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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

ЧЕРВЕНЬ 2016 РІК 
 

 

Открытие летнего сезона Луганский клуб 

досуга для пожилых людей начал встречей 

наших постоянных участников с юным 

поколением города. 1 июня мы отмечали 

Международный День защиты детей. Участники 

были ознакомлены с историей возникновения 

праздника, затем был традиционный концерт, дети пели и танцевали для стариков. 

Полной неожиданностью ребятишкам был ответный концерт. Наши бабушки и 

дедушки подготовили песни, загадки, 

игры и конкурсы  для детей. Причем игры 

были из молодости дедушек и бабушек. 

Все были в полном восторге. Праздник 

проходил за круглым столом, где 

участники могли полакомиться 

сладостями, соками и фруктами.  

Закончилась встреча полетом в небо 

воздушных фонариков и разноцветных 

шаров. 

Не первый год наш клуб тесно 

сотрудничает с общественными 

организациями города. Планируя свои 

мероприятия, мы приглашаем их и 

стараемся учесть их пожелания. Так, 

накануне 22 июня совместно с Советом ветеранов города была организована 

поездка к Мемориальному комплексу «Миус-фронт», который расположен в 

двенадцати километрах от шахтёрского города Красный Луч. Общая его площадь – 

50 гектаров. С октября 1941-го по июль 1942-го года здесь проходила линия фронта. 

Протяжённость линии боевых действий 

начиналась от южного берега Северского Донца 

до Таганрогского залива. До сегодняшнего дня, к 

сожалению, среди ветеранов не осталось тех, кто 

помнит боевые действия на берегах реки Миус. 

Но память военных лет для современников 

сохраняют мемориальный комплекс и музей 

боевой славы на месте страшных боёв. 

Мероприятием, отвлекающим от грустных 

воспоминаний, стала встреча участников клуба «Огородник», на которую были 
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приглашены все желающие. Наши огородники щедро угощали гостей свежими 

огурчиками с грядки, делились новыми рецептами консервации и технологиями 

выращивания овощей. Встреча закончилась чаепитием, где наш любимый пасечник, 

уже можно сказать по традиции, угощал первым медом этого года. 

В июне мы также подарили возможность маломобильным ветеранам и 

узникам гетто посетить Луганский городской краеведческий музей, где была 

представлена выставка фоторабот оккупации города Луганска (Ворошиловграда) в 

период с 1942 по 1943 гг. Наши подопечные смотрели на старые пожелтевшие фото, 

вспоминая свою молодость, героизм своих товарищей, погибших на той войне. 

Многие принесли с собой фотоальбомы, которые могли бы дополнить экспозицию. 

И конечно же наш традиционный праздник Дня Именинника! В этом месяце у 

нас их 8. Были песни, чаепитие, сувениры-подарки своими руками. 

Никогда не остаются без внимания наших волонтеров одинокие старики, 

пережившие немецкую оккупацию 1942-1943 гг родного края. Мы хоть немного 

стараемся облегчить их жизнь, помогая им в уборке дома, придомовой территории 

(если частное домовладение), покупкой продуктов в магазине и доставкой их домой 

ветеранам, стирке белья, ремонте одежды, также мы заботимся о доставке им 

гигиенических средств (подгузников и пеленок). 

 
Анна Низкодубова, Благотворительный фонд «Свет сердца», г. Луганск. 

http://www.hearts-light.ucoz.ru/ 
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Завжди мріялось, щоб наші пенсіонери, як і їх 

закордонні ровесники, мали можливість 

подорожувати. Здійснити цю мрію вдалося завдяки 

фонду "Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє", який у 

рамках проекту "Місце зустрічі - діалог" , підтримав екскурсію до Білгорода-

Дністровського. Серед учасників поїздки - пенсіонери, що постраждали під час 

Другої світової війни, пенсіонери, що переїхали із зони АТО, волонтери громадської 

організації  "ІТ-бабусі". Деяким екскурсантам - під 90 років. За них хвилювалися чи 

не найбільше. Як вони витримають подорож, довжиною в цілий день? 

Великим комфортабельним автобусом  вирушили з Одеси у Білгород-

Дністровський, стародавнє місто з цікавою історією, розташоване на березі 

Дністровського лиману.   

- Я вперше їду у Білгород-Дністровську фортецю, - 

розповідає 87-річна Надія Гомонюк, - хоча давно 

мріяла туди потрапити. Адже мій син, скульптор, робив 

копії   пам’яток старовини, які знаходили на території 

фортеці, і я з нетерпінням чекала цієї поїздки. 

Збудована на березі Дністровського лиману у 13-

14 століттях фортеця береже в собі історію міста, 

заснованого в четвертому столітті до нашої ери! Щоб 

за кілька годин охопити багату історію Дністровського 

краю, ми запросили у нащу подорож чи не найкращого 

знавця історії та культури Одещини, мистецтвознавця 

Володимира Островського.  

Екскурсія по фортеці була насиченою цікавими враженнями.  Перед 

пенсіонерами, які більшу частину свого життя проводять вдома, перед телевізорами, 

відкрився величезний світ живої історії, що принишкла у мурах і старовинних 

будівлях фортеці. Із епохи в епоху, із однієї башти в іншу - бережливо та уважно 

переводив екскурсантів наш талановитий оповідник. Із відчуттям задоволення, 

насичення та зовсім без втоми збирались літні екскурсанти на обід під старими 

деревами, де чекала на нас гостина. 

На зворотному шляху наш автобус зупинився у місті Овідіополі, де, на березі 

лиману стоїть величний пам’ятник римському поету Овідію, який, за легендою, жив 

у цих місцях під час заслання. Слухаємо фантастично цікаві оповіді про Овідія, про 

людей, що будували місто, наповнювали його своєю творчою працею, створювали 

для майбутніх поколінь. 

До Одеси повертаємося стомленими  та задоволеними. Учасники поїздки ще 

раз довели, що у будь-якому віці можна подорожувати, насолоджуватися життям, 

пізнавати світ, відкривати для себе нові місця. 

Радісно, що вік не має влади над цими чудовими людьми, яких не зламало 

життя, і вони знову й знову готов і вирушити назустріч пригодам. 
Ольга ФІЛІППОВА. 

координатор програми 

"Золота осінь людей поважного віку", м.Одеса 

Фото Галини Юдіної. 

Фортецю  

ми-таки взяли! 
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75 років віддаляють нас від страшної дати –  

початку найтрагічнішої війни в історії 

цивілізації. Недільний ранок 22 червня 1941 року 

чорною сторінкою увійшов у життя мільйонів 

українців. В день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Охтирській районній 

центральній бібліотеці зібралися діти війни, члени цільової групи проекту 

«Врятувати від забуття», фінансованого німецьким фондом «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє.», люди старшого віку, користувачі бібліотеки, щоб 

віддати шану всім борцям, які 

в час воєнного лихоліття 

визволяли рідну землю від 

фашистських загарбників. 

 Згадали своє воєнне дитинство 

Овчаренко Г. С., Бирдін О. О., 

Батаніна Л. Г., Бикова Л. П. 

Бережна Марія Миколаївна 

згадала як мешканці селища 

Чупахівка почули звістку про 

початок війни, про біль 

розлуки з рідними, про тяжкі 

часи життя за окупації та важкі 

післявоєнні роки. Про все 

пережите нею та її 

односельцями розповіла у 

віршах збірочки « Моє життя, як на долоні», деякі з них зачитала присутнім. 

Очевидець тих страшних подій Ладика Октябрина Петрівна перебувала в 

малолітньому віці у концтаборі. З великою увагою і сльозами на очах слухали 

присутні розповідь цієї жінки та її вірші-одкровення про пережите.  

Іван Іванович Краснокутський та інші ділилися спогадами про війну,  почутими від 

батьків. 

           Традиційно пам’ять про загиблих синів і дочок українського народу 

вшанували хвилиною мовчання. 

 

Андоленко О.М., керівник проекту 

«Врятувати від забуття», м. Охтирка, 

Сумської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТОЙ БІЛЬ ІЗ 

ЧАСОМ НЕ МИНАЄ…» 
 



5 

В Богородчанському територіальному центрі 

соціального обслуговування провів свою зустріч 

клуб літніх людей за інтересами «Відгомін 

молодості» за підтримки програми «Місце зустрічі - діалог» Німецького фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє». 

Колишні потерпілі від нацизму і 

соціалізму спілкувались, обмінювалися 

спогадами, говорили про теперішні події, 

боляче обговорювали ситуацію на Сході 

України. 

За пропозицією активного учасника 

клубу Івана Степановича Середюка, всі 

присутні двадцять учасників засідання 

клубу вирішили долучитися до допомоги 

військовослужбовцям АТО і вже 

наступного дня передали до 

волонтерського центру продукти на суму 

одна тисяча гривень. 

 

Іван Петрович Казюка 

смт. Богородчани 

bogorda.if.gov.ua 

bogor.tz@ukr.net 
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 Зустріч-навчання «Порядок надання субсидій: 

зміни, внесені з травня 2016 року». 

 15 червня 2016 року  для Черкаських учасників 

проекту «Активізація жертв нацизму та людей старечого і похилого віку інших категорій 

шляхом участі в заходах соціального спрямування та здорового способу життя» за 

програмою «Місце зустрічі – Діалог» в Україні Німецького Федерального Фонду «Пам'ять, 

Відповідальність, Майбутнє»  проведено зустріч - навчання на тему: «Порядок надання 

субсидій: зміни, внесені з травня 2016 року». 

Навчання провела завідувач  інформаційно – 

консультативного сектору відділу соціальної 

допомоги управління соціального захисту 

населення Соснівського району департаменту 

соціальної політики Черкаської міської ради 

Світлана  Анатоліївна Уперенко. 
 Присутнім доведено до відома, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.04.2016 № 319 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» внесено 

зміни до порядку надання субсидії. 

 Висвітлено питання: 

 призначення субсидій особам, які мають право на пільги на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;  

 призначення субсидії на оплату послуг з управління будинком;  

 призначення субсидії особам, які орендують житло; 

 період врахування доходу для призначення субсидії;  

 обрахування доходу для призначення субсидії;  

 терміни, на які призначається субсидія; 

 про можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному 

вигляді;  

 про перелік випадків, у яких проводиться перерахунок субсидії без звернення 

громадян;  

 соціальні норми при нарахуванні субсидії; 

 про повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону 

виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату 

опалення;  

 обов’язок одержувачів субсидій  щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої 

послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. 

 Світлана Анатоліївна відповіла на численні запитання  стосовно конкретних 

ситуацій у присутніх.  

  Волонтери «ТЛУ» в Черкасах  отриману інформацію повідомили  немобільним 

учасникам проекту.  

 

Татьяна Бугеря 
м.Черкаси 

cherkassy-tlu@i.ua  
 

 

  

ЗУСТРІЧ-НАВЧАННЯ 
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 З далекої давнини людина прагнула до 

красивого, величного, незвіданого.  Вдень 

милувалась природою, а вночі задивлялась на 

зірки і прагнула зрозуміти їх таємницю. А коли навчилась писати, малювати, 

будувати, стала сама створювати красу. Мабуть,  так вже створена людська 

душа, щоб прагнути до духовного.  

Клуб людей похилого віку 

«Співдружність» села Феськи має 

вокальний колектив, драматичний 

та поетичний гуртки. Учасники 

одержують задоволення від 

творчих зустрічей і радують своїми 

виступами як односельчан, так і 

жителів інших сіл. Люди похилого 

віку співпрацюють з молоддю і 

учнями. Та не тільки 

самодіяльністю захоплюються 

учасники. Вже стало традицією 

двічі на рік проводити екскурсіі по 

культурних, героїчних і культових місцях нашої країни. Ось і нещодавно відвідали 

учасники місто Ізюм. Екскурсія була організована частково за рахунок фонду 

«Пам'ять, відповідальність, майбутнє» і частково за кошти громадян. Всю дорогу до 

міста екскурсовод станції юних туристів вів розповідь про те, яка цікава в 

історичному і героїчному плані наша Слобожанщина, які умільці і геніальні люди 

тут проживали. Наводив такі факти, які викликали почуття гордості за наш 

талановитий народ. Вже в Ізюмі екскурсанти відвідали воєнний меморіал на горі 

Кременець, поклонились могилі загиблих воїнів, подивились на техніку воєнних 

часів. Та де б не бували наші жителі, вони обов’язково відвідують храми. Цього 

разу побували в двох храмах, старинних, намолених. Один з них ще з 17 століття, 

другий теж давній, проте в 1905 році реставрований і розширений. В цьому храмі 

зберігається древня ікона Піщанської божої матері, в дворі – джерело з рідкісною за 

своїми якостями водою та свята купальня. Учасники подорожі теж скупались, і, не 

дивлячись на холодний день і льодяну воду, не замерзли. Мабуть, така вже її 

властивість – зігрівати душу. Будували церкви мабуть розумні і далекоглядні люди, 

тому що церква не тільки як культова споруда, а як витвір архітектури споконвіку 

приваблювала людей. Монументальність,  величність, внутрішнє оформлення 

зачаровують не тільки віруючих. Сотні машин зупиняються біля храму, тисячі 

людей поклоняються святині, милуються, збагачуються духовно. Мабуть, в цьому і 

полягає нескінченна православна віра, що заставляє зупинитись і поклонитись. 

 

Керівник проекту «Останні свідки війни» с. Феськи  Рябовол Н.П. 

 

 

 

 
 

ПРАГНЕННЯ ДО 

ДУХОВНОГО 
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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: 

ГО «Майбутнє», с.Феськи, Харківська обл. 

 

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/

