передали командиру ба-
тальйону «Січ». І таких прикла-
дів безліч.

У нас постійний зв’язок із під-
опічними, хлопці бувають у нас в 
офісі: за столом, за яким зараз си-
димо, неодноразово сиділи і ком-

бати. А дев’ятирічна дочка одного з 
них, як бачите, дуже красиво офор-
мила малюнком каску.

С. Соколова: А чи проводили
ся до артдесанту, ініційованого 
вже згаданою громадською ор
ганізацією, зустрічі митців із за
хисниками Батьківщини?

– Виїжджали, але масштаб за-
ходу не був настільки великим, 
як цього разу. В нас є своя проф-
спілкова газета, ми брали наших 
фотографів і кореспондентів, і те-
пер усе можемо показати людям в 
електронному вигляді.

Л. Іванова: Влаштувавши зу
стрічі з митцями, ми, можна ска
зати, зменшили статистику не
бойових втрат. Радість бійців, 
сміх від жарту артиста – справ
жня арттерапія. Чи стануть 
традиційними такі поїздки?

– Це залежить від ініціаторів, а 
ми в міру можливостей підтри-
муватимемо такі починання, як і 
будь-яку дію, спрямовану на при-
скорення процесу завершення 
буремних подій на Сході. Тому ми 
і свої гроші збирали: кожен пра-
цівник апарату вносив готівкою. 
Цими коштами забезпечували 
придбання необхідного бійцям, 
а також оплачували їхнє лікуван-
ня, протезування та інше.

Н. Веселицька: Як Ви ставите
ся до розширення форми арт
десанту, припустімо, шляхом 
проведення для бійців майстер
класів з різних видів мистецтв?

– Позитивно, але для цього нам 
необхідно мати матеріальні за-
соби. Аби знайти додаткові, ми 
повинні відмовитися від яки-
хось своїх заходів, бо бюджет уже 
сформований. А ми ж наприкінці 
травня проводимо галузеву спар-
такіаду, де беруть участь підпри-
ємства атомної енергетики, про-
мисловості, зони відчуження і 
Чорнобильської атомної станції. 
У нашому складі – ще й частина 
підприємств, які перебувають у 
сфері впливу Міністерства еко-
логії та природних ресурсів Укра-
їни. Парки, заповідники – це теж 
обслуговує профспілка. Тому по-
дібні акції часто проводити, на 
жаль, не зможемо, хіба що – для 
початку – раз на квартал.

До того ж ми можемо залучити 
і наші творчі колективи, не гір-
ші за професіоналів. Творчі цен-
три є в кожному місті-супутнику! 
Наприклад, питанням культури 
і творчості працівників особли-
во велику увагу приділяють на 
Южно-Українській АЕС.

Коли на з’їзді профспілки атом-
ників 23 березня цього року пра-
цівники галузі показували свою 
творчість, то це виглядало дуже 
гідно.

Н. Веселицька: У цій поїздці з 
фарбою для малювання та ін
шими матеріалами нам допоміг 
ще один партнер. Як Ви стави
теся до того, аби процес підтри
мували інші організації, разом з 
керованою Вами профспілкою?

– Різні форми корисні, якщо 
вони стосуються організації Спонсор проекту – Атомпрофспілка

ЛИЦАРСЬКІ ВЧИНКИ      
    АТОМПРОФСПІЛКИ
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 заходів для наших захисників. Їх 
треба виводити з настрою безви-
ході, із депресії, адже подібні ста-
ни поширені в їхніх умовах.

Ю. Дрюченко: А як Ви стави
теся до створення галереї пор
третів ветеранів, учасників 
АТО? Наприклад, в Інституті 
радіології я – як голова Асоціа
ції художниківчорнобильців 
НСХУ – організував постійну 
виставку робіт, присвячену по
діям на ЧАЕС 1986 року.

– Та не питання! Це якраз підмо-
га тому, що ми хочемо: моменти іс-
торії країни зафіксувати докумен-
тально, бо час і лікує, і віддаляє від 
знакових подій. Оскільки ми по-
рушили близьку й болючу для нас 
тему аварії на ЧАЕС, хочу звернути 
увагу, що у нас є задум зробити до-
кументальний фільм на цю тему. А 
ось, до речі, і його нариси. Інтерес 
до проблеми затихає, ми це бачи-
мо на прикладі колективу Чорно-
бильської станції. Я цього року був 
у них на конференції, і на зал поди-
вився. Оскільки працюю в проф-
спілці вже близько 30 років, то по-
глянув на колектив – і зрозумів: 
колективу вже того немає! Ми ра-
ніше говорили: це «золотий фонд», 
який будемо використовувати. А 
його не стало. Золотий запас, на 
жаль, закінчується, розумієте?

Так, приїхала молодь, але це 
вже не той кістяк, який знає істо-

рію наслідків… Це інші люди, які 
прибули заробляти гроші, – ось 
у чому біда. Тому треба швидше 
відобразити сторінки героїчно-
трагічної історії ЧАЕС у вигляді 
галереї, музею, фільму – будь-які 
форми підходять.

А поки підтримуємо ветеранів. 
Наприклад, цьогоріч у Чорно-
бильські дні допомогли Міжна-
родній громадській організації 
інвалідів Чорнобиля «Промінь 
5–2». Вона об’єднує людей, котрі 
захворіли на гостру променеву 
хворобу, та вдів, чоловіки яких 
загинули від неї. Посприяли про-
веденню зустрічі членів органі-
зації на природі, в тому числі – й 
людям із тієї зміни, яка працюва-
ла на момент аварії.

С. Соколова: 24 березня – з’їзд 
Атомпрофспілки підсумував 
чверть століття її діяльності. Чим 
організація може пишатися?

– А тим, що це період створення, 
становлення, самоутвердження, 
визнання організації. Адже проф-
спілок в Україні багато, але ми – 
унікальні. Ми дуже комфортні, 
тому що в нас немає такої дивної 
структури, як міськкоми, обкоми 
тощо. Ось є ЦК та організація – і 
все, то є прямий зв’язок: будь-яка 
проблема в одну мить вирішуєть-
ся знизу й «нагору».

Із цими хлопцями ми почина-
ли, ми бачили, як вони стояли на 

Майдані, як відпочивали, а дівча-
та і чаї їм носили, і бутерброди. 
Прожити не один рік у таких умо-
вах – багато чого варте. Двадцять 
п’ять років – підсумок, із крупи-
нок складений, це мобілізує і це-
ментує профспілку. Ми збере-
глися в тому вигляді, у якому 
створювалися, і навіть розшири-
ли свою діяльність. Може, лише 
за чисельністю трошки зменши-
лися, але це природно, тому що 
галузь перебуває у процесі ре-
формування.

Варто враховувати, що у нас 
останній звітний п’ятирічний 
період був загальмований поді-
ями на Сході, ситуацією в краї-
ні. Незважаючи на труднощі, ми 
визнані та впізнаванні, і можемо 
працювати, наприклад, безпосе-
редньо з міністром енергетики, 
який каже мені: «Я із сьомої ран-
ку. Ти зайшов – я тебе побачив, я 
тебе прийму». Так відбуваються 

контакт і з’ясування проблем, які 
виникають.

С. Соколова: Що ж найбільше 
хвилює?

– На жаль, ми втрачаємо профе-
сіоналізм галузі. Я вітаю молодь, 
коли вона росте професійно, від 
нижньої сходинки на підприєм-
стві, виростає до керівника і пе-
реходить до державного управ-
ління. Але якщо призначають 
керівником департаменту хлоп-
ця 33-ох років, колишнього мене-
джера торговельної мережі, то це, 
з одного боку, доводить до сміху, а 
з іншого – до гіркоти в душі. Тому 
що саме ця людина повинна схва-
лити єдине правильне рішення, 
не маючи для цього ніякої профе-
сійної бази і не розуміючи, що й 
звідки починається та чим може 
закінчитися.

Другий рік займаємося такою 
проблемою: під виглядом реформ 
намагаються змінити букваль-
но все, починаючи від соціальної 
сфери. Те ж пенсійне законодав-
ство, або списки робіт у шкідли-
вих і особливо шкідливих умовах. 
Кажуть: «Ми повинні вашій галу-
зі урізати сорок відсотків пільго-
виків». Так, десь можна щось при-
бирати, але коли людина працює 
у шкідливих, особливо шкідли-

вих умовах – за основними про-
фесіями, то вибачте.

Ставлять завдання: доведіть, що 
він працює повний робочий день 
щодня. Кажу – як же він може 
працювати повний робочий день, 
якщо: відкрили котел, йде пере-
завантаження палива, людина в 
спеціальному костюмі отримує 
наряд-замовлення, в якому зазна-
чено, що, відповідно до визначе-
них факторів, можна працювати 
до 15 хвилин, котрі дозволяють 
не отримати дозу. «Як це у вас лю-
дина працює 15 хвилин?» А біль-
ше вона не може!

Мусимо доводити, переконува-
ти – для того, щоб щось зберегти. 
Дійшли до того, що кажуть: так, 
ми згодні вас підтримати, ось да-
вайте транш від МВФ отримаємо, 
потім все підв’яжемо, тому що 
там про пенсії багато говорять. 
Відповідаю, що пенсії і пільги – це 
ж абсолютно різні речі, проте все 

складається, як то кажуть, в одну 
піраміду.

С. Соколова: Пропоную завер
шити бесіду окресленням пер
спектив співпраці. Під прапором 
Атомпрофспілки здійснений 
мистецький проект ГО «ВО «До
вічне право інваліда, ветерана, 
учасника бойовий дій» – «Запо
віт Щастя. Світла Доля України». 
Можливо, виступи його учасни
ків були б цікаві й працівникам 
галузі, атомникам?

– Пропоную спільно подума-
ти про заходи і знайти точки до-
тику з організаціями, яким ми 
сприяємо, а це «Промінь 5–2» і 
Товариство ветеранів-інвалідів 
ліквідації аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. Ми, своєю чергою, 
робимо виставки малюнків 
«Атом очима дітей» для дітей 
атомників.

Н. Веселицька: У рамках про
екту «Сад Любові та Радості 
України – країни Здійснення 
Мрій» Центру духовного роз
витку та творчої ініціативи 
«Гармонія» – з дітьми ми про
довжуємо створювати Козаць
ке Дерево, яке почали робити в 
АТО із солдатами у лікарні. Хо
чемо, щоб учасниками проекту 
були бійці, молодь та діти. 

– Ми, безумовно, розглянемо 
пропозиції партнерів, які в час 
випробувань для країни закли-
кають людей і спонукають сво-
їм прикладом втілювати в жит-
тя світлі мрії про життя, щастя, 
мир і процвітання держави 
Україна.

Спілкувалися Любов ІВАНОВА, 
Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА,

Юрій ДРЮЧЕНКО та Світлана СОКОЛОВА

Матеріали круглого столу підготувала 
Світлана СОКОЛОВА

Сергій Коваль (перший зліва) та Павло Прудніков 
(крайній справа) допомагають бійцям
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Про доброчинність 
організації розповів голова 
профспілкового комітету 
ДПНАЕК «Енергоатом» 
Олексій Васильович Лич.
– Олексію Васильовичу, Лю

бов Михайлівна представила на 
президії профспілки атомників 
свій проект. Чому виникло ба
жання його підтримати?

– Тому що ми впевнені в тому, 
що робимо правильну і благород-
ну справу. На президії були при-
сутні всі голови атомних станцій 
України, які об’єднує наша ком-
панія, і це теж зіграло свою роль. 
У нас працює (якщо рахувати 
разом з пенсіонерами) 42 тисячі 
осіб, з яких 36 тисяч – це власне 
працівники, члени профспілко-
вої організації, котру я очолюю. 
Керівники підтримали ініціативу 
ще й тому, що наші працівники 
перебувають «на броні». Вони не 
підлягають призову в армію, що 
забезпечує необхідну кількість 
людей для того, щоб надійно екс-
плуатувати станції. 

Отож ми вважаємо: якщо самі 
не можемо там бути, то повинні 
зробити все для тих, хто замість 
нас воює на передовій, – для того, 
щоб вони повернулися додому 
живими. Хоча ми теж зазнали 
втрат: у нас деякі люди відмови-
лися від «броні», служили, деякі 
загинули. Зараз більше ста осіб 
на передовій. І в 79-ій бригаді де-
сантників є наші хлопці, і в інших 
батальйонах… Усі їхні звернен-
ня, і навіть підрозділів, де вони 
служать, ми намагаємося макси-
мально задовольнити.

– А з ким налагоджено най
більш тісну співпрацю і яка на
дається допомога?

– Із 25-им батальйоном «Київ-
ська Русь». А спектр надання до-
помоги різноманітний. Зробили 
спеціальний фонд 25-го баталь-
йону і два благодійні фонди на 
Южно-Українській АЕС, тому 
що відмовляємося працювати з 
доброчинними організаціями, 
працівники яких отримують за-
робітну плату за те, що роблять. 

У нас усе на добровільних заса-
дах. Завдяки фондам на Южно-
Українській АЕС ми відремонту-
вали більш як 80 одиниць бойової 
техніки для передової. Придба-
ли техніку, в тому числі для 61-
го медсанбату, коли побачили, 
в яких умовах працюють меди-
ки, і передали їм. Ми першими в 
Україні перерахували 100 тисяч 
гривень на Збройні сили Мініс-
терству оборони, а потім почали 
безпосередньо батальйонам та 
персонально воякам, які знахо-
дяться на передовій, допомагати. 
Для 25-го батальйону 500 комп-
лектів «бундестагівського» одягу 
придбали й передали.

Профком, за дорученням наших 
працівників, надав допомогу тим, 
хто тримає оборону країни на 
Сході, вже більш ніж на 15 міль-
йонів гривень.

Л. Іванова: Ми завдяки проф
спілці атомників пройшли по 

лінії фронту від Новотроїцько
го до Маріуполя, відвідали Ми
кільське, провели 10 концертів. 
Там побачили, наскільки наші 
захисники були задоволені, по
дарункам Вашим раділи. А ще 
зрозуміли, що до культури в ор
ганізації особливе ставлення.

– У нас унікальні міста-супут-
ники АЕС, які опікуються різними 
напрямками дозвілля та розвитку 
людей. Звісно, з метою вихован-
ня та закріплення кваліфікова-
ного персоналу для АЕС. Напри-
клад, найпотужніший культурний 
центр – у Южно українську. Його 
жителі – учасники конкурсів, кон-
цертів, у тому числі й закордон-
них. Дітей наших працівників, які 
займаються творчістю в палацах 
культури, що утримуються На-
ціональною компанією «Енерго-
атом», ми підтримуємо. Напри-
клад, реалізацію концертного 
напрямку діяльності, а також за-
няття в гуртках естетичного спря-
мування, максимальна кількість 
яких – саме в Южноукраїнську. 
Ми пишаємося своїми танцю-
вальними, народними колектива-
ми, яким допомагаємо. У нас є ціла 
програма з підтримки культурно-
масової роботи, а також програми 
з фізкультури й оздоровлення. Це 
спектр діяльності, що її виконує 
профспілка.

Л. Іванова: Тобто культура для 
Вас – необхідний інструмент, 
без якого неможливо нічого 
зробити...

– А Ви знаєте, таке ставлення 
сформувалося, напевно, з часів... 
Берії. Коли створювалося Мініс-
терство середнього машинобуду-
вання. Це все, що пов’язане з ато-
мом. Тоді робили такі закриті 
містечка, в які переселялися з Мо-
скви імениті вчені з сім’ями. Для 
них створювали палаци культу-
ри, які повинні були бути схожи-
ми на столичні. Вони нагадували 
московські великі палаци з коло-
нами і театри. Всі працівники мис-

тецтва, культури повинні були 
обов’язково відві дувати ці містеч-
ка – для того, щоб не відчувався 
відрив від столиці. Це зараз втра-
чено.

Л. Іванова: Такі ж планомірні 
візити діячів мистецтв повинні 
бути і до захисників Вітчизни 
на Сході, аби вони не відчували, 
що відірвані, бо кажуть: «Відчу
ваю забутість».

– Аналогічна історія у нас була, 
коли трапилася аварія на ЧАЕС. 
Пам’ятаю, коли вже долала депре-
сія, постійно одне й те ж, почали 
приїжджати артисти, наприклад, 
на Зелений мис (селище вахто-
виків). Така віддушина була для 
людей, котрі кожного дня ризи-
кували життям і здоров’ям, за-
ймаючись ліквідацією аварії на 
ЧАЕС, особливо, якщо згадати 
1986–1987 роки. Після трагедії, 
коли я був головою профкому, 
щонайменше чотири фестива-
лі на рік проводили в місті Сла-
вутич. Для чого? Ми жили наче 
«за залізною завісою»: жодного 
закордонного кореспондента не 
могли «затягнути» на ЧАЕС, щоб 
показати справжній стан справ.

А як вирішили проблему? У 
цей час в Євросоюзі головувала 
Франція. Ми з директором дізна-
лися про те, що у Франсуа Міт-
терана є улюблена співачка – Па-
трісія Каас, і зробили фестиваль 
«Україна. Весна. Славутич», за-
просивши знаменитість. Тися-
чі людей з’їхалися з Чернігова, з 
Києва, і прибуло близько 80 за-
рубіжних кореспондентів! А їх 
же треба завезти на ЧАЕС, щоб 
з’явилися позитивні публікації... 
І ось коли їх повели на станцію, і 
вони побачили, що люди там пра-
цюють і посміхаються, ми момен-
тально прорвали «залізну заві-
су». І потім почали приїжджати 
журналісти та делегації фахівців, 
тому що ці написали, і ще «Нью-
Йорк Таймс»... У найпотужніших 
ЗМІ йшлося про те, що насправді 
все зовсім не так, як описується.

– А чи має подібний ефект ви
ступ вітчизняних виконавців?

– Я люблю українську культу-
ру. Ми дружимо з Василем Зін-
кевичем, Павлом Дворським, із 
покійним Назарієм Яремчуком 
у нас були чудові відносини. Цих 
артистів я запрошував виступа-
ти для працівників станції. Чому? 
Тому що відсотків 70 працівни-
ків – це люди, які приїхали з Ро-
сії. Після аварії, з огляду на те, що 
ми поміняли 80 % персоналу, при-
були фахівці, в тому числі з Росії, 
та інших республік колишньо-
го СРСР.   Природно, що запро-
шували в основному російських 
артистів, а потім поступово при-
вчали мешканців Славутича до 
української культури, привози-
ли вже й вітчизняних. На стадіоні 
величезний концерт зробили, пе-
реважна частина учасників якого 
були українські митці. Водночас 
міста-супутники відрізняються 
основними напрямками робо-
ти. Якщо у працівників Южно-
Української АЕС – це культура, то 
у співробітників Хмельницької 
– спорт. Там олімпійських чем-
піонів ростимо, у них найбільше 
майстрів спорту, в тому числі за-
служених, а на Рівненській і Запо-
різькій станціях приділяють ува-
гу і спорту, і культурі.

Провели конкурс малюн-
ків серед дітей мешканців міст-
супутників атомних станцій, у 
травні в Києві був фінал, а до цьо-
го вони провели конкурси у себе 
на станціях, відібрали перемож-
ців. У нас дуже багато фестива-
лів, конкурсів, концертів, є теа-
тральні фестивалі, ми – учасники 
всіх всеукраїнських заходів, за-
гляньте на сайти АЕС. Усі ці за-
ходи допомагають зробити життя 
цікавим і комфортним у містах-
супутниках, сприяють тому, щоб 
молодь не виїжджала, тому що, на 
жаль, із великих міст перебратися 
туди вона не поспішає.

– Успіхів і можливостей Вам 
і профспілці «Енергоатому» в 
турботі про якість життя людей!

Спілкувалися Світлана 
СОКОЛОВА та Любов ІВАНОВА

БЛАГОДІЙНІСТЬ 
ЕНЕРГОАТОМА

Олексій Лич розповідає Любові Івановій історію допомоги Атомпрофспілки воїнам АТО Чарівний офіцер та козаки формують подарунки бійцям
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Якби не війна, я б сказала, 
що наша поїздка на Схід – 
це захоплива подорож 
колективу однодумців, 
який мріє зробити Україну 
країною Здійснення Мрій.

Любов ІВАНОВА

Т
ак, ми справді колек-
тив. Але – незвичний, не 
пов’язаний зарплатнею 
та обов’язком із 9.00 до 
18.00 перебувати на ви-

робництві чи в офісі, колектив, 
який нічого не виробляє. Ми – 
об’єднання однодумців, які мрі-
ють зробити Україну – країною 
Здійснення Мрій.

Нічого не виробляє… Тут я пога-
рячкувала. Бо не просто виробляє, 
а продукує ідеї, котрі спочатку, 
наче привиди, ходять Україною – 
поміж наших надзвичайно тала-
новитих людей, а потім склада-
ються в єдину національну ідею: 
«Міст Єднання», «Україна – країна 
Здійснення Мрій». Ключові слова: 
«здійснення», «єднання». 

Наш колектив має організаційно-
правову форму: громадська органі-
зація; і назву, яка відображає суть 
кола спільних інтересів: «Довічне 
право інваліда, ветерана, учасни-
ка бойових дій»; а також статус: 
«Всеукраїнська». У її складі – 18 
відокремлених підрозділів, два з 
яких – Київський обласний та Дні-
пропетровський обласний – взяли 
участь у цій поїздці на Схід. Там нас 
зустрічали члени Донецького об-
ласного відокремленого підрозділу 
та підрозділів з інших областей, які 
сьогодні захищають незалежність 
та суверенітет України – країни 
Здійснення Мрій.

Якби не війна, я б сказала, що 
провела експеримент: чи мож-
ливе впровадження методики 
спільних творчих справ у колек-
тив, який складається з людей 
дуже різного віку; чи зможуть 8 
діб мирно, творчо прожити од-
ним життям майже три десятки 
талановитих людей із різним до-
свідом, професіями, вихованням, 
навичками побуту. Наш колек-
тив – міні-модель народу України. 
Вчителі, бухгалтери, рок-співаки, 
виконавці класичного репертуа-
ру, художники, музиканти, поети, 
письменники, журналісти… А ще 
– водій Володя, такий же великий 
і гарний, як і автобус. Він спочатку 
придивлявся до нас, а потім пере-
йнявся творчим духом колективу. 
Взяв на себе обов’язок з Алексом 
Віннером формувати, заносити й 
роздавати подарунки бійцям, а в 
один з останніх днів заповнив ан-
кету члена нашої громадської ор-
ганізації. Документ передали до 
Правління, члени якого були од-
ностайні: прийняти!

Якби не війна, думаю, що вказа-
ний експеримент зазнав би фіас-
ко. Хтось би не витримав довгої 
дороги, комусь би не сподобались 
умови проживання, хтось був 
би незадоволений рівнем обслу-
говування… Склад бригади був 
суто творчим, проте жодної тіні 
незадоволення не було на облич-

чях зголоднілих артистів пізніми 
вечорами, після двох концертів 
на день та довгої дороги спочат-
ку до позицій, а потім до кухні у 
Волновасі, «на Царському», куди 
раніше заїхав співзасновник ор-
ганізації Анатолій Іванов. Він 
підготував до прийому гостей по-
кинуте 20 років тому через рей-
дерство помістя. 

Із посмішкою на вустах долали 
труднощі музикант Ірина Джи-
ваго; поетеса та співачка Ольга 
Джуваго; рок-музикант і співак 
Руслан Коробань; письменни-
ця, автор проектів «Сад Любові 
та Радості України – країни Здій-
снення Мрій», «Міст Єднання» 
Наталія Веселицька; учасники 
ансамблю козаків та водій Воло-
дя. Усі дружно варили кашу, сма-
жили м’ясо, готували салати й 
бутерброди, відпочивали після 
денної напруги та перетворювали 
приготовану їжу на лікувальну. А 
потім уже ситі учасники колек-
тивної творчої справи знову по-
прямували до автобуса, бо далі – 
Новотроїцьке, де стріляють, але є 
ліжка, подушки. І змучені та щас-
ливі від задоволених очей бій-
ців  – приймають душ і «злива-

ються» з подушками до раннього 
ранку. Вранці запитують одне од-
ного: «Ти чув прильоти?» У відпо-
відь: «Чув, але спав».

Якби не війна, ми б не чули таких 
слів: «прильоти», «нора», «отвєт-
ка». Це нові та незвичні для нас 

терміни з глибоким і страшним 
змістом. Незвично також звучить 
від військових: Марік (Маріу-
поль), Волновєгас (Волноваха).

Якби не війна, я не провела би 
свого сина на фронт, а сьогодні пи-
сала б роман, який уже прожила, не 
помирала б кожної ночі по кілька 
разів, не мучила б себе днями, роз-
гадуючи власні сни. Про що вони? 
Що чекає сьогодні? Щасливим для 
мене є тільки день, коли нікого не 
вбили на фронті. Ніхто не бачить 
моїх сліз, але інколи зраджує голос, 
коли я читаю слова пісні, яку сама 
ж і написала – «УБД-шка моя». 
Дуже дорого обходиться героїня 
пісні кожному, хто її має.

Якби не війна, у день від’їзду в 
Києві, маючи температуру 39,2° С, 
я б подумала, чи варто їхати і вісім 
днів горіти, ризикуючи здоров’ям 
та життям. Але ж війна іде, наші 
діти ризикують життям кожного 
дня, а багато вже його втратили. 
Як можна думати про себе? 

Якби не війна, я б не зрозуміла, 
що прийшла у цей світ, аби подо-

лати те, що довелось: багато пере-
їздів із батьками, достаток і бід-
ність, кар’єрне зростання на ниві 
народної освіти, початок і злет 
бізнесу, який дав матеріальний 
достаток, свободу вибору. Потім 
прийшло розуміння сили єдності 
людей, що спонукало впроваджу-
вати методику колективних твор-
чих справ у життя школи, в якій 
була директором (Волноваська 
ЗОШ № 1), необхідність викорис-
тання своїх сил та розуму на бла-
го інших. 

Якби не війна, мабуть, не виста-
чило б уже наснаги у мене на орга-
нізацію цієї поїздки, не була б я та-
кою впевненою у її необхідності і 
переконливою в цьому для інших.

ГОТОВІ 
ПІДСТАВИТИ ПЛЕЧЕ
16 липня 2016 року Любов Іва-

нова, Олег Іванов та Анатолій 
Іванов зустрілися з бійцями пол-
ку «Азов». Із «азовцями» було ба-
гато зустрічей, бо саме їм нале-
жить ініціатива створення в смт 
Ялта на Азовському морі Центру 
соціальної, психологічної та пра-
вової реабілітації інвалідів, ве-
теранів, учасників бойових дій. 
Для супроводу проектної доку-
ментації та укладання договору 
оренди комунального майна по-
трібно було приїхати не один і не 
два рази, проте зустріч 16 липня 
2016 року запам’яталась найбіль-
ше. Бо ми виконували завдання 
письмен ниці та видавця Наталії 
Веселицької. 

У Києві вона передала для ав-
тора Сергія Подимана його кни-
гу «Его адреса». Розповіла, що 
учасник бойових дій в Афганіс-
тані написав правдивий твір про 
ті події. Коли почалась сучасна ві-
йна на Сході України, він пішов у 
військовий комісаріат. До Зброй-
них сил України його не взяли, 
тоді поїхав на Схід, сказав, що в 
«Азов». Проте відтоді про нього 
нічого не відомо. Наталія Вікто-
рівна просила, якщо не знайдемо 
автора, подарувати книгу полку 
«Азов». На жаль, ми не змогли 
знайти Сергія Подимана. Жоден 
із тих, хто в ті часи воював в «Азо-
ві», не був знайомий із ним. 

НАБЛИЖАЙМО ЩАСЛИВІ 
ДНІ УКРАЇНИ РАЗОМ

Учасники проекту разом із бійцями АТО

Члени Всеукраїнської організації «Довічне право інваліда, вете-
рана, учасника бойових дій» одними з перших пішли з Майдану на 
фронт, а сьогодні захищають незалежність та суверенітет України 
на Сході. Голова спільноти Любов Іванова згуртувала та об’єднала 
зусилля багатьох громадських організацій – задля святої справи: 
волонтерських поїздок, морально-психологічної підтримки, підви-
щення боєздатності та патріотичного духу воїнів АТО і мешканців 
прифронтових територій, проведення концертів майстрів мистецтв 
України, художніх майстер-класів для бійців… 

У складі бригади, делегованої до частин Волноваського, Першо-
травневого районів Донецької області та міста Маріуполя, – вете-
рани АТО, учасники Майдану, ліквідатори аварії на ЧАЕС, сучасні 
українські письменники, художники, поети, музиканти, журналісти 
та козацький ансамбль. 

Пропонуємо Вашій увазі публікацію Любові Іванової.

Юрій ДРЮЧЕНКО,
учасник поїздки, художник, член НСХУ

Бійці на чолі із Романом Вареником допомагають формувати подарункові набори
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Книгу разом з подарунками 
від дітей міста Києва та Волно-
вахи вручили «Азову». І знову з 
ними зайнялися спільним Цен-
тром у Ялті. 

Члени нашої організації, бійці 
«Азова» та «Айдару», ветерани 
цих полків – завжди готові під-
ставити плече, допомогти. Так, 
ветерани полку «Айдар» під ке-
рівництвом Віктора Хакимзя-
нова відправили до Центру реа-
білітації ліжка, дивани, стільці, 
побутові речі, домовились із пре-
зидентом Благодійного фонду 
«Інститут благодійності» Оле-
ною Крючковою про безоплатну 
пересилку цього обладнання. Ве-
лика подяка Олені Анатоліївні, 
яка, займаючись підопічними їй 
мамами з дітьми із зони АТО, ор-
ганізовуючи для них культурно-
просвітницькі подорожі в інші 
країни, не забуває про наших 
інвалідів, які ледь виживають, 
і періодично надсилає для них 
продукти довготривалого збері-
гання, одяг, взуття.

Вразило нас під час численних по-
їздок до смт Мангуш та смт Ялта – 
патріотичне ставлення до рідної 
України, розуміння важливості на-
шої справи з боку голови Першо-
травневої (Мангуської) райдерж-
адміністрації Дмитра Черниці, 
голови Першотравневої районної 
ради Володимира Топузова, голов-
ного лікаря Першотравневого цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги Володимира Григор’єва. 
Вони допомогли у прискореному 
укладанні договору оренди при-
міщення для Центру реабілітації. 
Голова ж РДА Дмитро Черниця 
поміг перевезти до Центру меблі 
від учасника бойових дій, керів-
ника Донецького відокремленого 
підрозділу Дениса Іванова. Також 

було доправлене майно учасників 
АТО, членів нашої організації з Ки-
єва, Бахмута, Вишневого Київської 
області, Волновахи.

Робота ще не налагоджена, бо 
основні організатори Центру або 
воюють, або лікуються у госпіта-
лях. Так, боронить Вітчизну в ла-
вах «Азова» член нашої організа-
ції, головний ініціатор створення 
Центру реабілітації та адаптації в 
Ялті Ігор Тараненко. Але це їхнє 
дітище, вони знають, що патрі-
отично налаштоване керівниц-

тво Першотравневого району в 
будь-яку хвилину підставить їм 
своє плече, і вірять, що держава 
також не залишить їх на півдоро-
зі, підтримає та профінансує цю 
громадську ініціативу учасників 
АТО.

Активісти організації Зінаїда 
Кравченко, Олег Іванов, Світла-
на Павлова, Петро Михайленко, 
Анатолій Іванов розносять по-
дарунки по квартирах. Лише в 
Дарницькому районі Києва у нас 
під опікою 120 інвалідів. Ці акти-
вісти під керівництвом З. Крав-
ченко займаються наданням со-
ціальних послуг членам своєї ГО 
«ВО «Довічне право інваліда, ве-
терана, учасника бойових дій», а 
також культурно-масовими за-
ходами – під керівництвом Світ-
лани Павлової. Світлана Геннаді-
ївна керує проектами «Чарівний 
Корольок» і «Жар-птиця», про-
водить виставки, майстер-класи, 
сприяє лікуванню дітей і дорос-
лих через творчість: малювання, 

вишивання, ліплення, виготов-
лення повітряних зміїв.

У Дарницькому районі столиці 
С. Павлову знають не лише меш-
канці та члени нашої організації, 
а й працівники різних прийма-
лень. Коли вона готує черговий 
захід, то всі розуміють, що допо-
магати доведеться. А найбільшим 
її помічником, який сприяє про-
веденню заходів, є депутат Ки-
ївської міської ради Володимир 
Гончаров. Своєю чергою, Зінаїда 
Кравченко особисто збирає доку-

менти інвалідів, які не ходять, по-
дає до державних адміністрацій, 
до депутатів, добивається мате-
ріальної допомоги, забезпечення 
засобами.

ВОЛНОВАХА
До Волновахи ми приїха-

ли вночі. Волноваський район, 
що розташований у степовій 
зоні, на південному заході До-
нецької області, був утворений 
1923 року. Адміністративно-
територіальний центр – місто 
Волноваха, засноване у 1881-ому. 
На півдні район межує з Воло-
дарським, на заході – з Велико-
новосілківським, на півночі – з 
Мар’їнським районом та містом 
Донецьком, на сході і південному 
сході зі Старобешівським і Тель-
манівським районами.

За територією та чисельністю 
населення Волноваський район – 
один із найбільших сільськогос-
подарських не тільки в області, але 
й в Україні. Його площа – 2549 га. 
Населення – 103,7 тис. осіб. У ра-
йоні – 95 населених пунктів, під-
порядкованих одній міській, 7 се-
лищним та 33 сільським радам.

Район складний не лише тим, 
що великий, але й навантажен-
ням, яке отримав унаслідок про-
ведення Антитерористичної 
опе рації. Проблемами прифрон-
тового регіону опікується молода 
та перспективна команда: голова 
райдержадміністрації Олександр 
Баранник та його заступник Алі-
са Весьолкіна. Спектр питань, які 
стоять перед ними щодня, занад-

то широкий: бюджет, його напо-
внення та виконання; соціальний 
захист інвалідів, ветеранів, пен-
сіонерів, людей похилого віку; 
проблеми вимушених переселен-
ців; національно-патріотичне ви-
ховання школярів та учнівської 
молоді; стан медичного обслуго-

вування, освіти; якість надання 
послуг комунальними установа-
ми; забезпечення матеріальних та 
духовних потреб місцевих меш-
канців. 

Гордістю району є перлина сте-
пового лісорозведення – Вели-
коанадольський ліс, закладений 
1843 року видатним діячем лі-
сівничої та географічної наук, 
полковником корпусу лісничих 
 Віктором Графом. Площа маси-
ву – 2543,0 га. Флора заказника 
нараховує понад 600 видів рос-
лин, 37 із яких охороняються за-
коном. 16 вересня 1921 року ліс 
оголошений недоторканним і 
підлягає суворій охороні. 1 лис-
топада 1968 року затверджений 
як пам’ятник природи республі-
канського значення.

На території району розташо-
вані залізничні станції, звідки 
можна виїхати в будь-якому на-
прямку – до України, Росії, Біло-
русії. Обслуговують перевезення 
локомотивне і вагонне депо, інші 
служби станції. У галузі зайнято 
більш як дві тисячі робітників, 
інженерно-технічних працівни-
ків і службовців. 

Мене здивували зміни в на-
прямку автобусних перевезень 
пасажирів. Автовокзал Волно-
вахи став міжнародним. Звідси 
можна прямим сполученням діс-
татись не лише до 69 населених 
пунктів району, до Маріуполя чи 
Краматорська, а й до Києва, Оде-
си, Москви, Мінська, інших міст. 
Тобто формула «чемодан, вок-
зал, Росія» стала доступною. І це 
без іронії, бо значення російської 
пропаганди недооцінювати не 
можна, особливо на прифронто-
вих територіях. Їй треба проти-
ставляти свою пропаганду.

У час, коли Волноваський ра-
йон разом зі всією Україною пе-
реживає нелегкі часи, розуміння 
та підтримка нашої арт-бригади 
керівниками району свідчать 
про глибокий патріотизм, по-
вагу до людей, котрі зі зброєю в 
руках стоять сьогодні на захис-
ті інтересів України та її народу; 
а також до тих, хто опікується 
підтримкою бойового духу бій-
ців у час проведення АТО. Так, 
вагома допомога надана Олек-
сандром  Баранником та Алісою 
Весьолкіною – з розташування, 
забезпечення побутовими умо-
вами наших артистів, що сприя-
ло можливості проводити по два 
концерти в день. Від імені учас-
ників нашого арт-десанту та себе 
особисто щиро дякую їм за плід-
ну спів працю та державницький 
підхід до спільної справи: захисту 
й оборони незалежності і терито-
ріальної цілісності України.

НАБЛИЖАЙМО 
ЩАСЛИВІ ДНІ 
УКРАЇНИ РАЗОМ

Сергій Коваль та Любов Іванова перед вирішальним засіданням Атомпрофспілки

Знак Маріуполя вбраний у вишиванку

Світлана Павлова, Любов Іванова та Віктор Хакимзянов 
за круглим столом з учасниками АТО

Кравченко Зінаїда Яківна – керівник проекту надання соціальних послуг
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Відновлення таких хат – під опікою керівництва Волноваського району

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО
Вікіпедія пояснює: це – надання 

допомоги цивільному населенню; 
сприяння підрозділам Збройних 
сил України; організація взаємо-
дії з іншими військовими фор-
муваннями та правоохоронними 
органами, місцевими органами 
влади, ЗМІ та приватним секто-
ром. А для нас – це чудові, надійні 
військові, гарні хлопці, офіцери, 
які стали на допомогу, поспри-
яли нашій поїздці, узгодженню 
часу, дат і місць проведення захо-
дів. Вони ж допомогли визначити 
кількість учасників заходів, спла-
нувати маршрути, порахувати 
кількість подарунків та підтрима-
ли в інших діях, без яких прове-
дення заходів неможливе. 

Величезна подяка офіцерам гру-
пи цивільно-військового спів-
робітництва міста Волновахи, 
які нас супроводжували та до-
помагали в усіх організаційних 
питаннях. Це – начальник гру-
пи, полковник Артем Міхнюк, 
підполковник Вадим Бородавка, 
підполковник Сергій Рудь, на-
чальник групи на початку нашої 
поїздки, підполковник Микола 
Корж, майор Вадим Воловоден-
ко, капітан Владислав Тичина, 
старший лейтенант Роман Варе-
ник. Молоді, гарні, мужні люди, 
які стоять сьогодні на передніх 
рубежах країни, на захисті її не-
залежності та суверенітету, спо-
кійно і відповідально цемен-
тують зв’язок між Збройними 

силами України та українським 
народом, – стали за тиждень нам 
близькими та рідними. Дуже важ-
ливими є обов’язки, які вони там 
виконують, адже «народ і армія 
єдині» – це не слова, це суть де-
мократичної держави. І вони цю 
суть втілюють у життя.

І хоч не з перших слів, не в пер-
ших рядках, але від серця, від 
душі, від усіх учасників поїздки 
по лінії зіткнення на Сході і від 
мене особисто – низький уклін 
нашому головному спонсору – 
Атомпрофспілці. Без них нічо-
го би не відбулось і не збулось, 
окреме б у концерт не склалося, 
на рівні мрії все б осталося. Укра-
їну роблять країною Здійснення 
Мрій наші славні українські люди 
– працьовиті, відповідальні, такі, 
як працівники групи військово-
цивільного співробітництва 
«Волноваха», такі, як керівництво 
Атомпрофспілки, такі, як учас-
ники арт-десанту, і такі, як наші 
мужні воїни Сходу.

ЯКІ ПРИЧИНИ 
ПРОТИСТОЯННЯ?
Я – не учасник Майдану, я – сві-

док Майдану. Як відповідальний 
секретар Громадської ради при 
Міністерстві соціальної політи-
ки України, я працювала у при-
міщенні Міністерства, на вули-
ці Десятинній, 14. Громадянське 
суспільство тільки прокидалося 
від сну, громадські ради намага-
лися вилізти з кишень органів, 
до яких належали. Для мене все 

це було новим, а тому я багато 
часу проводила за названою адре-
сою. Кожного дня вранці і ввечері 
проходила Майданом. Для мене 
було відкриттям, дивом – бачити 
на власні очі те, що виросло ціле 
покоління, яке не хоче бути васа-
лом у старшого брата, яке дивить-
ся в майбутнє, тяжіє до свободи, 
демократії, творчого розвитку. У 
цих молодих людей зовсім відсут-
ня рабська психологія. Вони не 
придумали нічого хитрого, вони 
просто стрибали і скандували: 
«Хто не скаче, той москаль». Спо-
чатку мені було смішно, потім я 
зрозуміла глибинну силу цього 
протесту. Ні, молодь у нас розум-
на, винахідлива. Винайшла гені-
альне, бо просте.

Коли студентів на Майдані по-
били, я бачила, як зі всіх кутків 
Києва їхали на Майдан їхні бать-
ки, сусіди та просто небайдужі. 
Їхали групами, сім’ями і поодин-
ці. В метро запримітила, хто їде 
саме туди: схвильовані, вони пе-
ремовлялись між собою, і тема 
була у них одна. Так, це повстав 
Київ. Потім нічні поїзди, авто-
буси й електрички з усіх кутків 
України почали везти до Києва 
тих, кому «в печінках засіли» рей-
дерські апетити «сім’ї».

Почались мирні протести, що 
переросли в революцію, бо Януко-
вич не вийшов на розмову з наро-
дом, у нього були вказівки Кремля, 
який тільки і чекав протистоян-
ня. Потім «зелені чоловічки» тихо 
взяли Крим. Якби був опір, поча-
лась би війна за півострів. Тоді іс-
торія була б зовсім іншою.

У цей час на Донбасі скористалась 
ситуацією контрреволюція. При-
крившись поясненням, що «вам 
можна захоплювати адмінбудівлі, а 
нам – ні», російські найманці (так, 
саме російські, а не проросійські) 
почали «носитись» по всьому Схо-
ду і Центру нашої держави з росій-
ськими триколорами.

На Донбасі є багато розумних, 
але не досить сміливих людей, бо 
їхня кількість не досягла критич-
ної маси. Вони самі себе назива-
ють рабами і кажуть: нас розді-
лили на рабів та рабовласників. Я 
запропонувала одному молодому, 
розумному фермеру: балотуйся в 
мери. Він сказав: «Я боюсь». Сьо-
годні ті, які не бояться, – в Києві. 
Це кадровий резерв. Із цим резер-
вом зараз треба працювати. Хто 

повинен це робити? Влада, яка 
вважає себе розумною та патрі-
отичною, громадські організації, 
які працюють над розвитком гро-
мадянського суспільства в Украї-
ні, антикорупційні інституції.

ХТО МОЖЕ 
ЗУПИНИТИ ВІЙНУ?
Громадянське суспільство. Всі 

повинні починати з себе: вико-
ренити побутову корупцію, на-
вчитись користуватись законо-
давством так, аби недбайливим 
чиновникам ставало страшно від 
того, як оперує законом громадя-
нин. Потрібно використовувати 
свої знання на благо, навчатись 
інструментам впливу на проце-
си, які проходять у державі, впли-
ву на владу та органи місцевого 
самоврядування, зробити п’яту 
статтю Конституції України ді-
євою: «єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через…»

Саме цим наша громадська ор-
ганізація «Всеукраїнська орга-
нізація «Довічне право інваліда, 
ветерана, учасника бойових дій» 
і займається. З цією метою ми 
поїхали на Схід. Члени нашого 
об’єднання, які сьогодні воюють, 
їхні побратими – повинні знати і 
бачити, що вони там сьогодні не-
марно, що саме вони закладають 
основи нової, щасливої України, в 
якій їм та їхнім дітям жити.

ПРИЇХАЛИ НЕДАРМА
Лікарі твердять, що депресію 

може викликати будь-яка різка 
зміна в житті: переїзд до іншого 
краю, втрата коханого, розлучен-

ня, зростання вимог на роботі чи 
з боку родини. Дивлячись на ра-
дісні обличчя бійців, розумієш, 
що приїхали ми сюди недарем-
но. Хоч одне життя ми врятуємо 
від депресії, хоч на соту частину 
зменшимо сумну статистику не-
бойових втрат… 

Ми це зробили! Ми недарма 
живемо, це велика місія – вря-
тувати інше життя. За цих хлоп-
ців вдень і вночі моляться їхні 
сім’ї, матері та люблячі дружи-
ни звертаються до Бога, який 
ще вчора був дуже далеким від 
них, а тепер став їхньою єдиною 
надією. Вони обіцяють усе най-
дорожче віддати ангелам, аби 
захисник повернувся додому. І 
сьогодні ніхто ще не знає, чим 
обернеться особисто для нього 
боротьба за незалежність і те-
риторіальну цілісність України 
та скільки в результаті ще про-
ллється крові. 

Ми, народ України, уклали дого-
вір із цими хлопцями, ми послали 
їх на смерть. Ми не маємо права 
робити вигляд, що нічого не тра-
пилось, ми не маємо права втоми-
тись від війни, ми не маємо права 
звикати до вістей з фронту. Ми не 
маємо права вважати, що нічого 
не сталось із тими, хто пройшов 
горнило війни, вважати, що зі сво-
їм посттравматичним стресовим 
розладом вони повинні впоратися 
самі. Ми маємо одне-єдине право: 
робити все, що в наших силах,  – 
для цих хлопців, для фронту, для 
перемоги, для встановлення миру 
на нашій землі.

Зі слів бійців, у 2014–2015 роках 
харчування, одяг, взуття та інше 
забезпечення було, м’яко кажучи, 
не досить добрим. Однак увага 
волонтерів була величезною, до-
помога великою, відчуття єднос-
ті зі своїм народом – на високому 
рівні. Сьогодні це відчуття при-
тупилося, з’явилось нове явище – 
«відчуття забутості».

Для того, щоб наші героїчні 
бійці цього не зазнали, ми хоче-
мо звернутися до українців, на-
гадати їм про те, що армію свою 
підтримувати потрібно завжди: 
і в часи випробувань, і в мирний 
період. Це для нас він може стати 
мирним, а для армійців – це за-
вжди екстремальна ситуація, за-
вжди – випробування, стрес і ри-
зики депресії.

Роман Вареник та Віктор Хакимзянов з козацьким ансамблем
Біля пам’ятника мешканцям Донбасу, які загинули в автобусі, розстріляному 

під Волновахою градами сепаратистів

Арт-десант створює солдатам АТО гарний настрій
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Наша культурно-мистецька 
програма «Світла Доля 
України. Заповіт Щастя» 
створила художній образ 
любові до рідної землі 
засобами мистецтва – піснями, 
музикою, віршами. Програма 
має велике значення для 
патріотичного виховання 
і наступних поколінь.

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА

А
ктуальне завдання для 
сучасних митців – збе-
реження та укріплен-
ня здоров’я, підвищен-
ня рівня боєздатності 

і патріотичного духу бійців, ін-
валідів, ветеранів АТО, забезпе-
чення причетності до творчості, 
яка може бути різноманітною: 
музичною, літературною, обра-
зотворчою… Позитивні думки і 
почуття, виражені мистецькими 
засобами, допомагають у цьому, 
створюючи позитивну реаль-
ність. 

Завдяки творчості спадає пси-
хоемоційна та фізіологічна на-
пруга, як наслідок – відбуваєть-
ся покращення психологічного 
клімату у середовищі бійців, ве-
теранів і в усьому суспільстві. 
Ось чому художники, музиканти, 
письменники, журналісти, які 
володіють мистецькими інстру-
ментами і засобами створення 
позитивної картини сприйнят-
тя дійсності та фіксування сво-
їх вражень, створили гармоній-
ну низку заходів. Вони мали на 
меті допомогти учасникам бойо-
вих дій, підтвердити їхню впев-
неність у тому, що захист україн-
ської землі – дуже важлива, їхня 
особиста справа, і що військові 
мають підтримку творчої інтелі-
генції, українських родин і дітей.

Центр духовного розвитку та 
творчої ініціативи «Гармонія» 
у складі ГО «ВО «Довічне пра-
во інваліда, ветерана, учасника 
бойових дій» взяв участь у се-
рії заходів у зоні АТО на Донба-
сі. Вони проходили з 28 березня 
до 5 квітня 2017 року. Виступи 

відбувалися за авторським сце-
нарієм Наталії Веселицької та 
Ірини Дживаго. У складі твор-
чої групи працювали: Наталія 
Веселицька (ведуча програми), 
письменниця, лауреат регіональ-
ного конкурсу «Книга Донбасу 
2011» і Всеукраїнського фестива-
лю української книги «Феодосія» 
(2011, 2013); Ірина Дживаго (во-
кал, клавіші), поетеса, музикант, 
лауреат Всеукраїнського фести-
валю української книги «Феодо-
сія 2013», «Вчитель року 2001» у 
номінації «Музичне мистецтво»; 
Ольга Джуваго (вокал, гітара), 
авторка-виконавиця; Руслан Ко-
робань (вокал, флейта, скрипка), 
поет, музикант-педагог, учасник 
гурту «Друге сонце».

Наталія Веселицька: «Наша ко-
манда вирішила їхати у цю по-
їздку, тому що у нас було вели-
ке бажання засобами мистецтва 
підтримати солдатів АТО. Адже 
ми розуміємо їхню місію для 
української землі, родин і осо-

бливо дітей, майбутнє України, 
які теж підтримали військових 
малюнками, пластиліновими 
“орденами” та веселими смайли-
ками».

Ірина Дживаго: «У цю поїзд-
ку зібралася творча частина на-
шої родини. Перед солдатами ми 
виступали разом уперше, хоча 
в Ольги та Руслана вже є досвід 
подібних подорожей. Задум сце-
нарію реалізовано повною мі-
рою: ми відчули й побачили, що 
надихнули наших захисників 
на добрі почуття, допомогли їм 
глибше усвідомити місію захисту 
Вітчизни».

З особистою програмою висту-
пила співачка, виконавиця кла-
сики, одна зі співзасновників 
Київського моцартівського това-
риства, співачка й арт-терапевт 

Наталія Романова. Вона розпові-
ла про концепцію власних висту-
пів і враження.

Наталія Романова: «Свої ви-
ступи класичного співу, вико-
нання народних і колискових 
пісень я позиціоную як музич-
ну арт-терапію. Її чудово сприй-
мали військові, хоча спочатку і 
відчувалося, що такий спів, осо-
бливо класичні твори, для них 
були незвичними. Звучав Мо-
царт, Белліні, Бізе…

У Новотроїцькому шпиталі 
провела заняття з музичної те-
рапії. Учасники навчалися очи-
щати і збалансовувати себе за до-
помогою прекрасної музики та 
біджа-звуків, стародавньої мови 
санскриту. Пізнавали таємниці 
божественного мистецтва музи-
ко- та вокалотерапії, яким воло-
діли такі великі душі, як Платон і 
Піфагор. Бійці спробували разом 
зі мною доторкнутися до най-

більших законів творчості Мо-
царта, Баха, Генделя та Вівальді, 
мистецтва відновлення родової 
пам’яті за допомогою колискових 
пісень, а також просто дістали 
насолоду від великої таємниці – її 
величності Музики».

Солдати тепло зустрічали твор-
чу групу Центру «Гармонія» і у 
Волновасі, й у Маріуполі, і в бо-
йових частинах, на передових по-
зиціях, а також у Новотроїцько-
му шпиталі.

Концертну програму з козаць-
кими піснями та гумором про-
довжували артисти Народного 
ансамблю пісні і танцю «Козаки-
запорожці» та солісти Народного 
гурту «Діброва» Будинку культу-
ри села Булахівка Павлоградсько-
го району Дніпропетровської 
області. Журналіст-фотокор, ке-
рівник БО «Благодійний фонд 
«Лірос», вдова Героя Небесної 
 сотні, Героя України (посмертно) 
Олександра Бадери – Світлана 
Бадера дослідила історію гурту.

Світлана Бадера: «У роботі арт-
десанту брали активну участь 
співаки та музиканти Першого 

січеславського куреню імені ота-
мана Івана Сірка: Сергій Ганжала 
(концертмейстер, баян), Сергій 
Голуб (барабани), Юрій Єгоров 
(соліст), Іван Кондрачук (со-
ліст), Сергій Нарівський (соліст), 
Олексій Мазоха (кобза), Любов 
Шереметьєва (солістка).

Курінь імені Івана Сірка, На-
родний ансамбль пісні і танцю 
“Козаки-запорожці” був створе-
ний у 1989 році, згодом став лау-
реатом міжнародних конкурсів 
українського мистецтва у Льво-
ві, дипломантом І Всесвітнього 
фестивалю козацьких мистецтв у 
Києві та фестивалю слов’янської 
пісні у Словаччині, учасником 
всеукраїнських козацьких фес-
тивалів. Чинний репертуар ко-
лективу – козацькі, історичні, 
побутові, ліричні, жартівливі піс-
ні, стрілецькі і старовинні мар-
ші. Кожен з учасників народного 
гурту “Діброва” нагороджений 

КОНЦЕРТИ ДЛЯ 
ВОЇНІВ АТО НА ДОНБАСІ

Наталія Веселицька веде програму «Світла Доля України. 
Заповіт Щастя» за авторським сценарієм

Виступ Ірини Дживаго, Ольги Джуваго і Руслана Коробаня в Маріуполі

Співає Наталія Романова
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пам’ятним орденом Війська Запо-
різького. Репертуар “Діброви”  – 
народні, козацькі, патріотичні, 
естрадні пісні, романси».

Сергій Ганжалá, керівник гурту 
«Діброва», заслужений праців-
ник культури України: «Повер-
нулися з зони АТО з почуттям не 
виконаного до кінця обов’язку 
перед бійцями, перед Україною. 
Особливо запам’яталися очі 
захисників-визволителів від ро-
сійської навали. Очі бійців гово-
рили про те, що їм необхідна наша 
присутність із піснями, текстами 
Т. Шевченка, які є актуальними і 
в наш час, важкий для України та 
її народу. Особливе враження на 
воїнів справили історичні пісні, в 
котрих ідеться про козаків, істо-
ричні цінності нашого минулого, 
без якого неможливе майбуття 
України як держави. 

Вражаюча для нас була україн-
ська мова бійців-побратимів – у 

спілкуванні з нами. Музика та 
спів об’єднали наші серця, бо ми 
теж боремося за долю України, за 
її культуру, традиції, історичну 
спадщину. Під час концертів сер-
це стискалось, підступав до горла 
біль, хотілось плакати. Чому так: 
чому в Україні, чому війна, чому 
гинуть люди, чому в неповних 20 
стають героями? 

А очі воїнів! Ми їх запам’ятаємо 
назавжди – веселі, сумні, задум-
ливі, суворі, молоді, дорослі, але 
вірні своєму обов’язку. Важка 
дорога до рідної домівки. Якщо 
бути відвертим – не хотілося по-
вертатися. Було розуміння того, 
що найважливіше для бійців, 
наших рідних і для нас – це від-
дати себе повністю для щасли-
вого майбутнього дітей, онуків, 
простих людей, котрі так хочуть 
миру, спокою, просто жити і пра-
цювати. І хочеться від щирого 
серця сказати від імені всіх, хто 

був поряд: буде нагода – поїдемо. 
Ми там потрібні. Велика подяка 
всім тим, хто їздив з нами в зону 
АТО, а особливо спонсорам і ор-
ганізаторам».

Любов Шереметьєва, соліст-
ка гурту «Діброва»: «Творче 
об’єднання діє у кількох напрям-
ках: благодійні концерти у різних 
населених пунктах України, про-
сто неба; виступи у військових 
частинах, на полігонах перед вій-
ськовослужбовцями різних родів 
військ, котрі перебувають на рота-
ції чи мобілізовані. Також – висту-
пи у шпиталях України перед вій-
ськовослужбовцями, які дістали 
поранення в зоні АТО; концерти 
в місцях розташування частин на 
передовій.

Артисти колективу – професій-
ні співаки, літератори та музи-
канти. Концертна програма роз-
роблена на основі рекомендацій 
психологів, включає найкращі 

зразки української естради, по-
встанські пісні, інструменталь-
ну музику, гумор, авторську по-
езію і сприяє патріотичному та 
емоційному піднесенню, психо-
логічному розвантаженню слуха-
чів. Програма вибудовується як 
текстово-пісенно-музична виста-
ва – щоразу жива і неповторна, 
оскільки до дійства залучаються 
глядачі: запрошуються до пісні, до 
танцю, до спілкування».

Далі відбулося вручення «ор-
денів», малюнків від дітей і, без-
умовно, газет «Культура і життя» 
та «Кримська світлиця», які були 
дуже популярні серед солдатів і 
їхніх командирів. Важливим на-
прикінці програми було слово ху-
дожника Юрія Дрюченка, голо-
ви Асоціації членів Національної 
спілки художників України – учас-
ників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС. Він вважає, що фіксуван-
ня подвигу має значення для при-

йдешніх поколінь українців, для 
генетичної пам’яті народу.

Юрій Дрюченко: «Минають 
роки та століття, зникають імпе-
рії, зажерливі та ласі до чужого 
добра й земель, з маніакальним 
прагненням усіх підкорити; зни-
кають диктатори і тирани, їхні 
могутні армії та флоти через де-
кілька десятиріч після створення 
перетворюються на брухт, а мо-
гутні мури – на пил та руїни. А що 
ж залишається? Залишається ху-
дожній образ, створений митця-
ми різних поколінь та спеціаль-
ностей, залишаються лише твори 
мистецтва, які доносять до на-
щадків той естетично-емоційний 
зв’язок із далекими пращурами, 
що й утворює цивілізаційну сут-
ність.

Мистецтво підтримує людину 
в найскладніших ситуаціях, на-
дає можливість психологічно ви-
тримати те емоційне навантажен-
ня, яке раптово навалюється на 
психіку під час війн та катастроф. 

 Завдання митця – будуючи міст 
між божественною природою та 
приземленою людською слабкістю 
(гріховністю), – зафіксувати в ху-
дожніх образах та донести нащад-
кам протистояння добра та зла, 
світла й темряви».

Початок і фінал програми тра-
диційно був за головою ГО «ВО 
«Довічне право інваліда, вете-
рана, учасника бойових дій» 
Любов’ю Івановою, яка розпові-
дала про цілі й завдання організа-
ції у справі допомоги воїнам і ве-
теранам АТО.

Графік був напружений: два ви-
ступи в день. У Маріуполі – тіль-
ки один раз, але концерт тривав 
близько трьох годин. Загалом 
відбулося десять виступів твор-
чої групи.

Усі події спостережливо фік-
сували журналісти-фотокори 
Алекс Віннер, Світлана Бадера та 
Юрій Дрюченко, Олег Іванов.

Любов Шереметьєва – солістка гурту «Діброва»

Світлана Бадера рада зустрічі із захисником

Сергій Ганжала, керівник гурту «Діброва»
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Всеукраїнський 
волонтерський рух – як 
забезпечення ресурсами 
військовослужбовців, 
залучених до проведення 
Антитерористичної 
операції, – не пройшов 
повз увагу багатьох 
членів ГО «ВО «Довічне 
право інваліда, ветерана, 
учасника бойових дій».

Любов ІВАНОВА

В
они збирають і достав-
ляють у зону АТО хар-
чі, одяг, беруть участь 
у ремонті техніки, на-
дають допомогу сім’ям 

учасників АТО.
Однією із самовідданих акти-

вісток є Світлана Сергєєва. Всі 
сили і вільний час вона витрачає 
на допомогу тим, хто сьогодні на 
передових рубежах. Не афішую-
чи своєї діяльності, вона стала 
одним із найактивніших орга-
нізаторів поїздки майстрів мис-
тецтв на Схід: узгодження, пла-

нування, супровід, перемовини 
взяла на себе. Організувала та 
провела кілька міні-поїздок до 
військових підрозділів за місцем 
дислокації, без концертів, для 
організації яких потрібні кошти 
і час, а замовлення термінові, бо 
фронт не чекає, ситуація зміню-
ється щомиті, техніка потребує 
ремонту і масксіток.

Йду по Києву після нашої поїзд-
ки, і виникає бажання закричати: 
«Люди, не будьте байдужими, від-
дайте вільний час волонтерській 

роботі, єднайтеся – і ми перемо-
жемо!» Але я не кричу, я тихенько 
готуюсь до виконання замовле-
ного і до наступної великої по-
їздки з талантами на Схід, бо не-
байдужість українців непоказна. 
Просто ми робимо свою справу 

мовчки, а це, мабуть, не так уже й 
правильно.

Так, наприклад, наш волонтер 
Олег Іванов, готуючи старень-
кий «Москвич» для перевезення 
масксіток, сам того не бажаючи, 
проговорився про мету ремон-
ту цього авто. Мешканець Дні-
провського району Василь Го-
ровий здивувався і каже: «Що 
ти на ньому вивезеш? Забирай 
мою “Волгу” ГАЗ, вона ж багато 
перевезе, назавжди бери. А ми 
допоможемо її до ладу довести. 

І не соромся, проси, що треба». 
«Правда, хлопці?» – це вже звер-
тається він до сусідів по гаражах.

Цей приклад свідчить про те, 
що не досить масовою є наша 
пропаганда, не дотягують наші 
ЗМІ. Водночас велику справу ро-

бить колектив газети «Культура і 
життя» Національного газетно-
журнального видавництва, про-
пагуючи волонтерський рух, 
висвітлюючи культуру і життя 
території військових дій, нага-
дуючи культурному середовищу 
країни про його місце в часи, не-
безпечні для державності рідно-
го краю. 

Тому висловлюю вдячність ге-
неральному директору ДП «На-
ціональне газетно-журнальне 
видавництво» Андрію Щекуну, 
головному редакторові газети 
«Культура і життя» Євгену Бу-
кету, а також авторам та співро-
бітникам редакції і видавництва, 
які працювали над підготовкою 
цього номеру: Світлані Соколо-
вій, Наталії Веселицькій, Юрію 
Дрюченку, Володимиру Они-
щенку, Христині Дичко, Вірі 
Вітренко, Роману Ратушному, 
Сергію Задворному; і всьому ко-
лективу редакції газети «Куль-
тура і життя» та Національного 
газетно-журнального видавниц-
тва.

НГЖВ передало для нашої по-
їздки до захисників Вітчизни 
газети «Культура і життя» та 
«Кримська світлиця». І бійці за-
цікавлено знайомилися із видан-
нями. На підтвердження цьо-
го  – на номері із зображенням 
Богородиці, яка з давніх-давен 
була покровителькою україн-
ського козацтва й усіх україн-
ських воїнів, військові залиши-
ли свої автографи.

У відгук на запрошення ГО 
«ВО «Довічне право інваліда, 
ветерана, учасника бойових 
дій» діти створили подарунки 
бійцям АТО, а бібліотекарі 
Деснянського району Києва 
передали продукти, книги 
та дитячі малюнки.
До акції долучилися дві школи 

Шевченківського району: спе-
ціалізована школа I–III ступенів 
№ 138 із поглибленим вивчен-
ням природничого циклу та спе-
ціалізована школа імені Олени 
Теліги № 97; студія «Краплинки» 
БДЮТ «Дивоцвіт» Дарницького 
району міста Києва та Вишго-
родський історико-культурний 
заповідник, разом зі школою 
«Сузір’я». 

Учні школи № 138 зліпили із 
пластиліну «ордени» у вигляді 
щитів і пташок Щастя. Були за-
діяні восьмі класи та вихованці 
студії «Краплинки» (учні 1-Б кла-
су, а також Богдан Фещенко, 6-А; 
Влада Єременко, 3-А та Микола 
Філь, 5-А), а діти із Вишгорода та 
БДЮТ «Дивоцвіт» зробили із тако-
го ж матеріалу сердечка (проект 
«Я люблю Україну – країна любить 
мене»). Учні спеціалізованої шко-
ли імені Олени Теліги № 27 нама-
лювали різноманітні позитивні 
смайлики і чудові малюнки.

До бійців АТО у складі ГО «ВО 
«Довічне право інваліда, ветера-
на, учасника бойових дій» поїха-
ли педагоги-організатори школи 
№ 138, директор творчого під-
розділу громадської організації 
«Центр духовного розвитку та 
творчої ініціативи «Гармонія» На-
талія Веселицька та учасник цьо-
го підрозділу Ірина Дживаго. Вони 
вручили високі нагороди-подяки 
за захист української землі: від 
дітей – командирам і бійцям, чо-
ловікам і жінкам. Відзнаки були 
зроблені в день народження Коб-
заря, в рамках проекту «Світла 
Доля України. Заповіт Щастя». 

За участь в акції – Шевченків-
ське та Дарницьке управління 
освіти і керівництво шкіл відзна-
чені подяками від ГО «ВО «До-
вічне право інваліда, ветерана, 
учасника бойових дій».

Центральна бібліотечна сис-
тема Деснянського району Киє-
ва систематично надає допомо-
гу бійцям АТО, починаючи з 2014 
року. Наприклад, допомогли вій-
ськовим 24 окремого штурмо-
вого батальйону МВС України в 
оформленні пакету документів 
(електронна форма) для отри-
мання статусу «Учасник АТО». 
Організували збір речей першої 
необхідності для воїнів АТО, які 
перебувають у прифронтових лі-
карнях (співпраця з ГО «Третя со-
тня Майдану»). Провели акцію 
«Допоможи воїнам АТО»: збирали 
продукти харчування (1–2 рази на 
місяць відправляли передачі), ви-
готовляли прапори з логотипом 
та девізом батальйону «Айдар» на 
бойові машини. 

Маленькі користувачі дитячих 
бібліотек написали та передали 
слова підтримки і подяки учас-
никам бойових дій. Проведена 
виставка «Будуємо нову Украї-
ну», сформовані тематичні пап-
ки «Соціальний та правовий за-
хист учасників АТО», «Корисна 
інформація для учасників АТО». 
Тематичні куточки, інформацій-
ні зони наповнені матеріалами з 
періодичних видань (у співпраці 
з Центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді) та інфор-
мацією про потреби учасників 
АТО, які перебувають на передо-
вій (у співпраці з благодійною ГО 
«Булат»). Взяли участь в акціях зі 
збору книжок для українських 
воїнів «Бібліотека українсько-
го воїна» та «Бібліотека україн-
ського патріота» (зібрано близь-
ко 600 примірників літератури).

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА

ВОЛОНТЕРИ, 
ЄДНАЙМОСЯ ЗАРАДИ    
    БАТЬКІВЩИНИ!

ПОДАРУНКИ 
ВОЇНАМ АТО

Підведення підсумків колективної творчої справи, якою став арт-десант на Схід

Ірина Дживаго вручає орден «Птаха Щастя» від дітей

Підписи солдат на «КіЖ» із Богородицею
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«Перший канцелярський» 
став спонсором серії майстер-
класів в АТО, об’єднаних 
назвою «Світла Доля України. 
Заповіт Щастя». Таку ж 
назву мала і культурно-
просвітницька програма.

Г
олова ГО «ВО «Довічне 
право інваліда, ветера-
на, учасника бойових дій» 
Любов Іванова звернула-
ся до компанії «Перший 

канцелярський» із проханням 
допомогти з канцелярською про-
дукцією. Були необхідні папір, 
фарби, пластилін, канцелярські 
кнопки, палітри, банки для води 
тощо – для проведення майстер-
класів для бійців АТО та мешкан-
ців прифронтових територій. Зо-
крема, у шпиталі, куди військові 
потрапляють у зв’язку з поранен-
ням, а місцеві мешканці – внаслі-
док шкідливого впливу вибухів 
снарядів.

Ми були раді отримати відпо-
відь від керівництва магазину: 
«Шановна Любове Михайлівно! 
“Перший Канцелярський” із ве-
ликою шаною ставиться до Ва-
ших благодійних дій в організації 
волонтерської поїздки майстрів 
мистецтв України до воїнів АТО 
та мешканців прифронтових те-
риторій під гаслом “Світла Доля 
України. Заповіт Щастя”. Ми з ве-
ликою радістю підтримаємо цю 
поїздку шляхом забезпечення 
продукцією нашого магазину – 
згідно з Вашим переліком».

Учасники поїздки вдячні керів-
ництву «Першого канцелярсько-
го» – меценатам-патріотам Укра-
їни: генеральному директору 
Володимиру Тодорову та комер-
ційному директору Артему Іщен-
ку – за увагу і розуміння необхід-
ності допомоги нашій акції.

Завдяки наданим матеріалам ми, 
як тільки з’являлась можливість, 
між виступами та ворожими об-
стрілами проводили художньо-
музичні майстер-класи. Вони 
забезпечили учасникам психо-
логічне розвантаження, даруючи 

радість самовираження, лікуючи 
душі мистецькими засобами.

Ідея майстер-класу така: нама-
лювати «Козацьке дерево» з плас-
тиліновими медальйонами – із 
зображенням жолудів у вигляді 
домівок, козаків тощо. Художник 
Юрій Дрюченко на папері зобра-
зив дерево, під яким відпочиває 
козак Мамай, а також його коня 
та шабелину.

Учасники майстер-класу – бій-
ці, місцеві жителі, постраждалі 
внаслідок обстрілів, арт-десант – 
створювали птахів Щастя, мете-
ликів і медальйони із пластиліну. 
Співачка Наталія Романова, дует 
Ольга-Руслан відтворювали спі-
вом, музикою атмосферу радості 
та любові.

Майстер-клас продовжимо у ки-
ївському шпиталі. А у Вишгороді, 

серед школярів, уже створювали 
жолуді – за підтримки Вишгород-
ського історико-культурного за-
повідника. До проекту долучи-
лися учні спеціалізованої школи 
І–ІІІ ступенів № 138 (Шевченків-
ський район міста Києва) та вихо-
ванці студії «Краплинки» БДЮТ 
«Дивоцвіт» на базі спеціалізова-
ної школи І–ІІІ ступенів №  255 
(Дарницький район Києва).

«Козацьке дерево» та подяку 
від Любові Іванової вручимо ке-

рівникам «Першого канцеляр-
ського» на урочистостях. Банер 
«Козацьке дерево» покажемо на 
заходах Всеукраїнського мис-
тецького фестивалю «Україна – 
країна Здійснення Мрій» ЦДРТІ 
«ГАРМОНІЯ». Інші екземпляри 
відправимо в зону АТО.

Дякуємо менеджеру компанії 
Володимиру Скроцькому.

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА,
Юрій ДРЮЧЕНКО

ЗАВДЯКИ БЛАГОДІЙНИКАМ — 
ПРОВЕЛИ АРТ-ТЕРАПІЮ

Юрій Дрюченко малює «Козацьке дерево»

Козаки-творці

Народження метеликів і «Пташок Щастя»

Художньо-музичні майстер-
класи з успіхом пройшли в те-
рапевтичному відділенні № 2 
Волноваської ЦРЛ, яке базується 
на території смт Новотроїцьке. 
Саме там тимчасово перебува-
ють постраждалі від бойових дій.

Учасники дістали велике задо-
волення від співтворчості, зня-
ли емоційне навантаження, ви-
кликане складною ситуацією в 
зоні АТО, – разом зі співачкою і 
арт-терапевтом Наталією Рома-
новою, дуетом у складі Ольги 
Дживаго та Руслана Коробаня, 
а також з художниками Юрієм 
Дрюченком і Наталією Веселиць-
кою. У майстер-класах брали 
участь різні за віком люди, але 
це не заважало їм продуктивно і 
з радістю працювати разом.

За продемонстрованими при-
кладами виробів – ліпили пта-
шок, метеликів та жолуді. У руках 
умільців жолуді набували форми 
будинків, ставали основою для 
створення обличчя справжньо-
го козака. Усі ці роботи призна-
чені для «Козацького дерева», 
яке почав малювати художник 
Юрій Дрюченко.

Наталія Веселицька і Юрій Дрю-
ченко представили інформацій-
них спонсорів проекту «Світла 
Доля України. Заповіт Щастя»: 
Національне газетно-журнальне 
видавництво (газету «Культу-
ра і життя», портал «Культура» 
– cultua.media) і Видавничо-
інформаційний центр «Майстер-
десант».

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД АРТ-
ДЕСАНТУ У НОВОТРОЇЦЬКУ

Спонсорська допомога «Першого канцелярського» 
і Національного газетно-журнального видавництва
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Разом із волноваськими 
ветеранами ми відсвяткували 
30-річчя їхнього місцевого 
осередку. Присутні довго 
не відпускали артистів, 
лунали аплодисменти 
та слова вдячності.
Коли приїхали до Волновахи – 

завітали до районної організації 
ветеранів, яку очолює Марія Гон-
чарова. Вона й повідомила, що за 
два дні – у ветеранів ювілей, та за-
просила на свято. 

Відділ, який складався із трьох 
працівниць, був охоплений кло-
потами – тому й працювали на-
віть без обідньої перерви, до-
пізна. Ми з радістю прийняли 
запрошення на свято, а Наталія 
Веселицька вручила Марії Іванів-
ні символічний «орден-серце», 
виготовлений руками київських 
школяриків.

У фойє Волноваського районно-
го центру культури і дозвілля роз-
містилася виставка творчих робіт 
членів організації. 

Ветерани приїхали з усіх на-
селених пунктів району. Кожен 
місцевий чи сільський осередок 
прибув на свято з гуртами само-
діяльності та стендами із фотозві-
тами про життя та дозвілля вете-
ранів, про патріотично-виховну 
роботу старшого покоління з мо-
лоддю району.

У прикрашеному фойє Центру 
не було вільних місць. На святко-
ву програму «Не старіють душею 
ветерани» завітали гості, май-
же всі у вишиванках. А ветера-
ни Іван Арсентьєв, Петро Гапіч та 
Іван Чередниченко – у святково-
му вбранні, на яке були дбайливо 
прикріплені й гордовито виблис-
кували ордени та медалі: «За бо-
йову відвагу й мужність» та «За 
досягнення у плідній праці».

Ветеранів та їхніх нащадків при-
вітали: народний депутат України 
Дмитро Лубінець, голова район-
ної ради Валерій Лубінець, очіль-
ниця відділу культури і туризму 
Волноваської РДА Яна Конарєва 
та голова Всеукраїнської громад-

ської організації «Довічне право 
інваліда, ветерана, учасника бо-
йових дій» Любов Іванова.

Любов Михайлівна побажала 
ветеранам та всім землякам миру 
й добра, успіхів, міцного здоров’я, 
повсякденного щастя, творчої на-
снаги та душевного тепла.

Для гостей свята накрили сто-
ли із солодким частуванням. Гос-
подині району напекли печива 
та пирогів; були цукерки, солодкі 
напої. Ветеранам району та їхнім 
помічникам-нащадкам вручили 
грамоти і подяки, квіти й пам’ятні 
подарунки.

Із добрим словом до присут-
ніх звернувся благочинний Вол-
новаського округу, протоієрей, 
о.  Геннадій Акользін. Він подяку-
вав ветеранам за доблесну відва-
гу, гарний приклад, гідну життєву 
позицію та благословив усіх на 
добрі справи.

Оплесками вітали учасників 
святкової концертної програми: 
вокальний ансамбль «Шарм» та 
солістів Волноваського РЦКД  – 
Афанасія Менглебея, Віктора Єр-
моленка, Валентину Василенко, 
Наталю Ігнатенко, Євгена Хаджи-
нова та наймолодшу учасницю 
концерту – Лізу Ганагу. Вишука-
ною окрасою дійства стали учас-
ники самодіяльності району: на-
родний ансамбль народної пісні 
«Калинонька» Калінінського СБК; 
вокальний дует у складі Вадима 
Попандопула та Світлани Хара-
бєт з Анадольського СБК; вокаль-
ний дует у складі Юлії Козлов-
ської та Миколи Рябченка.

До концерту – на запрошен-
ня М.  Гончарової – долучилися й 
ми. Запальними піснями підтри-
мали бойовий дух та веселий на-
стрій заходу козаки з нашого арт-
десанту, члени ГО «ВО «Довічне 
право інваліда, ветерана, учасника 
бойових дій». Мешканцям Волно-
вахи було дуже приємно, що своє 
свято вони розділили і з нами. 

Світлана БАДЕРА
Фото авторки

Одна з кращих візажистів – 
Ольга Коробань-Джуваго – 
навчила учасниць свого 
індивідуального майстер-
класу створювати 
бездоганний денний «мейк-
ап», причому робити це 
професійно і швидко!

Світлана БАДЕРА

З
устріч відбулась у їдаль-
ні, де у кутку спеці-
ально для нас зроби-
ли «гримерну» із сітки. 
Артисти, як зазвичай, 

нашвидкуруч перевдягнулися, 
розставили апаратуру, налашту-
вали інструменти, навели кра-
су, зробили зачіски – і хутчіш на 
імпровізовану сцену.

Співали пісень, читали вірші. 
Все йшло за сценарієм. Але не 
пройшло й половини концер-
ту, як командир частини попро-
сив зробити невеличкий антракт. 
Ми були подивовані, проте не 
сперечались. Зробили антракт, 
під час якого наша красуня Оля 
Коробань-Джуваго – поетеса, 
співачка, музикант, учасник фес-
тивалю «Лісова фієста» та фести-
валю бардівської пісні «Острів», 
майстриня на всі руки – запропо-
нувала дівчатам, які проходили 

службу у батальйоні, зробити їм 
зачіски та макіяж. Спочатку вони 
сором’язливо відмовлялись. Але 
одна з них погодилась. Оля нане-
сла легкий макіяж та заплела ди-
вовижним чином коси. Дівчата 
побачили ту красу – і без натяку 
на будь-який сумнів пристали на 
Олину пропозицію.

Незважаючи на суворі умови 
військового побуту, бурчання 
снобів і консерваторів, ми пе-
реконалися, що у XXI столітті є 
безліч переваг. Одна з них – мис-
тецтво візажу, яке в нашу епоху 
досягло небаченої витонченості. 

Стати гарною, неповторною, ви-
діливши природні переваги, те-
пер легше. Косметична індустрія 
пропонує безліч засобів, які й 
вилікують, і відкоригують, і під-
креслять. 

Але як обрати найкраще та на-
вчитись майстерно користува-
тись усім арсеналом краси? Про 
це дівчатам (які, до речі, всі ви-
явились офіцерами ЗСУ) роз-
повіла кваліфікований майстер 
Оля, адже вона краще за всіх 
знає тонкощі цього мистецтва. 
Майстриня поділилась безцін-
ними знаннями, відкрила най-
цікавіші секрети, дала кілька 
порад стосовно догляду за шкі-
рою обличчя.

Під час півгодинного індивіду-
ального заняття чарівні лейте-
нантки довідались про принципи 
корекції очей, носа, вуст і навчи-
лися добирати гаму відтінків де-
коративної косметики відповід-
но до свого кольоротипу. Секрети 
нанесення різних видів макіяжу 
й інші набуті вміння так захопи-
ли, як розповіли красуні, що тепер 
можуть стати справжнім хобі.

А далі був майстер-клас із пле-
тіння кіс.

Гарне волосся – не просто при-
краса будь-якої жінки, це її справ-
жнє багатство. Найпоширенішою 

зачіскою для довгого волосся і во-
лосся середньої довжини є коса. 
Кіски бувають настільки різними, 
що, навчившись їх плести, мож-
на створювати собі новий образ 
практично на кожен день. Про-
стіше за все звернутися за допо-
могою до перукаря, проте на війні 
це майже неможливо. Тому най-
кращий вихід – навчитися плести 
коси самостійно, в чому й допо-
могла Оля. А волосся у всіх дівчат 
– середньої довжини, саме таке, 
що потребує дбайливого ставлен-
ня. З набутими ж знаннями вони 
вправно дадуть раду своїм косам.

Коли завершився експрес-
курс  – стали повертатися й 
хлопці до будівлі, що слугувала 
за їдальню. Всі три зачіски, зро-
блені нашвидкуруч, виявилися 
дуже оригінальними, й немож-
ливо було визначитись, яка з 
них краща. Дівчата задоволено 
приймали компліменти від своїх 
мужніх побратимів. 

Але на другому відділенні кон-
церту було менше глядачів, і це 
нас трохи засмутило. Згодом ми 
дізналися: антракт був вимуше-
ним, тому що відбувся обстріл, 
гуркіт якого ми й не почули за 
звуками музики та співів.

Фото авторки

ПІДТРИМАЛИ
ДУХ ВЕТЕРАНІВ

ЕКСПРЕС-КУРС 
«САМА СОБІ СТИЛІСТ-
ВІЗАЖИСТ»

Коси створили новий образ

Ольга Джуваго

Любов Іванова з духовним наставником о. Геннадієм
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Основним завданням 
відділу культури і 
туризму Волноваської 
райдержадміністрації є 
реалізація державної політики 
в галузі культури і мистецтва. 

У районі налічується 101 
заклад культури, з них 
47 – клубного типу ко-
мунальної власності, 46 
бібліотек, 2 школи мис-

тецтв та 6 музеїв. У закладах куль-
тури працює 499 працівників, з 
них у закладах клубного типу  – 
370, у бібліотеках – 65, у музеях – 
13, а в школах мистецтв – 51 пра-
цівник. Клубних формувань 467, 
в них займається 6294 особи, з 
яких – 3581 діти. Колективів ху-
дожньої творчості – 243, з них для 
дітей 142; у них 3000 учасників, в 
тому числі 2102 дітей. 

У вересні 2016 року в смт Донське 
Волноваського району відбулося 
виїзне засідання колегії управлін-
ня культури і туризму Донецької 
облдержадміністрації. За рішен-
ням колегії, 24 колективи підтвер-
дили звання «Народний» (зразко-
вий), а вокальному тріо сучасної 
пісні «Талеромта» Володимирів-
ського міського будинку культури 
та вокально-інструментальному 
ансамблю «Друге дихання» Злато-
устівського центру народної твор-
чості це звання було присвоєне. 
Станом на 1 січня 2017 року тако-
го звання удостоєні 33 колективи 
району. 

У 2016 році проведено 4407 
культурно-мистецьких заходів, з 
них для дітей – 1674, їх відвідало 
441418 осіб. За цей період колекти-
ви художньої самодіяльності Вол-
новаського району взяли участь у 
21 обласному, 13 все українських, 
12 міжнародних заходах і були на-
городжені дипломами, грамотами 
та подяками. 

МУЗЕЇ
На території Волноваського ра-

йону діє районний краєзнавчий 
музей, до складу якого на правах 
філій входять п’ять музеїв історії 
селищ Благодатне і Новотроїць-
ке, сіл Валер’янівка, Микільське і 
Стрітенка.

Фонди музеїв станом на 1 січня 
2017 року налічують 20564 оди-

ниць зберігання, в тому числі ра-
йонні – 6905, філії –13659. 

Загальна кількість відвідувань 
закладів 2016 року – 17900, про-
ведено 518 екскурсій. Серед 
них: уроки історичної пам’яті: 
«Возз’єднання українських зе-
мель. Славетна мить, що поєд-
нала Україну» (До Дня Собор-
ності України), «Конституція 
незалежної України, наша Віт-
чизна – демократична Україна» 
(до Дня Конституції), «Вшануй-
мо їх пам’ять» (до Дня визво-
лення краю в роки Другої світо-
вої війни), «Запали свічку» (до 
Дня пам’яті жертв голодомо-
ру), «Ти захисник України» (до 
Дня Збройних сил України) та 
інші; тематичні заняття, уроки 
крає знавства і народознавства: 
«Святки Різдвяні», «О, мово рід-
на, золота колиско…», (до Дня 
мови), «О. Минка – видатний 
художник, мій односелець» (до 
Дня народження видатного зем-

ляка смт Новотроїцьке) та інші; 
майстер-класи: «Чарівна писан-
ка» (виготовлення крашанки та 
писанки до Великодня), «Пода-
рунок для матусі» (виготовлення 
ляльки-мотанки до Дня матері).

У музейні фонди надійшло 279 
предметів основного фонду від 
підприємств, установ та органі-
зацій, приватних осіб, політич-
них партій, передвиборчих ма-
теріалів, у тому числі в районний 
музей – 86, у музеї-філіали – 193. 
Серед надходжень: речові пред-
мети із зони АТО, побутові речі 
50–60-их, 70–80-их, 90-их років 
XX століття, речі та докумен-
ти періоду Другої світової війни 
1939–1945 років, документи і 
спогади жертв голодомору 1932–
1933 років, політичних репре-
сій 1937 року, афганських і чор-
нобильських подій, політичних 
партій, предмети декоративно-
прикладного й ужиткового мис-
тецтва, реферати і документаль-
ні матеріали земляків.

У 2016 році у Волноваському ра-
йонному краєзнавчому музеї та 
філіях організовано 59 виставок 
та експозицій, у тому числі: по-
стійних – 1 («АТО: війна за неза-
лежність»), з фондів музею – 50, 
із приватних зібрань – 8. Серед 
них  – присвячені Новорічним, 
Різдвяним і Великоднім святам, 
Дню Соборності України, Дню 
вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав, 
30-річчю аварії на ЧАЕС, Дню 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні, до Дня Конститу-
ції України, до 25-ої річниці не-
залежності України, до Дня ви-
зволення Донбасу та України від 
фашистських загарбників, річ-
ниці Революції Гідності і Свобо-
ди, до Дня жертв пам’яті голодо-
мору України, до Дня захисників 
України, народні обряди та тра-

диції. Надано 58 консультацій 
працівникам архіву, райдерж-
адміністрації і районної ради, 
вчителям, студентам та іншим. 

БІБЛІОТЕКИ
Бібліотечна мережа Волновась-

кої районної ЦБС об’єднує 46 бі-
бліотек: центральну районну, 4 
для дітей, 6 міських та 35 сіль-
ських. У малонаселених селах є 20 
бібліотечних пунктів. 

У 2016 році у районній біблі-
отеці для дітей проведений ка-
пітальний ремонт на суму 90,0 
тис. грн (за кошти районного 
бюджету). У будівлі, яку виділи-
ли для центральної районної бі-
бліотеки, – на суму 234,7 тис. грн 
(кошти районного бюджету) за-
мінені вікна, система опалення 
і перекрито дах металочерепи-
цею. Коштом сільрад здійснено 
капітальний ремонт приміщень 
Новотроїцької бібліотеки для 
дітей, у сільських бібліотеках – 
Златоустівській, Степнянській – 
замінені вікна, а у Вільненській 
відремонтовані стеля та стіни. 
Придбані основні засоби на суму 
49 тис. грн.

У 2016 році з районного бюдже-
ту виділено 30 тис. грн на купівлю 
нової літератури: придбано 444 
примірники нових книг та виді-
лено 50 тис. грн на передплату пе-
ріодичних видань для бібліотек, 
на які передплачено 29 наймену-
вань.

Шість бібліотек комп’юте ризо-
вані і мають Інтернет-центри – 
осередки безкоштовного і віль-

ного доступу до вітчизняних і 
світових інформаційних ресур-
сів. Там бібліотекарі надають по-
слуги: навчання роботі в мережі, 
пошук інформації, віртуальні по-
дорожі, можливість дистанційно-
го навчання, пошуку роботи. 

ВОЛНОВАСЬКА 
ШКОЛА МИСТЕЦТВ
Відділи – фортепіанний, струн-

но-смичковий, теоретичний, на-
родних інструментів, художнє 
відділення. Колектив орієнтуєть-
ся на національно-патріотичне 
виховання: виховні та інформа-
ційні години, тематичні уроки, 
репертуар українських компози-
торів, концерти для захисників 
Вітчизни, виступи для них на пе-

редовій та малюнки, формуван-
ня мовленнєвої культури, вихо-
вання в учнях почуття поваги до 
державних символів, організація 
виставок, що ілюструють роз-
виток української державності, 
участь в інших заходах до дер-
жавних свят України, історич-
них дат. Пропагується музичне 
та образотворче мистецтво: кон-
церти учнів та викладачів, лекції, 
бесіди, пересувні виставки ро-
біт учнів художнього класу, кон-
сультації для викладачів загаль-
ноосвітніх шкіл міста і району з 
питань музики та живопису.

Досягнення у 2016 році: учні 
школи стали лауреатами між-
народних фестивалів-конкурсів 
музичного мистецтва «Дніпров-
ські хвилі», «Київський колорит», 
«Чорноморські вітрила», Всеукра-
їнської зимової музичної олімпіа-
ди «Голос країни», Все українського 
фестивалю-конкурсу музично-
го мистецтва «Київський коло-
рит» та Всеукраїнського конкурсу 
«Грай, музико».

ВОЛОДИМИРІВСЬКА 
ШКОЛА МИСТЕЦТВ
Основні напрямки роботи: гра 

на музичних інструментах (фор-
тепіано, синтезатор, акордеон, 
баян, гітара); вокальний спів 
(сольний, ансамблевий, хоро-
вий, автентичний); ансамблева 
гра на музичних інструментах; 
музично-теоретичні дисципліни; 
постанова обрядових спектаклів; 
постанова мюзиклів; образотвор-
че мистецтво.

Досягнення у 2016 році: учні шко-
ли стали лауреатами Все україн-
ського фестивалю-кон курсу му-
зичного мистецтва «Київський 
колорит», Міжнарод ного фести-
валю дитячої творчості «Підводні 
фантазії», Європейського відкри-
того фестивалю-конкурсу інстру-
ментального та вокального мис-
тецтва «Таланти ХХІ століття» 
(Болгарія – Україна), районного 
фестивалю-конкурсу музичного 
мистецтва «Український сувенір».

На 2017 рік заплановані заходи 
на продовження роботи з підви-
щення рівня культури району.

Яна КОНАРЄВА,
виконувач обов’язків начальника 

відділу культури Волноваської РДА
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БОРОТЬБА ЗА 
УМИ ТА СЕРЦЯ

Представники Національної поліції, райдержадміністрації та мешканці району 
кожного року виходять на вшанування пам’яті мирних громадян що загинули під час 

обстрілу автобуса на блокпосту біля Волновахи

Перший заступник голови Волноваської райдержадміністрації Аліса Весьолкіна

Голова Волноваської райдержадміністрації Олександр Баранник
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«Бойовики з мінометів 
обстріляли Новотроїцьке. 
Під вогнем житлові 
квартали…» (ЗМІ). 

У важких умовах культза-
ходи потрібні понад усе, 
– вважає директор Но-
вотроїцького міського 
будинку культури імені 

Лесі Українки Інна Буркаль.
– Інно Анатоліївно, як змі

нило людей життя на лінії 
 зіткнення?

– Із початку АТО був спад ак-
тивної діяльності, багато селян 
покинули домівки, роз’їхалися. 
До Будинку культури (далі – 
МБК, – авт.) дорослі припинили 
ходити на концерти, а діти – на 
заняття гуртків. Проте люди до 
всього звикають, і через певний 
час відчули потребу в культу-
рі, тягу до співу й танців. Багато 
мешканців повернулося навесні 

2015 року, відновилася робота і 
закладу культури. Відтоді пра-
цюємо ще з більшим натиском. А 
найдужче не вистачає мешкан-
цям селища, як і всім у зоні АТО, 
– МИРУ. Навіть коли вони отри-
мують гуманітарну допомогу, 
чую: «Краще був би мир, і нехай 
нам нічого не дають, якось про-
живемо, якби було тихо, щоб не 
стріляли». 

– Яких зусиль докладає міс
цева влада, аби люди вели нор
мальний спосіб життя?

– Незважаючи на те, що сели-
ще  – на передовій, голова се-
лищної ради Олександр Во-
рожбит приділяє увагу його 
благоустрою. У парку встано-
вили дитячий майданчик і тре-

нажери, на клумбах – квіти, 
встановлено лавки по всій те-
риторії парку, біля двох будин-
ків культури. Перетворення – з 
ініціативи мера, за підтримки 
депутатського корпусу. Чима-
ло суперечок було щодо віднов-
лення дитсадочку «Чебурашка», 
який постраждав від обстрілів у 
2014 році, роботу в ньому при-
зупинили на рік. Лише завдяки 
наполяганню Олександра Гри-
горовича тут знову чути ди-
тячий сміх: після капремонту 
2015 року дитсадок відкрили. 
2016 року закінчено капремонт 
і в Будинку культури «Гірник», 
а зараз ремонтують дитсадок 
«Сонечко» та приміщення се-
лищної ради. 

– Ви сказали: у людей є потре
ба в культурі. В чому це вира
жається?

– Людям у наших умовах культ-
заходи більше потрібні, ніж будь-
де. Заклади культури працюють на 
повну силу, а вдячністю за роботу 
є переповнені зали. Із часу почат-
ку АТО в МБК проведено 138 за-
ходів культосвітнього характеру 
та художньої самодіяльності: кон-
церти, уроки мужності з учнями 
школи, виставки декоративно-
ужиткового мистецтва тощо.

– Чи працюють інші заклади 
культури?

– На території селищної ради 
діють 2 міські будинки культури, 
проводяться святкові концерти, 
зустрічі, роздача гуманітарної 
допомоги, майстер-класи, флеш-
моби...

– Якого «культурного продук
ту» люди прагнуть найбільше?

– Подобаються концерти, «ку-
пають» в оваціях наш жіночій 
вокальний колектив «Позитив». 
Має постійних читачів і наша 
бібліотека, фонд якої постійно 
поповнюється новими книга-
ми. Нещодавно отримали нову 
літературу, пов’язану з подіями 
Майдану та героями АТО. У бі-
бліотеці проходять бесіди, зу-
стрічі, родинні свята. А нещо-
давно селищна рада придбала 
для книгозбірні новенькі стільці 
та столи.

– А як підтримуєте дух захис
ників України?

До Дня Збройних сил України 
працівники культури із вихо-
ванцями закладу відвідали сол-
датів на передовій, пригостили їх 
домашнім пирогом, діти декла-
мували вірші. Проводилися зу-
стрічі з бійцями АТО та прикор-
донником, місцевим жителем 
А.  Войтенком, до Дня прикор-
донника – урочистості, концерт. 
На мітинги біля пантеону Слави 
до Дня пам’яті та примирення, 
до Дня скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні та 
до Дня визволення Донбасу – за-
прошуємо захисників.

Життя триває!

Спілкувалася Світлана СОКОЛОВА

Приїзди артистів відволікають 
увагу новотройчан від 
найгірших побоювань. Проте 
вони чекають на відомих 
митців України, аби подолати 
відчуття «обділеності», відриву 
від столичної культури.
Є мудрі вислови, які згадуються 

при нагоді, як-от наступне: ніко-
ли не знаєш, чиє життя перевер-
неться наступної миті – чуже чи 
твоє особисте.

Не знають мешканці міст і сіл не 
Донецької і не Луганської облас-
тей України, не знають мешкан-
ці Євросоюзу, Америки та інших 
мирних країн. Не знали і мешканці 
нині прифронтового селища Но-
вотроїцьке, що колись таке ста-
неться, і їхнє селище опиниться на 
лінії зіткнення. Не знали, що не пі-
тарди на вулицях вибухатимуть, не 
святкові феєрверки будуть квітну-
ти у небі над рідним поселенням, 
а засвистять справжні вбивчі кулі, 
зірвуться гранати, в овочеві гряд-
ки та будинки полетять снаряди, в 
небі загуркочуть «Гради».

Ще в 1773 році біля Сухої Вол-
новахи, притоки річки Мокра 
Волноваха, що впадає у Кальмі-
ус, було засноване село Новотро-
їцьке, яке за рік до Другої світо-
вої війни отримало статус селища 
міського типу. Кар’єри, порослі 
зеленню терикони надають по-
селенню мужнього та стійкого 
вигляду. Авторемонтний завод, 
рудоуправління забезпечували 
мешканців роботою, упевненістю 
в завтрашньому дні.

Мешканці пишаються своїм се-
лищем, у побуті ділять його на 
мікрорайони із прадавніми іс-
торичними назвами – Низянка, 
Бочанка, Горянка, Волохи, По-
кровка, Площа. Так склалося, що 
Новотроїцьке складається з двох 
частин, кожна з яких має свій бу-
динок культури, який охоплює 
представників різних національ-
ностей; більшість із них – це укра-
їнці, росіяни, греки, цигани. Інші 
національності – в меншості, але 
в не меншій повазі. Місцеві ка-
жуть, що біда, яка спіткала їх, спо-
нукала стати дружнішими, добрі-
шими.

Культурне життя Новотроїцька 
всіляко підтримує голова селищ-
ної ради Олександр Ворожбит. 
Так, на проведення капітально-
го ремонту Будинку культури 
«Горняк» виділено в 2016 році 
1 231 000 грн, на придбання му-
зичної та комп´ютерної апарату-
ри й техніки – 10 000 грн. Про-
водяться різні заходи силами 
місцевих творчих колективів, бе-
сіди, тренінги, концерти. Проте 
бажаним, на думку голови, було 
б отримати більше уваги від відо-
мих митців України, щоб не було 
відчуття «обділеності», відриву 
від столичної культури. Адже в 
ці тяжкі часи кожне слово під-
тримки, кожен приїзд волонте-
рів, правозахисників чи митців 
відволікає від найгірших очіку-
вань. Тому Олександр Ворожбит 
стосовно приїзду групи із Ки-
єва та Дніпра висловився так: 
майстер-класи, концерт у шпита-
лі – то добре, але в селищі є ще 
два клуби, й люди замовили два 
концерти – на час наступного ві-
зиту  колективу.

Спілкування із новотройчана-
ми було різноманітним. Одні на-
рікали, що людей у селищі мен-
шає, роботи немає; погано й те, 
що до обстрілів звикають, а діти 
дістають нервові розлади. Інші 
дякували спеціалістам USAID за 
безкоштовну правову допомогу, 
а голові селищної ради – за об-
лаштування безкоштовного Ін-
тернету в кожній із селищних бі-
бліотек, за доступ до переваг 
цивілізації та можливість безко-
штовно спілкуватись із родичами 
на відстані.

Любов ІВАНОВА

ПІДТРИМАЙТЕ, ЗІРКИ!

УРОКИ МУЖНОСТІ
У НОВОТРОЇЦЬКУ

Олександр Ворожбит на зустрічі із односельцями 

Інна Буркаль

Cамовар, який займав призовi мiсця 
у конкурсi. Експонат музею Діти зони АТО не втратили інтересу до співу і танців
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Чи другорядна на тлі подій 
сьогодення – сфера культури? 
З’ясовуємо у голови Комітету 
з питань культури, моралі, 
духовності та збереження 
історичної спадщини 
Громадської ради при КМДА 
Лариси Котлякової.
– Ви – член ради Спілки хрис

тиянських письменників Укра
їни, громадської організації, 
що увійшла до складу ГР при 
КМДА. Що спонукало організа
цію і Вас до цього кроку?

– Громадські ради створюють-
ся з метою надати громадськос-
ті можливість брати участь у 
формуванні державної по-
літики в тій чи іншій сфе-
рі суспільного життя. 
А діяльність Комітету 
з питань культури об-
рали тому, що культура 
здатна формувати світо-
гляд людини. І, якщо хочемо, щоб 
країна процвітала, треба розви-
вати її громадян. Саме культу-
ра, насамперед духовна, закладає 
фундамент успішної держави.

– Але ж більшість людей ду
мають, що процвітання краї
ни залежить від економічного 
розвитку. А Ви вважаєте, що 
головним фактором розвитку є 
культура?

– Так, і про це свідчить істо-
рія. Цьогоріч ми з усім світом 
відзначаємо 500-річчя руху Ре-
формації, який почався з того, 
що священнослужитель Мартін 
Лютер своїми 95-ма тезами при-
вернув увагу до біблійних цін-
ностей. Ми бачимо, як це впли-
нуло на економіку, соціальний 
напрямок, медицину, освіту, на-
уку, культуру та інші сфери жит-
тя країн, котрі «взяли на озбро-
єння» ці ідеї. Це чесний бізнес, 
дотримання слова, відмова від 
компромісів із совістю і глибока 
повага до Святого Письма. Змі-
нилися людина та суспільство. 
Культура – складова успіху кра-
їни, але не треба відокремлювати 
від неї моральні та духовні цін-
ності, котрі заклала Реформація. 
Країни, що їх прийняли, досягли 
бурхливого розвитку.

– Чого ж бракує нашій культу
рі, щоб вона змінювала людину?

– Екрани заповнені шоу, філь-
мами, програмами; відбувають-
ся художні виставки… Але чи 
роблять вони людину добрішою, 
щедрішою? 

Культурні події одних людей 
бентежать, інших – надихають. 
Це стосується і кіно, і театру, й 
художніх експозицій… Питан-
ня у тому – чим людина насичу-
ється. Бо що дивиться, слухає, 
читає – тим і стає. Ставимо собі 
питання: чого навчає це мистец-
тво? Чи породжує низькі почут-
тя? Якщо бажаємо змінити кра-
їну, потрібно, аби з’являлися 
мистецькі твори, заходи, які б 
виховували вірність, доброту, 
любов, щедрість, щирість.

– Але загальновідома думка, 
що треба знімати, співати, писа
ти про те, що популярне…

– Відповіддю може стати ви-
словлювання німецького ком-
позитора Генделя, який писав: 
«Я дуже шкодував би, якби моя 
музика тільки розважала моїх 
слухачів, я прагну зробити їх 
кращими». Людям треба при-
щеплювати смак до високого 
мистецтва. Приклад – виховання 
дітей у дворянських сім’ях. 

Культура не може 
 повноцінно розвива-
тися у суспільстві, яке 

нею не цікавиться, бо 
просувається спо-
живча ідеологія. 

Наше завдан-
ня – форму-
вати попит 
на культуру 
в здоровому 

сенсі.
– Виходить, що роль мистец

тва недооцінювати не можна і 
навіть небезпечно?

– Процитую висловлювання 
Вінстона Черчилля. Коли під час 
Другої світової війни йому при-
несли на підпис бюджет країни, 
він не знайшов у ньому статті 
про культуру. На запитання «А 
де культура?» – у відповідь почув: 
«Яка може бути культура, якщо 
країна воює?» Черчилль на це від-
казав: «А за що ми тоді воюємо?» 
Не акцентував на економіці, а 
звернув увагу на культуру!

Культура в державі не повинна 
перебувати в занепаді і фінансу-
ватися за залишковим принци-
пом. А кошти, що виділяються, 
повинні бути спрямовані на про-
екти, заходи, котрі формують у 
людині кращі якості.

– Ларисо Костянтинівно, роз
кажіть, будь ласка, про проекти 
та заходи, які ініціював та про
вів Комітет з культури.

– Проекти «Світле кіно мандрує 
бібліотеками» та «Світле кіно 
мандрує містом» стали продо-
вженням щорічного Міжнарод-
ного кінофестивалю «Світло», 
ініційованого 2013 року Спіл-
кою християнських письменни-
ків України. Метою проектів, як 
і кінофестивалю, є популяриза-
ція світлого кіно та кінопродукту, 
який би навертав людей до добра, 
світла. Це документальні, ігрові, 
анімаційні фільми, які акценту-
ють на життєво важливих темах, 
але в яких немає місця насиллю, 
аморальності та розбещеності.

Переповнені зали свідчать: лю-
дям різного віку потрібне таке 
кіно! Тішить реакція дітей, ко-
трі вигукували: «Круто! Браво!», 
дивлячись не бойовики!

Ми вдячні департаменту куль-
тури КМДА за підтримку цієї 
ініціативи Комітету. Завдяки їй 
багато глядачів безкоштовно по-
знайомилися зі «світлим» кіно і 
зрозуміли, що цікаві фільми – не 
тільки екшени, бойовики, любов-
ні трикутники тощо.

– Діяльність Вашого Комітету 
обмежується кіно?

– Ми приділяємо увагу захисту 
історичної спадщини, іншим пи-
танням. У лютому Комітет ініці-

ював і провів культурний форум 
«Моральне суспільство – шлях до 
успішного розвитку країни». За-
хід зібрав у колонній залі КМДА 
представників громадських ор-
ганізацій, що працюють у сфері 
культури, діячів культури, пред-
ставників державних культурних 
інституцій. Форум став платфор-
мою для обговорення нагальних 
питань у сфері культури, пре-
зентації наявних проектів, ство-
рення нових. Приємно дивува-
ла молодь та члени громадських 
організацій, які проявляють іні-
ціативу і за мінімальні кошти 
 роблять реальну роботу, спрямо-
вану на вирішення конкретних 
проблем у сфері культури. 

Ми постійно ініціюємо про-
ведення художніх виставок ві-
домих художників, благодійних 
аукціонів живопису. Останній 
пройшов 6 квітня. Співпрацю-

ємо з іншими громадськими 
організаціями, благодійними 
фондами. Допомагає в цьому де-
партамент культури КМДА, Му-
зей історії Києва, де кілька разів 
відбувалися аукціони. Виручені 
кошти спрямовувались інвалі-
дам війни, а цьогоріч – сім’ям 
загиблих воїнів АТО.

– Чи охоче люди беруть участь 
у благодійності?

– Питання благодійності, меце-
натства – дуже актуальні у нашій 
країні, намагаємося постійно по-
рушувати цю тему. Пригадаймо 
історію: наприкінці XIX – на по-
чатку XX століття, за свідчення-
ми очевидців, не було іншого міс-
та, де суспільне благодійництво 
було б так розвинуте, як у Києві. 
Зі столицею пов’язане життя та-
ких відомих меценатів, як Тере-

щенки, Ханенки, Бродські, Сими-
ренки. 

Вони за власні кошти будува-
ли, утримували навчальні за-
клади, лікарні, будинки для 
людей похилого віку, прихист-
ки для безпритульних, театри, 
консерваторії, школи мистецтв. 
Подарували Києву, Україні без-
цінні художні колекції, з яких 
виросли державні музеї. До сьо-
годні центральні вулиці міста 
прикрашають будинки, побудо-
вані на їхні кошти. Ці люди ро-
зуміли, що, підвищуючи рівень 
духовності, культури, освіти, 
будують міцний фундамент ста-
новлення держави.

На жаль, справжня благодій-
ність та меценатство в нас у зане-
паді. Це відчуваємо, проводячи 
благодійні аукціони живопису, 
коли не так багато людей відгу-
куються на заклик взяти участь у 

доброчинності та помогти інвалі-
дам, сім’ям загиблих воїнів та ін-
шим. Хотіли би побажати грома-
дянам звертати більше уваги на 
потреби інших людей, свого міс-
та, країни. 

– Діяльність Вашого комітету, 
як з’ясувалося, торкається важ
ливих питань, які, на перший 
погляд, більшості людей таки
ми не здаються. Як Ви вважає
те, Ваш Комітет виконує свою 
функцію?

– Багато роботи, яку доведеться 
зробити. Але, оскільки наші ініці-
ативи мають підтримку в суспіль-
стві, можемо зробити висновок, 
що рухаємося у правильному на-
прямку. 

Спілкувалася Любов ІВАНОВА,
член Громадської ради при КМДА

КУЛЬТУРА – 
ЦЕ ПИТАННЯ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Лариса Котлякова на відкритті виставки в Софії Київській

Співорганізатори аукціону Костянтин Шаповалов та Лариса Котлякова
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Боротьба за право на 
існування – сувора 
реальність нашого буття. 
Нації та народи, які повірили 
лукавим обіцянкам жадібних 
підступних сусідів, зникли 
або зникають з історичної 
шахівниці часу.

В
они, стаючи рабами, 
асимілюються і перетво-
рюються на поживний 
ґрунт для більш силь-
них або агресивних су-

сідів. Заманливі теорії про світо-
ве братство, суспільство права і 
закону, царство рівності та бла-
гополуччя виявились оманою за-
хідних, а ще більше східних сусі-
дів, прикриттям їхніх прагнень 
усе відібрати, починаючи з землі 
й закінчуючи славетною історією.

Тільки нація, котра внутріш-
ньо зцементована ідеєю свободи, 
у виконанні унікальної місії сво-
єї частки Божого плану боротьби 
зі злом залишається в реальному 
житті. Українська спільнота як 
нація утворилася внаслідок смер-
тельних випробувань у зброй-
ній боротьбі, виживаючи в етно-, 
лінгво- та екогеноцидах, в умовах 
постійних нападів сусідів. Наші 
пращури відбили напад імперії 
перського царя Дарія у 512 році 
до н. е., змусивши його тікати від 
об’єднаної сили скіфів. Україн-
ські землі, найбільш привабливі 
та придатні для проживання на 
євразійському континенті, по-
стійно принаджували вихідців 
пустель, диких хащів та боліт – 
пертися за тисячі кілометрів за 
ласим шматочком чужої землі. 

Тільки з Росією, як стверджу-
ють дослідники, це двадцять 

друга війна. Вона викриває праг-
нення завойовника привласни-
ти історію Київської Русі, сфаль-
сифікувавши її. Так, у 1720 році 
Петро І краде не тільки землі, 
але й назву країни і проголошує 
себе імператором Росії та пра-
вонаступником не тільки Київ-
ської Русі, але й Візантійської ім-
перії, озброюючись агресивною 
концепцією Третього Риму. За 
300-річне правління Романових-
Кобиліних лише декілька років 
пройшли без війни. Весь інший 
час Росія нападала, анексуючи 
чужі землі, в середньому по ти-
сячі квадратних кілометрів за 
рік, навіть на інших континентах 
(Аляска, колонія Росс у Каліфор-
нії, Маньчжурія та порт Артур у 

Китаї). Усе це довелось віддава-
ти, але багато залишилося бор-
гів, захоплених земель Фінляндії, 
Німеччини, Естонії, Грузії, Ки-
таю та Японії. А Кубань, орлов-
ська та курська землі й, звичай-
но, Крим та Донбас – украдена 
частина України.

Ми ще побачимо історично не-
зворотній процес розвалу імпе-
рії, народження нових держав ко-
лонізованих народів – Мордовії, 
Калмикії, Якутії, Татарстану та 
інших. Бо кому цікаво вмирати за 
забаганки оскаженілого Путіна в 
Ічкерії, на Донбасі, а зараз у Сирії, 
вбиваючи своїх братів або одно-
вірців за інтереси «Імперії зла та 
поневолення»?

У кожного покоління, а це 25 
років, – своя війна, в різних про-
явах. У наших батьків – це участь 
у боях Другої світової війни у різ-
них арміях, і часто один проти од-
ного, за що завжди отримували 
«вдячність» на кшталт операції 
«Вісла». Незважаючи на органі-
зацію московською окупаційною 
владою штучних голодоморів 
1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 
років, репресії 1937–1938 років, 
не вийшло скорити українців, за-
надто багато їх протистояло зло-
чинним намірам. 

За час свого перебування у СРСР 
Україна втратила від 20 до 25 міль-
йонів своїх синів та дочок, запла-
тивши криваву плату за розбрат 
і нерішучість, надмірну довір-
ливість до «брата-окупанта».

Більш як трьохсотлітня бороть-
ба українців проти панування 
московітів має різні форми: від 
військового протистояння, пу-
блічного самоспалення, студент-
ських голодувань часів Революції 
на граніті – до протистояння на 
Майдані під час Помаранчевої ре-
волюції та Революції Гідності. Це 
і подвиг Небесної сотні з вірою в 
перемогу, бо дух славних пращу-
рів підтримує справжніх патріо-
тів та надихає їх. 

Кожна перемога складається з 
колективних зусиль, тому в усіх 
цивілізаціях звитяги героїв збе-
рігалися в пам’яті нації, нади-
хаючи менш сильних та відваж-
них на виконання своєї частини 
спільної справи. Із такими геро-
ями мені поталанило зустрітися 
у мирному житті та під час поїзд-
ки до зони АТО. Я побачив, як у 
звичайних людей, з усіма їхніми 
слабкостями, вселяється непере-
можний дух ВОЛІ захисника Віт-
чизни. Коли майже не озброєні, 
погано обмундировані, напівго-
лодні добровольці «Айдару» та 
інших добровольчих підрозді-
лів зупиняли озвірілого від про-
литої крові агресора. Вони стри-
мували ординську навалу, часто 
ризикуючи власним життям, як 

наприклад, заступник команди-
ра батальйону «Айдар» Віктор 
Хакимзянов («Рембо»); інколи – 
і його ціною, як кіборг, захисник 
Донецького аеропорту, талано-
витий дизайнер Олексій Дурма-
сенко та соліст Паризької опери, 
Герой України Василь Сліпак. Усі 
вони – герої, котрих сила духу 
підняла над буденністю: і живий 
Хакимзянов, і ті, хто приєднався 
до небесного воїнства. 

Мені, як учаснику подій на Май-
дані, закарбувалася в пам’яті 
мить, коли палаюче кільце смер-
ті озвірілих беркутівців май-
же впритул підійшло до сцени 
Майдану. Здавалось, порятун-
ку немає. Повітря було наповне-
не духом героїчної, жертовної 
рішучості, священики і черниці 
творили молитву останньої на-
дії та звернення до сил небесних 
про заступництво Матері Божої. 
Бо людський розрахунок не да-
вав ніяких надій та сподівань. 
Майже всі, хто був біля сцени, а 
це переважно жінки та поранені, 
тримаючи майданівський пласт-
масовий білий хрестик, моли-
лися. І ЧУДО сталося: ворог за-
хлинувся, зупинився за декілька 
десятків кроків від сцени, а під 
ранок почав ганебно тікати. Я 
впевнений, що і зараз Всевишній 
та Матір Божа не покинуть нас, і 
ми переможемо!

Слава Україні! Слава Героям!

Юрій ДРЮЧЕНКО,
голова Асоціації членів  Національної 

спілки художників України – учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
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Ветеран АТО, учасник поїздки Віктор Хакимзянов («Рембо»)

Автор герба Києва художники Юрій Дрюченко та Юрій Соломинський

ГЕРОЇ ЖИВУТЬ: ХТО ПОРЯД З НАМИ,
А ХТО — В НАШИХ СЕРЦЯХ

Логотипом міста Києва є зо-
браження архістратига Михаїла, 
яке розробили художники Юрій 
Дрюченко і Юрій Соломинський. 
Його образ символізує непере-
можну духовну силу столиці 
України, ї ї жителів.

Саме тому вихованці сту-
дії образотворчого мистецтва 
«Краплинки» (керівник Наталія 
Веселицька) Київської спеціалі-

зованої школи I–III ступенів № 
138 із поглибленим вивченням 
предметів природничого ци-
клу і гуртка деко ра тивно-прик-
ладного мистецтва (керівник 
Любов Зубченко) школи I–III 
ступенів № 27 Шевченківсь кого 
району Києва – переможці місь-
кого конкурсу «Мій Київ, мені в 
ньому жити, мені його створю-
вати» – виготовили композицію 
«Військо архістратига Михаї-
ла захищає дерево Життя міста 
 Києва».

Конкурс проводив департа-
мент освіти та науки міста Києва. 

Епіграфом композиції стали 
слова:
Вже росте зерно Любові, Щастя  
 і Відваги,
Розквітають в серці кожному 
 золоті відзнаки
Сили, Мудрості Творця, і в Його  
 Любові
Розквітають вмить серця 
 у причасті крові.

(Вірш «Милость» Наталії Веселицької)

«ВІЙСЬКО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА 
ЗАХИЩАЄ ДЕРЕВО ЖИТТЯ КИЄВА»

Видано за сприяння професійної спілки працівників атомної енергетики 
та промисловості України «Атомпрофспілка»


