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Вільне Радіо » Новини » “Вона — символ, знак української Донеччини”. Померла видатна громадська діячка
Людмила Огнєва (ФОТО)

Вона фахово займалась фізикою, а після завершення кар’єри стала
берегинею української Донеччини. Охороняла унікальні мозаїки,
друкувала книжки, повертала викреслені Кремлем імена видатних
діячів краю. А ще вишивала. Не стало Людмили Родіонівни Огнєвої.

Про це Вільному радіо розповідає журналіст, головний редактор
газети “Донеччина” Ігор Зоц.

“Цими днями відбулась церемонія захоронення праху покійної
мисткині Людмили Родіонівни Огнєвої. Вона померла 29 квітня.
Прощання було на Байковому кладовищі 2 травня, цими днями урну з
прахом ми поховали в колумбарії у центральній частині кладовища.
Зібралися наші переселенці [з Донецька]”, — розповідає Ігор Зоц.

“Вона — символ, знак української
Донеччини”. Померла видатна

громадська діячка Людмила
Огнєва (ФОТО)

Вільне РадіоЭтот материал также доступен на русском

30-05-2022 20:35#Донбас

Фото: Facebook/ Ігор Зоц

ОСТАННІ
НОВИНИ

Колишній співробітник
СБУ може тренувати
бойовиків т.з. “ДНР”,
його оголосили у
розшук (ФОТО, ВІДЕО)

2022-08-17 13:51

Вивчення “руського
міру” та надання
домедичної допомоги.
Як зміниться шкільна
програма через війну
(роз‘яснення)

2022-08-17 12:20

Краматорську блогерку
судитимуть за стріми із
виправданням агресії
РФ

2022-08-17 12:16

Росіяни поранили в
Торецьку сім’ю з двох
дорослих та 6-річної
дитини. Де ще було
неспокійно на
Донеччині

2022-08-17 10:06

Евакуйовувала чужих
дітей, а разом зі своїми
загинула: згадаємо
Наталю Красильникову
з Маріуполя

2022-08-17 8:59

За 7 км від Бахмута
тривають бої. Росіяни
намагалися
прорватися на цьому
напрямку

2022-08-17 8:58

У Лисичанську
пролунав потужний
вибух. Могли загинути
близько 100
російських військових,
ㅡ Гайдай (відео)

2022-08-16 20:07

Перестановки у
Бахмуті: ще одна
депутатка хоче піти, а у
виконкомі формують
новий склад

2022-08-16 19:02

Виплачувати
компенсацію за травму
чи смерть на війні
планують більшому
переліку людей (перелік
професій)

2022-08-16 18:49

“Війна стала школою
виживання”: як
переселенка зі
Слов’янська перемогла
свою скруту та
допомагає людям
(ФОТО)

2022-08-16 18:00

Чоловіка зі Слов’янська
з подвійним
громадянством
підозрюють в
коригуванні вогню по
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Людмила Огнєва

Для довідки:

Людмила Родіонівна Огнєва народилася 1936 року на
Вінниччині. На Донеччину приїхала 1944 року. Жила в Торезі,
а з 1966 року — у Донецьку. За освітою радіофізикиня, а за
покликанням — громадська діячка, журналістка, дослідниця
й майстриня. Протягом 19 років очолювала донецьку обласну
організацію “Союз Українок”, була заступницею директора
громадського музею “Смолоскип” у Донецьку. Людмила
Огнєва — майстриня української народної творчості,
організаторка кількох клубів народної творчості у Донецьку,
таких як “Світлиця” та “Чарівниця”. Авторка понад 45 брошур
та книг.

коригуванні вогню по
місту

2022-08-16 17:02

На Донеччині
залишився працювати
лише один великий
хлібокомбінат

2022-08-16 16:24

Поранений під час
гасіння пожежі
рятувальник з
Донеччини помер

2022-08-16 15:48

На Донеччині
очікується майже вдвічі
менший врожай зерна,
ніж минулого року

2022-08-16 15:09

На Донеччині вже
закуповують
твердопаливні котли
для опалення взимку.
Які об’єкти обладнують
першими

2022-08-16 15:03

Через негоду закрили
проїзд на окуповані
території Донеччини

2022-08-16 14:46

У т.з. “ДНР” назвали
будинки, які у Маріуполі
знесуть першими
(адреси, фото, відео)

2022-08-16 13:37

Ще 19 героїв, які
загинули в боях за
Україну, зможуть
поховати в рідних
краях. Їхні тіла
повернули, —
Мінреінтеграції

2022-08-16 13:08

Донеччину обстріляли
28 разів за добу: 1
мешканець регіону
загинув, ще 2 —
поранені

2022-08-16 11:47

Іноземних полонених,
який тримають у полоні
т.з. “ДНР” ймовірно не
стратять до жовтня. В
чому причина

2022-08-16 11:09

Зник зі зв’язку у свій
День народження.
Вшануймо хвилиною
мовчання 27-річного
захисника України
Дмитра Білоконя

2022-08-16 8:59

З Донецької області
евакуювали 75%
цивільних жителів, —
Павло Кириленко

2022-08-16 8:54

Латвія передала ЗСУ 4
гелікоптери

2022-08-15 21:19

Очолила “пенсійний
фонд” в окупації.
Прокуратура
Донеччини оголосила
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Пам’ятник Людмилі Огнєвій на Байковому кладовищі. Фото:
Facebook/ Ігор Зоц

Довгі роки Людмила Огнєва пропрацювала у науково-дослідному
інституті, а у зрілому віці, на заслуженому відпочинку, повністю
віддалася громадській роботі.

“В житті не буває випадковостей, це розуміли всі, хто спілкувався з
Людмилою Огнєвою. І вона показувала, що кожний символ, кожний
знак  —  не випадковість. Вона сама — символ та знак української
Донеччини. Вона зайшла в цей Пантеон, де лежать усі наші великі
люди — й з 19 століття, й сучасності”, — каже журналіст, громадський
діяч з Донеччини Володимир Березін.

Донбас український. Людмила Огнєва

Донбас український. Людмила ОгнєваДонбас український. Людмила Огнєва

 
Зберігала та популяризувала унікальні мозаїки у Донецьку

“Людмила Родіонівна — людина багатогранна, і кожний відкривав її
по-своєму. Вона прожила практично усе життя в Донецьку і зберігала
українську спадщину: мозаїки Алли Горської, Опанаса Заливахи, в
створенні яких брав участь Василь Стус”,  — розповідає про Огнєву
Володимир Березін. 

Для довідки:

У Донецьку, на стінах ЗОШ № 5 залишилися 9 унікальних
мозаїчних панно, створених у 1965-66 роках за участі Алли
Горської, мисткині та видатної дисидентки з Києва, яку за
кілька років знайшли вбитою. Вони є пам’яткою
монументального мистецтва та історії національного

Д
підозру ймовірній
колоборантці

2022-08-15 19:40

Атака по ГІІМ в
Бахмуті: чоловіка, який
визнав провину у
коригуванні вогню,
відправили у СІЗО

2022-08-15 18:59

Паспорти, гроші та
держустанови: як Росія
поступово готується до
анексії окупованих
територій

2022-08-15 18:11

З благодійної допомоги
для сімей поранених чи
загиблих військових
планують не забирати
податки

2022-08-15 16:35

Воєнний стан та
загальна мобілізація в
Україні триватиме ще
мінімум до кінця
листопада

2022-08-15 15:00

У Попасній розбили
базу “Вагнерівців”.
Могли загинути більше
100 найманців, —
Гайдай (ФОТО)

2022-08-15 14:48

Для відбудови
інфраструктури
Луганщини необхідно 7
мільярдів гривень. Це
без врахування житла,
— ОВА

2022-08-15 13:48

Бахмут масовано
обстріляли: є загиблий,
поранені та
пошкоджені чимало
будинків (фото)

2022-08-15 13:26

Рятувальники з
Донеччини потрапили
під обстріл під час
гасіння пожежі, двоє у
важкому стані

2022-08-15 12:33

В Україні відкрилися ще
два гуманітарні центри
для переселенців з
Луганщини, — Сергій
Гайдай

2022-08-15 11:59

Карлівську
фільтрувальну станцію
все ще не можуть
ремонтувати через
обстріли

2022-08-15 11:27

За минулу добу на
Донеччині 3 цивільних
загинули під час
обстрілів, є поранені
(фото)

2022-08-15 10:17

Окупанти обстріляли
центр Слов’янська
(відео)

2022-08-15 9:10
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значення.

Він додає: це не єдині мозаїчні панно Горської в Донецьку, якими
опікувалась Людмила Огнєва. 

“У 1999-2000 роках у Донецьку в магазині “Рубін” у центрі міста хотіли
реставрувати магазин на 1 поверсі під “МакДональдс”. Там була
мозаїка Алли Горської “Жінка-птах” — видатна робота. А донецька
бізнес-влада тоді вирішила її зруйнувати, мовляв, не потрібна. І саме
Огнєва “підняла хвилю” — пішла по газетах з публікаціями, закидала
листами. І вона домоглась того, що донецька влада втрутилася та
вирішили зберегти цю мозаїку в цьому новому “МакДональдсі”, —
розповідає Ігор Зоц. 

Те саме мозаїчне панно Алли Горської у Донецьку. Фото: RFE/RL

 
“Вона видавала багато літератури про українську спадщину на

Донеччині”

Вже у статусі переселенки, у Києві, Людмила Огнєва випустила
книгу “Алла Горська. Душа українського шістдесятництва”.

“Вона видавала багато літератури про українську спадщину на
Донеччині. І робила прив’язку до Донеччини — того, що нам 30 років
бракувало: для нас Україна була “десь там”, в сенсі “У нас багато
національностей, навіщо нам це?” А вона боролася за те, щоб Україна
була на Донеччині”, — каже Володимир Березін.

Вільний журналіст у невільній державі. Дисиденту Грицю Гайовому
— 85

Книга про Аллу Горську — лише одна з багатьох, які написала
Людмила Огнєва.

“Одна з найцікавіших її книжок — “Що ми знаємо про Донбас?” Вона
вийшла невеличким тиражем. Серед постатей, яких вона зібрала, —
Ігор Козловський (український вчений, релігієзнавець, кандидат
історичних наук, письменник, екс-полонений катівні “Ізоляція” у
Донецьку,  —  ред.), який тоді розповідав про релігійну ситуацію. Там
було дослідження про те, як люди ставляться до постаті Степана
Бандери Учні Ясинуватської школи робили опитування і там були

Загинув на Донеччині:
вшануймо хвилиною
мовчання чемпіона
України Ігоря Тищенка

2022-08-15 8:59

У серпні
військовослужбовці
отримають зарплати на
2-3 тижні пізніше, —
МОУ

2022-08-14 18:52

Розбиті автівки та
невтілені мрії: що
продають на сайтах
оголошень мешканці
Донеччини

2022-08-14 18:38

Відтепер у “Дії” можна
отримати довідку про
доходи: як подати
заявку (інструкція)

2022-08-14 17:07

Українцям можуть
дозволити легально
працювати в окупації в
деяких галузях. Як це
вплине на людей

2022-08-14 16:28

Окупанти обстріляли
центр Авдіївки
артилерією, — голова
ВА Віталій Барабаш

2022-08-14 15:48

Командира “Азову”
вивезли до Росії, а
держструктури та ЧХ це
не підтверджують, —
дружина

2022-08-14 14:43

Прослуховування
телефонів на
окупованих територіях:
хто в зоні ризику і як
убезпечити себе

2022-08-14 14:15

Доброго вечора, ми з
України та Допоможе
ЗСУ: 10 пісень, які стали
символами
українського спротиву
(вибірка редакції)

2022-08-14 13:38

Як повідомити державі
про пошкоджене або
зруйноване житло.
Інструкція

2022-08-14 12:43

Обійшлося без жертв:
окупанти вночі вгатили
по Слов’янську

2022-08-14 11:17

За добу окупанти
обстріляли 15
населених пунктів
Донеччини. Загинули 2
цивільних (ФОТО)

2022-08-14 10:10

Окупанти можуть
частіше атакувати
Сіверськ аби
сповільнити
контрнаступ ЗСУ на
півдні, — аналітики

2022-08-14 9:11
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Бандери. Учні Ясинуватської школи робили опитування, і там були
дуже цікаві відповіді. Все це була робота ентузіастів”,  — згадує Ігор
Зоц.

Катували струмом і не давали ходити в туалет. Затриманий
“Палич” розповів про тортури в “Ізоляції” (ВІДЕО)

Допомагала повертати викреслені комуністичним режимом імена
діячів з Донеччини

Людмила Родіонівна багато зробила для повернення імен Василя
Гайворонського та дисидента Олекси Тихого, каже Володимир
Березін.

“Людмила Родіонівна допомогла мені особисто видати книгу “Заячий
пастух” письменника розстріляного українського Відродження Василя
Гайворонського. Я гроші знайшов, але вона знайшла дешеву
типографію, змакетувала, безкоштовно допомогла”, — згадує
Володимир Березін.

Тодішня влада закатувала, а нинішня вшановує лише за вказівкою
зверху, — активіст про Олексу Тихого (ФОТО)

Вона брала участь й в публічних заходах, які популяризували постаті
української Донеччини.

“Завдяки їй до нас приїздили потужні фігури, зробили Василя
Гайворонського хрестоматійним письменником — він включений в
хрестоматію рідної мови на Донеччині та увійшов в освітню
програму. Вона постійно приїздила на перші Олексині Читання та
допомагала створювати Товариство Олекси Тихого у Дружківці”,  — 
додає він.

Людмила Огнєва на своїй виставці “Дерево життя” у Дружківці у 2010
році. Фото: www.ohneva.infoua.net

 
Одна з фундаторів донецького громадського музею “Смолоскип”

“У Донецьку був музей “Смолоскип”, присвячений українським

Загинув за Україну.
Вшануймо хвилиною
мовчання 23-річного
захисника з
Краматорська Єгора
Бовіна (ФОТО)

2022-08-14 9:00

Прокурори і
соцпрацівниця: На
Луганщині ще 3 людей
підозрюють у роботі на
окупантів

2022-08-13 19:45

Під обстріл російських
окупантів потрапив
цвинтар у Бахмуті
(ВІДЕО)

2022-08-13 19:27

Словаччина передасть
Україні винищувачі
МіГ-29 зі своїх запасів

2022-08-13 17:45

На Донеччині ще
близько 10 населених
пунктів залишились
без водопостачання

2022-08-13 16:48

За “сувеніри” з війни
можна отримати до 7
років тюрми. Що не
варто залишати собі

2022-08-13 15:52

Україна проситиме
країн-учасниць
“Рамштайн” допомогти
покарати військових
злочинців з РФ

2022-08-13 14:30

Український
аматорський театр у
Франції розвиває
переселенка зі
Світлодарська. Як це
вдається (ФОТО, ВІДЕО)

2022-08-13 14:06

Російські війська
понад 100 разів
обстріляли Донеччину
минулої доби. 5 людей
загинули

2022-08-13 12:27

Окупанти тиснуть з
боку Попасної в
напрямок Бахмута,
обстріляли 9 населених
пунктів з авіації

2022-08-13 11:34

Окупанти незаконно
вивезли близько 200
тисяч тонн зерна, –
аграрії

2022-08-13 9:24

Загинув за
Батьківщину: вшануймо
хвилиною мовчання
покровчанина Павла
Горошка

2022-08-13 8:58

Окупанти вгатили по
Краматорську, є
жертви, — мер міста

2022-08-12 19:31
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самоспаленцям (людям, які спалили себе на знак протесту проти
московського гноблення України, — ред.). Людмила Огнєва була

одним з фундаторів, партнерів цього музею. Ціла група людей
гуртувалась навколо нього”,  —  каже Ігор Зоц.

З початком війни на Донбасі у 2014-му експозицію з Донецька
змогли вивезти, і відтоді вона мандрує. За словами засновника
музею Віктора Тупілка, матеріали до книги про самоспаленця
Василя Макуха теж допомагала збирати та упорядкувала Людмила
Огнєва. Цього року планували видати шосте оновлене видання цієї
книги.

Людмила Огнєва була членкинею Спілки журналістів та постійно
друкувалася у єдиних україномовних тижневиках Донецької області
— “Донеччина” та “Світлиця”.

 Майстриня народної творчості: “Вона була носієм українських
символів, знаків, української енергії”

Людмила Огнєва спочатку збирала вишивані сорочки різних
регіонів, возила їх, показувала, що Донецька область є українською,
каже Ігор Зоц. 

Людмила Огнєва розповідає про вишиванку. Фото:
Facebook/Oksana Muravleva

Та врешті решт почала вишивати сама.

“Вона створювала вишиванки усіх відомих українських діячів — від
Чернявського Миколи до Дмитра Чернявського, Міфа (оперного
співака Василя Сліпака, який загинув в ООС на Світлодарській дузі, —
ред.) Вона бачила, які вишиванки були на них, і це було теж не
випадково: кожний знак щось визначав, якусь територію, традицію. І
ми занурювались в це. Вона була носієм усіх цих українських
символів, знаків, української енергії”, — згадує Володимир Березін.

В Очеретинській
громаді розбомбили
половину
інфраструктури. Яка

ситуація там зараз для
людей

2022-08-12 18:09

Окупанти касетними
снарядами обстріляли
Бахмут: є постраждалі
(ФОТО)

2022-08-12 16:26

Депутати під
триколором: що відомо
про маріупольських
обранців, які
продовжують
працювати в окупації

2022-08-12 16:14

131 жінка з “Азовсталі”
перебуває у
російському полоні, —
Верещук

2022-08-12 13:57

У Сіверську у тих, хто
відмовляється від
евакуації, вже
братимуть письмові
відмови, — начальник
ВА

2022-08-12 13:40

Світла в частині
Торецької громади не
буде на невизначений
час, — ВЦА

2022-08-12 13:37

На Донеччині росіяни
вбили за добу
щонайменше 7
цивільних, пошкоджені
39 будинків (ФОТО)

2022-08-12 11:03

Вночі окупанти
обстріляли ракетами
Краматорськ та
Курахове. Є загиблі
(ФОТО, ВІДЕО,
оновлено)

2022-08-12 9:39

Хвилина мовчання:
згадаємо
телеоператора Віктора
Дєдова, який загинув у
Маріуполі

2022-08-12 8:59

Окупанти обстріляли
автівки, якими
вивозили людей з
Мар’їнки: поранені
поліцейські (відео)

2022-08-11 20:26

В Україну повернули
вже понад 500 тіл
загиблих військових,
400 з них ㅡ оборонці
Маріуполя

2022-08-11 19:54

У Костянтинівці
російські окупанти
вдруге обстріляли
працюючий елеватор, —
начальник ВА (ФОТО)

2022-08-11 19:02

Краматорська
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Виставка Людмили Огнєвої у Донецьку. Фото: www.ohneva.infoua.net

Рушник, вишитий Людмилою Огнєвою.
Фото: www.ohneva.infoua.net

 
“Ми створимо музей Людмили Огнєвої на звільненій Донеччині”

Володимир Березін зазначає: необхідно зберегти спадщину
Людмили Огнєвої. 

“Ті, хто переймаються цим — перш за все, майстриня Світлана

р р
школярка склала
мультипредметний тест
з усіх предметів на
максимальний бал

2022-08-11 18:09

12 років за ґратами
проведе агент, який
допомагав росіянам
захоплювати
Лисичанськ, — СБУ

2022-08-11 17:17

Війна із загиблими. На
Донбасі росіяни та їхні
посібники руйнують
пам’ятники бійцям АТО-
ООС (ФОТО)

2022-08-11 16:24

Важкоатлетка з
Луганщини виборола
три медалі на
чемпіонаті Європи

2022-08-11 16:20

Квитки на потяг і
сповіщення про рейси:
Укрзалізниця запустила
мобільний додаток. Де
завантажити

2022-08-11 15:20

24 лютого я вивіз
родину з Маріуполя і
повернувся туди знову:
історія бізнесмена, який
добровільно поїхав в
окупацію, аби
допомогти іншим

2022-08-11 14:00

В Бахмуті проблеми зі
зв’язком Vodafone. Що
кажуть представники
оператора

2022-08-11 11:41

На Донеччині за добу
від обстрілів росіян
загинули 11 цивільних,
пошкоджені 27
будинків (ФОТО)

2022-08-11 11:14

Вранці окупанти РФ
завдали ракетного
удару по Краматорську,
— Кириленко (ФОТО,
ВІДЕО)

2022-08-11 9:56

“Рятував пацієнтів до
останнього”. Вшануймо
хвилиною мовчання
лікаря Сергія Власюка з
Маріуполя

2022-08-11 9:00

На Донеччині армія РФ
гатила по Сіверській та
Соледарській ТГ та
вела розвідку боєм
біля Яковлівки, —
Генштаб ЗСУ

2022-08-11 8:59

Долю полоненого тепер
можна з’ясувати у чат-
боті за 15 хвилин, —
Мінреінтеграції

2022-08-10 20:46

Як волонтери
допомогли
переселенцю із
Сіверська знайти рідних
у Молдові (ВІДЕО,
ФОТО)
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Кравченко з ГО “Бахмут Український” — хотіли б, аби був окремий
музей Людмили Огнєвої, саме у нас (у Донецькій області, — ред.). Ми

звільнимо наші території та зробимо його. Її роботи начебто передали
в Музей Івана Гончара у Києві. Але там це буде якоюсь маленькою
часткою. А у нас на Донеччині воно буде “стріляти”. Сподіваюсь,
Донецьк звільнимо й зробимо це точно. До цього треба готуватися”,
— каже Володимир Березін.

Читайте також:

Хвилина мовчання. Вшануймо пам’ять викладача з Луганщини
Сергія Ганжі

У неділю від обстрілів окупантів загинули 2 мешканців Авдіївки та
1 людина в Соледарі (ФОТО)

За добу окупанти вбили двох мешканців Сєвєродонецька та
змогли увійти на околиці міста, — Сергій Гайдай

Поділитись публікацією

  Читайте нас в Telegram DONрегіон

  Підписуйтесь на наш Instagram Вільне радіо

Якщо Ви дочитали цей матеріал до кінця, сподіваємось, він був
корисним для Вас

Ми дуже цінуємо те, що Ви з нами!

Запрошуємо Вас стати патроном Вільного радіо та підтримати
нашу редакцію.

Якісна незалежна журналістика потребує багато зусиль та
ресурсів, і саме Ви можете допомогти нам робити це чесно і
кожного дня!

Щомісячна підтримка Допомогти одноразово

Ви можете запропонувати тему для наших журналістів, розповісти про цікаву людину або
поскаржитися на бездіяльність влади, комунальників тощо

ВАШЕ ІМ'Я

ВАШ E-MAIL

ВАШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відправити

 

ФОТО)
2022-08-10 19:55

10 серпня в Бахмуті:
окупанти обстрілами
вбили 7 жителів, ще 6
отримали поранення
(підсумки дня, деталі)

2022-08-10 19:42

“Мир дуже крихкий”.
Яким бачив рідне місто
у 2014 році художник з
Бахмута Сергій
Садчиков (ФОТО)

2022-08-10 19:00

Випалені ліси та важкі
метали у ґрунті. Як
бойові дії руйнують
заповідники Донеччини

2022-08-10 18:52

Російські окупанти
обстріляли житлові
квартали Бахмута.
Поранені щонайменше
5 жителів

2022-08-10 16:46

Із Соледарської
громади евакуюють
близько 40 людей на
день. Яка там зараз
ситуація

2022-08-10 15:29

СБУ затримала
бахмутянина, якого
підозрюють у передачі
окупантам місць
розташування позицій
ЗСУ (фото, відео)

2022-08-10 14:52

З Донеччини
заборонили вивозити
без дозволу
спецтехніку, яка може
знадобитись для
оборони, — наказ ЗСУ

2022-08-10 13:04

Доба на Донеччині: 2
загиблих, 6 поранених,
зруйновані чи
пошкоджені майже пів
сотні будівель (ФОТО)

2022-08-10 11:44

На Черкащині
запрацював
гуманітарний штаб для
переселенців з Донбасу
(адреса, контакти)

2022-08-10 11:43

ЗСУ відбили атаки
російських окупантів в
районах
Новолуганського,
Яковлівки та Соледара
ㅡ Генштаб

2022-08-10 11:02

Окупаційна влада не
планує відновлювати
Попасну ㅡ ватажок
“ЛНР”

2022-08-10 10:12

Хвилина мовчання:
згадаємо маріупольця
Артема Грицая, який
загинув разом з сім’єю
у рідному місті

БІЛЬШЕ
НОВИН
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Новини по темі

БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ ВОЛОДИМИР БЕРЕЗІН ДОНБАС ДОНЕЦЬК

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ІГОР ЗОЦ КРАЄЗНАВСТВО ЛЮДМИЛА ОГНЄВА

Більше

Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за
Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку
EED і є предметом виключної відповідальності авторів

 

СХОЖІ НОВИНИ

З однією валізою, “Кобзарем” і світлинами батьків.
Як громадська активістка з Бахмута евакуювалась у
Дніпро
Мешканка Бахмута Галина ще до відкритої війни просилася в тероборону

та писала звернення до влади щодо мерів-колаборантів. Як і  багато…

Російські військові зруйнували пам’ятний знак
Сліпаку на Донеччині (фото)
Поблизу населеного пункту Луганське були бої. На деякий час росіяни

зайшли на територію, де був меморіал Василю Сліпаку. Окупанти

зруйнували…

До Дня української писемності та мови: Що
пророкував Донбасу вчитель та дисидент з
Донеччини Олекса Тихий (ФОТО)
9 листопада українці щорічно відзначають День української писемності

та мови. У цей день відзначають найкращих популяризаторів українського слова. Серед

них…

Розп’яття як символ віри. Що таке Страсна П’ятниця
Велика П’ятниця – найскорботніший день у християн. За Біблією, саме у

цей день Ісуса розіп’яли на хресті. Що дозволяється та…

Російський есмінець "Лідер" як символ деградації
російських військових технологій (блог)
Вперше про перспективний ескадрений міноносець проєкту 23560 "Лідер"

заговорили в 2009 році. Відтоді цей есмінець, що "не має аналогів у…

Символ злочинів Росії: закривавлену іграшку з
обстріляного Краматорського вокзалу відправлять в
ООН
Після обстрілу росіянами Краматорського вокзалу, де загинули десятки

людей, у мережі стала популярною фотографія іграшки у плямах крові. Цей предмет…

В і л ь н е  р а д і о        Visitors counter 
18722502
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