
14 DІЛОВЕ МІСТО   29.11.2012р. ЛЮДИ І ЇХ СПРАВИ

Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий це той, хто часто використовує слово «завтра». (Роберт Кійосакі)

І хоча, можливо, пересічному кам’янчанину ім’я Михай-
ла Михайловича знайоме не дуже добре, його справи ві-
домі абсолютно всім. Руками Михайла Савенка зведена чи 
не найвідоміша серед сучасних окрас міста – міст «Стрімка 
лань». Саме тут і застигла пам’ять про талановитого міс-
тобудівника. Саме сюди після смерті батька приїздить і 
його син Дмитро Михайлович, який не припиняє пошуки 
родинних коренів батька навіть тепер. Кам’янець для Дми-
тра Савенка не лише місто, де він народився, - це місто, де 
зустрілись та покохали одне одного його батьки, це місто, 
приїзд до якого був першим раннім спогадом воєнного ди-
тинства Михайла Михайловича, який усе життя ні на мить 
не припиняв пошуків хоч найменшої ниточки, що врешті 
привела б його до рідних.

Надію знайти початок власного роду не полишає і син 
Михайла Савенка – Дмитро. Разом із ХОО «Меморіал» ім. 
Василя Стуса він організував спеціальну пошукову гру-
пу, яка роками по крихтах збирала будь-яку інформацію, 
відому про маленького хлопчика Михайла, якого влітку 
1941-го року привезли військовим потягом до Кам’янця-
Подільського, а згодом поселили у дитячому будинку села 
Лісоводи Городоцького району.  Після візиту до рідних 
для батька Лісоводів, Дмитро Савенко став тут постійним 
гостем, адже почав опікуватись сільською школою. У січні 
2012 р. сільська громада присвоїла своєму меценату зван-
ня «Почесний громадянин села Лісоводи».

Не зміг бізнесмен бути байдужим і до дітей-сиріт 
Кам’янця-Подільського. Кожен візит Дмитра Савенка до 
рідного міста не проходив без подарунків для маленьких 
вихованців школи-інтернату №2 та ДНЗ №17 «Світлячок» 
для дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, на 
місці яких волею долі колись опинився його батько. 

Саме ці малюки і стали учасниками концерту, який з на-
годи заснування благодійного фонду влаштували меценату 
вдячні педагоги Кам’янця-Подільського та Лісоводів. Аби 
подякувати Дмитру Савенку за постійну підтримку благо-

дійних проектів міста на урочистості завітали і представни-
ки міської влади. Мер міста Михайла Сімашкевич не лише 
словами привітав благодійника із початком нової справи, 
але нагородив Дмитра Михайловича почесною відзнакою 
міського голови «За заслуги перед міською громадою». 
Адже той не раз долучався до благодійних ініціатив та 
проектів міста. Почесною грамотою виконавчого комітету 
міської ради за благодійну діяльність також нагородили Іс-
аєнка Сергія – члена ХОО «Меморіал» ім. Василя Стуса. 

«Я обіцяю вам, що наші кроки будуть дієвими та на-
правленими на те, аби наші діти були щасливими. Я хотів 
би, аби благодійний фонд ніс енергетику мого батька та 
об’єднував сили благодійників. Ми прагнемо будувати мос-
ти між людьми та з’єднувати їх серця у спільній справі, 
так само як колись міст, збудований руками мого батька, 
з’єднав два береги смотрицького каньйону», - додав розчу-
лений привітаннями Дмитро Савенко.

Яна Ільчишена

« М І С Т »  Д О  С Е Р Ц Я  Б Л А Г О Д І Й Н И К І В 
У дітей Хмельниччини з’явився новий опікун – благодійний фонд імені Михайла Савенка. Його 

презентація відбулась 23 листопада у залі коледжу ПДАТУ. Засновником фонду виступив 
київський підприємець родом із Кам’янця Дмитро САВЕНКО. На урочистостях з нагоди 
заснування структури Дмитро Михайлович особисто представив кам’янчанам благодійний 
фонд імені свого батька Михайла Савенка під символічної назвою «МіСт».


