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Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів  

 

Згідно Статуту ФГТУ: 

виконавчим органом ФГТУ, який виконує функції з управління  поточною 

діяльністю ФГТУ на період між з’їздами  є Рада (список членів Ради зазначено 

нижче в у пункті «Інформація про інших членів»  

- адміністративно-виконавчим органом, який забезпечує виконання планів, 

програм, рішень вищого та керівного органів ФГТУ, веде обліково-звітну 

та фінансову документацію тощо є Виконавчий комітет. Він складається 

із 10 осіб (О.І. Проценко - голова ФГТУ, О.Г. Шобонець – відповідальний 

секретар, О.М. Добра – зів. відділом освіти, Г.П. Косякова - зів. відділом 

культури, І.Г. Папу - зів. відділом спорту, В.І. Помазан - головна 

редакторка газети «Елліни України», 

Т.М. Шишман – головний бухгалтер, Г.В. Арчая – перекладачка, 

В.В.Зазімко – технічна секретарка 

- контролюючим органом, який здійснює ревізію фінансово-господарської 

діяльності ФГТУ, є Ревізійна комісія на чолі з Нічепоренко Тетяною 

Володимирівною. Члени комісії - Гончарова Марія Іванівна,  

Шубенко Валентина Савівна, Качалова Лариса Георгіївна.  

 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції   

 

Метою ФГТУ є об’єднання греків діаспори, здійснення та захист прав і свобод, 

сприяння задоволенню духовних, суспільно-політичних, соціально-економічних, 

національно-культурних, науково-освітніх, інформаційно-просвітницьких, 

оздоровчих, виховних та інших інтересів й потреб членів  ФГТУ, збереженню 

миру, єдності та гармонійних міжнаціональних взаємин в Україні, розвиток 

всебічних зв’язків з Грецією та грецьким зарубіжжям. 

Напрями діяльності ФГТУ: 

 захист прав, свобод й самобутніх інтересів членів ФГТУ;  

 участь у цивільно-правових відносинах, формуванні та реалізації 

державної етнонаціональної політики у відповідності з міжнародними 

стандартами; 

 співпраця з органами влади, місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями з метою укріплення  громадянського суспільства, толерантних 

міжнаціональних взаємин, духовної, політико-правової та соціально-економічної 

стабільності в державі, реалізації мети ФГТУ; 

 розвиток дружби та співпраці з історичною батьківщиною та грецьким 

зарубіжжям;  

 консолідація, збереження та національно-культурний розвиток діаспори; 

 відродження й модернізація конструктивного громадського грецького 

руху; 
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 сприяння формуванню у членів діаспори національної свідомості, 

історичної пам’яті, патріотизму, загальнолюдських та грецьких правових, 

демократичних та духовних цінностей; 

 залучення до грецького руху молоді і дітей, сприяння реалізації їх 

самобутніх етнічних, мовних, культурних потреб; 

 збереження та розвиток рідної мови, літератури, культури, традицій, 

звичаїв, національних видів спорту; 

 вивчення та популяризація новогрецької мови, історії та культури Греції; 

 розвиток науково-дослідницької та видавничої діяльності, пов’язаної з 

історією, культурою та іншими сферами життєдіяльності греків; 

 підтримка та популяризація діяльності грецьких творчих діячів; 

 заснування та розвиток національних ЗМІ, задоволення інформаційних 

потреб членів ФГТУ; 

 сприяння реабілітації, збереженню пам’яті та реалізації прав 

репресованих та депортованих греків; 

 сприяння розвитку туризму, просвітницько-оздоровчих програм в Греції, 

грецькому зарубіжжі та Україні; 

 підтримка благодійництва, сприяння розвитку гуманітарних програм; 

 сприяння реалізації в Україні торгово-економічних, соціальних, науково-

освітніх, медичних програм; 

 розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з 

питань, які стосуються статутної діяльності ФГТУ; запрошення в Україну 

іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів  ФГТУ для реалізації 

проектів та програм громадського об’єднання; 

 провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до 

напрямів діяльності ФГТУ та законодавства України.   

 

 

Перелік реалізованих проектів  

ФГТУ робить значний внесок у громадсько-політичний, соціально-

економічний та духовний розвиток поліетнічної України. За період свого 

існування ФГТУ досягла значних успіхів у розвитку грецької освіти, культури, 

традицій, православ’я, міжнародних зв’язків, реалізації оздоровчих, 

гуманітарних та інших програм. ФГТУ має достатній досвід роботи з фінансами 

з державного бюджету як України, так і Греції. Кошти виділялись 

Міністерствами освіти, культури, Держкомнацрелігій України, Донецькою 

облдержадміністрацією та облрадою, Генеральним Секретаріатом у справах 

греків зарубіжжя МЗС Греції на проведення шкільних олімпіад, фестивалів 

грецької культури, видання газети, книжок та ін. Також ФГТУ має достатній 

досвід співпраці з різноманітними  благодійними організаціями, міжнародними 

фондами тощо. Ціла низка проєктів була реалізована спільно з БО «Фонд 

Бумбураса», Міжнародним фондом «Відродження», УВКБ ООН у м.Маріуполі, 

Датською Радою, Товариством Червоного Хреста України тощо. 
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Донорська установа або 

організація 

Назва проекту, місце 

розташування 

Дата початку і 

завершення 

БО «Фонд Бумбураса» освітні, культурні та 

соціальні проекти 

Березень 2016р.- 

вересень 2019р. 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 

 

Проекти «Щаслива 

дитина - майбутнє нації»: 

Перший проект  

проходив для 100 дітей із 

зони зіткнення Сторін в 

селі Урзуф, 

 Другий  - у таборі 

«Брусіно»  

(с. Брусовка,  

г. Лиман, Донецкая 

обасть 

 

 

Серпень 2015 

 

 

 

 

Серпень 2016 

УВКБ ООН 

Маріупольський 

офіс 

 

Соціальні програми, 

направлені на допомогу 

мешканцям населених 

пунктів, які знаходяться 

у зоні ООС 

З 2015 року по 

теперішній час 

 
                                                (зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи - Серед найбільш глобальних проєктів ФГТУ:  

- Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти»: 

 2017р.- село Малоянисоль Нікольского району Донецької області: відбувся 

Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти», на який приїхали 

учасники та гості із сусідніх районів Приазов'я і Маріуполя, Києва, Одеси, 

Харкова, Дніпра, Сум, Миколаєва, Херсона та інших. Всі святкові події 

проходили на Грецькій площі, створеної з ініціативи та за фінансової підтримки 

президента Асоціації грецьких підприємців і грецьких підприємств в Україні 

Пантелеймона Бумбураса. Організували масштабний захід Федерація грецьких 

товариств України за підтримки Нікольської райдержадміністрації та райради, 

Малоянисольської сільської ради та Малоянисольського товариства греків і під 

патронатом генерального спонсора Пантелеймона Бумбураса. Вітали учасників 

голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі, 

засновник благодійної організації «Фонд Бумбураса», президент Асоціації 

грецьких підприємців і грецьких підприємств в Україні, президент будівельної 

компанії «Гефест» Пантелеймон Бумбурас, заступник голови Донецької 

держобладміністрації Ігор Стокоз, перший радник посольства Греції в Україні 

Александрос Будуріс, Генеральний консул Греції в Маріуполі Елені 
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Георгопулу, народні депутати України Дмитро Лубинець і Володимир Гусак, 

голова Нікольської райдержадміністрації Володимир Завгородній, голова 

Нікольської райради Василь Мітько, сільська голова Малоянисоля Євгенія 

Бахчисарай, секретар Маріупольської міськради Степан Махсма, ректор 

Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов та інші. «Той 

фестиваль вже перейшов з рангу локального, він стає всеукраїнським, - 

розповів кореспонденту «ПР» заступник голови Донецької 

облдержадміністрації Ігор Стокоз. - У ньому беруть участь не тільки греки, але 

й українці, і вірменська громада. Проект має майбутнє. Він важливий для всієї 

України. У Донецькій області проживають представники 148 націй і 

народностей. Тому фестиваль об'єднує всіх». 

 

 2019 р. -місто Волноваха: «Мега Йорти» –  сучасний мистецький проєкт, який 

демонструє філософію єднання двох братських народів: українського та 

грецького і водночас показує одвічну красу самобутньої грецької культури. 

“Мега Йорти”! Це потужні грецькі гурти, зустрічі з поетами-аматорами, 

письменниками, етнографами, діячами грецького руху з Маріуполя, Києва, 

Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Бердянська, 

Мелітополя, Краматорська, Нікополя, Слов’янська, Сартани, Старого Криму, 

сільських районів Донецької області. Це неповторна арт-подія, це крутий зразок 

популяризації народного мистецтва. Це хайтарма, уртапан, кубіте, турта, чак-

чак, чир-чир, це незабутні знайомства та чудові локації Волновахи…Отже, 14 

вересня, теплого вересневого дня Волноваха загомоніла різними мовами – 

румейською, урумською, новогрецькою, українською, російською, 

грузинською, вірменською, болгарською, бо серед гостей фестивалю були гості 

із Греції, Кіпру, Грузії, а також члени Асоціації національних меншин 

Донецької області «Співдружність». Бо Фестиваль «Мега Йорти» давно вже 

перестав бути локально грецьким, він став всеукраїнським, до нього 

долучились інші нації та народності. І організаторам фестивалю – Федерації 

грецьких товариств України та Волноваській райдержадміністрації – вдалося 

знайти те, що б змогло консолідувати усі народи і зблизити різних людей; 

-   Всеукраїнський фестиваль грецької пісні ім. Т.Каци-2018р. 

 Один із найбільш значущих пісенних фестивалів греків України, він 

нерозривно пов’язаний з іменем трагічно загиблої відомої виконавиці грецьких 

пісень Тамари Каци (1958-1999 рр.). На згадку про співачку, з ініціативи 

Федерації грецьких товариств України, один раз на два роки проводиться 

пісенний фестиваль ім.Тамари Каци. У 2018 році Тамарі Анатоліївні Каци 

виповнилося б 60 років. Символічно, що вже вдруге, за всю історію фестивалю, 

день народження Тамари Каци збігся із днем проведення пісенного конкурсу. 

Перший раз це було у 2000 році, на першому фестивалі. І знову через 18 років –

 на ІХ фестивалі, відбірковий тур якого відбувся на батьківщини Тамари – у 

селищі Сартана.  Вперше за багато років суттєву підтримку в організації 
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фестивалю надав Департамент інформаційної та внутрішньої політики 

Донецької обласної державної адміністрації. Також не залишається осторонь 

від усіх масштабних проектів Федерації грецьких товариств України 

Благодійна організація «Фонд Бумбураса», яку очолює відомий меценат та 

громадський діяч Пантелеймон Бумбурас. Переможці VIII Всеукраїнського 

фестивалю грецької пісні ім. Тамари Каци були нагороджені «Фондом 

Бумбураса» безкоштовною поїздкою на грецький острів Лімнос. Фестиваль  

2018 р. також відбувся за підтримки даного Фонду. ІХ Всеукраїнський 

фестиваль грецької пісні ім. Тамари Каци проводився за суттєвої підтримки 

Маріупольської міської ради, яка надала можливість провести Гала-концерт 

фестивалю в одному з кращих палаців культури Маріуполя – МПК 

«Український дім», а також надала інформаційну підтримку нашому 

фестивалю. Інформаційним спонсором фестивалю виступило Маріупольське 

телебачення, яке організувало прямий ефір Гала-концерту фестивалю. 

 

-  Традиційно щороку з 1998 року за підтримки Генерального 

секретаріату у справах греків зарубіжжя Міністерства закордонних справ 

Республіки Греція, пізніше: Фонду «Анастасіос Г. Левентіс» та БО «Фонд 

Бумбураса» ФГТУ у співпраці з Маріупольським державним університетом 

проводить в Маріуполі Всеукраїнську учнівську Олімпіаду за 

номінаціями:«Новогрецька мова», «Історія Греції та греків України», «Читці», 

«Поети», «Вокал», «Хореографія», «Театр», «Образотворче мистецтво». В 

інтелектуальних та культурних змаганнях щороку беруть участь понад 500 

дітей із багатьох регіонів України.  
 
- Всеукраїнський молодіжний форум – 2017р. с.Урзуф Мангушського 

району Донецької області: 

 

Значущою подією для нас стала організація і проведення Всеукраїнського 

Форуму молоді, який зібрав 65 молодих лідерів з 9 областей України, з 30 

товариств, де доповідачі представляли роботу своїх товариств, ділилися 

досвідом, шукали шляхи до розширення і зміцнення мережі молодіжних 

грецьких організацій і відділів молоді при грецьких товариствах. Цей Форум 

був спрямований на мотивацію і стимулювання роботи грецької молоді. 

 

          -14 грудня 2017 р у Маріупольському державному університеті пройшла 

науково-практична конференція «Трагедія греків України в історичній пам'яті 

українців», приурочена до 80-ї річниці репресивної «грецької операції». 

Організаторами виступили Федерація грецьких товариств України, 

Міністерство освіти і науки України, МДУ, Інститут історії України НАН 

України, Генеральне консульство Грецької Республіки в Маріуполі, 

Маріупольське товариство греків і Маріупольський краєзнавчий музей. 

Мета заходу - збереження пам'яті про трагічні події 1937-1938 років, пов'язані з 

репресіями проти греків України. В обговоренні взяли участь близько півсотні 
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небайдужих українців. Серед них учені Маріупольського 

держуніверситету, провідних вишів і наукових установ Києва, Одеси, Дніпра, 

Ужгорода, Кам'янця-Польського, аспіранти та студенти МДУ, вчителі та учні 

загальноосвітніх шкіл Маріуполя і Мангуша, відомі історики, краєзнавці, 

етнологи, журналісти, а також співробітники поліції Донеччини. 

 

 

- У 2017 року за фінансової підтримки Міністерства освіти і релігій 

Греції, Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя Міністерства 

закордонних справ Греції, грецького меценату Пантелеймона Бумбураса в 

Одеській філії Грецького Фонду Культури проведено Першу загальноосвітню 

конференцію  викладачів грецької мови з країн Центральної та Східної Європи і 

колишнього СНД за темою «Грекомовна освіта: тенденції-масштаби-

перспективи», в якій взяли участь 90 викладачів з багатьох країн світу 

 

- З 2017 року 886 дітей із грецьких населених пунктів, розташованих у 

зоні ООС на Донеччині, за фінансової підтримки грецького меценату, голови 

будівельної компанії «Гефест» пана П. Бумбураса взяли участь у проекті 

«Щаслива дитина - майбутнє нації», який було  реалізовано в українських 

таборах ( «Брусіно», «Салют», «Буревісник»,  «Вікторія») та в Греції на острові 

Лімнос - 90 дітей. 

 
 (назви заходів, дати проведення) 

 

 

Друковані та електронні видання 1) газета «Елліни України»,  

2) сайт ФГТУ https://uagreeks.com/ 

3) канал ФГТУ у 

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCUvNiDEjT1cOBm9IwCfGdMQ 3) 

офіційна сторінка ФГТУ у «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine 

 

Інформація про керівника-ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА – голова 

Федерації грецьких товариств, 8/01/1949 р.н., освіта – вища: 1972р.- 

Педагогічний інститут м. Таганрог, 1989р.- Донецький державний університет; 

досвіт роботи: 1986 до 2004 директор загальноосвітньої школи №46 с. Старий 

Крим м. Маріуполя, 1993-1995 голова Маріупольського товариства греків, з 

квітня 1995 по теперішні час - Голова Федерації грецьких товариств України; 

«Відмінник освіти України», Заслужений працівник культури. У 1995 та 1999 – 

обиралась Секретарем Ради греків Зарубіжжя (ΣΑΕ). З грудня 2000 по грудень 

2003 – член Координаційної ради ΣΑΕ Периферії Європи. Є членом Рад 

представників громадських об’єднань нацменшин при ПрезидентовіУкраїни й 

https://uagreeks.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUvNiDEjT1cOBm9IwCfGdMQ%203
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Держкомнацміграції України та заступником Ради голів українських 

організацій національних меншин Державного комітету з питань 

національностей та релігії України. 

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності, 

інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо, 

інформація про участьу конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

Інформація про інших членів  

 

 

Посада Ім’я/прізвище 

Голова Федерації 

грецькихтовариств 

України 

Проценко Олександра Іванівна 

перший заступник 

голови  ФГТУ 

Добра Олена Михайлівна 

заступник голови 

ФГТУ  

Домбай Ганна Миколаївна 

заступник голови 

ФГТУ 

Макропуло Валентин Георгійович 

 

заступник голови 

ФГТУ 

Чапні Надія Андріївна 

відповідальнийсекретар 

ФГТУ 

Шобонець Олена Гарріївна 

член Ради ФГТУ 

 

Аракелян  Інна Тарасівна 

член Ради ФГТУ 

 

Бахчеван Дмитро Миколайович 

член Ради ФГТУ 

 

Євкарпіді Надія Харлампіївна 

член Ради ФГТУ 

 

Єфременко Василь Георгійович 

член Ради ФГТУ 

 

Жарікова Юлія Валентинівна 

член Ради ФГТУ 

 

Зурначіді Наталія Дмитрівна 

член Ради ФГТУ 

 

Лубінець Дмитро Валерійович 

член Ради ФГТУ 

 

Бахчеван Дмитро Миколайович 

член Ради ФГТУ 

 

Макущенко Олена Григорівна 

член Ради ФГТУ Махсма Степан Григорович 
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член Ради ФГТУ 

 

Мітько Василь Михайлович 

член Ради ФГТУ 

 

Мороз Галина Петрівна 

член Ради ФГТУ 

 

Нагай Ірина Давидівна 

член Ради ФГТУ 

 

Папакиця Наталя Петрівна 

член Ради ФГТУ 

 

Папу Ілля Георгійович 

член Ради ФГТУ 

 

Плечак Ніна Володимирівна 

член Ради ФГТУ 

 

Помазан Вікторія Іванівна 

член Ради ФГТУ 

 

Рудова Тетяна Дмитрівна 

член Ради ФГТУ 

 

Сарібекова Звездіна Володимирівна 

член Ради ФГТУ 

 

Ступнік Євгенія Тимофіївна 

член Ради ФГТУ 

 

Тахтамишев Володимир Борисович  

член Ради ФГТУ 

 

Тесленко Тетяна Анатоліївна 

член Ради ФГТУ 

 

Топалова Ніна Петрівна 

член Ради ФГТУ 

 

Тосхопаран Наталя Михайлівна 

член Ради ФГТУ 

 

Федорова Світлана Василівна 

член Ради ФГТУ 

 

Халабузар Андрій Володимирович 

член Ради ФГТУ 

 

Худобін Олександр Юрійович 

член Ради ФГТУ 

 

Ченгар Яків Георгійович 

член Ради ФГТУ 

 

Чентуков Юрій Ілліч 

член Ради ФГТУ 

 

Чих Василина Іллівна 

член Ради ФГТУ 

 

Шамлі Сергій Савич 
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член Ради ФГТУ 

 

Шевченко Катерина Олександрівна 

 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років 

 

1) Газета «Елліни України» https://uagreeks.com/newspaper 

2) Сайт Федерації грецьких товариств України https://uagreeks.com/ 

3) Канал ФГТУ у 

YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCUvNiDEjT1cOBm9IwCfGdM

Q  

4) https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3066092-grecka-atlantida.html 

5) http://pr.ua/news.php?new=48510 

6) офіційна сторінка ФГТУ у «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/federation.of.greek.communities.of.ukraine 

7) http://mariupolnews.com.ua/news/view/festival-mega-yurty-sobral-

predstavitelej-grecheskoj-kultury-fotoreportazh 

8) https://rubryka.com/2019/09/14/na-donechchyni-vidbuvsya-masshtabnyj-

festyval-gretskoyi-kultury/ 

9) https://sigmatv.com.ua/u-volnovasi-svyatkuvali-mega-jorti-2019-yak-ce-bulo-

foto_n12254 

10) https://mariupolskoe.tv/videos/view/ix-vseukrainskij-festival-gretskoi-

pisni-imtamari-katsi-48600 

11) https://dn.gov.ua/ua/events/u-sartani-ta-mariupoli-vidbudetsya-ix-

vseukrayinskij-festival-greckoyi-pisni-imeni-tamari-kaci 

12) https://www.cnn.gr/focus/story/159014/ellines-tis-marioypolis-h-ellada-

mesa-toys 

13) https://www.tanea.gr/2020/01/07/greece/oi-ellines-tis-oukranias-

mathainoun-nea-ellinika/ 

14)  

 

 

 

Керівник                                       О.І.Проценко 
 (підпис)                                                      

(ініціали, прізвище) 

 
 

27.10.2020 
(дата)  
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https://sigmatv.com.ua/u-volnovasi-svyatkuvali-mega-jorti-2019-yak-ce-bulo-foto_n12254
https://sigmatv.com.ua/u-volnovasi-svyatkuvali-mega-jorti-2019-yak-ce-bulo-foto_n12254
https://mariupolskoe.tv/videos/view/ix-vseukrainskij-festival-gretskoi-pisni-imtamari-katsi-48600
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