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Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 28 жовтня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулася 

презентація тематичної виставки «Місто митців», присвячена пам’яті 

архітектора Якова Паученка та скульптора Віктора Френчка. 

 На виставці вперше експонувався «Барельєф архітектора Якова 

Паученка», виготовлений талановитим скульптором Віктором Френчком                            

з нагоди 150-річчя з дня народження зодчого і подарований до музейної 

колекції у 2017 році. Виконаний в класичній формі медальйону барельєфний 

профіль зодчого в імпозантному капелюсі, за задумом автора, відображає 

образ людини-творця, сповненої мистецьких задумів, творчих пошуків, 

оригінальних художніх відкриттів епохи модерну, в яку жив та працював 

Яків Паученко. 

 Під час заходу, який проходив в залі, де була представлена 

фотовиставка «Архітектор Яків Паученко та його місто» до 265-річчя 

заснування міста Кропивницького, демонструвався також унікальний 

відеозапис проведеної                       в 2016 році музеєм разом з Віктором 

Френчком в його творчій майстерні на вулиці Дворцовій оригінальної 

культурно-мистецької акції до Дня художника. Метою цього заходу була 

презентація каталогу «Мовою пластики. Віктор Френчко про життя і 

мистецтво» в рамках музейного проекту «В майстерні художника». 
  

Сторінки історії. До 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

28 жовтня з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України відбулося 

покладання квітів на меморіальному комплексі «Фортечні вали». 

В урочистостях брали участь: керівництво області та міста, 

військовослужбовці, представники громадських організацій, молодь 

обласного центру. 

Учасники урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам»ять 

загиблих у Другій світовій війні та сьогоднішніх захисників України та 

поклали квіти до Вічного вогню, пам'ятних знаків «Багнет» та загиблим 

Героям АТО/ООС, пам'ятника «Жертвам фашизму». 

  

   28  жовтня  в  комунальному  закладі «Об’єднання  дитячо - 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

проведені заходи з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України: 

фотовиставка та година спілкування «Нам не потрібна війна» (ДЮК 
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«Чайка»); година спілкування «Не згасити пам’яті вогонь» (ДЮК «Гермес»); 

пізнавальна година «Пам’ять священна» (ДЮКи «Юність», «Скіф», 

«Промінь», «Надія»). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 


