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Інформація про результати діяльності ВГО «Спілка християнських письменників України»      
протягом 2018-2019 років 

 
 
Назва ІГС: Всеукраїнська громадська організація «Спілка християнських письменників України 
 

Скорочена назва ІГС: ВГО «СХПУ» 
 

Дані про легалізацію ІГС: ВГО «Спілка християнських письменників України» була зареєстрована 
Міністерством юстиції України 24 грудня 2010 року за № 3485 
 

Адреса, контакти: 03040, м. Київ, вул. М.Стельмаха, б.7/2, кв.7; тел. 067-107-26-74, 050-418-51-05; 
е-mail: spilka_chpu@ukr.net 
 

Діяльність протягом 2018-2019 років. 
Кінофестиваль «Світло», літературні фестивалі, вечори поезії, арт-виставки, круглі столи на суспільно-
політичні теми, започаткування нового онлайн каналу «Єдність TV», проведення бесід, лекцій з людьми 
різного віку та інші заходи ВГО «СХПУ» у 2018-2019 роках були спрямовані на підняття рівня культури, 
моралі, духовності в суспільстві. 
 
Кінофестиваль «Світло» 
У 2018 році у кінотеатрі «Кінопанорама» пройшов V Міжнародний кінофестиваль «Світло», 
започаткований ВГО «СХПУ» у вересні 2013 року який зібрав творців світлого кіно як з України, так і з 
закордону. Кінофестиваль «Світло», що проходить щорічно має на меті пропагувати в Україні моральне 
кіно на противагу тому насильству та відвертій вульгарності, що демонструються сьогодні на екранах 
телевізорів та у кінотеатрах. 
До того ж, його метою є об'єднання творчих людей, що люблять та створюють «добрий» кінопродукт. 
Спектр фільмів-учасників різноманітний: повнометражні, короткометражні документальні та ігрові 
роботи, фільми для дітей, соціальні ролики та музичні кліпи. Члени жюрі кінофестивалю - почесні 
особистості у сфері кіно, народні артисти, лауреати Шевченківської премії, володарі багатьох нагород 
(серед них Віктор Шкурін, Леонід Мужук, Дмитро Ступка, Сніжана Єгорова та ін.). 
 
 
Проект «Світле кіно мандрує містом» 
Кінофестиваль «Світло» поклав початок проекту «Світле кіно мандрує містом». У 2018-2019 роках в рамках 
зазначеного проекту надихаючі роботи режисерів-переможців та призерів Міжнародного кінофестивалю 
«Світло» з зацікавленностю переглянули тисячі глядачів різного віку в різних закладах культури м. Києва. 
 
Проект «Світле кіно мандрує країною» 
Кінофестиваль «Світло» поклав початок проекту «Світле кіно мандрує країною». 27 травня 2018 року в 
рамках зазначеного проекту фільми Міжнародного кінофестивалю «Світло» були представлені глядачам 
м. Одеса, а в вересні 2018 року глядачам міста Харкова. 
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Всеукраїнський поетичний конкурс-фестиваль Якова Бузинного 
30-31 травня 2018 року у Львові пройшов заснований ВГО «СХПУ» 3 Всеукраїнський поетичний конкурс-
фестиваль Якова Бузинного. На конкурс до Стрия з’їхалися фіналісти відбіркових турів місцевих осередків 
ВГО «СХПУ» у 3 номінаціях: «вірші для дітей», «вірші для дорослих» та «мала проза». До складу журі 
увійшли: виконавець, композитор, автор більше ніж 1000 текстів Михайло Золотуха; Голова сектору 
молоді та спорту Стрийської райдержадміністрації Марія Бардин та інші. 
На конкурсі, що проходить щорічно звучали твори на важливі і актуальні теми для нашого суспільства. 
 

Безкоштовні просвітницькі виставки та благодійні аукціони живопису 

У 2018 році в Національному музеї «Київська картинна галерея» СХПУ була проведена виставка живопису 
сучасних українських художників Костянтина та Світлани Шаповалових, присвячена пам’яті відомого 
живописця періоду соцарт Матвія Когана-Шаца (1911-1989). 

З 23 квітня по 6 травня 2018 року у Київській міській державній адміністрації СХПУ було проведено 
виставку картин відомих українських художників «Київські мотиви». 

З 2 до 17 листопада 2018 року у Національному музеї літератури України пройшла художня виставка 
«Збережем народне надбання». Її експозиція складалася з картин відомих сучасних українських 
художників та художників радянського періоду, що знаходяться в приватних колекціях киян. 

З 2 по 21 квітня 2019 року в Національному музеї літератури України відбулася виставка картин пам'яті 
видатного українського живописця радянського періоду Матвія Борисовича Когана-Шаца. 

28 березня 2019 року стартував новий всеукраїнський проект – виставка художніх робіт «Кримська сюїта», 
відомих київських художників, членів Міжнародної професійної спілки художників Костянтина та Світлани 
Шаповалових, яка налічує більше 60 робіт з видами гірського, морського Криму. 

Виставка має естетичне, просвітницьке та патріотичне значення, своїми творами митці нагадують про 
півострів та стверджують, що він належить Україні. 

На даний час виставка проходить в Чернігівському обласному художньому музеї. В літку 2019 року 
помандрує до Черкаського та Вінницького обласних художніх музеїв. 

Займаючись громадською діяльністю Спілка християнських письменників України проводить аналіз 
законодавства та вносить свої пропозиції щодо законів та нормативних документів у сфері культури. 

 

 

Голова 
Спілки християнських 
письменників України 

  

Костянтин Шаповалов 
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