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Заклади культури та мистецтва Харківщини – на допомогу 
бійцям та внутрішньо переміщеним особам із зони АТО 

 
(Оглядова довідка за матеріалами регіональних  

періодичних видань за 2014 рік та інтернетресурсів) 
Нині, коли наша країна переживає найтрагічніші часи за всю історію 

своєї незалежності, коли вирішується доля державної України, ніхто не 
стоїть осторонь посильної допомоги армії та людям, які стали заручниками 
даних обставин. 

Прагнення підтримати бійців в зоні АТО та внутрішньо переміщених 
осіб, що перебувають сьогодні на Харківщині, спонукало заклади культури 
та мистецтва зробити свій внесок до цієї благородної справи. 

 
Концерти 

Щоб підтримати бойовий дух захисників України, харківські артисти 
дають концерти в госпіталях і військових частинах. Вони не вимагають 
гонорарів, заради виступів перед бійцями деколи ризикують життям і 
моляться, щоб їхні глядачі залишилися живі. 

Волонтерська група Help Army вважає дуже важливим не лише 
постачати армії гуманітарну допомогу, а й морально підтримувати хлопців – 
піднімати бойовий дух. Наприкінці липня 2014 року відбулися перші 

організовані волонтерами концерти. Стартували з 
військового шпиталю, потім почалися поїздки «в 
поля». 

У команді артистів-волонтерів Олександр 
Кварта, Андрій Піха, Неля Каблучко, Вікторія 
Рафальська, Володимир Бандерас, Олександр Парф, 
Юлія Тараненко та інша талановита молодь. В День 
Незалежності вони виступали перед бійцями, яким 

найближчим часом належало піти на фронт.  
10 серпня 2014 року відбувся один з концертів на підтримку 

української армії Молодіжного академічного симфонічного оркестру 
«Віртуози Слобожанщини» у Великому Бурлуці Харківської області, 
другий – 20 серпня в Рогані. (3, 17)  

 
5 вересня 2014 року Харківська обласна філармонія відкрила свій 86-й 

сезон. Як повідомив її директор – головний диригент Юрій Янко, вересень 
стане особливим для городян і артистів філармонії. Головне завдання, яке 
стоїть перед музикантами, підкреслив диригент, – робити все, щоб підняти 
дух українців. Він зазначив, що симфонічний оркестр вже виступав перед 
переселенцями з зони АТО в таборі «Ромашка», в військовому госпіталі, а 
також перед льотною частиною в Чугуєві. А 19 вересня в філармонії 
відбудеться благодійний концерт, виручені кошти від якого направлять на 
лікування солдат української армії. (8, 13)  



Артисти Харківської обласної філармонії дали також концерт для 
військовослужбовців 93-ї механізованої бригади в районі Донецького 
аеропорту. В концерті на передовій брали участь народний артист України 
Олег Дзюба і народна артистка України Ніна Шестакова, а також 
конферансьє Роман Байрактар, ілюзіоніст Юрій Урицький і звукорежисер 
концертної бригади Юрій Бондаренко. 

Допомогу в організації концерту артистам філармонії надала 
волонтерська група Романа Доніка. (4)  

 
З 3 по 11 жовтня 2014 року в Харкові проходив благодійний 

музичний фестиваль на підтримку та допомогу українським військовим і 
переселенцям із зони АТО. 

Фестиваль був присвячений Міжнародному 
дню музики, який щорічно відзначається з 
ініціативи Міжнародної музичної ради при 
ЮНЕСКО 1 жовтня. Як зазначили його 
організатори, «Фестиваль музики і добра» – проект 
соціальний, покликаний знайомити харків'ян з 
культурним життям міста, популяризувати 
класичну музику, формувати позитивний імідж 

Харкова. Проте цього року всі заходи фестивалю – благодійні, їх 
організували, щоб допомогти волонтерської організації «Станція «Харків» 
зібрати продукти і предмети першої необхідності для переселенців із зони 
антитерористичної операції та допомогу для українських військових, що 
перебувають у зоні АТО. 

Зокрема, в рамках фестивалю 4 жовтня в органному залі при 
Успенському соборі відбувся благодійний концерт Академічного 
симфонічного оркестру Харківської обласної філармонії, а також лекція 
директора філармонії Юрія Янко про класичну музику. Замість квитків 
бажаючі могли принести на концерт продукти, які передадуть вимушеним 
переселенцям з Донбасу. Це – крупи, макаронні вироби, овочеві, м'ясні, рибні 
консерви, цукор, чай, кава, печиво, вафлі, цукерки в упаковці, а також 
побутові речі та теплі шкарпетки. 

6 жовтня в Харківському національному академічному театрі опери та 
балету ім. М. В. Лисенка – благодійний концерт на підтримку військових 
«Музиканти за мир» та інші заходи. Перед гостями виступали музиканти з 
проекту «Імпульс», звучали рок-хіти у виконанні камерного оркестру, 
виступили фольк-гурт «Стежка» та джаз-клуб Харківського національного 
університету мистецтв ім. Котляревського. Вхід на концерт вільний, але 
глядачам запропонували внести пожертвування. Суму гості визначали самі. 
На зібрані кошти для військових придбають теплі речі. (11, 46, 47, 48, 51)  

 
 
 



30 вересня 2014 року в камерному залі 
Харківського національного університету мистецтв 
ім. І. П. Котляревського відбувся благодійний 
концерт студентської групи «JAZZ-CLUB», 
кошти від якого підуть на 
допомогу дітям із зони 
АТО, що зараз навчаються 

в Харківській середній спеціалізованій музичній 
школі-інтернаті. 

На благодійному концерті до «JAZZ-CLUB» 
приєднався і фольклорний студентський ансамбль 
«Стежка». Глядачі почули українські народні пісні в джазових обробках, а 
також фольклорні пісні. (2, 41)  

 
У центральному залі Південного вокзалу 2 жовтня 2014 року стартує 

музичний флешмоб. На підтримку переселенців і волонтерів, які їм 
допомагають, діти виконають «Молитву за Україну».  

Ініціатором заходу, приуроченого до Міжнародного Дня музики, 
виступають керівники та учасники дитячого хору «Гармонія». Їх підтримали 
волонтери «Станції Харків», які кожен день на вокзалі приймають людей з 
Луганської та Донецької областей. (50)  

 
У липні 2014 року в Змієві пройшло традиційне етносвято Купала, яке 

розпочалося молодіжним зльотом. Учасники 5-ти місцевих рад підготували 
спеціальну розважальну програму для глядачів. 

Не оминула молодь увагою й глибокі, гострі соціальні теми: про АТО, 
про Україну, про очікування добрих змін, про війну та людські сльози на 
мотив твору Віктора Цоя співали чемужівські дівчата з команди «На 
любителя». На святі проводилась благодійна акція – збір коштів – 
«Допоможемо дітям Донбасу» (6) 

14 вересня 2014 року в 
Бабаївському лісі біля «Холодної 
Сковородинівської криниці» 
відбувся ювілейний етнофестиваль 
«Сад пісень Сковороди». Його було 
присвячено відзначенню 300-річчя з 

дня народження видатного українського просвітителя, філософа й поета 
Григорія Сковороди. 

Особливість цьогорічного заходу в тому, що відвідувачам було 
запропоновано допомогти дітям, які приїхали на Харківщину із зони АТО. 
Під час благодійної акції «Подаруй дитині радість» збирали іграшки, 
канцелярське приладдя та інші подарунки для малюків. (1, 9)  

 



«За мир та єдність» – під такою назвою у Лозовій пройшов 
благодійний концерт ансамблю «Надія» та аматорів РБК. Він відбувся 13 
вересня 2014 року біля районного будинку культури.  

Завдяки концерту організатори назбирали 1000 гривень. Ці кошти вони 
передали «Жіночому легіону». Дівчата планують придбати термобілизну для 
лозівчан – учасників АТО. (29, 42)  

В рамках святкування 71-річниці визволення Нової Водолаги від 
німецько-фашистських загарбників у парку «Ювілейний» пройшла акція 
«Діти – українському солдату», яка була спрямована на підтримку воїнів в 

зоні АТО. Декілька десятків дітей, від малюків, що 
ледь розмовляють, до підлітків, протягом години 
намагалися висловити їм свою підтримку 
натхненними патріотичними малюнками. Їх творчі 
роботи будуть доставлені нашим солдатам туди, де 
тривають зараз бої, де вирішується доля країни. 
Коли ж розпочався 
благодійний концерт 

«Для вас, герої України, наша пісня лине» 
народного художнього фольклорно-
етнографічного колективу «Вербиченька» 
Нововодолазького БДЮТ, то байдужим не 
лишився ніхто. Люди підспівували і щедро робили 
свої внески, які будуть спрямовані на підтримку 
української армії. (22, 35)  

Вихованці «Вербиченьки» провели також низку благодійних концертів, 
а на зібрані кошти придбали необхідні речі та продукти харчування для 
воїнів АТО. (16, 24)  

У Балаклійській музичній школі відбувся благодійний концерт. Охочі 
допомогти постраждалим під час бойових дій на сході України змогли надати 
матеріальну допомогу, взяти участь у благодійному ярмарку, а ще – 
послухати чудових виконавців. 

Доброчинний захід «З Україною в серці» пройшов за сприяння 
Благодійного фонду «Сонце в долонях», директором якого є виходець з 
Балаклійщини, лауреат міжнародних конкурсів, співак В’ячеслав Шерстюк. 

У благодійну скриньку того дня надійшло близько 12 тисяч гривень. 
(27)  

Благодійний концерт на підтримку Збройних Сил України відбувся у 
Барвінковому. Ведучими та головними учасниками заходу були школярі. 

Окрім концерту, юні барвінківчани організували виставку своїх 
малюнків, яка проходила у фойє районного Будинку культури. Пізніше ці 
малюнки й дитячі листи, наповнені теплом, надіями й побажаннями, 
організатори концерту надішлють українським військовим. Як і кошти та 
теплі речі, які школярі зібрали протягом благодійного заходу. (28) 

29 листопада 2014 року в Красноградському районному будинку 
культури відбувся благодійний концерт, організований молодіжним крилом 



волонтерської організації «Захисники Вітчизни». Учасниками концерту стали 
аматорська молодь – старшокласники місцевих загальноосвітніх закладів, 
колишні випускники, а нині студенти вишів Харкова та Полтави, молоді 
спеціалісти. 

Головною метою цього заходу, проходив під назвою «Повертайся 
живим!», було зібрання коштів для підтримки українських вояків, які 
перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. (23, 33) 

У Коробочкинському СБК, що на Чугуївщині, 19 грудня 2014 року 
відбувся благодійний концерт «Как прекрасен этот мир». Зібрані кошти 
були направлені сім’ям переселенців із Луганської та Донецької областей. 
(15) 

Виставки 

Фотовиставка-акція «Який тендітний світ...», присвячена місту 
Слов'янську, відкрилася 28 серпня 2014 року у 
харківській галереї «Мистецтво 
Слобожанщини». 
Експозиція підготовлена творчим тандемом 
фотохудожника Ігоря Лаптєва і журналіста Інни 
Можейко. На виставці були представлені 80 
фотографій, присвячених пейзажам Слов'янська та 

Слов'янського району. За словами авторів, 
одне із завдань виставки – представити 
красу Донецького краю, показати 
відвідувачам, що Донбас – це не тільки 
терикони шахт, а й чудова природа.  

Автори зазначили, що мета виставки – 
об'єднати людей, небайдужих до чужого 
горя. Ця експозиція змушує замислитися 
над тим, як в одну мить мирне життя може 
перетворитися на руїни. На виставці представлені фото квітучого 
Слов'янська, оскільки більшість людей знає, яким місто стало сьогодні. 
Таким чином, виставка змушує замислитися над тим, який крихкий мир, який 
потрібно цінувати і берегти всіма силами. 

Підтримуючи волонтерську групу «Станція «Харків», галерея в рамках 
виставки приймає від населення теплі речі для дорослих 
і дитячий одяг для передачі переселенцям із зони АТО. 
(25, 32, 39, 45)  

16 вересня 2014 року в Харківському обласному 
центрі культури та мистецтва відкрилась 
персональна виставка художника із Івано-
Франківська Романа Бончука. 
Нинішня виставка в Харкові є продовженням 
всеукраїнського мистецького проекту «З любов'ю до 
України», і включає роботи різнопланових напрямків: 
картини, присвячені «Небесній сотні», авторський 



іконопис, роботи з циклів експериментального живопису «Березіль» і 
«Квітучі рівнини», а також портрети відомих історичних 
особистостей, які зробили вагомий внесок в духовно-
культурний розвиток України. 

В рамках виставки художник проведе 
благодійну акцію (за підтримки магазину «Арт Бутік»): 
частина коштів, виручених від продажу робіт, буде 
направлена до фонду АТО. (10, 26, 44)  

3 жовтня 2014 року у Харківському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України за ініціативи 
культурно-мистецької формації «Буриме» за підтримки Харківської 
обласної державної адміністрації та благодійного фонду «Ренесанс» 

відбулася благодійна акція «Боремося – 
переможемо! Нам Бог допомагає». 

На благодійний аукціон було представлено 
20 робіт відомих українських художників та книга-
альбом «Блаженні очі, що бачать». Організаторам 
акції вдалося виручити від їх продажу 155 тисяч 
705 грн. і 700 доларів США. 

З цієї суми 145 тисяч 505 грн. Благодійний фонд «Берегиня Сходу» 
направить на закупівлю теплих речей та інші потреби військовиків 22-го 
окремого харківського територіального батальйону, 10 тисяч 200 грн. будуть 
передані до Військово-медичного клінічного центру Північного Регіону на 
лікування бійців, поранених під час проведення АТО. (40, 43)  

Близько 20 художників Харкова представили свої роботи до 
проведення другого благодійного аукціону «Краса заради миру», який 16 
жовтня 2014 року відбувся в Обласному центрі культури і мистецтва.  

Серед лотів, представлених в рамках арт-аукціону – живопис, графіка, 
скульптура і твори декоративного мистецтва. 

Кошти, отримані від продажу предметів мистецтва, будуть спрямовані 
на закупівлю додаткових бензинових електрогенераторів і обігрівачів для 
наметів Харківського мобільного госпіталю. 

Завдяки проведенню першого арт-аукціону «Краса заради миру» 
харківські художники вже передали в мобільний госпіталь два 
електрогенератора для забезпечення роботи медичного обладнання. (5, 12)  

А у Красноградському краєзнавчому музеї ім. П. Д. Мартиновича 
відкрилась фотовиставка «Герої не вмирають!», на якій представлені 
світлини, зроблені в зоні АТО. (31)  

 
Театр 

17 листопада 2014 року, у свій вихідний день, Академічний театр ім. 
Т.Г. Шевченка запросив глядачів подивитись гостросюжетну комедію 
«Примадонни» за п’єсою сучасного американського драматурга Кена 
Людвіга. Виручені за продаж білетів кошти на цей благодійний 



спектакль підуть на потреби частин української армії, що дислокуються 
в Харківській області. 

Таке одноголосне рішення було прийняте на загальних зборах 
трудового колективу шевченківців. (36, 49)  

 
Бібліотеки 

У Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка 
вимушені переселенці з Донецької та Луганської областей можуть 
безкоштовно оформити читацькі квитки. Акція проходить з початку серпня 
– коли співробітники установи помітили, що до них стали записуватися 
люди, що приїхали із зони АТО. 

Безкоштовно оформити читацький квиток можна, за пред'явленням  
паспорта громадянина України, де вказана прописка в Донецькій або 
Луганській області. (19)  

У жовтні 2014 року в Харківській обласній універсальній науковій 
бібліотеці пройшов цикл тренінгів «Бібліотеки як центри підтримки 
громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними 

особами (ВПО)» для бібліотечних 
працівників Донецької, Луганської та 
Харківської областей та м. Харкова на базі 
Регіонального тренінгового центру ХОУНБ. 
Всього було проведено 8 тренінгів, в їх роботі 
брали участь майже 100 бібліотекарів. 

Учасники навчання поділилися власним 
досвідом роботи з внутрішньо переміщеними 
особами. Саме до бібліотек часто звертаються 

жителі Луганської та Донецької областей з різноманітними життєвими 
питаннями і бібліотекарі області вже не перший місяць допомагають 
переселенцям знайти житло та роботу, організовують скайп-зв’язок із 
родичами, розповідають де і як можна знайти матеріальну допомогу, 
збирають речі, навіть тимчасово дають притулок у власній оселі. Мова йшла і 
про те, що іноді потрібно просто вислухати людину, дати пораду. 

Під час навчання бібліотекарі отримали додаткові знання з організації 
та проведення тренінгів для бібліотекарів та внутрішньо переміщених осіб, 
ознайомились з законодавчою базою, створили кейси надання послуг, 
отримали консультації з процедури зміни місця голосування на позачергових 
виборах до Верховної Ради 26 жовтня 2014 року. 

Аналогічні тренінги для працівників сільських бібліотек пройдуть в 15 
ЦБС області. (18)  

Зокрема, 15 жовтня 2014 року у приміщенні Нововодолазької 
центральної районної бібліотеки пройшов семінар бібліотечних 
працівників Нововодолазької ЦБС на тему: «Бібліотеки як центри підтримки 
громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними 
особами». 



Із виступу методиста Нововодолазької ЦРБ Цимбал Ольги Іванівни 
бібліотекарі району дізнались про можливості 
надання психологічної допомоги ВПО, організації 
послуг з бібліотечно-інформаційного 
обслуговування, отримали буклет «Як змінити 
місце для голосування та подивилися презентації 
«Психолог ВПО», «Статус ВПО», «Ветерани 
АТО». 

Було зазначено, що бібліотека, як осередок 
культури, центр спілкування та інформації має всі можливості надавати 
послуги та допомогу. (37)  

А 23 жовтня 2014 року семінар для внутрішньо переміщених осіб, які 
зареєстровані на території району відбувся у Нововодолазькому районному 
центрі зайнятості. Семінар розпочався із виступу директора 
Нововодолазького РЦЗ А. О. Цимбал., яка довела до присутніх інформацію 
про ситуацію в районі із працевлаштуванням та наявністю вакантних посад. 
Далі Алевтина Олександрівна надала слово керівникам та спеціалістам 
установ району. 

До присутніх звернулися: заступник начальника 
УПСЗН Л. В. Животченко, начальник відділу із 
нарахування пенсій Нововодолазького ПФ Н. П. 
Проніна, директор Нововодолазького 
територіального центру С. М. Середа, начальник 
Управління юстиції В. П. Хільченко, директор 
РЦСДМу Т. В. Абдула та методист 
Нововодолазької районної бібліотеки О. І. Цимбал. 

Методист ЦРБ О. І. Цимбал познайомила учасників семінару із 
послугами, які може надати користувачам бібліотека, розповіла про 
можливості сучасної бібліотеки: безкоштовний Інтернет, Skype.  

На завершення семінару директор РЦЗ А. О. Цимбал зробила акцент на 
тому, що жодна служба Нововодолазького району не залишиться осторонь 
потреб ВПО та з радістю відгукнеться на кожне звернення. (38)  

15 жовтня 2014 року у Лозівській юнацькій бібліотеці для 
співробітників міської бібліотеки, двох Панютинських бібліотек (дорослої та 

дитячої) і Домаської бібліотеки відбувся тренінг 
в рамках ініціативи Міністерства культури 
України (наказ від 18.09.2014 №773) „Про 
реалізацію проекту „Бібліотеки як центри 
підтримки громади в умовах воєнної загрози: 
робота з внутрішньо переміщеними особами”. 
Метою зустрічі було окреслення кола діяльності 
публічних бібліотек міста із забезпечення 

надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг вимушеним 
переселенцям, налагодження ефективних механізмів комунікації громадян з 
місцевими органами влади, сприяння їх соціальній адаптації. 



Що бібліотеки можуть сьогодні запропонувати ВПО? Як ефективно 
організувати послуги для ВПО? Учасники тренінгу шукали відповіді на ці 
питання, аналізували юридичні, психологічні та соціальні особливості 
надання послуг ВПО, а також дізналися, які наявні ресурси та послуги 
бібліотеки можуть використовувати для допомоги переселенцям. 

Це, наприклад, створення «Довідника для ВПО», де буде інформація 
про установи, в які можна звернутися по допомогу, зокрема, для відновлення 
документів. 

Одним із головних питань було донесення інформації про бібліотечні 
послуги до ВПО та запрошення їх до бібліотеки. Бібліотекарі розробили 
флаєри та визначили канали розповсюдження інформації. (7)  

24 листопада 2014 року в читальній залі Зачепилівської центральної 
районної бібліотеки за участю представників районного управління 
юстиції та управління пенсійного фонду відбулась бесіда-діалог «Права 

та соціальний захист вимушено 
переміщених осіб». 
Учасники заходу – вимушено 
переміщені особи з Донецької та 
Луганської областей поділились 
спогадами про пережите, обговорили 

актуальні питання прав вимушених переселенців, їх соціальні та побутові 
проблеми. Присутні отримали кваліфіковану консультацію як швидко і 
якісно отримати адміністративні послуги від органів влади та різних 
соціальних служб в районі. 

В свою чергу, бібліотечні працівники проінформували дану категорію 
користувачів про широкий спектр різноманітних послуг, які надає бібліотека. 

Учасники заходу були вдячні за теплу зустріч і спілкування, за 
небайдужість і підтримку в складний для них час. Всі присутні виявили 
бажання зустрічатись в бібліотеці якомога частіше. (34)  

11 листопада 2014 року у Миколаївській бібліотеці-філії 
Зачепилівської ЦБС відбулась зустріч дітей – користувачів бібліотеки та 
учнів молодших класів з учасником проведення АТО Олександром Ваніним, 
який приїхав додому у відпустку. 

Її підготували завідувачка бібліотеки Надія Чуб разом з вчителями 
Миколаївської ЗОШ Зачепилівського району. 

Військовослужбовець розповів школярам про нелегкі бойові будні, 
відповів на безліч питань і про умови 
«існування» в місцях бойових дій, про те, коли 
закінчиться війна, про обереги, які носять 
солдати. Діти, в свою чергу, радились з 
учасником АТО, чим вони можуть допомогти 
нашим захисникам та побажали йому скоріше 
повернутися у рідну домівку живим і обов’язково 
з перемогою. 



Днями, після відпустки, Олександр разом з іншими бійцями-побратимами 
повертається на Схід. Привезе із собою часточку тепла дитячих сердець та 
допомогу у вигляді домашньої випічки та грошей, зароблених дітьми на 
шкільному ярмарку, як вдячність за подвиги українських солдатів. Саме це 
гріє душу бійців і підтримує патріотичний дух. (20)  

Боротьба за перемогу стала всенародним 
рухом. Мужність і героїзм, відвагу і самопожертву, 
відчайдушність та бойове братство наші воїни 
демонструють кожного дня, кожної години, кожної 
миті! 

В Шевченківській центральній районній 
бібліотеці діє тематична полиця «Герої 
сьогодення», присвячена героїзму українських воїнів під час бойових дій в 
зоні АТО. На полиці демонструються статті з періодичних видань, що 
надходять до бібліотеки. (14)  
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