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Шановний Володимире Миколайовичу!
Указом Президента України від 11 квітня 2012 року № 257/2012 оголошено в
Україні 2014 рік Роком Тараса Шевченка.
З метою гідного відзначення у 2014 році 200-річного ювілею видатного сина
українського народу Тараса Григоровича Шевченка пунктом 4 цього Указу
поставлено обласним адміністраціям доопрацювати регіональні плани
заходів із підготовки та відзначення ювілейної дати від дня його народження,
передбачивши, зокрема, проведення ремонтних і реставраційних робіт, робіт
із благоустрою і впорядкування об’єктів, пов’язаних з ім'ям Тараса
Шевченка.
Наше підприємство постійно допомагає Шевченківській Святині у Ніжині –
Свято-Преображенській церкві, що розташована впритул до основної
магiстралi мiста вул. Московської – так званого останнього шляху Кобзаря.
Подія 1861 р. перетворила цю церкву на духовну святиню усього свідомого
українства. Адже саме на подвір'ї цього храму 17 травня 1861 р. зупинялась
похоронна процесія під час перевезення тіла Т.Г. Шевченка по дорозi з
Петербурга до Канева і відбулася панахида.
Наше
підприємство
заснувало
Благодійний
фонд
"Ніжен"
(www.nizhen.syaivo.com), серед головних завдань якого є відновлення СвятоПреображенського храму. Останніми роками вдалося поставити риштування
довкола храму, здійснили встановлення гранітного хреста та замінили
табличку на пам'ятному знаку; монтаж вікон, дверей; влаштування ґанку;
демонтаж, встановлення, фарбування огорожі; ремонт штукатурки всередині;
вивезення будівельних відходів і сміття тощо.

Користуючись нагодою, хотіли б зробити черговий суттєвий внесок для
втілення обласних заходів – ми готові перерахувати 500 тисяч гривень на
благоустрій та впорядкування Шевченківської Святині в Ніжині.
Вільні кошти з цією метою на даний час знаходяться у невідшкодованому
ПДВ нашому підприємству ще з кінця 2010 року. Загальна заборгованість
складає 2 959 486 грн.
У разі отримання нами коштів до кінця цього місяця, вказану частину
перерахуємо на благоустрій занедбаної території навколо храму.
У разі Вашої зацікавленості готові обговорити цю справу під час особистого
прийому 18 травня, про що просимо нам повідомити.

З повагою,

М.П.Шкурко,
генеральний директор.

