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ХІІ Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-
екологічний фестиваль «Біле озеро» пройшов з 26 по 29 
липня за підтримки Рівненської АЕС та ДП НАЕК 

«Енергоатом» 

Щороку на берегах Білого озера 

проходить Всеукраїнський 

молодіжний мистецький 

соціально-екологічний фестиваль. 

Цього року він пройшов уже 

дванадцятий раз та зібрав цілу 

плеяду молодих і талановитих 

музикантів, співаків, танцівників, 

митців, дизайнерів, народних 

умільців і соціальних педагогів з усієї 

України. Серед них – учасники  

популярних телешоу «Х-фактор», 

«Голос країни», «Наша пісня», 

відомі телеведучі, дипломанти 

всеукраїнських фестивалів. Іменитими гостями «Білого озера» стали народний 

артист України, художній керівник ансамблю «Кобза» Євген Коваленко та 

популярний молодіжний гурт «Антитіла».  



Фестиваль проходив впродовж 

чотирьох днів з 26 по 29 липня. 

Протягом усіх дванадцяти років його 

незмінними  організаторами є ДП НАЕК 

«Енергоатом», ВП «Рівненська АЕС», 

Фонд сприяння розвитку мистецтв, 

РКОЦ «Молодь України». Атомна 

електростанція забезпечила 

проживання учасників на РОК «Біле 

озеро», їх харчування, зв’язок з містом.  

На урочисту церемонію відкриття 

прибули почесні гості: почесний президент 

Фонду сприяння розвитку мистецтв 

Анатолій Толстоухов, заступник голови 

Рівненської ОДА Олексій Губанов, начальник 

відділу у справах сім’ї та молоді Рівненської 

ОДА  Михайло Волинець,   генеральний 

директор ВП РАЕС Павло Павлишин, віце-

президент Українського ядерного товариства 

Володимир Коровкін, голова Володимирецької райдержадміністрації Володимир 

Ткачук, голова Володимирецької райради Василь Ковенько, міський голова 

Кузнецовська Сергій Анощенко.  

У рамках фестивалю пройшла уже 

традиційна акція «Чисте довкілля». 

Організатори, артисти і звичайні 

відпочивальники, озброївшись 

целофановими кульками, збирали 

сміття, яке згодом обмінювали на 

екогроші. У фестивальному 

«Екомагазині» за цю валюту можна 

було придбати різноманітні сувеніри. 

Найактивнішими учасниками акції 

стали, звичайно ж, діти.  

Ще одна знакова для фестивалю акція – «Молодь за здоровий спосіб життя». 

Соціальні педагоги проводили роз’яснювальні бесіди про проблеми ВІЛ-СНІД, 

наркоманію та алкоголізм, розповсюджували тематичну літературу. Як говорить 

один з організаторів фестивалю, керівник РКОЦ «Молодь України» Сергій 

Козицький, ці проблеми є одними з найгостріших у суспільстві. Фестивальна 

атмосфера дозволяє говорити про них ненав’язливо і в результаті – досить 

ефективно вирішувати. 
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Традиційними стали і мистецькі майстер-класи. Таємницю виготовлення 

української ляльки-мотанки усім охочим повідала майстриня Марія Сичова з 

Київського інституту технології і дизайну. «Оберіг, зроблений власноруч, особливо 

цінний», - підкреслила майстриня.  

Молода мисткиня  Тетяна Токар з 

Київщини привезла на фестиваль свої аплікації 

з тканини, серед яких особливо вирізнялася 

розкішна сукня ручної роботи з 

жовтогарячими соняхами на блакитному тлі. 

Над цим витвором мистецтва Тетяна 

працювала майже два роки. А на фестивалі з 

радістю навчала своєму ремеслу і дітей, і 

дорослих.  

Цілу колекцію вишиванок та романтичних вечірніх суконь продемонструвала на 

«Білому озері» народна майстриня з Рівного Зоя Романова. Її роботами можна було 

не тільки помилуватися, а й приміряти і навіть придбати. Ціни немаленькі, але 

вишиванки того варті: уся вишивка виконана вручну, а фасони і кольори на будь-

який смак, та ще й унікальні. Як зізнається пані Зоя, у її доробку не знайдеш двох 

абсолютно однакових робіт.  

Уже другий рік поспіль участь у фестивалі «Біле озеро» бере паливна компанія 

«Росатома» «ТВЕЛ» (Росія). Цього року на Рівненщину на запрошення НАЕК 

«Енергоатом» приїхали представники молодіжних організацій різних підприємств 

компанії. Для усіх охочих вони провели інтелектуальні ігри та спортивні забави, а 

також показали художній фільм «Атомний Іван», знятий за підтримки 

підприємств ядерної галузі Росії. «Ваше Біле озеро чудове, а фестиваль – прекрасна 

нагода привернути увагу до проблем екології. Ми приїхали поділитися своїм досвідом 

у сфері проведення таких заходів та перейняти ваші найкращі традиції», - 

зізнаються Дарія Мовлян (ВАТ «Новосибірський завод хімконцентратів», 

м.Новосибірськ) та Олександр Дробот ( ВАТ «Машинобудівний завод», м. 

Електросталь). 

НАЕК «Енергоатом» та Рівненська АЕС не стоять осторонь проблем екології 

та збереження довкілля,  завжди намагаються підтримувати мистецькі акції та 

найкращі починання  творчої молоді. «Приємно бачити на фестивалі багато 

активної, небайдужої, талановитої молоді, яка переймається такими глобальними 

проблемами, як екологія, фізичне та моральне здоров’я суспільства, - зауважує 

генеральний директор РАЕС Павло Павлишин. – Це насправді чудово. У них є 

ентузіазм, бажання працювати і рухатися вперед. Тож хочу побажати цим 

молодим людям ніколи не зупинятися на досягнутому. Адже те, що вони зроблять 

сьогодні, обов’язково дасть свої плоди у майбутньому». 

Пропаганда здорового способу життя, збереження природи, любов до рідного 

краю, гімн мистецтву і красі знайшли своє відображення і в прекрасному гала-

концерті, яким завершився ХІІ Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-
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екологічний фестиваль «Біле озеро». З великої фестивальної сцени перед сотнями 

гостей та відпочивальників виступили талановиті молоді вокалісти Мар’яна 

Дружинець, Ольга Удовченко, Максим Ледін, Олександр Скудний, Анна-Марія, 

Костянтин Рябцев, гурти «Брат Кіндрат» та «Серце Дженіфер» Потішили місцеву 

публіку і кузнецовські артисти – представники Палацу культури Рівненської АЕС, 

які дали двогодинний концерт. А Дмитро Коток та учасники гуртка спортивно-

бального танцю «Адреналін» під керівництвом Олександра Бутніка виступили на 

гала-концерті.  

  

Фестиваль «Біле озеро» - подія небуденна і очікувана на теренах 

Володимиреччини. Крім того, це один з найстаріших фестивалів на території краю 

та єдиний мистецький соціально-екологічний. Тому усі організатори впевнені, що 
фестивалю і надалі бути.  
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Фоторепортаж з фестивалю 
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