


Микола Васильвич 
Прокопенко (1911-1996). 
Самбірський художник, 
й педагог, засновник 
дитячої художньої 
студії образотворчого 
мистецтва (1946), та 
першої в Україні дитячої 
картинної галереї (1982).
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Цього свята у Самборі чекають 
щороку. Діти вже звикли, що 
літо у них починається знаковою 
подією.
Сорок п’ятий раз у місті 
відбувається конкурс малюнку 
на асфальті. Мабуть, він вже 
є часткою генетичного коду 
самбірчан, тим, що відрізняє їх 
від решти світу, тим, що робить їх 
особливими.

Починалось все в далекому 
1970 році, коли Микола 
Васильович Прокопенко вирішив 
об’єднати дітей ідеєю, що 
творчість може не обмежуватись 
аркушем паперу і творити  
можна разом, пліч о пліч, 
де полотном є рідне місто, 
глядачами – близькі та батьки, а 
стінами є старовинні будівлі та 
самбірське небо. Так, з року в рік 
в Міжнародний День захисту дітей, 
ставало традицією зустрічатись 
всім на площі і проводити конкурс 
малюнку на асфальті.

Естафету перейняла Віра 
Тарасенко, вона продовжила 
задум Миколи Васильовича 
Прокопенка і дала змогу тодішнім 
учасникам конкурсу приводити 
вже своїх дітей, а часом і онуків 
на ексклюзивне самбірське свято. 
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Вважається, що кожні сім років на 
світ народжується нове покоління. 
Без сумнівів можна сказати, що 
в 2015 році свої малюнки на  
асфальті нам буде демонструвати 
вже сьоме покоління самбірчан.

Кожного року до проведення 
цього свята долучаються люди, які 
безпосередньо вже не змагаються за 
медалі і подарунки (не та вікова категорія, 
знаєте), але своєю підтримкою  
дають можливість організатору та 
душі конкурсу малюнку на асфальті 
Вірі Тарасенко винагородити  
кожного учасника солодощами та 
приємними несподіванками.

Коли в 1970 році проводився 
перший конкурс малюнку 
на асфальті, ніхто і не уявляв, 
що сьогодні ми будемо його 
учасниками. Так само ніхто не 
уявляв, що він стане часткою коду 
самоіндетифікації самбірчан,  
а його гасло “Хай завжди 
буде сонце!” набуде такого  
особливого змісту в наш  
знаменитий державотворчий 
момент. З вірою у кожного та 
в нашу Україну, з пам’яттю про 
минуле в серці, сьогодні ми 
вшановуємо свято нашому  
майбутньому – нашим дітям.
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ЩОРІЧНИЙ
ДИТЯЧИЙ
КОНКУРС

МАЛЮНКА
НА АСФАЛЬТІ

альбом

Всі, хто долучився до створення цього альбому: 

Друк ТзОВ «Друк Захід»
м. Львів, пл. Данила Галицького 6/2,  

тел.: (032) 297 53 61

Дякуємо Вам!

Віра
Ігор

Даниїл
Євген
Леся

Максим
Петро
Павло

Ігор
Роман

Юлія
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Микола

Тарасенко
Прокопенко
Прокопенко
Безніско
Безніско
Гак
Павлик
Дідич
Маркусь
Варшавський
Коштовська
Склярська
Івануц


