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Голові адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради,
заступнику голови постійної комісії
Міськради з гуманітарних питань
Т. В. Топчій
Шановна Тетяна Василівна!
Наша громадська організація існує в Харкові 24 роки. За ці роки створений нами
громадський культурний центр набув великої популярності серед творчої інтелігенції,
педагогів, батьків, ветеранів, молоді та студентів і користується пошаною серед харків’ян.
Це єдиний культурний центр не тільки в районі, але і в місті, який без бюджетного
фінансування веде свою просвітницьку діяльність.
Останні 14 років організація орендує приміщення в ЗОШ № 72 Управління освіти
адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради. Ми взяли в оренду
напівзруйноване приміщення, яке школа не використовувала до нас багато років. За
допомогою небайдужих харків'ян і власними силами, без копійки державних коштів, ми
привели приміщення в робочий стан, пристосували його під свою діяльність.
Тепер у ньому розташовані виставкові зали створеного нами єдиного в Україні
громадського «Музею життя і творчості родини Реріхів»», який приймає відвідувачів
Харківщини і гостей міста, та здійснює пересувні виставки. Організовуються і відбуваються
різноманітні концерти і виставки, зустрічі з відомими харків'янами; працює бібліотека та
лекторій. «Музей» зареєстрований при Департаменті Культури облдержадміністрації.
У клубі «Батьківська турбота» ведеться робота з батьками щодо запобігання насильства
в сім'ї.
Багато років здійснюється плідна співпраця з інститутом післядипломної освіти:
проводяться семінари з гуманної педагогіки для вчителів міста і області.
Здійснені десятки соціальних проектів. Особлива увага приділяється культурному
вихованню дітей і підлітків Немишлянського району: створений і працює моральноестетичний дитячий клуб «Добра і Краси», проводяться екскурсії та бесіди, різноманітні
культурно-просвітницькі програми.
Наша організація має безліч подяк від організацій та учбових закладів Харкова;
нагороджена Подякою Голови міста.
Проте зараз склалася ситуація, яка ставить під загрозу продовження діяльності
організації. Від Управління освіти адміністрації Немишлянського (Фрунзенського) району

Харківської міської ради ми отримали листа, в якому Управління відмовляє в пролонгації
договору і просить до 30 грудня звільнити приміщення. Вважаємо, що таке рішення по суті
невірно, тому що спричинить руйнування відомого всьому місту культурного центру.
Шановна Тетяна Василівна! Просимо Вас втрутитись у ситуацію і сприяти
продовженню договору оренди з Управлінням освіти адміністрації Немишлянського
(Фрунзенського) району на наступний термін.

Додаток:
1. Информация о Харьковском городском общественном объединении
«Фонд Духовного Единения Мира» (рос.)- 3 арк.
2. Відгуки про роботу - 6 арк.

З повагою,
Голова ХМГО «Фонд Духовного Єднання Світу»,
член ВТС «Конгрес літераторів України»
Тел: Надточій Тетяна Леонідівна 781-09-30; 067-722-45-60

Надточій Т.Л.

