
Звіт 

про діяльність Первинної організації №. 4 при Регіональній Раді СРУСР в 

Кошицях від звітно-виборчих зборів 03.10.2012 до 14. 10. 2016 року. 

 Приступаючи до звітування діяльності Первинної організації ч. 4 при 

Регіональній Раді Союзу Русинів-Українців Словацької республіки (далі РР 

СРУСР) в Кошицях за період від останніх звітно-виборчих зборів у 2012 році 

необхідно констатувати, що і на далі членами ПО СРУСР ч.4 є переважно члени 

хору «Карпати», в тому числі і члени чоловічої співацької групи «Поляна», члени 

їхніх родин та дальші громадяни міста Кошиць, тобто прихильники хору 

«Карпати». Зокрема треба підкреслити, що Рада ПО ч. 4 є рівночасно і Радою 

Українського хору «Карпати», тому і Звіт буде в основному про діяльність хору. В 

сучасності ПО ч. 4 нараховує 74 дійсних членів ПО. 

 Крім активної участі в суспільно-культурних акціях організованих 

Регіональною радою СРУСР в Кошицях, Центральною радою СРУСР у Пряшеві, 

Рада та члени ПО №. 4 проводять широку культурно-просвітню роботу, беруть 

активну участь і в інших галузях національного життя русинів-українців та 

співпрацюють і з дальшими національностями міста Кошиці. Діяльність хору 

«Карпати» високо оцінює і керівництво міста Кошиці, на чолі з пріматором 

Ріхардом Рашім і його заступниками, які беруть участь на всіх важливіших 

імпрезах хору «Карпати», про що свідчать і слова пріматора: „...Nebyť rodiny 

Dohovičových a zboru Karpaty v Košiciach by nebolo ukrajinskej kultúry...“ (Без сім’ї 

Довговичів та хору «Карпати» в місті Кошиці би не було української культури). 

 Різноманітна діяльність ПО № 4 виходить далеко поза межі міста, слідно її і 

за кордоном, є заміряна в основному на: 

 І. концертну діяльність Українського народного аматорського хору 

«Карпати» та чоловічої співацької групи «Поляна», з метою поширювання 

культурних надбань нашого народу в багатонаціональних Кошицях та в 

цілому регіоні, де проживає національна меншина русинів-українців, тобто 

на підготовку концертів з різною тематикою і змістом і за участі художніх 

колективів з України.  

ІІ. культурно-суспільну діяльність. 

І. Концертна діяльність . 

 За звітний період, тобто від останніх звітно-виборчих зборів 03. 10. 2012 

року, «Карпати» дотепер здійснили 40 концертів і виступів та суспільно-

культурних імпрез, а чоловіча співацька група «Поляна» - 54 виступи, з того 11 

спільних виступів з «Карпатами». Важливіші концерти хору «Карпати» проходять 

за супроводу молодіжного оркестру «Музика Ювеналіс» та частини оркестру 

Кошицького державного театру під керівництвом Ігоря Довговича.  

2 0 1 2  рік 

Від 3 жовтня до кінця 2012 року «Карпати» здійснили 6 концертів і виступів: 

- Кошиці-Тераса – концерт колядок; 

- Православний храм в Руському Кручові – Літургія та концерт колядок;  

- Виступ на Екуменічному різдвяному концерті в Кошицях; 

- Літургія й концерт колядок в греко-католицькому кафедральному храмі в 

Кошицях. 

Від 3 жовтня до кінця 2012 року «Поляна» здійснила 6 самостійних виступів:  

- Аркуш та Чижатиці – повага до старших; 

- Фестиваль «На Кошицькій турні»; 



- Ганіска – крайове змагання у співі; 

- Кошиці «Різдво під ялинкою» та дальші;  

  2 0 1 3  рік 

У 2013 році «Карпати» здійсненили 14 концертів і виступів: 

- Кошиці-Шаца Будинок культури – участь на концерті з нагоди урочистого 

відкриття року «Кошиці – Європейське головне місто культури» - і «Поляна»;  

- Музично-літературний вечір з нагоди 199-ої річниці з дня народження 

Тараса Шевченка - Клуб РР СРУСР; 

- Кошиці-Тераса – концерт в рамках акції «Культурне літо на Терасі»; 

- Село Ганіска, римо-католицька цекрва – фрагменти з Літургії нашого 

обряду, а після обіду виступ хору в рамках святкування «Дня села Ганіска»;  

- Село Налепково – концерт в рамках святкування «Дня села Налепково»; 

- Село Гельманівці – Літургія в греко-католицькому храмі та концерт в 

Будинку культури; 

- Село Шведляр – концерт в рамках святкування «Дня села Шведляр»; 

- Село Кийов - Літургія в греко-католицькому храмі та концерт в Будинку 

Культури; 

- Село Нижній Клатов, римо-католицька цекрва – фрагменти з Літургії 

нашого обряду та концерт в Будинку культури з нагоди святкування дня 

сеньйорів;  

- Активна участь окремих членів хору «Карпати» в ціломіській акції 

«Polievkový festival». 

У 2013 році «Поляна» здійснила 11 самостійних виступів: 

- На змаганні «Струни серця»; 

- На фестивалях у «Камйонці», в Порубі під Вігорлатом, у Свиднику; 

- «Маковицька струна» в Кошицях; 

- «Дні міста Липани» 

- Кошиці – «Вечір нацменшин»; 

- Кошиці - «Різдво під ялинкою»;  

- Ярмарок – Кошиці над Озером. 

  2 0 1 4  рік 

У 2014 році «Карпати» здійснили 14 концертів і виступів: 

- Кошиці, історична радниця – 14-ий Новорічний концерт, за участі 

колективів з України, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка; 

- Пряшів – участь «Карпат» на Академії до ювілею 200-річчя Т. Шевченка; 

- Кошиці, Музей техніки – виступ на вернісажі картин художника Свалявчика 

з Ужгороду; 

- Свидник – виступ на ювілейному 60-му Святі культури Українців; 

- Село Русков – концерт з нагоди 810 року заснування села Русков;  

- Кошиці-Тераса, «Атріум-клуб» - концерт в рамках Кошицького 

культурного літа; 

- Село Польов – виступ з нагоди відкриття пам’ятної дошки померлих 

жителів села в І. та в ІІ. Світових війнах; 

- Кошиці, «Култур-парк» - виступ хору «Карпрати» та оркестру «Музика 

Ювеналіс» підчас презентації книги Левка Довговича «Хроніка життя політичного 

в’язня № 2А 424»;  

- Кошиці, Історична радниця – виступ на XVII-му річнику «Вечора 

нацменшин міста Кошиці»; 



- Село Койшов – Літургія в греко-католицькому храмі та концерт колядок; 

- Кошиці-Тераса - Різдвяний концерт хору в рамках акції «Різдво в Кошицях»; 

- Село Цернина - Літургія в греко-католицькому храмі та концерт колядок.   

У 2014 році «Поляна» здійснила 9 самостійних виступів: 

- Кручів – святкування «Днів села»; 

- Хорватія, Вуковар, Петровце – фольклорний фестиваль; 

- Свидник – Свято культури українців; 

- «Маковицька струна» в Кошицях; 

- Свидник виступ на введені в життя книги пана Мацка; 

- Кошиці - «Різдво під ялинкою»;  

- Виступи в Гельцманівцях, в Стражському.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  2 0 1 5  рік 

У 2015 році «Карпати» здійснили 14 концертів і виступів: 

- Кошиці-Тераса, «Атріум-Клуб" – Концерт в рамках Кошицького 

культурного літа;  

- Село Цернина - концерт в Будинку культури з нагоди святкування дня 

сеньйорів;  

- 28.11.2015 року, в Кошицях у Будинку мистецтв, за участі 750 глядачів 

відбувся урочистий концерт з нагоди святкування 30-річчя хору «Карпати» за 

супроводу молодіжного оркестру «Музика Ювеналіс» та частини оркестру 

Кошицького державного театру. Гостями концерту була й частина Заслуженого 

академічного Закарпатського народного хору з Ужгороду, чоловіча співацька 

група «Поляна» та солісти Кошицького театру Луція Кнотек і Мар’ян Лукач. На 

святковому концерті були присутні й офіційні представники міста Кошиці, 

Ужгороду, Будапешту та гості з Братислави;  

- Кошиці, угорський театр «Талія» – концерт колядок в рамках проекту 

громадського обєднання «Талія» в Кошицях; 

У 2015 році «Поляна» здійснила 12 самостійних виступів. Головніші з них: 

- Кошиці «Културпарк, «Кунстгале» - в рамках «Днів України в Кошицях»; 

- Ювілейний фестиваль у Камйонці – 50 років; 

- Кошиці – «Маковицька струна»; 

- Фестиваль «На Кошицькій турні»; 

- Кошиці - «Різдво під ялинкою»;  

- Пряшів – участь у святкуванні ювілею танцювального колективу 

«Карпатянин»; 

- Радвань над Лаборцем – фольклорний фестиваль;   

- Кошиці – «Вечір нацменшин». 

  2 0 1 6  рік 

 У 2016 році дотепер – крім ювілейного 25-го річника «Маланчиного 

вечора» та 16-го Новорічного концерту, в рамках «Днів України в Кошицях» 

реалізовано Концерт-академію з нагоди округлого ювілею – 160 років з дня 

народження та 100 років з дня смерті Івана Франка. Учасником академії була і 

Капела бандуристів з Івано-Франківська та жіноче тріо з Ряшева.   

У 2016 році дотепер «Поляна» здійснила. Головніші з них: 

- Кошиці «Културпарк» - в рамках «Днів України в Кошицях»;  
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- Пряшів – «Маковицька струна»; 

- Виступи в рамках Православного Різдва й Великодня. 

2. Культурно-суспільна діяльність: 

 До культурно-суспільних активностей належать і щорічні «Маланчині 

вечори» й Новорічні концерти, які в багатонаціональному місті Кошиці є дуже 

популярними та організація концертів обох колективів з нагоди ювілеїв визначних 

особистостей нашої історії й культури та різних суспільно-культурних імпрез, за 

участі закордонних мистецьких колективів і колективів з Словаччини. Далі 

традиційні «Святвечори з Карпатами» за Юліанським календарем, святкування 

днів народження та іменин членів хору. Члени ПО № 4 СРУСР беруть активну 

участь і в акціях, які організує місто Кошиці, де достойно репрезентують русинів-

українців в Кошицях. Наприклад:  

- у 2013 році Активна участь окремих членів хору «Карпати» в ціломіській 

акції «Polievkový festival». На фестивалі найбільший успіх мала «Мачанка» 

Олени Довгович та шатро «Карпати», яке підготували Марія Побега, Олена 

Личко, Оксана Господар, Марія Матис та Ярослав Господар – коментатор 

для публіки; 

- у 2015 році спортивна команда «Карпати», під керівництвом Мілана Гупцея, 

брала участь на спортивній олімпіаді сеньйорів міста Кошиці, яку 

організувала Рада сеньйорів міста Кошиці під захистом пріматора міста. В 

змаганнях брало участь 230 спортсменів з 24 спортивних клубів. Змагання 

проходило в 9 дисциплінах, де команда «Карпати» достойно репрезентувала 

русинів-українців.  

 За звітний період керівництво хору «Карпати» зорганізувало:  

- 4 «Маланчині вечори» – 1 555 учасників, (дотепер уже пройшло 25 

Маланчиних вечорів); 

- 4 Новорічні концерти – близько 1 770 глядачів, (дотепер зорганізовано уже 

16 Новорічних концертів);  

- 4 Різдвяні концерти під назвою «Різдвяні традиції нацменшин міста 

Кошиці» – близько 1 720 глядачів, (дотепер відбулось уже 9 Різдвяних 

концертів); 

- 4 Святі вечори з «Карпатами» - 260 учасників, (дотепер було уже 15 

«Святвечорів»).  

 Вже традиційно в програмі «Маланчиних вечорів» та Новорічних 

концертів брали участь мистецькі колективи з України, а саме:  

1. Фольклорний ансамбль «Арніка» Ужгородського Будинку культури, 

Україна; 

2. Ансамбль народного танцю «Кольори Карпат» Ужгородського коледжу 

культури й мистецтв (2 рази);  

3. Народна капела бандуристок «Галичанка» - Львів; 

4. Народний ансамбль танцю «Мрія» Палацу культури Г. Хоткевича – Львів;  

5. Дитячий танцювальний колектив «Квіти України» Палацу культури Г. 

Хоткевича – Львів;  

6. Ансамбль бандуристів – Львів; 

7. Оркестр народних інструментів – Львів; 

8. Частина Заслуженого академічного Закарпатського народного хору – 

Ужгород; 

9. Ансамбль народного танцю «Турянська долина» з села Тур’я Ремети;  



10.  У 2013 році в програмі «Маланчиного вечора» та Новорічному 

концерті виступав Піддуклянський народний ансамбль («ПУЛЬС»), Пряшів. 

Гостем «Маланчиного вечора» у 2015 році Музично-вокальний гурт 

«Дришляк», а у 2016 році Народний розповідач Ондер з Кошиць; 

 В програмі різдвяних концертів гостями хору «Карпати» були такі 

колективи: 

11. Хор «Нахтігалхор» Карпато-німецької спілки; 

12. Жіночий хор Чеської спілки, Кошиці; 

13. Піддуклянський народний ансамбль («ПУЛЬС»), Пряшів; 

14. Співацько-драматичний гурток «Сердечко», Пряшів; 

15. Тріо «Тропар» зі Свидника – 2 рази; 

16. Жіноче тріо хору Чеської  спілки з Кошиць – 2 рази; 

17. Жіноче тріо з Ряшева; 

18. Фольклорний колектив Селянчик, Гельцманівці; 

19. Дитячий фольклорний колектив  Розмарінгшарй, Сеня. 

20. Фольклорний колектив  «Розмарінг», Сеня. 

 Наведена кількість колективів, які брали участь у вище згадуваних 

імпрезах, свідчить про чималу організаційну роботу та фінансову забезпеку 

побуту.     

 Необхідно згадати чималий матеріальний внесок до обладнання клубу РР 

СРУСР в Кошицях, а саме: покупка фіранків, покупка сукна і обтягнення стільців 

сукном (Анна Капан), кухонного «дресу» з умивальником, скрині для посуду та 

дальше обладнання. Спонсорами були: сімя Господарів, Личкових, Чабалових та 

Марія Побега та Марія Матис. З фінансовою дотацією пріматора, посередництво 

члена ПО № 4, Степана Чабали, було реалізовано виміну підлоги та монтаж нових 

люстрів.   

Окремі члени ПО ч. 4 активно працювали: 

- Довгович Олена – в Центральній Раді СРУСР в Пряшеві, в Президії та в Раді 

Регіональної ради СРУСР в Кошицях; 

- Личко Олена, Чабала Штефан, Бача Іван та Олена Куцер в Раді Регіональної 

Ради СРУСР в Кошицях.  

- Світлана Мартинюк, Олена Довгович активно працюювали з гуртком 

українознавства 

 Необхідно висловити щиру подяку Раді ПО 4 за добровільну роботу в усіх 

галузях діяльності, а саме: голові Олені Личко, заступнику голови та менеджеру 

хору Олені Довгович, членам Марії Побеговій, Світлані Мартинюк, Марії 

Матисовій, Оксані Господар, Марії Ганко, ревізійній комісії в складі: голова 

Йозефіна Гупцей члени Ярослав Господар та Штефан Чабала, але й Оксані та 

Ярославу Господарю за  допомогу при організуванні виступів хору «Карпати». 

 Треба висловити зокрема щиру подяку:  

- Всім членам, солістам та  конферансьєрам хору «Карпати», чоловічій групі 

«Поляна»;  

- окрема велика подяка належить членам-словакам хору, що активно 

допомагають «Карпатам» поширювати нашу пісенну й музичну культуру.  

- диригенту хору «Карпати», Левку Довговичу; 

- Ярославу Диргові – керівнику групи «Поляна» та акордеоністу хору; 

- корепетиторам й хормейстерам хору Світлані Мартинюк та Святославу 

Довговичу; 

- Оркестру «Музика Ювеналіс» і його диригенту Ігорю Довговичу 



- Святославу Довговичу треба подякувати за широко-спектральну пропагацію 

хору «Карпати», зокрема на Інтернетовій сторінці (www. karpaty-plast.sk), 

яка подає інформації двома мовами, на «вебсайті» «online.zakarpattya“, в 

газеті «Нове життя» і дальших масмедій.   

- Любі Кольовій, завідуючій відділенням для нацменшин Словацького 

телебачення та камераманам. Редакторам Словацького радіо Людмилі Гарянській, 

Віктору Гащаку та Сергію Ковачу. 

 

 І на самий кінець дякуємо всім присутнім, але й всім тим, які морально 

підтримують діяльність Українського хору «Карпати» та чоловічої співацької 

групи «Поляна» і приходять у великій кількості на концерти і виступи обох 

колективів.  

 

  

В Кошицях, 19. 06. 2016 року 

         Звіт спрацював 

         Левко Довгович 
 

  


