
ДОДАТОК З

Біографічна довідка

уповноваженого представника ВГО Товариство «Знання» України в м. Покровськ 
для участі в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради

31 травня 1951р. н.
Освіта -  вища 
Громадянин України
Володіє українською, німецькою, фарсі-кабулі, російською мовами

Народився в м. Красноармійську (нині Покровськ) Донецької обл.
Закінчив Донецький національний державний університет.
З 1977 року до сьогоднішнього дня працює в Донецькому національному технічному 

університеті.
Ст. викладач кафедри мовної підготовки.
Викладає українську мову за професійним спрямуванням, культуру мовлення та 

ділову українську мову для студентів.
Має понад 40 наукових публікацій і навчально-матеріалів.

Нагороджено;
Орденом Богдана Хмельницького III ст., 2004 р.
Почесною грамотою Покровської міської ради, 2018 р.,
Почесною грамотою і пам’ятною медаллю 
ВГО Товариство «Знання» України (м. Київ), 2018 
Подякою Покровської міської ради, 2020 р.

Член президії ВГО Товариство «Знання» України 
Член Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА),
Національної спілки журналістів України (НСЖУ)
Брав участь у громадському житті м. Донецька, а з 2014 -  м. Покровська 
(Красноармійська).
Більш детальна інформація міститься на сайті https://wiki.donntu.edu.ua/view 

Контактна інформація: тел.: 099 729 09 63, 
e-mail: volodvmvr.altukhov@donntu.edu.ua

Алтухова Володимира Миколайовича

В.М. Алтухов
10 дютого 2021р.
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ДОДАТОК 6

М О Т  И НАЦІЙ У IIII л и с т

Алтухова Володимира Миколайовича, 
уповноваженого представника 

Товариства «Знання» України в м. Покровськ

ВГО Товариство "Знання" України, членом якої я є (член президії), 

створена з метою поширення наукової та науково-популярної інформації, 

популяризація науки, освіти, питань прогресу країни та особистості; сприяння 

духовному, політичному, соціально-економічному розвиткові України, 

зміцненню держави, патріотичному вихованню населення, підвищення 

національної самосвідомості українського народу, розвитку згуртованості та 

громадської активності громадян України; покращенню взаєморозуміння між 

людьми та народами; підвищенню престижу знань, освіти та самоосвіти.

У разі обрання до складу громадської ради при виконкомі Покровської 

міської ради, планую продовжити передусім культурно-просвітницьку роботу, 

підвищення рівня національної свідомості шкільної, робітничої та 

студентської молоді; забезпечення інформаційної безпеки громадянина і 

держави; найперше -  домогтися справжньої, реальної українізації 

м. Покровська, а не «паперової»; утвердження української мови, зокрема, 

(врешті-решт!) -  прийняття й затвердження депутатами Покровської міської 

ради «Стратегії відродження, утвердження і популяризації постійного 

вживання української мови у м. Покровську», запропонованої ще на початку 

2018 року.

10.02.2021

В.М. Алтухов



ДОДАТОК 4

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності ВГО Товариство «Знання» України в м. Покровську

1. Назва: ВГО Товариство «Знання»України; 2. Скорочена назва: Товариство «Знання».
2. Дані про легалізацію'. Довіреність ВГО Товариства «Знання» України про уповноваження 

представляти інтереси Товариства в усіх установах, громадських організаціях, органах 
державної влади, Статут ВГО Товариство «Знання»України (додаються).

3. Адреса, контакти: 03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3
тел. (044) 226-26-48, e-mail: pravl@,znannya.org.ua; адреса, контакти уповноваженого 
представника ВГО Товариства «Знання» України: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2; тел..: 
099729096, e-mail: volodymyr.altukhov@donntu.edu.ua

4. Мета та напрямки діяльності: Культурна, просвітницька, освітня та наукова діяльність; 
національно-патріотичне виховання; підвищення рівня національної свідомості шкільної, 
робітничої та студентської молоді; збереження традицій та запровадження новітніх технологій у 
сфері просвітництва; забезпечення інформаційної безпеки громадянина і держави; утвердження 
української мови.
5. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти:

Прочитано патріотичні лекції і здійснено патріотичні рейди за тематикою «Соборність 
землі рідної і народу -  одвічно в серці й помислах», «Тріумф і трагедія гетьмана Мазепи», 
«Муравський шлях -  козацький шлях», «Великі українці» (С.Бандера, А.Лупиніс, О.Теліга, 
Д.Шумук тощо); організовано і проведено День української мови і писемності, організовано і 
проведено заходи щодо відзначення Дня рідної мови в ДонНТУ ( флешмоб, конкурс на краще 
виконання віршів про рідну мову, на кращий твір-роздум «Скільки української мови, стільки й 
української території» тощо); взяли участь у проведенні й написанні Диктанту національної 
єдності в ДонНТУ; організовано і проведено заходи щодо відзначення Дня рідної мови в 
ДонНТУ (флешмоб, конкурс на краще виконання віршів про рідну мову, на кращий твір-роздум 
«Скільки української мови, стільки й української території» тощо); передано літературу 
видавництва "Знання" до бібліотек м. Покровськ; організовано і проведено вечори пам’яті 
присвячених видатному українському дисиденту, батькові УНА-УНСО Анатолію Лупиносу; 
Першого січня 2019, 2020 рр. спільно з Українською миротворчою школою і патріотично 
молоддю організовували і проводили у Покровську мітинг, присвячений Дню народження 
Степана Бандери; Вимагали від виконкомому Покровської міськради прискорення реконструкції 
та ремонтів ключових об’єктів відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини, 
відділу освіти м. Покровськ, таких як: стадіон, парк «Ювілейний», музична школа, окремі школи, 
дитячі садки тощо.

Опубліковано матеріали про видатних особистостей, пов’язаних із нашим краєм.: 
АЛЬМАНАХ СТЕП/STEP. НЕСКОРЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС. Випуск 2. -  Львів: Левада; Дружківка: 

ГО «Товариство Олекси Тихого», 2019.- 178 с.
Алтухов В. Ж  ДАНИЛО ШУМУК ОБ’ЄДНАВ СХІД І ЗАХІД УКРАЇНИ................ С.,.27
Алтухов В. АНАТОЛІЙ ЛУПИНІС -  БУДІВНИЧИЙ СУВЕРЕННОЇ СОБОРНОЇ 
УКРАЇНИ............................................................................................................................ «....36

Член президії, уповноважений представник 
ВГО Товариство «Знання» України в 
м. Покровськ

В.М. Алтухов

mailto:volodymyr.altukhov@donntu.edu.ua

