
«Від Різдва до Різдва»: 

підтримуємо українські традиції меценатства та благодійності 

 

Вже десятки років дружний колектив студентів та викладачів 

ДВНЗ ПДАБА, профспілкова організація та студентська рада, за підтримки 

ректорату, опікується дітками Котовської спеціальної школи, проводячи 

благочинні акції та збираючи кошти на подарунки до Дня святого Миколая 

та до Міжнародного Дня захисту дітей. Ось і в цьому році делегація академії 

завітала до спеціальної школи в Котовці не з порожніми руками. Із собою 

привезли солодкі подарунки, олівці, фарби, альбоми для малювання. А ще – 

велику телевізійну панель, яка потрібна для навчання і розваг маленьких 

вихованців у святкові і вихідні дні. Від радісних посмішок дітей тепліше 

ставало не лише на душі, а й навкруги, попри зимову стужу. Та й взагалі, 

тепло і любов до дітлахів, якими наповнена атмосфера будинку, відчувається 

вже з порогу закладу. 

Уся історія створення цього закладу, який знаходиться у мальовничому 

куточку Приорілля та вражає своєю красою у будь-яку пору року, така ж 

надзвичайно цікава, як і його сьогодення. КЗО «Котовська спеціальна школа» 

Дніпропетровської обласної ради розташована на території колишнього 

маєтку Г. П. Алексєєва – останнього з сімейства великих землевласників 

нашого краю Алексєєвих. Котовка була подарована Катериною ІІ після 

ліквідації Запорозької Січі полковнику Л. С. Алексєєву, як «рангова дача» 

разом із земельними угіддями. Саме потомок полковника Л. С. Алексєєва, 

Георгій Петрович – почесний громадянин Катеринослава та Новомосковська, 

побудував в Котовці розкішний маєток та церкву. Він був почесним 

наглядачем і попечителем шкіл, гімназій, притулків для дітей. Багато грошей 

жертвував на влаштування громадської бібліотеки, придбання книг для 

навчальних закладів, на організацію притулку для підкинутих дітей. Капітал 

«імені Алексєєва Г. П.» зберігався в міському громадському банку і 

використовувався на доброчинні цілі. Котовка була своєрідним культурним 

центром, де збиралося обране товариство та обговорювало різні освітні, 

мистецькі та благодійницькі проекти. На думку істориків, за своїм впливом 

на культурну ситуацію на Катеринославщині Котовка нагадувала маєток 

В. В. Тарнавського в Качанівці (нині у Чернігівській області). 

Георгій Петрович Алексєєв був відомий не тільки своєю громадською і 

доброчинною діяльністю, але й відомим колекціонером. За довгі роки життя 

він зібрав величезний архівний, книжковий і речовий матеріал, який став 

свого роду приватним музеєм і бібліотекою. Половецькі кам’яні статуї 

прикрашали паркові алеї його садиби. У будинку відвідувачів зачаровували 



порцеляна, скло, килими, зброя, картини, книги. Особливо цінними для 

нашого краю були предмети унікальної колекції запорозької старовини, у 

захваті від якої був Д. І. Яворницький, із яким Г. П. Алексєєв підтримував 

дружні стосунки близько 40 років.  

Ось у цьому приміщенні маєтку – історичному, «намоленому» на 

благодійні справи, місці і була створена Котовська школа-інтернат У роки 

радянської влади там знаходився райком партії і лише у 1959 році це 

приміщення було віддане дітям-сиротам, добудоване у 1973 році.  

Мабуть, та доброчинна діяльність нашого видатного земляка, яка 

зароджувались в цьому місці й пустила міцне коріння меценатства та благо 

чинності у родоводі цього дитячого закладу, впливає на атмосферу 

Котовської спеціальної школи і сьогодні, робить її надзвичайним місцем, 

куди хочеться приїздити знову і знову. Тут панує справжня, родинна 

атмосфера любові, доброти, взаємоповаги. Колектив викладачів, педагогів, 

співробітників цього дитячого будинку та їх вихованців – це чудова родина 

творчих, талановитих, небайдужих людей. Творчі роботи, які дітки 

виготовляють разом з викладачами, вражають своєю яскравістю та 

неординарністю. А ще, ці надзвичайні, привітні, усміхнені діти, яких 

виховують в атмосфері любові та творчості, завжди з нетерпінням чекають на 

гостей та готують для них чудові різдвяно-новорічні вистави та концерти, 

дарують усім присутнім часточку своєї душі! А колектив Академії цього 

зимового, холодного дня передав діткам частинку своєї душі! 

Як творити добро? Творити добро – це просто! Щоб зробити щось 

хороше для інших людей – потрібно лише бажання та добре серце! 

Приєднуйся до дружньої команди студентів та викладачів академії! 

Живи у світі, де панує добро! 
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