
 

Міському Голові м. Умань 

Цебрію Олександру Володимировичу  

 

Шановний Олександр Володимирович! 

Висловлюємо Вам свою повагу і інформуємо, що в березні місяці 2017 року, з Києва,              
вперше в Україні, в Центральні та Північні області, відправиться 5-й Потяг Єднання            
України «Труханівська Січ» з студентами, школярами, волонтерами, громадськими        
активістами та військовими зі Східних, Південних та Західних областей.  

 

Майже 200 чоловік, з яких переважна більшість - це молодь, яка піклується про             
своє майбутнє, поїдуть налагоджувати прямий діалог з однолітками в містах за           
маршрутом Потягу та вчитись спілкуванню з органами влади. 

 

Акція ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми          
Президента України з підтримки національної Єдності (Розпорядження Президента №         
99 від 19 квітня 2016 року). Акцію підтримує і приймає активну участь Генеральний             
Штаб, МО, ПАТ Укрзалізниця, Департамент освіти і науки КМДА, Синодальне          
військове управління УПЦ КП, Міністерство освіти, Міністерство культури,        
Міністерство молоді та спорту, народні депутати України, ГО “Родини Героїв          
Небесної Сотні”. 

Програму Благословив Патріарх Філарет та підтримав Президент України Петро         
Порошенко. 

 

Перший потяг прямував в Донецьку область, Другий - в Луганську, Третій - на Захід,              
Четвертий на Південь. 

 

 



 

Мета акції: залучити молодь до створення демократичного громадського суспільства         
та перетворення України на сучасну європейську країну. Ми продовжуємо програму          
налагодження комунікацій серед різних верст населення різних регіонів, яка надає          
поштовх до розв'язання хоча б окремих гострих питань нашої країни та до її єднання.              
Це історичні, культурологічні та соціальні диспути, які організовуються з врахуванням          
особливостей кожного міста.  

 

За рахунок того, що основними учасниками 5-го етапу будуть студенти і молодь зі всіх              
регіонів, ми розраховуємо не тільки на отримання відповідей на питання саме про            
бачення молоді свого майбутнього, а й на пропозиції реалізації цього бачення, тобто            
на створення маршрутної мапи розвитку країни, хоча б по окремих напрямках. 

Ми попередньо домовилися про різні формати діалогів, про можливість отримання          
нових знань, про взаємне навчання та допомогу там, де суспільство має навчитися            
самостійно вирішувати свої проблеми, а не чекати, що "хтось прийде і зробить".  

 

Фактичний старт Акції - 9 березня зі збору груп в Києві і наступні 2 дні ( 10 та 11                   
березня) ми плануємо організувати роботу саме в столиці. Це організація зустрічей з            
представниками органів виконавчої та законодавчої влади, з КМДА, а також зустрічі           
зі студентами київських навчальних закладів. Ми також плануємо організувати         
декілька семінарів на теми, які оберуть учасники Акції.  

 

Ми дуже сподіваємося на можливість організацію зустрічі саме з Вами, у           
зручному для Вас форматі та з заздалегідь погодженою кількістю учасників, для           
можливості обговорити шляхи розвитку Україні та показати приклад відкритого         
спілкування у форматі брифінгу чи круглого столу. 

 

Передбачається, що 5-й Потяг, у складі 9 вагонів, буде мати наступний розклад: 

9, 10, 11  березня - Київ;      12 березня - Коростень;                  13 березня - Житомир;  

14 березня - Умань;              15 березня - Крапивницький;            16 березня - Полтава;  

17 березня - Харків;                     18 березня - Суми;                      19 березня - Глухів;  

20 березня - Крути; 21 березня - Чернігів; 22 березня - Славутич;            
23 - Яготин;         24 березня - Київ.  

 

В складі Потяга працюватиме групи студентів, школярів та волонтерів з Вінницької,           
Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської,     
Закарпатської, Волинської, Рівненської, Донецької, Луганської, Київської,      



Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Київської, Черкаської та       
Дніпропетровської областей. 

 

Попередньо заплановано наступні теми дискусій 5-го Потягу: 

- Профтехосвіта в Україні. Стан та майбутнє 
- Пропаганда, або інформаційна війна. Правда та брехня. Соціальна журналістика.  
- Військово - національне - історико - духовно - патріотичне виховання. Ситуація           

та майбутнє. Точки зору на розвиток.  
- Мистецтво. Сучасність та спадок.  
- Армія. Сучасний стан та перспективи.  
- Суспільство та виборчі посади. Контроль та відповідальність. 
- Розвиток молодіжних проектів, підтримка молоді в країні. Що робити, щоб          

молодь не тікала за кордон, а отримавши досвід і освіту поверталась на            
Батьківщину. 

 

Просимо всебічно сприяти організації та проведенню заходу у ввіреному Вам          
місті та знайти можливість вирішити питання транспорту та харчування         
учасників акції згідно узгодженому плану. 
 

 

Про проект можна дізнатися на сторінці в Фейсбуці, яка постійно оновлюється. 

Волонтерській Агітпотяг “Труханівська Січ” 

https://www.facebook.com/groups/1017879071617959/ 

 

 

Контактна особа для взаємодії –  Іванова Олена (067-220-40-08, 099-710-90-45). 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1017879071617959/

