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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ЗА ЛИСТОПАД 2014 

 

 

  У листопаді благодійна організація 

«Вікторія» проводила заходи за участю різних 

поколінь за підтримки Німецького фонду 

«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє».  

 

Це групи взаємодопомоги, 

клуби за інтересами,освітні семінари. 

Кожен з цих заходів був по-своєму 

яскравим та незабутнім. Учасники 

проекту познайомились, зав'язались 

теплі людські стосунки, з 

нетерпінням чекають кожного нового 

заходу. 

Зустріч 10 листопада булла 

присвячена  Міжнародному  дню  

проти  фашизму, расизму та 

антисемітизму. Технічне училище, студенти якого є волонтерами нашого 

проекту, люб'язно розкрило свої двері для колишніх в'знів, примусових 

робітників та інших жертв нацизму.  Діти підготували справжній концерт - 

жива музика, душевні пісні, прекрасні танці та вірші, що пробуджують в 

душі найкращі почуття. За солодощами та чаєм літні люди підхопили пісенну 

естафету-залунали всім знайомі улюблені пісні минулих років. Різні 

покоління гаряче аплодували один одному. 

Адміністрація училища привітала букетом роз Голову 

Орджонікідзенського відділення Української спілки в’язнів жертв нацизму, 

який з 1974 по 1983 роки працював в ОПТУ м. Орджонікідзе  майстром 

виробничого навчання. 

…У 18 років Павло Алійников рядовим стрільцем потрапив на фронт. 

Перше бойове хрещення,   перший полон під Харковом (станція Лозова). 

Втеча. Невеличке польське село і, як здавалося тоді, гостинні й привітні 

господарі, бо нагодували, дали одяг і… зрадили… Півроку тюрми в 

Чехословаччині, завчена фраза «відстали від ешелону»  врятувала від смерті 

 

Спільне свято  різних 

поколінь 
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та не врятувала від концтабору в Маутхаузені…Пройшовши полон, 

концентраційний табір, стрілець-наводчик зустрів перемогу неподалік Відня. 

Ця людина є почесним гостем багатьох заходів. 

м. Орджонікідзе 

«Покращення якості життя  

літніх людей в  м. Орджонікідзе»                                                                                                            

Людецай О.М. 

ogbo-viktoria@i.ua 
 

 

Луцька міська громадська організація «Спілка в’язнів – жертв 

нацизму»  в рамках реалізації проекту «Підвищення рівня соціальної 

захищеності, адаптації та рівності можливостей людей похилого віку з числа 

жертв націонал-соціалізму згідно програми «Місце зустрічі – діалог», яка 

підтримується  Німецьким фондом «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» 

організувала чергову зустріч учасників проекту, які в роки другої світової 

війни були в’язнями фашистських концтаборів та були вивезені на  

примусові роботи до гітлерівської Німеччини. 

Люди похилого віку щотижня зустрічаються для активного проведення 

свого часу. Працівники проекту стараються ці зустрічі робити цікавими та  

пізнавальними. Ось і 19 листопада 2014 року відбулося чергове заняття 

гуртка "Джерело здоров’я". До людей похилого віку завітала лікар-

геронтолог, завідуюча кардіологічним відділенням Волинського обласного 

госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни Олянська Наталія 

Георгіївна. Вона розповіла нашим підопічним про особливості лікування 

літніх пацієнтів в сучасних закладах охорони здоров’я, про важливість 

дотримання раціону повноцінного харчування, виконання легких фізичних 

вправ та навантажень в поважному віці. Як жити під час захворювання, які 

реабілітаційні вправи виконувати, щоб вийти із стану захворювання, які 

перші ознаки інсульту – про все це  в доступній формі розповіла пані 

Наталія.  Майже дві години продовжувалась цікава розмова за чашкою 

запашного трав’яного чаю і домашніми 

смаколиками.   

 

Луцька міська ГО 

 «Спілка в’язнів – жертв 

нацизму»   

м. Луцьк, Волинська область 

Ніна Пахом’юк 

 

 
 



 

70 років відділяють нас від дня визволення України і 71 рік - від 

дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Але 

пам'ять про ці події у нас - людей, які страждали у фашистській неволі, 

особлива і постійно  живе в наших серцях! 

Під час заходів, присвячених цим датам, учасники  проекту разом зі 

членами УСВЖН  взяли участь у круглому столі на тему: «Наша пам’ять і 

скорботи за всіма, хто загинув у жахливому полум’ї війни». Цей захід було 

присвячено темі: «Згадати про масове жорстоке вбивство мирних людей, 

безневинно загиблих жителів усіх українських сіл, спалених і знищених 

гітлерівськими окупантами», а також учасники проекту відвідали Музей-

діораму «Битва за Дніпро»  і «Національний військово-історичний музей 

України». 

22 листопада о 15 годині, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів, 

учасники проекту разом з іншими представниками Київського відділення 

УСВЖН, взяли участь в акції, яка відбувалась біля Національного музею 

«Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні»:  «Запали свічку пам’яті», 

а ті з них хто не виходить за поріг своєї домівки запалили свічки пам’яті  на 

своїх віконцях.  

Протягом листопаду була проведена низка робочих заходів учасників  

проекту в Бібліотеці сімейного читання №160 і шкільних закладах 

Дарницького району Києва,  в яких брали участь вчителі шкіл, представник 

методичного кабінету відділу освіти ДРДА, а також члени ради Київського 

відділення УСВЖН. 

На цих заходах обговорювались питання роботи з людьми похилого 

віку –з немобільними і маломобільними, в який спосіб в рамках робочого 

плану найкраще здійснити їм психосоціальну і соціальну допомогу. Як 

результат-підготовлено «Договір про співпрацю між УСВЖН і Гімназією 

Київська Русь». 

Українська спілка 

 в’язнів - жертв нацизму 

Керівник проекту 

Людмила Слєсарєва 

 

«Подолання тягот самотності 

немобільних і маломобільних 

представників ЦГ, які постраждали 

від націонал-соціалізму і сприяння 

задоволенню їх духовних, соціальних і 

побутових потреб» 

 



 

Дискусійний клуб літніх людей 

«Жива історія» відбувається щомісяця. 

У листопаді учасники клубу зібрались у 

БФ « Карітас» для того, щоб обговорити 

та подискутувати на різноманітні питання, а також для того, щоб 

привітати одну з учасниць клубу - пані Марію з її ювілеєм.  

Пані Марії виповнилось 90 років. Попри свій солідний вік, вона 

почувається ще дуже молодою та завжди повна сил і енергії . Сама ж 

займається рукоділлям, вишивкою, плетінням, гачкуванням та виготовленням 

інших виробів. Завдяки своєму хобі ця жінка надихає й інших літніх людей 

до творчої праці. 

Зокрема, на зустрічі дискусійного клубу учасники разом з керівником 

проекту обговорили плани на найближче майбутнє, а саме: усі учасники 

Клубу літніх людей приєднаються до акції «Різдвяна Свічка», котра 

буквально недавно стартувала у БФ «Карітас» та яка має своєю метою збір 

пожертв для організації Святвечора для самотніх та літніх людей. Окрім 

цього одностайно було вирішено, що старенькі бабусі неодмінно долучаться 

до допомоги нашим солдатам на Різдво – приготують кутю та інші страви 

для Святвечора. 

 

 

Анна Кілас 

Клуб літніх людей «Жива 

історія» 

м. Дрогобич 

karitas@mail.lviv.ua 

caritas-sde.org 

 

 

 

 

 

 

14 жовтня БО «Новомосковське 

відділення УСВЖН» розпочало 

реалізацію проекту «Територія 

милосердя» по програмі «Місце зустрічі 

- Діалог».  

Презентація проекту проводилась в 

підшефній школі № 17 міста Новомосковська.  Було підведено підсумки 

виконаного проекту, подяками фонду нагороджені учасники цільової групи 

проекту та учні гуртка «Пошук» школи № 17. Після концерту відбулось 

покладання квітів на Алеї Пам’яті та екскурсія в шкільний музей в’язнів  - 

 

90-літній ювілей у колі 

друзів 

 

 

Презентація проекту 
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жертв фашизму «Пам’ять заради майбутнього», який було створено в 2013 

році за підтримки німецького 

федерального фонду EVZ. 

 

Керівник проекту 

Людмила Коваленко 

 «Територія милосердя», 

Новомосковське відділення 

УСВЖН 

Kovalenko-nov@3g.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 листопада в рамках програми 

«Місце зустрічі - Діалог» в офісі 

Новомосковської організації в’язнів – 

жертв нацизму проведено майстер-клас 

«Домашній кухар». 

 Змагалися учні ЗСШ №17, які 

представили різні види випічки: від 

тортів до «бабусиних пиріжків». 

Комісія у складі активної групи 

проекту оцінила кондитерські 

здібності 13-15-річних кулінарів з 

оцінкою «відмінно». Перемогла 

дружба, всі учасники нагороджені 

книгами по кулінарії та випічці, а 

також солодкими подарунками. 

Вражаючим експонатом на конкурсі 

був «хліб концтаборів», спечений за рецептом «Остенброт», затвердженим 

Рейхом 26.12.1941 р. Всю випічку та інші гостинці діти відвезли в госпіталь 

селища Черкаське, де проходять реабілітацію бійці – учасники АТО. 

 

Людмила Коваленко – керівник 

проекту «Територія милосердя»,  

Новомосковське відділення УСВЖН 

Kovalenko-nov@3g.ua 

 

 

 

 

Майстер-клас 

«Домашній кухар» 
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17 листопада в Новомосковському 

міському історико-краєзнавчому музеї  

відбулось відкриття виставки «Немов 

ковток свіжого повітря» в рамках 

програми «Місце зустрічі - Діалог» при підтримці німецького фонду 

EVZ. 

У відкритті прийняли участь активні учасники проекту «Територія 

милосердя», який реалізується в даний час , поділилися своїми спогадами про 

тяжкі часи неволі в концтаборах та робочих таборах, розповіли, як змінилося 

їх життя за часи реалізації проектів при підтримці EVZ.  

На основі цих спогадів в  газеті 

«Новомосковська правда» з’явилася 

стаття «Родом з дитинства, 

обпаленого війною», а також міський 

телеканал «Самарь» подав матеріал 

про виставку в новинах міста. За 4 

дні виставку відвідали учні шкіл та 

студенти коледжів. 

Людмила Коваленко – 

керівник проекту «Територія 

милосердя»,  

Новомосковське відділення 

УСВЖН 

Kovalenko-nov@3g.ua 

 

 

 

 

Харьковский областной благотворительный еврейский фонд «Хесед 

– Шааре Тиква» по программе «Место встречи – диалог»  при поддержке  

Немецкого фонда «Память, ответственность, будущее» с октября 2014 

г. осуществляет  проект «Улучшение социально – психологического 

состояния пожилых людей, признание обществом их роли и жизненного 

опыта». 

     В рамках проекта созданы   группы  общения и взаимной 

поддержки, которые объединили около 180  пожилых людей, многие из 

которых пережили ужасы оккупации. Восемь  групп регулярно встречаются в 

Хеседе, куда их  доставляет  микроавтобус.  Еще восемь  групп  собираются   

в квартирах  у радушных хозяек, которые  живут  неподалеку от участников 

групп.  Дома этих женщин  по праву называются «теплыми». 

     Частые и желанные  гости в группах – молодежь:  члены  

волонтерской организации «Союз сердец» СШ №170 г. Харькова.  

 

Немов ковток свіжого 

повітря 
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     Так,  14  ноября  в одном из Теплых домов  состоялась встреча с  

молодежью  под девизом «Мой Харьков».  Участники встречи   рисовали 

любимые и важные для них места в Харькове, рассказывали  истории из 

жизни, связанные с этими местами.  Молодежь с удивлением узнавала, что 

известные им с детства улицы назывались когда–то иначе, а дома имели 

другое предназначение. Взрослые с  восторгом  обнаружили,   как много 

общего у них с молодежью.  В заключении был создан коллаж, посвященный 

Харькову – городу,  который любят все собравшиеся,   вне зависимости от 

возраста. Закончилась встреча теплой беседой за чашкой чая.  Уходить  

никому не хотелось.  

                                                                                                           

 

 

Харьковский 

областной 

 благотворительный  

еврейский фонд 

«Хесед – Шааре 

Тиква» 

Руководитель 

проекта 

Зоя Крупицкая 

www. heced.org.ua 

office@hesed.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

Незвичайний і унікальний 

«навчальний заклад» відкрили при 

Карітасі Коломийсько-Чернівецької 

єпархії.  Його студенти – ті, кому «за». 

Тож аби стати слухачем, окрім бажання,  потрібне ще й пенсійне 

посвідчення.  

«Університет» третього віку – це чудова можливість для спілкування, 

нових знайомств, розширення кругозору, база нових знань і можливостей 

самореалізації для осіб літнього віку. Створили його у рамках проекту 

«Покращення якості життя жертв націонал-соціалізму на Коломийщині»,  що 

функціонує при Карітасі. Основний донор проекту -  програма «Місце 

зустрічі – діалог»,  яка фінансується Німецьким Федеральним Фондом 

«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє». 

 

У Коломиї створили 

«Університет» третього віку 
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«Ми хочемо залучити максимальну кількість людей похилого віку. Цей 

«Університет » створили, аби згуртувати їх за вподобаннями. І це не тільки 

навчання, але й організація цікавого дозвілля. Хочемо активізувати цю групу 

людей, щоби вони також не залишалися осторонь громадського життя», - 

зазначає ректор «Університету» Роман Рєзнік. 

В «Університеті» третього віку працює вісім факультетів, а саме: 

факультет інформаційних технологій; факультет правової грамотності; 

факультет здоров’я; факультет іноземних мов; факультет психологічних 

знань; факультет культурно-дозвіллєвої діяльності та рукоділля; факультет 

краєзнавства і факультет катехитичних знань.  

Навчання в літньому віці дозволяє здійснити особі те, про що вона, 

можливо, мріяла все життя, але постійна зайнятість, перешкоджали 

здійсненню бажаного. А вийшовши на заслужений відпочинок, якраз можна 

зайнятись самореалізацією. 

Заняття відбуваються кожної 

п’ятниці в приміщенні Карітасу 

Коломийсько-Чернівецької єпархії. 

Початок о 12.00 годині. Для запису 

в «Університет» потрібні паспорт, 

ідентифікаційний код та пенсійне 

посвідчення.  

 

м. Коломия 

Прес  - служба БФ 

 «Карітас Коломийсько –  

Чернівецької єпархії» 

http://caritas-kolomyya.org/ 

Karitas.kolomya@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

7 листопада 2014 року в 

приміщенні відділення соціально – 

побутової адаптації територіального 

центру соціального обслуговування 

Лубенської міської ради відбулося 

танцювальне  дійство «Творчість єднає покоління», що проходило в 

рамках проекту «Надання підтримки, допомоги та сприяння розвитку 

активності людей похилого віку» за підтримки Німецького 

федерального фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє».  

 Об'єднати різні покоління вдалося активістам і волонтерам 

Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій Світ».  

 

На Полтавщині через 

творчість демонстрували 

діалог між поколіннями 

 

http://caritas-kolomyya.org/
mailto:Karitas.kolomya@gmail.com


Керівник проекту, Олександр Чепур говорить, що сьогодні дуже важливо 

утримувати солідарність між поколіннями.  

Отже, цього дня у реальному часі поєдналися  традиції і надбання 

різних поколінь, між якими стоять роки і навіть десятиліття: народні 

обрядові композиції, майстер-класи, хороводи, імпровізовані танцювальні 

дійства. Кожен з виступаючих  продемонстрував неабиякі мистецькі 

здібності і всі  переконалися, що творчість близька людям різного віку, 

більше того, танок  – це мистецтво, яке об’єднує усі покоління.   

Спеціаліст відділу в справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Світлана Іванченко переконана у 

необхідності привернення уваги громадськості до комунікації між 

поколіннями. Тому державні організації, що є партнерами проекту разом з 

громадськими 

активістами 

зосереджують свої 

зусилля на створенні 

умов, які сприятимуть 

діалогу поколінь та 

активності людей 

похилого віку, особливо 

тих, хто постраждав від 

тоталітарних режимів.  

В ході заходу  всі 

присутні мали насолоду 

переглянути 

танцювальний 

калейдоскоп у виконанні 

учасників проекту: танцювальних колективів «Ренесанс»,  «Терпсихора» 

колективу спортивно – бального танцю «Стиль».  

Під час частування особи похилого віку, учасники проекту та 

волонтери мали змогу поспілкуватись і домовились, що такі зустрічі стануть 

доброю традицією. 

 

Полтавська обласна  

молодіжна громадська організація 

 «Твій Світ», м. Лубни  

Олександр Чепур 

tviisvit@gmail.comwww.tviisvit.org 
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У рамках реалізації соціального проекту 

«Соціальна інтеграція жертв націонал-

соціалізму, тоталітарних режимів та інших 

людей літнього віку до громади міста Чернігова» у приміщенні 

Чернігівського національного технологічного університету 25 листопада 

2014 року відбувся майстер-клас з квілінгу для  людей літнього віку.  

 Мета заняття передбачала не тільки ознайомлення  з такою незвичною 

та цікавою технікою, а й перш за все, залучення до творчого процесу літніх 

людей та молоді. Майстер-клас проводили волонтери проекту Количева О. та 

Док Л. До роботи майстерні була залучена і студентська молодь, яка не 

тільки із задоволенням допомагала літнім людям, а й  спілкувалась із ними, 

проявляла інтерес до їх хобі та розповідала про свої улюблені заняття у 

вільний час. 

Квілінг (англ. quill - пташине перо) - 

мистецтво виготовлення плоских або 

об'ємних композицій зі скручених у 

спіральки довгих і вузьких смужок паперу, 

які є «будівельним» матеріалом у створенні 

картин, листівок, альбомів і т.д.  

На занятті було запропоновано 

виготовити подарункові листівки до 

Нового року з елементами квілінгу, що 

вдалося усім без винятку учасникам 

майстер-класу. Протягом заняття всі із 

захопленням працювали над своїми 

виробами. У такій творчій та позитивній 

атмосфері у кожного вийшла бездоганна 

листівка, яка була оригінальною та 

цікавою. Тому, можна з впевненістю 

сказати, що майстер-клас відбувся вдало, 

адже кожен отримав багато позитивних 

емоцій, оволодів новою технікою та на 

деякий час відчув себе справжнім майстром. 

 

Чернігівський національний  

технологічний університет, м.Чернігів                                                             

Количева О., волонтер проекту 

Скорик Т.В., керівник проекту 

tamskorik@yandex.ru 

 

Творимо разом 

 



 

   У листопаді в Центрі підтримки людей, що 

пережили часи нацизму, відбулася чергова 

«Зустріч поколінь».  

Захід відвідали літні люди, молодь з 

особливими потребами та волонтери. Вони разом підготували листи та 

виготовили невеличкі обереги ручної роботи та свічки для солдатів сучасної 

війни. За чашкою чаю літні люди розповіли багато спогадів із минулого: як 

їх, молодих хлопців, взяли 

фашисти у полон, як 

забрали у концтабір та як 

звідти утікали, 

пройшовши пішки майже 

тиждень, щоб добратись 

до дому; як зимою, разом 

із матір’ю, ще дитиною, 

їхали у товарному вагоні 

у Німеччину на примусові 

роботи… Кожна історія 

була цікавою та 

зворушливою.  

   Волонтери, які 

перед цим пройшли дводенне навчання щодо роботи у проекті, розпочали 

відвідувати мало- і немобільних літніх людей у них вдома. Цього місяця вони 

відвідали трьох людей, які були вражені тим, що  вперше за життя  їх 

відвідали молоді люди та поцікавилися як їхнє здоров’я та що їм принести 

наступного разу. «А що ви ще прийдете?», з усмішкою запитала бабуся, що 

живе із внучкою, яка постійно на роботі. Спілкування – це як ліки для душі. 

Для всіх: для волонтерів, які стають добрішими та більш толерантними, і для 

літніх людей. 

м. Сокаль, Львівська обл. 

Кононова Оксана, асистент проекту 

kononova-o@ukr.net 

 

 

 

 

 

В Причерноморском клубе «Память», 

работающем по Программе немецкого фонда 

EVZ «Место встречи: Диалог», кроме 

традиционных встреч и кружковых занятий 

людей пострадавших от фашистских 

преследований, активно работает сводная 

группа поисковиков.  

 

«Зустріч поколінь» у 

місті Сокаль 

 

 

Успешная проба сил 

поисковиков 

Причерноморского 

клуба «Память» 

 

mailto:kononova-o@ukr.net


Со времени войны, ее участник, призванный на службу в декабре 

1943г. – Попов Иван Николаевич, безуспешно разыскивал место захоронения 

своего родного брата Александра. Многочисленные запросы в архивы на 

протяжении послевоенных десятилетий были безрезультатными.  

Поисковая группа 

клуба активно включилась в 

работу и нашла 

информацию: красноармеец 

Попов Александр 

Николаевич, телефонист 

652-го артполка, 1924 г.р., 

призванный в армию 

Первомайским РВК, убит 

15.09.1944 г. и похоронен в 

д. Ерпут (Румыния). К 

ответу также были 

приложены 

отсканированные записи из 

архивного документа «Именной список безвозвратных потерь 202 сд»,  268-й 

страницы 6-го тома Книги Памяти Тамбовской области, где  увековечено имя 

погибшего брата, а также  составлена краткая историческая справка о боевом 

пути, который прошел брат в составе  202-й стрелковой Корсунской 

Краснознамѐнной дивизии. Сложно описать радость и восторг пожилого 

человека, неожиданно получившего на встрече в клубе «Память» 

информацию которую он искал почти 70 лет.  

В дальнейших планах поисковиков – по имеющемуся архивному 

списку, узнать о судьбах 662-х детей-сирот Одессы, в возрасте от года до 14-

ти лет, оставленных в городе при фашистской оккупации в 1941 г.  Разыскав 

малолетних сирот, поисковики планируют организовать их встречу, 

посещение ими мест пребывания во время оккупации, встречу с 

воспитанниками современного детского дома. Об этих событиях и планах на 

будущее, а также об участии бывших остарбайтеров в проводимом в начале 

декабря Ассоциацией «Ренессанс Одессы» 6-м Международном турнире по 

бильярду среди лиц с особенными физическими возможностями, шла речь на 

теплой дружественной встрече в клубе «Память». 

 

 

Причерноморский клуб «Память» г. Одесса 

Николай Овчаренко 

http://avro.org.ua, 

nikovod77@mail.ru 
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У рамках програми «Місце зустрічі - 

діалог» за фінансування німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє» 

відбулась зустріч людей, що потерпіли від націонал – соціалізму, з 

представниками управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, територіального  центру соціального 

обслуговування, нотаріату і центральної районної лікарні.  

Гості виступили перед учасниками проекту на юридичну та медичну 

тематику, дали відповіді на багато питань щодо соціальної підтримки осіб 

похилого віку, оформлення особистих, майнових і земельних прав власності, 

надання медичного обслуговування для підтримки або відновлення 

оптимального рівня фізичного, психічного та емоційного благополуччя.  

Малолітній  в’язень Ярослав 

Паливода під час зустрічі поділився 

з присутніми рецептами підтримки 

свого здорового і активного буття. 

Він не має шкідливих звичок, 

займається ранковою гімнастикою і 

обливанням холодною водою, 

любить велоспорт і співати в 

самодіяльному козацькому хорі. 

Після зустрічі молоді 

волонтери відвідали вдома немобільних жінок-остарбайтерів у селах 

Підгір’я, Похівка і Старі Богородчани, передали їм гостинці та розповіли  про 

зміст зустрічі, а також надали інформаційні послуги. 

 

смт. Богородчани 

Іван Петрович Казюка 

bogorda.if.gov.ua  

bogor.tz@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисна зустріч 
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Організатор програми: 

Всеукраїнська благодійна організація 

«Турбота про літніх в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 
 

 

Видання здійснюється в рамках 

програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за 

фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і 

майбутнє» 

(Німеччина)                                                                                       

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець випуску: 

   Чернігівський національний технологічний 

університет  
Адреса: 14027, 
м.Чернігів, вул. 
Шевченка, 95  

Веб-сайт: www.stu.cn.ua 
tamskorik@yandex.ru 
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