
Програма 
благодійного фестивалю

Програма ДЛЯ ДІТЕЙ
Для усіх дітей району ЛПЗ віком до 14 років.

• 9 травня о 18.00 – урочисте відкриття 
програми для дітей: театр ляльок, веселі клоуни, 
конкурси та ігри, творчість, багато пісень та цікавих 
історій, море посмішок і сюрпризів! Не пропусти! Таке 
буде лише один день! Запрошуй друзів!

• 10-17 травня о 18.30 (під час вечірніх 
програм фестивалю) – спеціальна програма для 
дітей: християнські мультфільми, студія крафт, ігри, 
конкурси, пісні…

ТУрНІр З НаСТІЛЬНого ТЕНІСУ
Для учнівської молоді району ЛПЗ. 

• 10-11 травня з 14.00 до 18.00 (намет на 
бул. Дружби народів, 6, поруч з гуртожитком №3)
До участі запрошуються кращі гравці тенісу старших 
класів гімназії 14, ЗОШ № 20, 24.
Переможці будуть нагороджені кубком та іншими 
призами. 

УроЧИСТЕ ВІДКрИТТЯ ФЕСТИВаЛЮ – 
СВЯТо СІм’Ї 

• 10 травня о 18.30 – запрошуємо сімейні пари, 
щоб дізнатися, як бути щасливими у шлюбі!
Спеціальні гості програми: відомий християнський 
співак в інвалідному візку, але щасливий у житті та 
у шлюбі, – Олег Лось, його дружина та музичний 
колектив (м. Рівне), а також директор Волинського 
Біблійного коледжу – Сергій Бондар з сім’єю.
У програмі також участь талановитих дітей району 
ЛПЗ, колективів музичних закладів, конкурси, кафе…
• о 21.00 – перегляд художнього фільму 
“Вогнетривкий“.

ВЕЧорИ ТЕаТраЛЬНого мИСТЕЦТВа
• 11 травня о 18.30 – участь театральних студій 
«Говерла», «Гармидер», «Tensing–група», «Вертикаль», 
«Ми+». 
Особливий гість – керівник християнської телестудії 
«Правда PRO», режисер фільмів «Правда про 
наркотики», «Правда про куріння», «Правда про 
алкоголь» – пастор Сергій Шараєвський (м. Луцьк).
• о 21.00 – перегляд кінострічки християнської 
телестудії “Правда PRO”. 

• 12 травня о 18.30 – християнський театр 
«Сонях» (м. Рівне) з виставою «Пригоди царя 
Соломона» .
Особливі гості програми – Наталія та Юрій Головай (м. 
Дубно). Історія Наталії – режисера-сценариста, яка 
вірить у Бога; та історія Юрія – директора успішного 
підприємства, який працюючи служить для Бога!
• о 21.00 – перегляд художнього фільму 
“Протистояння гігантам“.

ДУХоВНа Програма 
«НаЙУНІКаЛЬНІШІ ДоЛІ»

• 13 травня о 18.30 – «У чому справжнє 
майбутнє?» 
Історія людини з дитячою сирітською долею: Микола 
Пономарьов – пастор церкви “Відродження”, 
директор міжнародного благодійного фонду 
«Наступне покоління» (м. Київ). Християнський 
музичний гурт «Бет-Ел». 

• 14 травня о 18.30 – «Що є справжньою 
красою?» 
Історія Ліки Роман – міс Україна 2007 року.
Музична християнська група «Вихід» (м. Львів).
Промовець вечора – директор першої в Україні 
християнської місії «Світло Євангелія», пастор церкви 
«Дім Євангелія» (м. Рівне) – Сергій Тупчик.
• о 21.00 – перегляд художнього фільму “Ніч з 
королем“.

• 15 травня о 18.30 – «Як бути насправді 
вільним?» 
Історія людини, яка, маючи все, те все втратила, щоб 
надбати більше, – Ярослав Перебенесюк (м. Рівне).
Музичний християнський гурт «Благодать» (м. Київ). 
Промовець вечора - священнослужитель церкви 
«Благодать» (м. Київ) – Андрій Письменюк.

• 16 травень о 18.30 – «У чому справжня 
сила?» 
Історія боксера – чемпіона, який тепер свою силу 
шукає не в спорті: Валерій В. – житель нашого міста. 
Strongman Алекс з шоу-програмою (м. Київ). 
А також відома українська християнська співачка 
Дарина Кочанжи.
• о 21.00 – перегляд сучасної телепередачі 
“Найважливіше рішення в житті”, 1-2 серії.

• 17 травня о 18.30 – урочисте закриття 
фестивалю на тему «Хто може змінити нашу долю?» 
за участю заслуженої артистки України Марини 
Одольської та пастора церкви «Благодать» (м. Рівне) 
Андрія Корнійчука.
• о 21.00 – перегляд сучасної телепередачі 
“Найважливіше рішення в житті”, 3-4 серії.

ТУрНІр З мІНІ-ФУТБоЛУ
• 16-17 травня з 10.00 до 17.00 
(стадіон ЗОШ № 24)
До участі запрошуються команди підприємств, 
громадських організацій, державних установ, 
навчальних закладів та релігійних громад…
Кожна команда реєструється за умови благодійного 
внеску на основну мету фестивалю, розмір якого 
обумовлюється з організаторами заходу.
Команда-переможець отримає в нагороду кубок та 
інші подарунки!

Благодійний фестиваль

9 травня 18:00
Програма для дітей 

10 травня 18:30
вІДКрИття. вечір мами та сім’ї

11-12 травня 18:30
вечори театрального мистецтва

13-17 травня 18:30
Програма “найунікальніші долі“

9,10,11,16,17 травня  21:00
Перегляд художніх фільмів

10-11 травня 14:00-18:00
Благодійний тенісний турнір

16-17 травня 10:00-17:00
Благодійний футбольний турнір

15-17 травня 15:00-19:00  
Благодійний ярмарок

Благодійний фонд 
“Переображення“    

б-р Дружби народів, 6 
(намет поруч з гуртожитком №3)

за підтримки 
Луцької міської ради

Євангельська церква 
“Фіміам“ 

БЛагоДІЙНИЙ ЯрмароК
• 15-17 травня з 15.00 до 19.00

Благодійна перукарня, кафе, справжні шашлики, 
морозиво, сувеніри, християнська література, 

виставка різноманітної продукції
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Ідея створення благодійного фестивалю «ДоброДій» народжена у 2006 
році. Його головними організаторами є Волинський обласний благодійний 
фонд «Переображення» та євангельська церква «Фіміам». Два роки тому, 
готуючись до святкування Різдва, ми виявили, що у районі ЛПЗ проживає 75 
дітей-інвалідів, у кожного з яких є свої особисті потреби. Ми зателефонували 
до кожної сім’ї і поцікавилися їхніми потребами. Впродовж фестивалю, що 
проходив у грудні 2006 року, нам вдалося зібрати понад 25000 грн. На цю суму 
ми придбали подарунки для кожної дитини. А 8 січня 2007 року діти з батьками 
зібралися у церкві «Фіміам» на святкову Різдвяну програму, де й отримали в 
подарунок хто велосипед, хто мобільний телефон, хто МР3-плеєр, хто швейну 
машинку, хто шкільні канцелярські набори, а кому подарували іграшки, іншим 
встановили нове вікно у кімнаті. До цієї справи долучилося чимало добрих 
людей та організацій.

Справа виявилася нелегкою! Організувати благодійність, програму та 
ярмарок було складно, хоч і декілька десятків людей активно працювали 
над цим дійством. Напевне, саме ця втома спричинила паузу у 2 роки. 
Ідея фестивалю «ДоброДій» у 2009 році відновилася після того, як Луцький 
міськвиконком прийняв рішення дозволити церкві «Фіміам» влаштувати дитячий 
спортивний майданчик на прилеглій території.

Влаштування дитячого майданчика – це благодійна мета фестивалю 
«ДоброДій» 2009 року для усіх дітей нашого рідного району ЛПЗ. Ми переконані, 
що кожна сім’я в нашому районі, яка має дітей, не тільки прийде відпочити на 
майданчик, а ще й зробить свій невеликий внесок у його влаштування. Якщо 
ми спільно збудуємо, то не будемо нищити, а навпаки – цінуватимемо тим, 
що зробили.

Ми закликаємо кожного жителя ЛПЗ, підприємства міста та 
підприємців до спільних благодійних цілей на користь дітей.

Фестиваль «ДоброДій» 2009 організовується ВОБФ 
«Переображення», церквою «Фіміам» за підтримки Луцької міської 
ради. 

Подбаємо 
про своїх дітей сьогодні!

Влаштуємо разом дитячий майданчик 
для дітей району ЛПЗ!

ВОБФ 
«Переображення»

Євангельська церква 
“Фіміам”

З повагою, 

Ваші благодійні внески Ви зможете зробити під час 
програми фестивалю, купуючи щось на ярмарку, 

або перерахувати на рахунок Волинського обласного 
благодійного фонду «Переображення»:

Р\р 260003012321  ЗКПо 26276998  МФо 303398          
В Луцькому відділенні ощадбанку №6301 На малюнку у 

відповідному масштабі 
зображено майданчик-мрію 

площею 34м х 16м. Реальне об-
лаштування та покриття майданчику 

залежатиме від  суми зібраних коштів та 
може відрізнятися від зображеного.

Тимчасове приміщення церкви 
“Фіміам“

Храм церкви “Фіміам“ 

реабілітаційний комплекс для
неповносправних людей

майстерня по ремонту 
інвалідних візочків та склад

Церковна автостоянка

Зона відпочинку 

схема території 
церковного комплексу

«Фіміам»

схема дитячого 
майданчику
«добродіЙ»

громадська автостоянка

Спортивний дитячий майданчик

Пішохідна доріжка на 
вулицю марка Вовчка

Луцька 
міська рада

Фото з фестивалю“ДоброДІЙ“ 2006 року  

(біля ялинки подарунки 
неповноправним дітям,  
придбані за кошти, які були 
зібрані протягом фестивалю)


