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Ж И Т Т Я  Я К  П І С Н Я …
8 березня в нашому місті відбулося  

важливе мистецьке дійство. У його 
осередді - чудовий колектив - народ-
ний самодіяльний хор української піс-
ні «Явір», а на вершині - самодостат-
ня особистість, велична постать, 
митець від Бога, почесний громадя-
нин нашого міста О.П. Корнієнко. За 
його водою збігло сім десятків літ. Це 
- небагато. Для історії - це дещиця. 
Але ця людина  вписала у культур-
ний простір, в українську духовність 
таку яскраву, таку самобутню, 
таку неповторну картину, яка при-
ваблює навіть найчерствіших, на-
віть тих, хто стоїть осторонь пісні 
та мистецтва взагалі. Він нікого не 
полишає байдужим.

Олексію Павловичу випала довга твор-
ча доля та життя, зіткане з радісних і сум-
них подій. Він народився 8 березня 1946 
року в селі Кононівка Лубенського району 
в сім’ї колгоспників. З дитинства всмокту-
вав в себе любов до української народної 
пісні: довгими тужливими вечорами в хаті 
лунав спів. Це батько Олексія Павлови-
ча піснею розповідав про тяжке життя та 
нелегку долю. Після закінчення сільської 
школи в 1964 році Олексій Корнієнко 
влаштовується слюсарем  на Лубенський 
завод ефективної кераміки, поєднуючи 
тяжку працю з роботою в рідній школі. 
Оскільки хлопець гарно співав, а в школі 
не було вчителя музики, йому запропону-
вали цю посаду. Саме з цього часу долю та-
лановитого хлопця було вирішено. В 1966 
році Олексій вступає до Гадяцького учи-
лища культури ім.І.П.Котляревського. По 
закінченню навчального закладу Олексія  
Корнієнка направляють  до Диканського 
районного будинку  культури на посаду 
методиста з художньої самодіяльності. А 
через деякий час він стає директором цьо-
го закладу культури. В 1971 році Олексій 

Павлович переїжджає до Семенівки і вла-
штовується на посаду директора будинку 
культури Веселоподільського цукрового 
заводу. Через чотири роки за направлен-
ням обласного комітету працівників хар-
чової промисловості він був переведений 
на посаду художнього керівника до будин-
ку культури Лохвицького цукрового заво-
ду. У 1980 році Олексій Павлович починає 

керувати хором. Цього ж року колектив 
отримує назву «Явір», виконавши пісню 
«Явір і яворина», що стала візиткою хору. 
А в 1993році  Олексій Павлович стає ди-
ректором будинку культури.  Закладені 
традиції  продовжує і сьогодні  керівник  
«Явору». Він відкрив нову епоху в житті 
хору, талановито  добираючи та обробля-
ючи для свого колективу українські пісні. 
За цей час хоровий колектив став окрасою 
і гордістю  нашого міста та району, діа-
мантом нашої хорової культури, що про-
тягом багатьох років несе у широкий світ 
пісню-сповідь, пісню-думу, пісню-душу.  
Свій яскравий талант  Олексій Павлович 
присвятив рідній народній пісні, вивів її з 
глибин на сцену, зберігши і традиції, і са-
мобутню манеру виконання.

Добираючи талановитих черонозавод-

чан,  Олексій Павлович звертав увагу на те, 
щоб кожний з них був справжнім носієм 
співочих традицій свого краю. Надзви-
чайна природна музикальність  Олексія 
Павловича допомагає віднайти в звучан-
ні хорових вертикалей осібне внутрішнє 
емоційне наповнення: його акорди, по-
особливому м’які й оксамитові, пронизані 
народними підголосками, випромінюють 

неповторне внутрішнє світло і зачарову-
ють красою.  Завдяки своєрідному звуко-
вому почерку хор упізнають лише за од-
нією проспіваною фразою. На кожному 
концерті  хор натхненно співає пісні свого 
народу й обов'язково мовою оригіналу, що 
завжди особливо підкорювало слухачів.

Сьогодні хор під орудою Маестро тво-
рить дивовижне плетиво гармоній, в'є 
золоту ниточку краси сонячних мелодій, 
перетворюючи мистецтво співу на джере-
ло радості і насолоди. Особливе місце в 
репертуарі колективу займають обробки 
народних пісень. Причому кожна пройшла 
своєрідне випробування на художню до-
сконалість у першокласному виконан-
ні. І хоч пісні наші такі прості, зрозумілі, 
такі емоційно відверті й задушевні, шлях 
до глибинного розкриття цих художніх 

скарбів зовсім не легкий. Адже до вико-
нання кожної пісні треба підібрати свій 
ключ, у кожній відчути жанрові та сти-
льові особливості, а головне — заспівати 
так, щоб зворушити, схвилювати публі-
ку, примусити відгукнутися найпотаєм-
ніші струни людського серця. Зачаровує, 
найпотаємніших струн серця торкається 
кришталево-дзвінка, задушевна, п’янка і 
ніжна українська пісня. В ній живе душа 
нашого народу. Вона і в радості, і в смут-
ку дає вихід почуттям, лине непереборною 
хвилею, її міць і велич перевертають світ, 
оновлюючи його. Це відчуваєш, слухаючи  
народний хор «Явір».

Усе, що виношує і показує колектив  
— то відблиски творчої енергії землі з ти-
сячолітньою народною культурою, висо-
кістю її людського духу. Несучи у світ це 
живодайне мистецтво, аматори сцени  не 
тільки пропагують нашу державу, вони 
щораз нагадують передусім нам, тим, хто 
живе в Україні, що володіємо ми унікаль-
ним культурним скарбом, який необхід-
но дбайливо оберігати, бо за ним — наше 
життя, нетлінна спадщина, до якої долу-
чаються покоління за поколіннями. Само-
бутність та високохудожність виконання, 
настроєвість, музикальність і гнучкість 
фразування, дивовижне розмаїття голосів, 
поєднання емоційності та стриманості, 
душевної відкритості та доброзичливого 
гумору, чистоти й безпосередності — ось 
чим зачарував та прихилив серця сотень 
шанувальників пісні хор «Явір». Хор спі-
ває мов одна щедра, багата, вразлива душа.
Загадка «Явору» не тільки в красивих го-
лосах, майстерно скомпонованому репер-
туарі, у природженому музичному смаку 
Маестро, у глибинному відчутті твору  й 
умінні його передавати так, як ніхто, - це 
магія музики й слова, пропущених через 
серце митця і його вихованців, а тому на-
стільки щирих, що породжують особливу 
ауру в залі, яку не можливо забути.

Проте немає нічого дорожчого для Мае-
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стро, як любов і вдячність шанувальників. 
На моє запитання : «Який подарунок хотів 
би отримати Маестро до свого ювілею?», 
Олексій Павлович відповів: «Найбільша 
винагорода для мене – це відчуття того, 
що моя праця потрібна людям, коли бачу 
на їхніх обличчях утіху, радість чи сльози 
розчулення – ось тоді розумію, що живу на 
світі недаремно, що роблю його кращим, 
добрішим, а людей – милосерднішими. Це 

для мене найбільша нагорода, а найбіль-
ший дарунок Долі – це можливість тво-
рити, працювати з моїм улюбленим хором 
«Явір», нести людям велику силу й красу 
народного мистецтва, надихати на добрі 
справи».

І ми засвідчуємо насамкінцевий резуль-
тат: наш Маестро, наш дорогий Олексій 
Павлович Корнієнко – це митець, митець, 
перед яким схиляються всі: його рідна Лу-
бенщина, його любе Червонозаводське. І 
я думаю, що ми всі попросимо, вимолимо 

Олексію Павловичу предовгого творчого 
многоліття!

Спеклась трава під сонцем запаль-
ним,
Потріскалася зморена земля.
Сповитий вітром на стерні полів
До неньки посміхнулось немовля.
Його купали в зіллі запашнім,
На крилах пісня рідна колихала.
Під батьківський ритмічний пере-

дзвін
Природа хором із хлоп’ям співала.
Здіймає, стогне, щастям струме-
нить…
У «Яворі» вся вдача пращурів вирує.
Маестро над буденним височить,
Не хором, а життями диригує!

Н.МІРОШНИК
педагог, художній керівник МБК №1

Д О К У М Е Н Т И

Про затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати  транспортного податку, як складової податку 

на майно

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.12.4 ст.12, ст. 267 Податкового Кодексу 
України, у зв’язку зі вступом в дію Закону України  «Про внесен-
ня змін  до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016році» від 24.12.2015 року та з метою зміцнен-
ня матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а 
також сприяння соціально-економічного розвитку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення сесії міської 
ради 6 скликання  від 28.01.2015 року за № 5 «Про затвердження 
Положення про порядок нарахування та сплати транспортного 
податку, як складової податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник» та на сайті Червонозаводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 лютого 2016 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ    

Про направлення вільних лишків та співфінансування  
проектів регіонального розвитку

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: 1. Здійснити міжбюджетний трансферт з місь-
кого бюджету до районного бюджету у сумі 600 000 грн. за раху-
нок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом 
на 01.01.2016 р.,  для забезпечення співфінансування проекту, 
реалізація якого передбачається у 2016 році за рахунок держав-
ного фонду регіонального розвитку («Будівництво  ЗОШ I- III  
ступенів  №1 в м. Червонозаводське Лохвицького району Пол-
тавської області»).

2. Рішення ради від 13.01.2016р. за №1 – скасувати.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 лютого 2016 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

РІШЕННЯ РАДИ   

Про направлення вільних лишків

Керуючись  пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 7  статті 78 
Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Направити вільний залишок бюджетних ко-
штів, що утворився станом на 01.01.2016 року в сумі 50 000 грн., 
по загальному фонду бюджету, на придбання: лінолеуму, ков-
роліну, фарби та інших господарських предметів для ремонту 
приміщень ДНЗ «Теремок» - КФК 070101 «Дошкільні заклади 
освіти» по КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та ін-
вентар».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 лютого 2016 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ   

Про затвердження Положення про порядок нарахування та 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, як складової податку на майно

Керуючись ст. 266  Податкового кодексу України , у зв’язку 
зі вступом в дію Закону України  «Про внесення змін  до По-
даткового кодексу України та деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо  забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016році» від 24.12.2015року, пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та з 
метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого са-
моврядування, а також сприяння соціально – економічного роз-
витку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок нараху-
вання та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, як складової податку на майно (додається).

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення сесії місь-
кої ради 6 скликання  від 28.01.2015 року за № 7 «Про затвер-
дження Положення про порядок нарахування та сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової 
податку на майно».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Червонозаводський 

вісник»  та  на  сайті Червонозаводської міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо-

ву постійної комісії міської ради  з питань  стратегічного розви-
тку, планування бюджету і фінансів Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 лютого 2016 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ   

Про затвердження переліку вулиць, провулків, 
тупиків міста Червонозаводське

Керуючись пунктом 41 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядку-
вання назв вулиць, провулків, тупиків в м. Червонозаводське. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити перелік вулиць, провулків, тупи-
ків міста Червонозаводське (додається).   

2. Рішення ради від 22.12.2012 року за № 3 - скасувати.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 лютого 2016 року рішення №6

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   

Доповнити п.1 розпорядження міського голови від 15.02.2016 
року № 08 «Про перейменування вулиць, провулків і тупиків 
міста Червонозаводське» словами слідуючого змісту: «вулицю 
Пролетарську на Виноградну». 

Розпорядження набуває чинності з моменту його підписан-
ня.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

19 лютого 2016 року розпорядження №9

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ   

Про проведення в місті двомісячника чистоти, 
благоустрою та озеленення

Керуючись підпунктом 7 пункту а) статті 30 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до уваги 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року 
№777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте до-
вкілля» та  з метою забезпечення утримання території міста у на-
лежному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів 
загального користування та створення умов, сприятливих для 
життєдіяльності населення. 

ВИРІШИЛИ: 1. Провести двомісячник чистоти, благо-
устрою та озеленення міста з 01.04.2016 року по 31.05.2016 року.

2. Створити міську комісію по проведенню двомісячника чи-
стоти, благоустрою та озеленення міста в складі:

Голови комісії – Добрулі С.В. – заступника міського голови;
членів комісії: Івахна С.Ю.- депутата міської ради, голови по-

стійної депутатської комісії з питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 
середовища (за згодою);

Мусієнка В.О.- провідного спеціаліста з питань інфраструк-
тури та спорту;

Мельника В.Т.- директора КП «Комунсервіс»;
Корнієнка С.М. – начальника відділу  благоустрою при місь-

кій раді.
3. Затвердити план заходів по проведенню двомісячника чи-

стоти, благоустрою та озеленення міста (додається).
4. Керівникам підприємств, установ та організацій вжити не-

відкладних заходів по приведенню в належний санітарний стан 
підвідомчих об’єктів, прилеглих до них територій, залучивши 
також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, технікуму, а також ре-
комендувати депутатам ради залучити мешканців міста.

5. Координацію робіт по виконанню даного рішення поклас-
ти на провідного спеціаліста з питань інфраструктури та спорту 
Мусієнка В.О. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 березня 2016 року рішення №36

План запровадження заходів по проведенню 
двомісячника чистоти, благоустрою та озеленення 

в місті Червонозаводське на 2016 рік

1. Довести до широкого загалу міста інформацію про 
проведення двомісячника чистоти, благоустрою та озеле-
нення в місті (ТРК “Астра”, ЗМІ, оголошення на стендах та 
інше)(до 01.04.2016 року). Відповідальний: Мусієнко В.О.

2. Мешканцям міста навести належний санітарний 
стан біля особистого подвір’я, здійснити ремонт парканів, 
фарбування вапном дерев, знищити бур’яни, впорядкува-
ти могили на міських цвинтарях, при цьому заборонити 
спалювання бур’янів та вивезення сміття в невизначені 
місця (до 01.05.2016 року).

3. Провести озеленення міста (посадка кущів та дерев) 
(до 01.05.2016 року).

Відповідальні: Корнієнко С.М., керівники підприємств, 
мешканці міста. 

4. Ліквідувати стихійні звалища по вул. Шкільна, Озер-
на, Проектна, Абрикосова, Ватутіна, Кутузова, Робітни-
ча, Польова, Матросова, Вишнева, просп. Миру та ін. (до 
01.05.2016 року). Відповідальні:  Мельник В.Т., Корнієнко 
С.М. 

5. Привести в належний санітарний стан міські цвин-
тарі. Завезти необхідну кількість піску та грунту (до 
15.04.2016 року). Відповідальний: Мельник В.Т.

6. Привести в належний санітарний стан місця похо-
вання загиблих воїнів, жертв голодомору, пам’ятників (до 
15.04.2016). Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко С.М. 

7. Прибрати прилеглі території житлових будинків, ву-
лиць міста (до 01.05.2016 року). Відповідальні: Мельник 
В.Т., Корнієнко С.М., мешканці міста.

8. Провести санітарну вирубку кущів, обрізку дерев, 
знесення сухих та хворих дерев (згідно акта – дозволу)  
(до 31.05.2016 року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мель-
ник В.Т, Корнієнко С.М.

9. Провести очистку та побілку парканів, бордюрів, де-
рев (до 01.05.2016 року). Відповідальні: керівники підпри-
ємств, учбових закладів, приватні підприємці, Мельник 
В.Т., Корнієнко С.М.

10. Провести очистку та ремонт декоративної водойми: 
штукатурка 200 м², побілка водойми 3200 м², фарбуван-
ня паркану – 140 м². (до 20.04.2016 року). Відповідальний: 
в.о. директора ПТУ №32 Огороднік  С.Є. (за згодою).
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11. Висадити квіти на квітниках по території міста ( 
вул. Полтавська, Матросова, Озерна) (до 01.05.2016 року).  
Відповідальний:  Корнієнко С.М. 

12. Привести в належний стан міський стадіон і паркан 
біля нього – 100 м², побілка паркану – 4000 м², ремонт ла-
вок (до 01.05.2016 року). Відповідальний: в.о. директора 
ПТУ №32 Огороднік С.Є. (за згодою).

13. Побілка та фарбування автобусних зупинок (8 оди-
ниць), встановлення табличок графіку руху автобусів (до 
01.05.2016 року). Відповідальний:  Корнієнко С.М.

14. Встановити лавки та урни для сміття по місту (до 
01.05.2016 року). Відповідальний: Корнієнко С.М.

15. Впорядкувати водойму по вул. Озерній (до 
01.05.2016 року). Відповідальний: Корнієнко С.М. 

16. Обстежити  вулиці міста для проведення ямкового 
ремонту доріг з твердим покриттям та доріг без твердого 
покриття (до 01.04.2016 року). Відповідальний: Мусієнко 
В.О. 

17. Ремонт люків та колодязів водовідведення та водо-
постачання на тротуарах, 

вулицях міста (до 01.05.2016 року). Відповідальний: 
Мельник  В.Т.  

18. Поточний ремонт пожежних гідрантів. Відпові-
дальний: Мельник В.Т. 

19. Нанести дорожню розмітку (до 01.05.2016 року). 
Відповідальний: Мусієнко В.О.  

20. Встановити та відремонтувати дорожні знаки (до 
01.05.2016 року). Відповідальний: Мельник В.Т., Мусієнко 
В.О.

21. Здійснювати вивезення сміття з приватного сектора 

(згідно графіка та договорів) та вивезення сміття з кон-
тейнерів житлової зони (згідно схематичного плану руху 
автомашин по вивозу сухого сміття) (постійно). Відпові-
дальний: Мельник  В.Т.   

22. Здійснити ремонт контейнерних майданчиків та 
фарбування огорожі навколо них (до 01.05.2016 року).

23. Пофарбувати знаки “м. Червонозаводське” на в’їзді 
в місто (до 01.05.2016 року).   

Відповідальний: Корнієнко С.М. 
24. Відремонтувати та благоустроїти дитячі майданчи-

ки та місця відпочинку біля багатоповерхових будинків 
(до 15.05.2016 року). Відповідальні: Мельник  В.Т., Корні-
єнко С.М. 

25. Впорядкувати міське сміттєзвалище (до 15.05.2016 
року). Відповідальний: Мельник  В.Т.

26. Провести очищення від сміття та мулу водовідвід-
ні лотки по території міста. (до 01.05.2016 року). Відпові-
дальні: Мельник  В.Т., Корнієнко С.М.

27. Провести ямковий ремонт дорожнього покриття на 
вулицях міста (до 31.05.2016 року). Відповідальний: Мусі-
єнко В.О. 

Підготував В.Мусієнко

Про направлення вільних лишків

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України. 

РІШЕННЯ РАДИ    

ВИРІШИЛИ: 1. Направити вільний залишок бюджетних ко-
штів по загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2016р. 
в сумі 80 000 грн., в тому числі:

- по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по 
КЕКВ– 2210 – 50 000 грн.;

- по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по 
КЕКВ – 2240 – 30 000 грн.

2. Направити вільний залишок бюджетних коштів по спеці-
альному фонду, що утворився станом на 01.01.2016 року від про-
дажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
в сумі – 489 566 грн., в тому числі:

- по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по 
КЕКВ – 3110 на придбання  меблевої стінки для обладнання ка-
бінету державного реєстратора в сумі – 6 924 грн.;

- по КФК 100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаці-
ям – 15 142 грн. на  придбання генератора для КП «Комунсервіс»;

- по КФК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби та інші 
клубні заклади» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» - 17 500 грн. на придбання теле-
візора та мікрофонів;

-  по КФК 100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3122 
«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на  вико-
нання робіт по капітальному будівництву основи міні футболь-
ного  майданчика по вул. Шкільній,1 – 250 000 грн.;

- по КФК 100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3122 
«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на вико-
нання робіт по капітальному будівництву огорожі, освітлення 
міні футбольного майданчику по вул. Шкільній, 1 – 200 000 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 березня 2016 року рішення №1

« Т І Л Ь К И  П А М ’ Я Т Ь  Н Е  С И В І Є »
Робота з патріотичного виховання в 

Червонозаводській ЗОШ I-III ст. №2 про-
водиться систематично під гаслом "Тільки 
пам'ять не сивіє". Згідно Концепції націо-
нально-патріотичного виховання у школі 
проводяться місячники, декади, тижні, 
Дні пам'яті. У лютому проведено декаду, 
приурочену героїзму і відданості кращих 
із кращих синів і дочок нашої незалежної 
України.

Розпочалась декада лінійкою на тему: 
"Афганістан болить у моїй душі" в честь 
пам'яті воїнів - інтернаціоналістів.

Дуже цікавою і зворушливою була зу-
стріч з випускником школи, нині батьком 
учня 5 класу  Мусієнка  Данила, Мусієнком 
Віктором Олександровичем. Учні 5 класу 
(класний керівник Ярміш Н.В.) провели 

годину спілкування на тему: "Заплакало 
небо дощами". Віктор Олександрович по-
ділився спогадами про афганську війну. 
Ця війна зловісним смерчем пролягла че-
рез долі десятків тисяч молодих патріотів. 
Воїни-інтернаціоналісти повторили по-
двиги учасників та ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни.

Учні 8-А класу (класний керівник 
Ястреба Н.М.) провели урочисту лінійку, 
приурочену Дню Героям Небесної сотні 
під гаслом: "Герої не вмирають". Учні де-
кламували вірші, розповідали про героїзм 
і мужність. З великою відповідальністю 
старшокласники (класний керівник По-
грібняк Ю.М., Чернець Н.В., Савченко 
В.О., Мова А.М., педагог організатор Мі-
няйло О.М.)підготовились до флеш - мобу 

на патріотичну тематику та провели його 
на високому  рівні. Дивлячись на їх про-
граму, ми переконалися, що наші діти дій-
сно патріоти України.

Незабутньою для шестикласників стала 
зустріч з випускником школи, учасником 
бойових дій в зоні АТО, Осіповим Ан-
дрієм Валерійовичем та Приймою Юрієм 
Миколайовичем,доречі, він також є бать-
ком Прийми Альони. Побратими ділились 
спогадами про участь у війні на Сході. 
Учні задавали багато питань,цікавились 
чи одержували листи, подарунки від дітей. 
Бійці розповіли, що одержували і листи, 
і подарунки від учнів з інших областей, і 
вони були оберегами у бойових буднях.

Вони також пригадали, що недавно самі 
були школярами і зустрічалися з учасни-

ками Великої Вітчизняної війни, а в да-
ний час-діляться своїми враженнями про 
участь в бойових діях у зоні АТО.

Усі наші гості бажали учням витрива-
лості, сміливості, стійкості, підготовки до 
завтрішнього дня і бажали, щоб ніколи не 
було війни.

Хвилиною мовчання вшанували 
пам'ять випускника школи, учасника бо-
йових дій в зоні АТО, Матійчука Олексан-
дра Сергійовича.

А зараз школярі включились у волон-
терську  операцію: "Допомога воїнам Схо-
ду".

Л.ГОЛІНЧЕНКО 
заступник директора з виконавчої роботи
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Немає для держави нічого, що б мало 
більший пріоритет за виховання дітей – 
майбутніх громадян країни, її надії, її ге-
нофонду. Тому, не дивним є той факт, що 
саме патріотичному вихованню насампе-
ред відводиться чільне місце серед вихов-
них заходів, які проводяться сучасними 
школами. Саме тому, Червонозаводська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 вже вкотре прово-
дить місячник військово-патріотичного 
виховання. З недавнього часу приставка 
«військовий» не є дивною для нас, адже 
довелося нам жити у не мирний час хоча і 
неоголошеної, але війни. 

26 лютого віднині в українських кален-
дарях іменується Днем початку війни Росії 
з Україною. Війни, яка другий рік терзає 
українські землі на сході. Війни, яка на-

завжди змінила хід світової історії. Війни, 
цинічнішої за яку не знайдете. «Нехай ні-
коли не буде війни» - лунає з дитячих вуст 
на загальношкільних зібраннях. Нехай. 
Українська земля носить на собі чимало 
шрамів від воєн, які стосувались її особис-
то. Та деякі, надто гіркі і болючі. 

Немає сторінок пам’яті, які б можна 
було стерти. Лише забути. Та чи маємо 
ми на це право? Якою б неоднозначною і 
непотрібною здавалася зараз війна в Аф-
ганістані в ті далекі 1979-1989-ті. Рана, 
яку вони залишили на тілі українсько-
го народу - кровоточить і по цей день. 27 
років минуло з того дня, коли останні, ще 
тоді радянські солдати, перетнули кордон 
далекої і такої несхожої на нашу Україну 
Республіки Афганістан. Тисячі загублених 
душ, сотні зниклих без вісти, сотні тисяч 
скалічених доль... Ось вони, страшні циф-
ри війни, яка тривала майже 10 років.

Це була одна з найкривавіших воєн су-
часності. На поталу "ворогам" відправляли 
зовсім юних радянських юнаків, яким на 
той час було по 18-20 років. Пустельний 
клімат, гірська місцевість, відсутність нор-
мальних умов життя та харчування ніщо 
у порівнянні з протистоянням, що точи-
лося між корінним населенням і "воїна-
ми визволителями". Неоголошена війна. 
Мимоволі проводиш асоціації з україн-
ським сьогоденням і розумієш як ніколи 
мудрість: "Хто до нас з мечем прийде, той 
від нього і загине". І вони гинули. Молоді 
юнаки та дівчата. До кінця не розуміючи 
за що їм випала така долі, і чиї інтереси 

вони захищають. Нещасне обпалене вог-
нем і сонцем покоління... Ми, учні та учи-
телі Червонозаводської школи, не маємо 
морального права забувати цю нелюдську 
жертву. Наша шана згадати всіх, хто сум-
лінно виконував свій інтернаціональний 
обов'язок, всіх хто не повернувся, і робити 
усе для того, щоб ніколи більше не пере-
жити цього жаху знову.

Саме з цією метою 15 лютого було про-
ведено загальношкільну лінійку "Війна.
Чужа. Неждана. Непотрібна", де у доступ-
ній формі учні старших класів школи роз-
повіли усім, якою була афганська війна, 
її солдати, її герої та її наслідки. Ми спо-
діваємося що проникливі слова та вірші з 
вуст ведучих учнів 10 класу Максимейка 
Дмитра, Мішури Інни, читців учениць 9-А 

класу Жарої Каріни, Возовик Катерини, 
Іващенко Анни та Харченко Яни, та акто-
рів учня 10 класу Шкирі Давида та учени-
ці 9-А класу Маннік Марини, які втілили 
ролі бійця-афганця та його матері, досту-
калися до кожного школяра і змогли пе-
редати увесь біль, який залишив по собі 
Афганістан.

Також, в рамках місячника військово-
патріотичного виховання 17 лютого прой-
шов усний журнал для учнів 8-11 класів, 
присвячений 27 річниці виведення військ 
з Афганістану. Зібрання учнів відбулося у 
форматі круглого столу, де кожен міг зачи-
тати факти при воїнів афганців, їх воєнний 
та післявоєнний шлях, краще зрозуміти та 
назавжди прояснити для себе усі сторінки 
афганської війни. Ходом журналу керува-
ла педагог-організатор Білик Р.М. Читання 
були коментованими, кожен мав змогу ви-
словити свою думку з приводу тих чи ін-
ших відомостей, які звучали. Також учням 
було запропоновано до перегляду фраг-
менти з фільму "Афганский излом" Воло-
димира Бортка. Атмосфера, яка панувала, 
дала змогу показати, що кожен з учнів за-
лишився небайдужим до тих подій, що є 
досить цінним у вихованні майбутніх юна-
ків та юнок – захисників держави.

Історія сучасної України потребує не 
стільки героїв, а стільки свідомості, зро-
зуміти усе те, що сьогодні відбувається в 
Україні. Бо переживаємо чи не найтяжчі 
свої «незалежні» часи. Тяжкий видався мі-
сяць лютий. Чи не найчорніший в новітній 
історії. Тому і назва певне у нього така – 

«лютий». Два роки тому сталися події, які 
назавжди поділили життя України на "до" 
і "після". Майдан...Кривава розправа "Бер-
кута" над мирними протестантами, які вже 
досить довгий час вийшли на майдан в на-
маганні заявити усьому світу - що Україна 
достойна країна, яка прагне до Європей-
ського Союзу; прагне щоб її народ мав змо-
гу на краще сьогодення. Але у провладних 
структур були інші плани на Україну. Інше 
бачення того, що відбувається на Майдані 
Незалежності та на інших площах країни. 
Хвиля протестів та масових акцій заполо-
нила кожне місто і селище, усю Україну. І 
провладний агресор злякався. Випустив 
своїх хижих птахів, які снайперськими 
кулями, наче пазурами косили майданів-
ський люд...

Ту страшну ніч, коли справжні воєнні 
дії розвернулися у центрі столиці забути 
важко. Важко і зрозуміти те, як міг так ци-
нічно брат убивати брата, і тримати неаби-
яку гордість за те, що люди, які не мали у 
своїх руках зброї йшли сміливо вперед, на 
смерть, закриваючи собою інших та співа-
ючи гімн рідної держави з однією надією і 
метою - щасливого життя для України. Со-
тню загиблих охрестили у народі "Небес-
ною Сотнею". Страшніших днів Україна 
ще тоді не знала. Це потім - безславні вте-
чі, вибори та війна на сході, вже потім. Але 

пам'ять про перших відважних і безвинно 
загублених душ з кожним днем міцнішає у 
свідомості українців. Ми пам'ятаємо чи не 
поіменно кожного. Ми пам'ятаємо. Тому, 
19 лютого у Червонозаводській ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1 відбулася урочиста лінійка-реквієм 
"Пам'ять героїв у полум'ї свічок", присвя-
чена Героям Небесної Сотні. Вона супро-
воджувалася меморіальною виставкою 
тематичних матеріалів. Учні 10 класу Бай-
рак Ігор, Бондаренко Ярослав та учениці 
9-А класу Дзюба Олена, Жара Каріна та 
Іващенко Анна розповіли учнівському за-
галу про ті страшні події мовою пісень та 
віршів.Також було продемонстровано ро-
лик "Небесна Сотня. Десяток юних героїв", 
який розповідав про десятьох наймолод-
ших загиблих на Майдані та кліп на пісню 
"Небесну сотню господи прийми" Дмитра 
Табакова.

Ніхто не залишився осторонь. Всі 
сприймали цей біль, як свій власний, адже 
ця рана ще не загоїлася, ще так мало часу 

пройшло з того моменту, і ще так тяжко 
про усе це згадувати. Але згадувати по-
трібно. Це потрібно не мертвим. Це по-
трібно живим. Кожне слово, кожна хви-
лина мовчання, кожна запалена свіча - як 
велика шана тим, хто положив душу і тіло 
за нашу з вами свободу.

Вони не перші. І, на жаль, не остан-
ні… Тому, так важливо зараз достукатися 
до свідомості кожної дитини: показати, 
розказати, залучити, а отже - вберегти. 
Обов'язок кожної школи - як колиски гро-
мадськості - плекати нове покоління, сві-
доме та сучасне. А жоден народ не може 
вирости без усвідомлення себе, як тако-
го. Саме тому, на завершення місячника 
військово-патріотичного виховання було 
обрано тему лінійки "Ми - громадяни 
України".Учні 7-Б класу Мисенко Дмитро, 
Литвин Марія, Супрович Олександр, уче-
ниці 9-А Маннік Марина та 9-Б Антіпо-
ва Євгенія, учень 10 класу Шкиря Давид 
спільно з педагогом-організатором Білик 
Русланою Миколаївною у доступній фор-
мі розказали шкільному загалу, хто такий 
патріот, хто такий громадянин та як ними 
стати для того, щоб українська держава 
процвітала. 

Досить повчальним і цікавим видав-
ся диспут учнів 10-11 класів на тему «Яка 
армія потрібна Україні», що відбувся 23 

лютого, підготовлений учителем захисту 
вітчизни та військової справи Шкрябуном 
Іваном Михайловичем. Кожен з старшо-
класників міг висловити свою думку про 
те, яка армія потрібна україні, які реформи 
їй необхідні та чи треба мати армію взага-
лі. Вчитель виступив у ролі авторитетного 
консультанта.

Це лише дрібка тих заходів про які ми 
б хотіли вам розповісти. Адже змістов-
не наповнення місячника – це і відповід-
ні тематичні вісники, виставки малюнків 
та виховні години присвячені військово-
патріотичній тематиці. Це демонстрація 
відповідних фільмів та виховні бесіди на 
уроках історії, правознавства, захисту ві-
тчизни. Це колосальна щоденна робота 
усієї школи – виховання гідних, достойних 
особистостей, якими, сподіваємось вирос-
туть наші учні.

Р.БІЛИК 
педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №1
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С П І В АЧ К А  Д О С В І Т Н І Х  В О Г Н І В
Як важко жити, коли гинуть люди,
І ти не в змозі їм допомогти,
Де ти живеш – там сонце світить всюди,
На сході – сльози, постріли війни.

Найкращі люди віддають життя
За правду, за народ, за Україну,
В минуле вже не буде вороття,
Ми віримо в свою щасливу днину.

Забули ви про радощі земні,
Щодня війна, страждання, втрати…
Будь-ласка, повертайтеся живі,
Вогнем війни опалені солдати.

Я вдячна вам, хоробрі переможці,
Молюсь за вас, щодня благаю Бога:
Чиїсь сини, брати і татусі –
Нехай додому вас веде дорога!

Рідненькі наші, дорогі бійці,
Низький уклін вам, перемога з вами
Ми подвиг ваш у серці пронесем
І з гідністю продовжим вашу справу.

І час прийде – ми горе подолаєм,
Агресора зупиним й переможем.
Добро завжди в житті перемагає,
Свою країну відстояти зможем!

КАТЕРИНА АБАКУМОВА
учениця 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1

В І Р Ш - З В Е Р Н Е Н Н Я  Д О 
Б І Й Ц І В  А Т О

Леся Українка ... Це ніжне і дзвінке ім’я 
належить до найвеличніших імен нашого 
народу. Псевдонім Лариси Петрівни Косач 
назавжди зафіксований у пам’яті кожного 
українця. Іван Франко назвав Лесю «єди-
ним мужчиною в нашому письменництві». 
Ніжна, тендітна, вона була людиною ви-
няткової мужності і  принциповості, ду-
ховної краси і мистецького обдарування. 
За коротке життя Леся встигла зробити в 
галузі літератури стільки, що вистачило б 
на життя кількох. Вона була поетом і дра-
матургом, прозаїком, літературним кри-
тиком, публіцистом, перекладачем і фоль-
клористом. 

З нагоди 145-річчя від дня народження 
генія української літератури Лесі Україн-
ки (25.02.1871 — 1.08.1913), в Червоноза-
водській міській бібліотеці №1 було пред-
ставлено музично-поетичний акорд «Ти 
блискавицею мусиш світити у тьмі…» для 
студентів Лохвицького технологічного 
технікуму ПДАА групи Т-44 за спеціаль-
ністю «Виробництво хліба, кондитерських 
і макаронних виробів та харчових концен-
тратів», керівник Стеценко Сергій Мико-
лайович. 

Колектив бібліотеки, висвітлюючи ма-
ловідомі сторінки біографії письменниці, 
продемонстрував глядачам відеоролик 
«Леся Українка. Хто вона?». Мало хто знає, 
але якби Леся жила в наш час, то її б одно-
значно назвали дитиною індіго. В дитин-
стві вона була надзвичайно кмітливою та 
схоплювала все на льоту, але не любила 
ляльок і ніколи не гралася з ними. Дівчи-
на навчилася читати ще в чотири роки, в 
п'ять років грала на роялі, а в шість – май-
стерно вишивала, у дев'ять написала свій 
перший вірш. Про рівень її розвитку свід-
чить також і те, що всього у 19 років Леся 

написала для своїх сестер підручник «Ста-
родавня історія східних народів». Крім 
того, поетеса знала 9 мов, мала гарний слух 
і голос. 220 народних пісень записано з її 
голосу. Мало хто знає, але Леся Українка 
ввела в нашу мову такі слова як «напро-
весні» та «промінь». З її легкої руки в на-
шій мові прижилися також «переможець», 
«палкий» та інші слова.

На заході звучали пісні на слова по-
етеси «Горить моє серце», «Стояла і слуха-
ла весну», «Сім струн» та вірші «Мріє, не 
зрадь», «Конвалія». Зачарували присутніх  

піснею «Сад молодий» Шапран Анастасія 
та Синявська Олександра ( учениці 10 кла-
су Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1). Майстерно була виконана інсценівка 
розмови юної Лесі (Матвієнко Катерина, 
учениця 7 класу Червонозаводської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1) та її мами Олени Пчілки 
(Матяш Антоніни, бібліотекаря дитячого 
відділу). Ведучі Слово (Пилипенко Карі-
на) і Пісня (Горобець Марина), учениці 10 
класу Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2, вступили в диспут із Сучасною 
Україною (Кравченко Інна, учениця 10 

класу Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2), яка зневірилася в можливості 
кращого майбутнього для українського 
народу, та переконали, що так, як любила 
Леся Українка свою Україну, любить і су-
часна молодь, не забуває минулого і вірить 
в майбутнє. Кульмінацією заходу стало ви-
конання пісні «Одна калина» всіма учасни-
ками заходу.

Н.ЛИСЕНКО 
бібліотекар

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О  Т А  « Г А Н Н А  В Р О Д Л И В А »

І жінок я любив і вони
Теж мене до безтями любили,
Наді мною мій геній котивсь,
А в душі я дитиною квилив...

Чи то за випадковим збігом обставин, 
чи з ласки Божої зачинателями незвичай-
ної акції доброти і милосердя - викупом 
Тараса Шевченка з кріпацтва була трійця 
славетних уроженців Полтавщини, а точ-
ніше Пирятинського повіту. Це відомий 
український письменник Євген Гребінка, 
конференц - секретар Петербурзької ака-
демії художеств Василь Григорович і тала-
новитий художник Аполон Мокрицький.

Після 14-річної розлуки з отчим краєм, 
наприкінці квітня 1843 року, вже відомий 
художник і поет Тарас Шевченко поспішав 
до солов'їного краю, на Вкраїну милу, яка 
часто снилась йому у холодному Петер-
бурзі. Їхав він разом зі своїм визволите-

лем Євгеном Гребінкою, який був "тілом 
у Петербурзі, а душею - далеко у рідному 
жайворонковому степу, під солом'яною 
покрівлею маленького будиночка" в рідно-
му хуторі Убіжине. Іван Сошенко відкрив 
у Тарасові генія пензля, а Євген Гребінка 
відкрив у ньому генія пера. Шевченко з 
Гребінкою були добрими друзями. Євген 
Павлович запросив Тараса Григоровича 
відвідати його родове помістя. І так стало-
ся, що саме під час гостювання Шевченка 
Гребінку запрошують на бал до Тетяни Гус-
тавівни Вільховської в село Мойсівка Пи-
рятинського повіту, а разом з ним запро-
сили і Тараса Шевченка. Поет потрапляє у 
вишукане панське товариство. Хоч виріс у 
кріпацтві, чудово і невимушено тримався 
серед нерівних осіб, ніколи не розгублю-
вався, був надзвичайно талановитий. На 
бал з'їхалися поміщики з усієї округи, бу-
динок Вільховської називали "українським 
Версалем". В ньому гостювала і багаточи-
сельна родина Закревських, до якої і під-
вели Тараса Григоровича для знайомства.
Закревські добре знали Шевченка як по-
ета. Віктор Закревський привіз в Березову 
Рудку "Кобзар", Ганна Іванівна Закревська, 
а також Софія і Марія Закревські (сестри 
чоловіка Ганни Платона) добре знали по-
езію Шевченка. Вони дуже радо зустріли 
поета і запросили відвідати Березову Руд-
ку. Перший вальс на цьому балу Тарас Гри-
горович протанцював з його королевою 
- Ганною Закревською. Його вразила краса 
цієї жінки. Як згадує Афанасьєв-Чужбин-
ський Тарас говорив "Славна молодичка, 
і така приємна, що здається і забудеш, а 
побачиш, то знов так тебе й тягне". Тарас 
Григорович ще в перші часи знайомства 
довго сидів біля Ганни і просив у неї на 

згадку хоч би одну блакитну квітку, якою  
була оздоблена її сукня. Він вхитрився і 
відірвав квітку  і  довго зберігав її як знак 
спогаду. 

Під час зустрічі з Шевченком Ганні За-
кревській був 21 рік, вона була матір'ю 
двох дітей. Її чоловік Платон Закревський 
був на 21 рік старший за неї.Шевченку 
було 29.

В липні 1843 року Тарас Григорович по-
знайомився з родинним маєтком Закрев-
ських і одержав замовлення на виконан-
ня портретів господарів, ще раз побачив 
Ганну, її голубі аж чорні очі, гнучкий стан, 
довгу косу, мармурове личко, почув її при-
ємну, лагідну мову.

В грудні 1943 року Шевченко писав 
портрет Ганни. Він вклав у цю роботу  всю 
свою душу. Поет називав її "Ганною врод-
ливою". Глибоко в серце поета проник 
пильний погляд  великих темно - голубих 
очей. Про той погляд і ті очі  Шевченко 
проніс згадку ледве чи не через все життя.

На далекому Косаралі в хвилини ду-
шевної самотності, подумки розмовляючи 
з коханою жінкою, він висловив довірливо 
інтимні слова вдячної пам'яті, захоплення 
і щирого жалю:

І тими очима,
Аж чорними - голубими,

І досі чаруєш
Людські душі? Чи ще й досі

Дивуються всує
На стан гнучкий? Свято моє! 

Єдинеє свято!
Це Ганна Закревська… Очі «аж чор-

нії-голубії» дивляться на нас  із портрета, 
який і нині привертає до себе увагу, це 
один з найкращих портретів виконаних 
Шевченком.

За однією з версій Шевченко і Закрев-
ська зустрічалися в Петербурзі. У 1845 році 
Ганна народила доньку Софію. Чоловік  на 
неї навіть не глянув і одразу відіслав дити-
ну в село. Не визнав дитину і Шевченко.

Та це все ж лише легенда... А не леген-
дою, а правдою є те, що поет до кінця своїх 
днів зберіг до цієї жінки щирі почуття.

За кілька місяців до повернення Тараса 
із заслання Ганна померла у віці тридцяти 
п'яти років.

Після повернення із заслання, під час 
останнього перебування на Полтавщині в 
1859 р., поет глибоко сумував через перед-
часну смерть справді красивої Ганни За-
кревської.

Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?

Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?

Л.МАЩЕНКО секретар ради
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М У З И Ч Н І Й  Ш К О Л І  4 0  Р О К І В
Червонозаводське,  місто над мальов-

ничою Сулою, одне з наймолодших міст 
Полтавської області.

Саме тут, згідно рішення Полтавського  
обласного виконавчого комітету, за нака-
зом обласного управління  культури, на 
основі існуючого філіалу, 2 січня 1976 року 
була відкрита Червонозаводська дитяча 
музична школа.

На час заснування в школі працювали 
5 викладачів та навчалися 78 учнів. З них 
по класу фортепіано – 37 дітей, баяна – 28, 
акордеона – 12, духових інструментів – 1. 

Поступово контингент учнів збільшу-
ється. З 1980 року починає свою історію 
філіал в селі Лука, який в 1985 році став 
окремою Лучанською музичною школою. 
А в 1981 році відкрито філіал в с. Піски.

В школі відкриваються: в 1980 році 
класи домри та гітари, в 1986 році – клас 
скрипки, в 2002 році – класи образотвор-
чого мистецтва та хореографії, з 2008 року 
відкрито клас бандури. Зараз у школі пра-
цює 15 викладачів та навчається 150 учнів.

Понад 50 відсотків нинішнього складу 
викладачів Червонозаводської дитячої му-
зичної школи – випускники нашої школи 
та музичних шкіл області.

Майже 40 років початковий спеціалі-
зований мистецький навчальний заклад 
очолює директор Жанна Вікторівна Ми-
китенко.

Цими днями школа відсвяткувала свій 
40-річний ювілей!

Своє свято навчальний заклад зустрічає 
у відремонтованому та оновленому  примі-
щенні, з індивідуальним опаленням та но-
вою, ошатно оздобленою актовою залою.

За останні два роки за підтримки об-
ласної та районної влади, за активної до-
помоги Червонозаводської міської ради 
та спонсорської допомоги М.М. Бондаря, 
М.Г. Харченка, ПАТ «Склоприлад», інших 
підприємств та приватних підприємців 
відремонтовано частину навчальних кла-
сів, повністю замінено систему водопоста-
чання та водовідведення, сантехнічне об-
ладнання, частково замінено вікна, двері, 
у двох навчальних класах настелено новий 
лінолеум.

Сьогодні  музична школа – центр куль-
тури і духовності міста. Її педагогічний 
колектив невтомною працею і талантом 
самовіддано пропагує велич національної 
культури та мистецтва.

На святкові урочистості з нагоди юві-
лею прибули заступник начальника об-
ласного управління культури, начальник 
відділу охорони культурної спадщини та 
культурної політики облдержадміністра-
ції В.В. Вождаєнко,  директор обласного 
методичного кабінету навчальних закла-
дів культури та мистецтва Л.В. Богодиста, 
заступник голови Лохвицької районної 
державної адміністрації О.І. Папірненко, 
начальник відділу культури Лохвицької 
райдержадміністрації С.М. Марченко, 
міський голова м. Червонозаводське В.В. 

Сидоренко, директори музичних шкіл з 
Чорнух – В.І. Білан, із Сенчі – О.В. Крав-
ченко, з Луки – І.М. Малогуб  та шановний 
спонсор, голова  СВК «Токарі», депутат об-
ласної ради М.М. Бондар.

Вони привітали ювілярів зі святом і 
нагородили їх за самовіддану творчу пра-
цю, професійну майстерність та з наго-
ди відзначення 40-річчя з дня заснуван-
ня Червонозаводської ДМШ грамотами 
та подяками Полтавської обласної ради, 
Полтавської облдержадміністрації, Лох-
вицької районної ради та райдержадмі-
ністрації, районного відділу культури та 
Червонозаводської міської ради.

Школа отримала в подарунок телевізор, 
оргтехніку та допомогу від спонсорів.

А далі – зазвучала музика!  
Концерт для гостей підготували ви-

кладачі школи. У програмі прозвучали 
народні пісні “a capella”, вокальні твори су-
часних авторів та твори духовної музики 
у виконанні переможця обласного фести-
валю викладачів ПСМНЗ «Серце віддане 
дітям», дипломанта обласного фестивалю 
духовної музики «Небесні перевесла», во-
кального ансамблю «Дивоцвіт» під керів-
ництвом І.М. Ковтун.

Інструментальна музика звучала у ви-
конанні переможця обласного конкурсу 
«Серце віддане дітям», дуету домристів у 
складі Т. Бондаренко та В. Возняк. Пораду-
вали слухачів виступи фортепіанного ду-
ету у складі М. Стеценко та О. Кононової, 
і дуету вокалістів у складі І. Ковтун та О. 
Кононової. Щирі оплески глядачі подару-
вали О. Кузьменко за віртуозне виконання 
«Румунського хороводу» композитора Г. 
Дініку.

Затамувавши подих, слухали гості 
блискучу гру студентки ІІ курсу Київської 
державної консерваторії ім. П.І. Чайков-
ського, випускниці нашої школи по класу 
домри – Тетяни Кузь.

Справжній шквал емоцій та вдячності 
за свій виступ отримав дипломант облас-
ного фестивалю викладачів «Серце від-
дане дітям» інструментальний ансамбль 
«Колорит» під керівництвом О. Кузьменко.

Непомітно промайнув час і свято добі-
гло кінця. Глядачі та гості  не відпускали зі 
сцени учасників концерту. Вони дякували 
за приємні хвилини спілкування з вели-
кою і прекрасною музикою щирими оплес-
ками та словами захоплення.

А ми – його організатори та учасники – 
щасливі з того, що виступаємо на цій чудо-
вій сцені. Спільними зусиллями нам вда-
лося зберегти навчальний заклад, музична 
школа живе і працює на благо наших дітей 
і громади.

Життя продовжується! Попереду бага-
то конкурсів, фестивалів та ще не відкри-
тих, юних талантів та обдарувань!

                                                     
Ж.МИКИТЕНКО

директор Червонозаводської ДМШ
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С В Я Т О  М А М

Разом з приходом весни завітало до са-
дочка «Малятко» чудове свято наших мам, 
бабусь та сестричок - 8 Березня.

Свято у дитячому садку – це завжди 
казка, сповнена позитивними емоціями, 
чарівними дивами та яскравими кольора-
ми, в якій діти стають маленькими творця-
ми добра і краси.

Ось і сьогодні всі ми завітали сюди, 
тому що наші дітки, старша група «Калин-
ка» ДНЗ «Малятко», святкують Свято мам.

Наші вихователі, Слєсарєва Антоніна 
Григорівна та Ковтун Наталія Володими-
рівна, завжди стараються зробити кожне 
свято незабутнім і казковим, як для ви-
хованців, так і для батьків та гостей. У 
цьому їм завжди допомагають музичний 
керівник Ігнатцова Наталія Вікторівна та 
помічник вихователя Решетнікова Оксана 
Анатоліївна.  Ось і це свято стало для мам і 
бабусь чудовим подарунком.

Розпочалося воно з теплих слів приві-

тання завідувачки ДНЗ «Малятко» Лапіги 
Світлани Вікторівни. 

А далі дітки дивували дорослих своїми 
дзвінкими й радісними голосочками, май-
стерністю в танцях,  декламуванням віршів  
та неперевершеним дитячим артистизмом.

На святі звучали лагідні пісні про маму 
й бабусю, дитячий гумор,  слова вдячності 
і  любові,  – які розчулювали  присутніх до 
сліз. 

Бабусі, підтримуючи своїх онучат, до-

лучилися до участі в святкових іграх, чим 
надзвичайно порадували малюків. Не від-
стали у цьому і мами, які теж прийняли 
участь у конкурсах.

Свято 8 березня в дитячому садку «Ма-
лятко» пройшло цікаво і незвично. А  ре-
зультатом свята стали незабутні дитячі 
враження, емоції та посмішки батьків.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ 
старшої групи «Калинка» ДНЗ «Малятко»

П О Е З І Я  –  Ц Е  З А В Ж Д И  Н Е П О В Т О Р Н І С Т Ь …
У житті з’являються такі моменти, коли 

від нудьги та перевантаження нічого не 
допомагає. Проте є те, що здатне не лише 
окрилити, а й подарувати справжнє задо-
волення. Поезія – це невеличкий світ, який 
змушує дивитися на оточення крізь при-
зму доброти та любові.

21 березня ми відзначаємо Всесвітній 
день поезії, який був призначений рішен-
ням генеральної конференції ЮНЕСКО. 
Це рішення було прийнято в зв’язку з тим, 
що поезія може допомогти людині розга-
дати найскладніші питання. Вона формує 
громадську думку і в той же час передає 
внутрішні переживання як самого авто-
ра, так і читачів. Крім того, поезія була і 
залишається найважливішою частиною 
сучасного мистецтва. Тому людство пови-
нно навчитися цінувати поетичні рядки і 
знаходити в них справжнє багатство.

Кажуть, що поезія – це голос істини, го-
лос правди. Той, хто чує його, здатний під-
нятися на вершину духу, об’єднати люд-
ство. Поезія надихає, звеличує, штовхає 
на подвиги… . Вірші найвідоміших поетів 
світу окриляють закоханих романтиків, 
запалюють відчайдушних любителів при-
год, спонукають до боротьби за свої пра-
ва… .

Вже традиційно в Лохвицькому техно-
логічному технікумі Полтавської  держав-
ної аграрної академії проходить конкурс 
«Поетична весна», приурочений Всесвіт-
ньому дню поезії, на якому лунають власні 
вірші не лише студентів, а й викладачів. 
Цьогоріч було вирішено дещо розширити 
рамки конкурсу і долучити учасників цьо-
го дійства не лише до читання авторської 
поезії, а й віршів Лесі Українки, котрі сту-
дійці добирали самі на власний смак. Хо-
четься зазначити, що експеримент вдався! 
Студенти і викладачі не лише читали об-
рані поезії, що особливо припали до душі, 
а й коментували свій вибір. Бо душа укра-
їнського народу, його ідея та серце стали 
уособленням постаті Лесі Українки. Вона  
несе полум’я надії до кожної оселі і освіт-
лює цю оселю своїм портретом, мов ікона. 
В цьому її феномен, в її душі.

Цей феномен відіграє потужний, пере-
ломний момент в духовній історії народу, 
бо реалізує ідею нації, ідею народної сві-

домості. Своїми поезіями   Леся Українка 
відроджує Україну. Вона показує весь мен-
талітет народу, і кожен, читаючи її поезії, 
ніби вдивляється в дзеркало і бачить влас-
ну душу. Бо кожна риса душі українця вже 
описана в поемах та віршах поета. Тому  
Леся – більше, ніж автор, вона– душа на-
роду.

З народженням став ти заручником 
долі,

Та сином Вкраїни лишився навік.
І, прагнучи змалку добитися волі,

У спадок всім нам залишив «Заповіт».
Тож кров’ю кипить  поневолене море,
А човен журби – то в віках путівник.
Приб’ється до берега стомлена воля,

І чується глухо чи плач, а чи крик.
В садибі сільській навесні на осонні
Двісті бруньок розпускаються знов

На честь Кобзаря і велетня духу,
Що трощить кайдани за славний народ!

Після першої частини , де звучала по-
езія Лесі Українки, конкурсанти читали 
власні вірші. Мушу зазначити, що вірші 
– це якраз те, без чого сучасна людина 
спокійно обходиться. Але який був би бід-
ний світ без поетичних рядків, де  кожен 
автор по-новому римує слова залежно 
від своїх уявлень, сприйняття і розуміння 
світу. Чи замислювались ви коли-небудь, 
чому в душі народжуються вірші? Чому 
з’являється дивний дар, що змушує зви-
чайні слова звучати по-новому, по-іншому, 
від яких у людей сильніше б’ється серце і 
захоплює подих, виникає почуття патріо-
тизму до Батьківщини? Створення віршів 
можна порівняти з польотом птаха. На-
вчитися цьому неможливо, а от навчитися 
розуміти поезію – під силу кожному.

Як народжується її Величність Поезія 
в юних серцях? Цього ніхто не знає. Іноді 
студійці говорять, що вірш наснився, або 
Муза підкралася так непомітно, що не було 
на чому записати. Як би там не було, але 
те, що до них приходить прекрасна Муза 
Поезії, вічно молода і юна, як наші студій-
ці, це прекрасно, це подарунок долі! Звідки 
молоді люди беруть свої образи? Звичайно 
ж, з життя. І нехай немає ще життєвого до-
свіду, але є вміння спостерігати, помічати 
ніким не помічене. Іноді досить лише по-
глянути у вікно… . Поштовхом до напи-

сання віршів служить, на жаль, не тільки 
світ прекрасного, але й наболіле. Студійці, 
намагаючись осмислити сенс буття, сприй-
мають його таким, яким воно є, - чарівним 
і потаємним, жорстоким і не завжди спра-
ведливим. Все це продемонстрували в сво-
їх віршах:  Бухал Вадим (гр.Т-32б), Ксьонз 
Вікторія (гр.Т-11б), Вихрань Андрій (гр.М-
13б), Косован Михайло (гр.М-43б), а також 
Продченко Олена Леонідівна, Мірошник 
Наталія Леонідівна.

Хто причастився до Поезії хоч раз, 
пам’ятайте, що Муза дуже примхлива. 
Вона приходить лише тоді, коли серце 
щире, відкрите до краси і болю. Інакше По-
езія може направити свою молодшу сестру 
– Риму. І тоді на папері з’явиться не поезія, 
а просто римований вірш. Пам’ятаймо, що 
далеко не кожен вірш можна назвати по-
езією. І не кожній поезії потрібна рима. Да-
леко не кожному, хто любить літературу, 
дано стати поетом, і, навіть, не кожен може 

скласти вірша. Отож, якщо ви вирішили 
«приручити» Музу Поезії, вам доведеться 
«озброїтись» любов’ю до літератури, ба-
жанням сіяти красу серед інших, творити 
добро.

І попри те, що за вікнами піст, поезія 
– таки найхмільніший напій! Зварений із 
силаботоніки і верлібрів, за участі Муз та 
Пегасів, а якщо серйозно – продиктований 
вишніми силами в душу і матеріалізова-
ний рукою на папері.

Поезії мало одного свята, вона живе за-
вжди і всюди. Тож читаймо один одному 
вірші – свої, чужі – не важливо. Читаймо 
колегам, коханим, читаймо друзям і зна-
йомим. Це та енергетика, яка наповнює 
позитивом довколишній світ і робить нас 
кращими.

Н.МІРОШНИК 
керівник літературної студії «Заспів»
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В І Т А Є М О  З  П Е Р Е М О Г О Ю !
З 17 по 19 березня в Харкові пройшли змагання регіонального чемпіонату України з 

боксу серед юнаків. Участь в змаганнях прийняли 60 боксерів 2002-2003 років народжен-
ня з Харківської, Полтавської, Чернігівської та Сумської областей.До збірної Полтавської 
обл. увійшов представник БК"Алекс" Лесик Сергій 2003 р.н у ваговій категорії 41.5кг.

19.02.2016 року в Нікополі пройшов зональний етап Чемпіонату України з боксу.
На чемпіонаті України з боксу серед юніорів (Схід) наш одноклубник, Оніщенко Рус-

лан, став переможцем в категоріЇ 54 КГ. Він єдиний зі збірної команди  Полтавської обл. 
зайняв перше місце.

З 26 по 28 лютого в м. Миргород пройшов 4-й Відкритий турнір з боксу, де мали мож-
ливість випробувати свої сили новачки нашого клубу. Впевнено переміг свого проти-
вника з Миргорода, Клименка А., наш наймолодший представник клубу - Власов Міша 
2007 р.н. у в.к. 35,5кг.

Також з новачків одержали перемоги Міщенко Антон 2004р.н. вага 52кг, в першому 
раунді перемігши  Дудка С. з Н. Санжар;Крят Владислав 2004 р.н вага 40кг переміг Ко-
зюру Я. з Кобеляк, та зайняли перші міста. Другі міста зайняли Руденко Борис 2003р.н 
вага58кг,Буряк Ігор 2003р.н вага 43кг. Гайдар Ростислав 2004р.н вага 41.5кг в першому 
бою переміг в 1 раунді Врюкало Д. з Н. Санжар, а в другому фінальному поєдинку по-
ступився боксеру з Кременчука Ульянову А. та зайняв друге місце. Чемпіон Полтавської 
обл. цього року Лесик Сергій 2003р.н провів два поєдинки в в.к. 43кг, здолавши в пів-
фіналі боксера з Кременчука та у фіналі боксера з Полтави, та став переможцем турніру.

Б У Д І В Н И Ц Т В О  С П О Р Т И В -
Н О Г О  М А Й Д А Н Ч И К А  З І 
Ш Т У Ч Н И М  П О К Р И Т Т Я М

15 березня 2016 року в Червонозаводському відбулася зустріч міського голови 
В.Сидоренка, голови МГО "Спорт" В.Мусієнка з депутатом Полтавської обласної ради 
І.Близнюком.

Предметом зустрічі стало обговорення питання будівництва спортивного майданчи-
ка зі штучним покриттям біля ЗОШ №1.

Наше місто включене в перелік населених пунктів області, де планується будівництво 
таких майданчиків. Умовою є співфінансування будівництва міською радою. На сьогод-
нішній день на території майбутнього майданчика розпочаті будівельні роботи.

18 березня міський голова В.Сидоренко взяв участь у засіданні постійної комісії об-
ласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму під головуванням Олек-
сандра Алексюка. В засіданні взяли участь депутати обласної ради Ірина Степаненко, 
Юрій Тимоха, Людмила Овчаренко, Мирослав Василенко, Валерій Прядко, керівники 
структурних підрозділів облдержадміністрації, представники громадськості.

Депутати розглянули питання про реалізацію обласної Програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012-2016 роки в частині будівництва спортивних майданчиків зі 
штучним покриттям.

За інформацією депутата обласної ради Івана Близнюка, основним завданням цієї час-
тини програми є забезпечення закупівлі та побудови спортивних майданчиків зі штуч-
ним покриттям за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, належне їх обладнання та використання. Виконання Програми дає можливість 
підвищити рівень забезпечення населення, зокрема в сільській місцевості, сучасними 
спортивними майданчиками, покращити стан матеріально-технічної бази в області.

Як доповів Іван Близнюк, будівництво спортивних майданчиків здійснюється лише 
на умовах співфінансування за рахунок обласного, відповідних місцевих бюджетів та 
партнерських організацій. З початку дії програми з обласного бюджету були спрямовані 
кошти на будівництво 34 спротивних майданчиків зі штучним покриттям.

Потому начальник управління у справах сімі’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 
Олександр Буцький ознайомив депутатів з пропозиціями щодо будівництва спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям у 2016 році.

Депутати прийняли до відома дану інформацію та ухвалили рішення про внесення 
змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, а саме перед-
бачити будівництво 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям у поточному році.

Комісія також прийняла рішення звернутися до постійної комісії обласної ради з пи-
тань бюджету та управління майном з пропозицією розглянути питання фінансування 
вищевказаних заходів.

Л.МАЩЕНКО секретар ради

Код Спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Вступні іспити
на базі 9 кл., молодший спеціаліст:

181 Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів»

українська мова (диктант),
математика (письмове тестування)

«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

133 Галузеве  
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

на базі 11 кл., молодший спеціаліст сертифікати ЗНО, 
вид. у 2016 р.

181 Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів» українська мова та література 

біологія
хімія

математика

математика

«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

133 Галузеве 
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

Лохвицький 
технологічний технікум 
Полтавської державної 

аграрної академії
оголошує прийом 

студентів
на 2016-2017 н.р.

Форма навчання: денна та за-
очна.

Перспективи продовження 
навчання випускниками техніку-
му у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за скороченим 
терміном навчання (з другого або 
третього курсу) без екзаменів та 
ЗНО  та працевлаштування за об-
раною спеціальністю.

Сайт: www. lttpdaa.com.ua


