
Багато львів’ян та гостей міста 
прийшли до Національного акаде-
мічного українського драматичного 
театру імені Марії Заньковецької, 
де 14 грудня працював благодійний 
ярмарок, який за ініціативи Гене-
рального консула Польщі у Львові 
Ярослава Дрозда та його дружини 
Беати Дрозд уже вдруге проводить-
ся Дипломатичним клубом Львова з 
метою збору коштів для Благодійно-
го фонду «Даймо надію», що опіку-
ється важкохворими дітьми.
Цього року експонентами ярмарку 

стали члени Дипломатичного клубу 
Львова – генеральні консульства 
Польщі, Чехії та Росії, а також пред-
ставництво Міністерства закордон-
них справ України у Львові, почесні 
консульства Австрії, Франції, Бель-
гії, Голландії, Угорщини, Латвії, Лит-
ви, Болгарії, Білорусі, Казахстану, 
Мексики, Бразилії, що працюють на 
території Західної України, обласні 
та міські органи влади й місцевого 
самоврядування Львівщини, вітчиз-
няні та іноземні бізнесові структури, 
фінансові установи, громадські та 
релігійні організації, культурно-мис-
тецькі товариства. Участь у заході 
брали і представники Закарпатської 
торгово-промислової палати (прези-
дент Отто Ковчар) та Закарпатького 
товариства чеської культури (спів-
голова Тетяна Сергієнко).
Організатори і партнери проекту 

на тридцяти стендах виставили у 
вітальній залі театру найрізнома-
нітніші товари і сувеніри з яскравим 
національним колоритом, які охоче 
купували чисельні відвідувачі. Тут 
розігрувалася доброчинна лотерея, 
проходив благодійний аукціон, на 
якому продавалися художньо-мис-
тецькі витвори, реалізовувалися 
туристичні путівки на відпочинок 
в Україні, Польщі та Канарах. Ціка-
вою виявилася і культурна програ-
ма за участю духового оркестру з 
польської Журавиці, самодіяльних 
художніх колективів львівських на-
вчальних закладів.
На підсумковій прес-конференції, 

що відбулася 19 грудня в Генераль-
ному консульстві Республіки Поль-
ща у Львові, було оприлюднено 
інформацію про зібрані під час бла-
годійної акції кошти. Представникам 
дипломатичного корпусу вдалося зі-
брати понад 170 тисяч гривень, які 
вже перераховані на банківський ра-
хунок Благодійної організації «Дай-
мо надію». Відповідний сертифікат 
завірений Дмитром Крепаком – го-
ловою правління ПАТ «Кредобанк», 
який уже другий рік поспіль надає 
фінансову підтримку проведенню 
ярмарку, виступає його співоргані-
затором та учасником.
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