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Шановні заводчани!

У цей день кожен з нас відчуває себе частиною ве-
ликої родини. Це свято об’єднує усіх, кому дороге наше 
місто. Рідне місто славиться людьми - талановитими, 
щирими, добрими й працездатними, які створюють його 
матеріальне й духовне сьогодення та майбутнє. Саме за-
вдяки їхнім старанням, умілим рукам, натхненній праці 
воно живе. 

Сьогодні у нашому житті, без перебільшення, особли-
вий день. Бо іменини рідного міста - це свято єднання. 
Саме в такі моменти ми особливо відчуваємо в своїх сер-
цях любов і гордість за свою малу батьківщину, сповню-
ємося відчуттям єдиної родини.

З кожним роком місто стає затишнішим і комфорт-
нішим: споруджуються нові будівлі, перетворюються її 
вулиці, створюється сучасна інфраструктура.

Переконані, що усі здобутки громади були б немож-
ливими без щирих, гостинних, щедрих і талановитих 
заводчан, які своєю самовідданою працею й теплом сер-
дець примножують його славу, зберігають традиції та 
передають у спадок прийдешнім поколінням.  

Нехай же і надалі процвітає наше місто, народжують-
ся і підростають діти, спокійно і захищено почуваються 
люди похилого віку.  

Дорогі земляки! Низький уклін і велика шана вам за 
самовіддану працю! Висловлюю слова глибокої вдячнос-
ті усім за любов та вірність рідному місту. Бажаю вам 
міцного здоров’я, натхнення й творчого підходу до вико-
нання будь-якої справи. Ідіть завжди вперед - до нових 
вершин та звершень! Хай квітне наше рідне Заводське! 
Хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та 
довіра панують серед заводчан.

З Днем народження, рідне місто! 

З повагою міський голова 
В.СИДОРЕНКО

Традиційне свято, започатковане бага-
то років тому, День Прапора та День села-
провели 23 серпня мешканці масиву «Бри-
сі».

Свято розпочалося із внесення Держав-
ного Прапора України. Місцева молодь: 
Іващенко Ігор, Тупаленко Ірина і Лихварь 
Олексій урочисто внесли прапор і він гор-
до замайорів над сценою. Державний Пра-
пор України є одним з національних сим-
волів нашої країни. Жовтий та блакитний 
кольори на прапорі з’явилися ще до часів 
прийняття християнства. Ці барви в бага-
тьох цивілізаціях символізують велич. Ви-
бір українцями саме цих кольорів підкрес-
лює ставлення до символів життя: чистого 
неба та пшеничної ниви.

Святкування Дня Державного прапо-

ра в Україні спрямоване на вшанування 
багатовікової історії українського держа-
вотворення, виховання поваги громадян 
до символу незалежної України, адже під 
ним українці ішли до проголошення само-
стійності, долали всі перешкоди впродовж 
своєї непростої історії. Тому для України, 
як держави, котра має давнє історичне ко-
ріння і прагне стати повноправним членом 
Європейського союзу, природним є вияв 
пошани до своєї національної символіки, а 
саме-до прапора.

Важко повірити, що у середині другого 
десятиріччя XXI століття, українці проли-
вають кров за свободу, за вітчизну, за єд-
ність. Не до гучних святкувань сьогодні. В 
очах України - смуток, у душі - неспокій. 
Але 23-го і 24-го серпня-святкові дні для 

нашого народу.
Офіційну частину свят-

кувань відкрив вітальним 
словом міський голова Ві-
талій Сидоренко. Він по-
здоровив усіх присутніх 
зі святом, побажав всього 
найкращого: здоров’я і зла-
годи в наших оселях, миру 
та спокою в Україні. Місь-
кий голова наголосив, що 
такі свята дають надію на 
краще життя і спонукають 
людей вірити в себе і свої 
можливості.

Присутні хвилиною 
мовчання вшанували 
пам’ять загиблих воїнів в 
роки Великої Вітчизняної 
війни. Поклали квіти до 
обеліска, а також згадали 
поіменно і тих мешканців 
массиву Брисі, які служи-
ли і служать в АТО, за-
хищаючи кордони нашої 
Батьківщини. Їх привітала 
власним віршем місцева 
поетеса Наталія Сорокіна, 
та заспівала пісню учасни-
ця фольклорного аматор-
ського колективу «Злагода» 
Людмила Охрицька.

Ведучі свята Антоніна  
Ільченко та Антоніна Пи-
липенко майстерно вели 
програму. Провели різно-
манітні конкурси та ігри, 
шахово-шашковий турнір, 
прочитали багато віршів. 
Учасників конкурсів на-
городили пам’ятними по-
дарунками. Концертне 
дійство було насичене різ-
ножанровими виступами 
місцевих талантів: фоль-
клорного аматорського ко-

лективу «Злагода», жіночого дуету у складі 
Людмили Охрицької та Тетяни Дерикон, 
виступами солістів Олександра Міщенка, 
Наталії Іващенко та Надії Єжелої. Від душі 
сміялися глядачі, слухаючи гумор наймо-
лодшого учасника концерту Павлика По-
тапенка. Також до нас на свято завітали 
колеги з міста Лохвиці - народний фоль-
клорний аматорський колектив «Дружба» 
(художній керівник Едуард Чавдар, кон-
цертмейстер Ірина Чавдар), які подарува-
ли глядачам багато хвилин задоволення 
виконанням народних українських пісень.

Усі бажаючі могли скуштувати смачну 
кашу, гарно відпочити і повеселитися.

Хочеться вірити, що проведення такого 
свята стане доброю традицією і у подальші 
роки, буде щирою підтримка від меценатів 
і творча-від людей.

Концерт пройшов за участі аматорських 
колективів МБК №2 (директор Григорій 
Величко, художній керівник Світлана Ри-
бальська та звукооформлювач Наталія 
Іващенко.

Н.ІВАЩЕНКО 
звукооформлювач МБК №2

7 стор.2 стор. 10 стор.
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Я - Україна! Я - Україна!
Лиш перед Богом я на колінах.
Кличу вас люди зліва і справа,

В святу державу, в мою державу!
Єднайтесь  сестри, єднайтеся, браття.
Пора нам звільнитися від прокляття!

Шлях України до незалежності, до ство-
рення суверенної держави був довгим та 
кривавим. Багато українців пожертвували 
своїм життям заради цієї прекрасної мети 
- об'єднати всі етнічні українські землі й 
створити умови для розвитку багатоет-
нічного українського народу, його мови, 
культури, традицій. Лише наприкінці XX 
століття мрія мільйонів українців здій-
снилася. 24 серпня 1991 Верховна Рада 
Української Радянської соціалістичної 
республіки позачерговою сесією урочисто 
проголосила Акт про незалежність Украї-
ни та  створення самостійної української 
держави - Україна.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся 
всенародний референдум, в якому взяло 
участь 84.18% громадян України; з них - 
90,32% підтвердили Акт проголошення не-
залежності від 24 серпня.

З того часу територія України є не-
подільною і недоторканою. На території 
України чинними є Конституція і закони 
України. Національні символи: Держав-
ний Гімн України, Державний Герб Украї-
ни, Державний Прапор України.

Сьогодні Незалежність України набу-
ла нового значення. За свою землю і волю 
український народ боровся упродовж всієї 
історії. Двадцять п'яту річницю своєї Не-

залежності Україна зустріла в стані неого-
лошеної війни, коли частина нашої землі 
анексована, коли кожного дня на Сході 
України гинуть люди, коли біженцями у 
своїй країні стали десятки тисяч українців.

В таких тяжких умовах наш народ пере-
живає нестримний процес національного 
відродження.

Святкування великого національного 
свята 25 річниці Незалежності України в 
місті Заводському розпочалися 19 серпня. 
Початок святу дала наша молодь. В сесій-
ній залі міської ради зібралися студенти, 
старші школярі, викладачі суспільних наук 
на засідання Клубу Громадського Діалогу, 
присвяченого Дню Незалежності України.

З 20 серпня розпочалася виставка ху-
дожніх робіт місцевих майстрів в міській 
бібліотеці №1.

23 серпня відбулися урочистості при-
свячені Дню Державного Прапора України 
на масиві "Брисі".

24 серпня відбулася церемонія покла-
дання квітів до пам'ятника українського 
пророка Т.Г.Шевченка. Цього ж дня відбу-
лася  концертна програма "Велична і свя-
та моя рідна Україно", за участі художніх 
аматорських колективів міста. З вітальним 
словом до заводчан та гостей міста звер-
нувся міський голова В.Сидоренко.

Сьогодні на тлі подій які відбуваються 
в Україні, ми повинні  згуртуватися заради 
миру і добра, заради слави України.

Л.МАЩЕНКО 
секретар ради

19 серпня 2016 року в сесійній залі місь-
кої ради в рамках польсько-канадського 
проекту „Суспільна підтримка реформи 
місцевого самоврядування. Українська 
мережа клубів громадського діалогу“ від-
булося засідання Клубу громадського діа-
логу, присвячене двадцять п'ятій річниці 
Незалежності України, "«Моя Україно, 
колиско – калино, пізнати тебе мені щастя 
дано».

Тема українства сьогодні актуальна та 
популярна. На засідання була запрошена, 
в основному, молодь міста. 

Українці століттями виборювали Не-
залежність краю, а чужинці не хотіли 
славити «вічних бунтарів», що не давали 
спокою  своїм поневолювачам. Багатовіко-
ве нищення духовної культури українців 
зробило свою чорну справу. Та чи все так 
безнадійно втрачено?

Огляньмося  навколо – адже це ми ко-
лядками зустрічаємо Різдво, це ми співає-
мо в колі друзів та рідних українську піс-
ню, це ми вітали нашу незалежну державу 
й зі слізьми на очах освячували наш бла-
китно – жовтий прапор.

Що ж готує доля нам, українцям нині? 
Невже   історія так нічому  нас і не на-
вчила? Вивчаймо досвід і мудрість своїх 
Предків, щоб не втратити самобутність, не 
розчинитися в круговерті часу, не згубити 
своє МАЙБУТНЄ.

Відкрив засідання  Клубу міський голова 
В.Сидоренко. Він привітав учасників захо-
ду з 25 річницею Незалежності України та 
вручив грамоти міської ради молоді міста 
за активну громадську позицію: Ірині Ки-
риченко, Максиму Патлуху, Ользі Жван-
ко, Олені Дзюбі, Яні Харченко, Максиму 
Гаркуші та Ігорю Байраку.;викладачам 
суспільних наук за значний особистий 
внесок у патріотичне виховання молодого 
покоління:Роман Нелі Станіславівні, Ро-

ман Інні Василівні, Войтенко Інні Григо-
рівні та Пащенко Ларисі Миколаївні.

На засіданні Клубу відбулася презен-
тація матеріалів " Благословенна Україна 
нездоланна! Для неї варто працювати до 
останньої хвилини свого свідомого жит-
тя."

Студенти вищих навчальних закладів та 
учні - старшокласники підготували усний 
журнал, присвячений Дню Незалежності:

- Імплементація українського культур-
ного досвіду до цивілізаційної спадщини 
Європи (Ірина Кириченко - студентка Ки-
ївського національного університету ім. 
Т.Шевченка, факультету міжнародні від-
носини);

-Державні символи України (Максим 
Патлух–студент Київського національно-
го університету ім. Т.Шевченка, філософ-
ського факультету, політологія);

-Я – українець,  є у мене право (Олена 
Дзюба – учениця 10 класу Заводської ЗОШ 
№1);

-Не проходь мимо мови,
Мов не знаєш її,
Мов до неї хоч слово,
Але слово – її.(Яна Харченко-учениця 

10 класу Заводської ЗОШ №1);
-Народні символи України (Максим 

Гаркуша- учень 10 класу Заводської ЗОШ 
№1), музичний супровід Ігоря Байрака- 
учня 11 класу Заводської ЗОШ №1;

-Культурна спадщина України (Ольга 
Жванко- студентка Києво-Могилянської  
академії, факультету  правознавство).

Учасники Клубу взяли активну участь в 
інтерактивній роботі в групах "Плакат по 
колу", і кожна група запрезентувала свій 
доробок:

"Як я ідентифікую себе як українець":
1.співочою душею;

СТОР. 3 >>
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2.розвиток творчості (пісні, танці, гурт-
ки, мистецтва);

3.виховання духовного та патріотично-
го напрямку;

4.виховую  любов до рідного краю, до 
рідного слова;

5.дотримання  та продовження україн-
ських традицій та звичаїв;

6.активний громадянин центральноєв-
ропейської держави;

<< СТОР. 2

7.самостійний, вихований, толерант-
ний, щирий – невід’ємні, споконвічні цін-
ності українця;

8.толерантність до різних релігійних 
конфесій;

9.європеєць;
10.свідомий громадянин з активною 

громадською позицією;
11.україномовність;
12.носій українських звичаїв і традицій, 

спадщини.
"Який шлях потрібно пройти Україні, 

щоб стати міцною та процвітаючою дер-
жавою?":

1.одновекторний шлях до Європи;
2.розвиток демократичних засад;
3.раціональне використання досягнень 

розвинених держав світу;
4.подолання корупції шляхом реформ;
5.інвестування більшої частини коштів 

в освітню сферу;
6.життя людини – найбільша цінність!
7.нечисленний, але ефективний дер-

жавний апарат;
8.економічна свобода;
9.збереження самобутності;
10.подолати тернистий шлях самороз-

витку та утвердження української держав-
ності;

11.поєднання українства з європей-
ськими цінностями;

12.цінувати та раціонально використо-
вувати природні багатства нашої країни;

13.українська сім’я – основа процвітаю-
чої держави;

14.керівники держави – слуги народу.

"25 років Незалежності України, що 
ми з нею зробили":

1.започатковано демократичні рефор-
ми: військова, освітянська, економічна;

2.євроінтеграція;
3.розвиток демократії;
4.українські бренди за кордоном: виши-

ванка, пісня, кухня;
5.розвиток туризму: Львів, сталкерство;
6.стали українцями;
7.започаткували першу незалежну Кон-

ституцію;
8.заявили про себе на міжнародній аре-

ні;
9.відновлення загальноукраїнських цін-

ностей: Київська Русь, козацтво, вшану-
вання пам’яті героїв України,Євробачення, 
Євро2012;

10.реставрація культурних пам’яток;
11.самостверджуємося, відновили куль-

турні традиції, відродили державу;
12.показали та прославили  себе на між-

народній арені (культура, спорт);
13.революцією Гідності відстояли неза-

лежну державу та її демократичні цінності;
14.високий патріотизм молоді – харак-

терна риса українців;
15.свобода слова і думки – сьогодення 

України.
Л.МАЩЕНКО 

експерт проекту КГД

Б Л А Г О С Л О В Е Н Н А  У К Р А Ї Н А  Н Е З Д О Л А Н Н А !
Д Л Я  Н Е Ї  В А Р Т О  П Р А Ц Ю В А Т И  Д О  О С Т А Н Н Ь О Ї 

Х В И Л И Н И  С В О Г О  С В І Д О М О Г О  Ж И Т Т Я .
Наша зустріч відбувається напередодні 

25 річниці Незалежності України. В цей 
зал  ми запросили нашу молодь, наших ді-
тей, бо «кожна дитина – проект світу, і несе 
вона в собі особливу місію».

Я хотіла б щоби сьогодні ви відчули, 
що на Вас покладена велика місія – нести 
в світ славу України; пишатися тим, що 
ви – нащадки великого народу; і де б ви 
не були, навіть якщо доля розпорядиться 
закинути Вас у далекі світи, щоб кожен з 
Вас пам’ятав: я – українець,  спадкоємець 
великих цивілізацій, які існували на нашій 
українській землі; спадкоємець русичів та 
великої Київської Русі.

Ніколи не думайте погано про свій  
збіднілий і сто разів нищенний народ. Він 
пережив усі пекельні муки і найскладніші 
випробування – від вуличного нищення в 
щоденних облавах до триразового смер-
тельного голодомору й найтяжчої війни, а 
потім ще й атомний вибух над Україною.

Український народ  гідно пережив  усі-

лякі винищувальні випробування і при 
цьому залишився НАРОДОМ.

Повноцінним Народом – вірним  своїм 
прадавнім ідеалам – великим ідеалам сво-
боди з часів ПРАУКРАЇНИ  та її релігійної 
філософії, не втративши віри у Божествен-
ну красу земного й небесного довкілля, ні-
коли не зрадивши визнання всемогутньої 
сили Всевишнього, зберігаючи й надалі 
надію на вільну самостійну й найбагатшу 
рідну сучасну Україну…

Нині цей   народ  показав свою незни-
щенність   і неоціненну красу живої та ще-
дрої душі своєї на майдані Незалежності.

Так, український народ є святий на-
род. У  вічній важкій і нестерпній матері-
альній скруті він зробив масу ґрунтовних 
наукових відкриттів світового значення, 
не взявши за них найменшої платні чи 
хоч би якоїсь компенсації за втрату свого 
здоров’я  у виснажливій праці.

На нинішній день світова історія на-
решті довела нам, що найголовніше для  

твердого підмурівку кожної держави за-
галом, а для України зокрема, є правильна 
побудова розуміння свого минулого, ста-
ранне усвідомлення котрого самочинно 
скеровує ДУХ патріотичного зусилля в на-
лежне русло творення вільного і незалеж-
ного майбутнього всієї своєї нації.

Сьогодні тема українства дуже по-
пулярна. Особливо, на сході, за межами 
України, дуже часто   принижують, гово-
рячи про меншовартість  українців, і зво-
дять нанівець роль  народу, який мав вели-
кий вплив на розвиток інших країн в різну 
добу історії. Але якби не переписували 
стародавні літописи, нищили бібліотеки з 
старовинними книгами - історію нашого 
народу не можливо знищити. У всі часи 
різні загарбники намагались асимілювати 
українців, тобто поглинути. Найбільше 
таке поглинання було в радянську добу, 
коли хотіли створити інтернаціональну 
націю – радянський народ;  переселяли, 
проводили етнічні чистки, але, незважа-

ючи на цей страшний маховик історії, 
українці   залишалися українцями; свято 
берегли свою історію, культуру, традиції, 
обряди. Ми були донорами для багатьох 
народів, ділилися своїми генами, але не 
втратили своєї ідентичності.

Із проголошенням державної Незалеж-
ності України, активізувався інтерес до іс-
торичних коренів українців.

Сікейрос писав:  «Національне минуле 
служить нам ніби для перевірки того, хто  
ми є, і для  того, щоб знати, чим ми ста-
немо в майбутньому… Треба вдивитися на 
себе в дзеркало історії нації для того, щоб 
вивчати себе в цьому дзеркалі, щоб іти 
далі відповідно до реальності нашого часу, 
і весь час дивлячись уперед».

То ж пропоную всім присутнім: «Давай-
те подивимось в дзеркало історії нації».

Я не вчитель історії, не знаю шкільної 
програми, тому я вибрала декілька істо-
ричних постатей відомих і маловідомих, 
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які, на мою думку, можуть служити при-
кладом національного характеру україн-
ців.

Княжа Доба. Великий князь Київ-
ський Святослав Ігоревич отримав від 
своїх предків у спадщину широкий роз-
мах, відвагу, уміння переживати знегоди і 
перемагати в скрутних умовах.  Коли ви-
ріс і змужнів, став «воїв збирати, багатьох і 
хоробрих, бо й сам був хоробрий і легкий». 
Сучасники називали його хоробрим. Саме 
Святослав Хоробрий відправив хозар-
ському каганату, який на той час займав 
чималу територію і представляв для Русі 
велику небезпеку,  своє знамените істо-
ричне послання: «Іду на ви». І саме йому 
належать знамениті слова: «Мертві сорому 
не мають».

За часів його князювання Київська Русь 
була найбільшою за своєю територією 
– від Каспію до Балкан – і однією з най-
потужніших держав Європи. Він змінив 
племінних вождів у трьох найважливіших 
центрах країни. Таким чином, уперше зем-
лі Київської Русі опинилися під владою од-
нієї князівської династії. 

Святослава підступно вбили печеніги в 
972 році.

Але Великий князь залишився для при-
йдешніх поколінь зразком воїна і полко-
водця, який не шкодував сили для Вітчиз-
ни і поклав голову, обороняючи її. Він не 
будував собі шатрів, а спав на землі. Жив 
одним життям зі своїми воїнами.  Не зміг 
прийняти християнство, бо його вої не 
зрозуміли б його. Це приклад керівника 
держави демократа, який прожив життя з 
народом, для народу та Київської Русі.

За короткий, але блискучий період сво-
го князювання він зумів значно розшири-
ти і зміцнити давньоукраїнську державу. 
«Це була епоха великих здобутків і тріум-
фів, епоха морського володіння. Всі чор-
номорські країни ввійшли в сферу впливу 
Києва – Чорне море дістало назву Руського 
моря, бо ним тільки Русь плаває».

Волею провидіння, Святославу Хоро-
брому судилося завершити Золотий Вік 
руських велетнів, яке лишив він по собі 
славного спадкоємця – свого сина Володи-
мира.  Усі, хто прийшли по нім, лише на-
магалися відродити колишню славу.

В історію України цей геніальний пол-
ководець увійшов так само блискуче, як 
увійшли в історію своїх держав і світову 
історію чимало інших видатних полковод-
ців: Олександр Македонський, Ганнібал, 
Юлій Цезар, Чингізхан, Наполеон…

Анна Київська – королева Франції. 
Глибокий розум, краса, духовність і осві-
ченість Анни Ярославни справляли неза-
бутнє враження на її сучасників.

Дочка Ярослава Мудрого гідно репре-
зентувала на чужині свою батьківщину, 
яка в ті далекі часи була значно більш 
розвиненою культурно й економічно, ніж 
Франція.

Анна зростала в культурній атмосфе-
рі держави, що на той час була однією з 
наймогутніших і найрозвиненіших у світі. 
Приватні вчителі навчали Анну грамоті, 
історії, іноземним мовам, співам, малю-
ванню, правилам етикету.

Анна стала дружиною короля Франції 
Генріха I.

Під час  вінчання  Анна відмовилася 
складати клятву на католицькому Єван-
геліє. Анна привезла з Києва православ-
не Євангеліє, саме на ньому вона склала 
клятву. І саме на цьому Євангеліє, значна 
частина якого написана кирилицею, при-
носили клятву всі пізніші королі Франції, 
вступаючи на французький престол. Нині 
ця унікальна пам’ятка, яку називають най-
давнішою рукописною книгою київського 
походження, зберігається в Національній 
бібліотеці Реймса.

Як пишуть дослідники, розум цієї жін-
ки вражав  французів. На королівських 
грамотах Анна не задовольнялася звича-
єм свого  часу покласти знак хреста перед 
своїм підписом, виписаним рукою писаря. 
Вона писала поряд з хрестиком, який ста-
вив король Генріх I(був не писемний) своє 
ім’я і свій титул материнською мовою і 
слов’янськими буквами: «Анна королева».

Анна Ярославна стала прародителькою  
Бурбонської та Орлеанської королівських 
династій, які правили аж до першої фран-
цузької республіки.

Образ дочки нашого народу відтворе-
ний  у вітчизняних і зарубіжних літератур-
них творах.

Існують декілька версій, що завдячуючи 
Королеві Франції Анні, в 30-ті роки біль-
шовики не відважились зруйнувати Софію 
Київську, бо  будував її батько французь-
кої королеви Ярослав Мудрий.

У Франції в честь королеви Анни вста-
новлено два пам’ятники, один із них в 2005 
році в  Санлісі. Біля стародавнього храму 
можна побачити жіночу статую з каменю. 
В одній руці вона тримає мініатюрну кон-
струкцію собору, а в іншій – лілію, символ 
королівської влади. Напис на постаменті 
говорить: «Анна Київська. Королева Фран-
ції. Вона заснувала цю обитель 21 квітня 
1060 року».

Князь Ярослав Мудрий уклав 7динас-
тичних шлюбів своїм дітям.

Саме тому   Ярослава   історики часто 
називають сватом Європи.

Козацька доба. Феномен козацтва при-
таманний тільки Україні. Козацтво було 
грізною силою, особливо у боротьбі про-
ти татар і турків. Бойова слава козацтва 
гриміла протягом майже трьох століть. 
Реєстрові козаки, перебуваючи на держав-
ній військовій службі, стали елітою укра-
їнського народу. А ще вони були головною 
рушійною силою в змаганнях за волю та 
незалежність українських земель.

Хоч яку б сферу життя ми не взяли, ко-
зацтво залишило в ній помітний репре-
зентативний слід. В економіці це означало 
освоєння величезних територій північ-
нопричорноморських степів і створення 
господарства нового типу, яке ґрунтува-
лося на вільнонайманій праці й великій 
товаромісткості. В розбурханому морі се-
редньовічної стихії з’явилися господарські 
структури, що не лише не вписувалися в 
панівний  спосіб виробництва, а, по суті, 
стали його антиподом, далеким провісни-
ком тих змін, які принесли лише наступні 
століття. В сфері політичній козацтво за-
початкувало новий етап у державотворчо-
му процесі, внісши у нього зміни якісного 
характеру. Не менш вагомим був внесок 
козацтва, у духовний розвиток україн-
ського народу. Підтримка братського руху, 
шкільної освіти, православних церков та 
монастирів і т.д. Важко переоцінити зна-
чення козацтва в розвитку визвольного 
руху. Нарешті слід врахувати, що козацтво 
відігравало визначну роль у справі збе-
реження українського етносу. Протягом 
тривалого часу воно, по суті, залишалося 
єдиною реальною силою, здатною вести 
відкриту збройну боротьбу зі своїми во-
йовничими сусідами. Козацтво забезпечу-
вало українському народові право на існу-
вання, економічний та духовний розвиток. 
Воно з честю виконало покладену на нього 
місію. Феноменальне явище козацтва в 
українській історії було самобутнім і не-
перевершеним.

Хотілося б зупинитися на постаті над-
звичайно талановитого воїна і видатного 
політичного діяча свого часу, якого запо-
різькі козаки обирали 12 разів кошовим 
отаманом  до самої смерті, Івана Сірка, 
який здійснив близько 50 військових по-
ходів, і не зазнав жодної поразки. З дитин-
ства він виявляв надзвичайні здібності, які 

згодом стали просто надприродними.
Серед характерників найзнаменитішим 

і могутнім був отаман Іван Сірко. Запо-
рожці, на чолі з Сірком, за кілька днів 
взяли фортецю Дюнкерк, яку називали 
«ключем від Ла-Маншу». Французи бага-
торазово намагалися взяти Дюнкерк, але 
все було марно.

Воював Сірко і проти турецького сул-
тана, здобуваючи часті перемоги. Турки і 
татари називали Сірка Урус-Шайтаном і 
семиголовим драконом, іменем легендар-
ного отамана підписаний лист турецькому 
султану. Авторитет Івана Сірка в Січі був 
величезний. Запорожці казали, що рівного 
Сірку в цілому світі не було.

Бурхливим було не тільки земне жит-
тя Івана Сірка. Великий  воїн навіть після 
смерті продовжував перемагати ворогів. 
По заповіту отамана після його смерті ко-
заки відрізали його праву руку і ходили 
з нею в походи, виставляючи її вперед зі 
словами «Душа і рука Сірка з нами». Рука 
Сірка допомогла в перемозі в війні з фран-
цузами в 1812 році. Під особисті гарантії 
фельдмаршала Кутузова, дід  Неліпа, ста-
рий хранитель останків запорізького ота-
мана, видав руку Сірка. Три рази обнесли 
її навколо зайнятої французами Москви. 
І французи пішли з російської столиці. І в 
1813 році Кутузов клопотав про похован-
ня останків великого отамана. Клопотання 
задовольнили.

Кожен з нас чув про старовинний ко-
зацький рід Галаганів. Один із Галаганів 
зрадив запорожцям і разом з російськими 
військами зруйнував Чортомлицьку Січ та 
здійснив жорстоку розправу над козаками 
та їх родинами. В архівах був знайдений 
документ, написаний кров’ю. Спочатку 
ішла молитва Господу «Отче наш», а потім 
приблизно такий текст «Ми, характерники 
Січі Запорізької, проклинаємо в сьомому 
коліні рід Галаганів…» Але історія – дуже 
непередбачувана річ. Після зради козаць-
кого полковника почалася славна історія 
роду Галаганів. Галагани робили блискучі 
кар’єри. Все начебто вдавалося в житті на-
щадків Гната Галагана. Та невидимою нит-
кою через всю історію цього роду прохо-
дить прокляття загадкових характерників. 
Сьоме покоління Галаганів представляв 
Павло Галаган, який помер в 16-річному 
віці. Так перестав існувати рід Галаганів. 

Наше минуле залишило нам більше за-
питань, ніж відповідей – це дійсно про-
кляття чи збіг обставин? Але висновок 
один:  не можна зраджувати своїй бать-
ківщині, бо кара обов’язково дістане на-
щадків. Це не повинні  забувати правителі 
держави, незалежно від  часу.

Іван Даценко, нащадок козацького 
роду характерників. Наш земляк, із села 
Чернечий Яр, Диканського району, 1918 
р.н. Льотчик. Командир ланки 10-го гвар-
дійського Червонопрапорного авіаційного 
полку дальньої дії. З перших днів Великої 
Вітчизняної війни він мужньо боровся 
проти німецько-фашистських загарбни-
ків. На початок серпня 1943 р. здійснив по-
над 200 бойових  вилетів. Нагороджений 
орденом Червоного Прапора, медалями, 
а 18 вересня 1943 року йому присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. В книзі 
«За відвагу і мужність»  записано, що  І. 
Даценко загинув під час бою.  Після війни 
односельчани вшанували пам'ять героя, 
мали намір назвати село в честь земляка 
і встановити йому пам’ятник. Але був да-
ний секретний наказ – припинити вшану-
вання пам’яті героя.

У 1967 році радянська делегація пра-
цівників, діячів культури побувала на ви-
ставці в Монреалі (Канада). За майстерний 
танець «Танець вогню» народний артист 
Радянського Союзу Махмуд Есамбаєв 
отримав подарунок від прем’єр-міністра 
Канади те, що хотів: побачити, як живуть 

<< СТОР. 3 індіанці і подивитись на їхні танці. Тут він 
зустрівся з вождем племені. Це був висо-
кий, міцний, статний чоловік. Екзотичне 
вбрання не могло приховати військової 
виправки.

Есамбаєв  звернувся до перекладача: 
«Скажіть вождю, що він дуже красивий». 
На що вождь чистісінькою українською 
мовою відповів: «Здоровенькі були, прошу 
до мене в гості».

Після цього були пригощання: полтав-
ські галушки та українська горілка. Вождь 
запитав: «А українські пісні знаєте?» І сам 
красивим баритоном затягнув «Розпрягай-
те хлопці коней та й лягайте спочивать…» 
Дружина,  діти і члени делегації йому під-
співували.

Вождем індіанського племені ірокезів 
був Іван Даценко, виходець з Радянського 
Союзу, легендарний льотчик ще й Герой 
Радянського Союзу, наш земляк, нащадок 
козаків характерників, який пройшовши 
вогонь війни, до речі індіанське ім’я його 
«Той, що пройшов крізь вогонь», поранен-
ня, німецький полон, невідомим для нас 
чином потрапив до Канади і зміг далеко 
від України зберегти рідну мову, звичаї, пе-
редати їх дітям; та любов до рідної землі. В 
розмові вождь ірокезів сказав: «Ех, кинув 
би все, та й пішов додому. На колінах би 
повз на рідну Вкраїну. Та не можна мені».  

На прощання з делегацією індійський 
вождь просив вислати краєвиди милої 
його серцю Полтавщини.

Видатний хірург Валентин Феліксо-
вич Войно-Ясенецький, Святитель Лука 
Кримський, мощі якого зберігають в Сім-
феропольському Кафедральному Свято-
Троїцькому соборі, а іменем святителя 
Луки названа кафедра хірургії Київського 
національного медичного університету 
ім. Богомольця. Мріяв стати художником, 
але вирішив, що не має права робити те, 
що подобається, а повинен трудитись для 
того, щоб полегшити страждання ближ-
нього. Тому закінчив медичну кафедру 
Київського університету Святого Воло-
димира. Працює в лікарнях і веде науко-
ву роботу. Проводить багато хірургічних 
операцій. Працює над монографією по 
гнійній хірургії. Працював на Україні, Схо-
ді Росії, Узбекистані. В 1923 році, коли ма-
сово нищили церкви, стає священником. 
Пройшов через заслання, знущання, але 
завжди, навіть на крайній Півночі, служив 
людям: лікував їхні тіла і душі, рятував від 
смерті людей, за що отримав в немилість 
від радянської влади. Під час війни під опі-
кою отця Луки було 150 госпіталів. Він був 
талановитим хірургом, особливо в облас-
ті військової хірургії. Його наукові праці 
стали класикою медичної літератури. Під-
давався жорстоким репресіям, але в 1941 
році був призначений головним лікарем 
Красноярського госпіталю. Під його опі-
кою були всі госпіталі краю.

В лютому 1945 року за архіпастирську 
діяльність святитель Лука був нагородже-
ний правом носіння хреста на клобуці. 
За патріотизм його нагородили медаллю 
«За доблестный  труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг». А через рік 
єпископ Лука став лауреатом Сталінської 
премії першого ступеню за розробку но-
вих хірургічних методів лікування гній-
них захворювань і поранень. В 1946 році 
Святителю Луці дозволили повернутися з 
суворих країв. Його призначили архієпис-
копом Сімферопольським.

Все своє свідоме життя він безкорисно 
лікував людей і, коли в зв’язку з хворобою, 
не зміг проводити операції - надавав без-
коштовні консультації лікарям. Він слу-
жив людям, беручи по черзі до рук Хрест з 
Євангелієм та хірургічний скальпель.

Квітка Цісик. Коли співала Квітка, зда-
валось співала душа українського народу.
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Дочка українських музикантів емігран-
тів, не буваючи ніколи на Україні, маючи 
великий талант співачки, в далекій Аме-
риці витратила зароблений своїм чудо-
вим голосом чверть мільйонний капітал 
на запис українських пісень. Вона запро-
сила кращих музикантів Америки і цей 
великий оркестр супроводжував чарівний 

спів Квітки. Вона записала два диски «Піс-
ні України» та «Два кольори». Як говори-
ла Квітка, це не був бізнес-проект, це була 
родинна справа, це був подарунок для всіх 
українців, хоч би в якій частині світу вони 
жили, музика душі, пам'ять про свою Бать-
ківщину. Квітка померла від невиліковної 
хвороби, але залишила по собі українські 
пісні, які виконувала по-особливому. 

Отаке, воно дзеркало історії. Ми пере-
глянули тільки декілька особистостей, 
але таких яскравих. І хоча національний 
характер не є сумою характерів окремих 
індивідів, духовне здоров’я нації цілком 
залежить від здоров’я кожної особистості.

Чи має ще хто таку праісторію? Бере-
жіть її свідомо, бо маклери викрадуть… 
Не допускайте чужинців до неправильно-

го тлумачення нашої історії.
То ж будемо свідомими того, що кожен 

українець є спадкоємцем прадавньої і му-
дрої нації, багатої духовно та морально, і 
не ганьбімо пам'ять наших пращурів!

Л.МАЩЕНКО
експерт проекту КГД

І М П Л Е М Е Н Т А Ц І Я  У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  К У Л Ь Т У Р Н О Г О 
Д О С В І Д У  Д О  Ц И В І Л І З А Ц І Й Н О Ї  С П А Д Щ И Н И  Є В Р О П И

На сьогоднішній день в українському 
суспільстві найбільш контраверсійною, 
загубленою, топовою і обговорюваною є 
тема євроінтеграції України, входження її 
до складу Європи. І ось ми -  молодь, що 
вчиться критично мислити, починаємо 
самостійне дослідженя суті проблеми: ми 
повинні повністю злитися з Європою, чи 
варто зберігати автохтонність та самоіден-
тичність і як поєднати антиподи космопо-
лізму та патріотизму, ким прийдемо ми у 
європейський дім: обслугою, прохачами, 
варварами чи сядемо рівними за сімейний 
стіл і дивуватимемо, захоплюватимемо, 
збагачуватимемо своєю культурою, адже 
усі європейці поєднані спільною ідеєю 
процвітання та миру. Ми маємо чудове 
підгрунття  для того, щоб вийти на рівень 
з передовими країнами світу. Найродючі-
ші землі, широкополі лани, безкраї моря, 
ясне сонечко, тисячолітня історія, яка 
возвеличує та прославляє своїх героїв. І 
цей перелік можна вести безкінечно…Але 
справжнє багатство країни - в душі його 
народу. А душа України багата та широка, 
вона розливається, як ріка по всій Європі.

Незважаючи на мій, ще зовсім не ве-
ликий життєвий досвід, я заочно знайома 
з людьми, які уособлюють в собі риси іс-
тинного європейця. Наприклад: моя зна-

йома, яка живе в Данії, за походженням 
українка, а по духу істинна європейка. 
Вона почуває себе так, тому що її виховали 
з дитинства людиною з високими мораль-
ними цінностями, яка поважає та цінує 
труд. Так само виховують і нас. Мамина 
молитва над колискою, натільний хрестик 
на грудях, розквітла калина коло бабусиної 
хатинки – це речі, які супроводжують нас 
із самого дитинства. Із того дитинства, у 
яке нам завжди захочеться повернутись, 
адже в ньому нас вчили плекати любов до 
рідного краю. Ще будучи дітлахами, наші 
батьки почали розвивати у нас почуття 
прекрасного: до своєї рідної домівки, до 
рідного міста, до рідної країни. До країни, 
яка кожен день дає нам можливість пізна-
вати щось нове і гордо носити звання лю-
дини – космополіта, тобто людини світу, 
яка добре почуватиметься і за горнятком 
ароматної  кави у Львові, і яка плаватиме 
у Вердонській ущелині у Франції, і матиме 
бажання відвідати Німеччину, а саме за-
мок Нойшванштайн, який колись надихав 
самого Уолта Діснея на створення подібно-
го парку розваг. І навіть зараз, я впевнено 
можу сказати, що я європейка не завдяки 
географічному розташуванню, а завдяки 
любові до світу, яку виховала в мені моя 
країна. І взагалі, кому ж як не нам, укра-

їнцям, бути справжніми європейцями, з 
нашою західною гостинністю та східними 
традиціями. Для нас бути європейцями – 
це означає дивитися на світ певним чином, 
а саме так, як закладено в культурі твого 
народу. Насправді бути європейкою – це 
почувати себе вільно в будь-якому місті і з 
гордістю заявляти: «Я - українка». 

Я народилася і проживаю в маленько-
му, мальовничому містечку – Заводське. 
Сьогодні наше місто – то вже Європа. Тихі, 
вимощені, озеленені вулички Заводсько-
го радують нас німецькою педантичною 
пригладженістю, вишукано-заспокійливі 
фонтанчики та казково-витончені арки 
зачаровують нас своєю вишуканістю. По-
думайте… Чим вам не маленький Відень? 
Навіть своєрідна Пезанська вежа у нас є… 
Ви здивовані? Прогуляйтеся.

Наше місто дорослішало разом з нами. І 
воно давало нам перші уроки небайдужос-
ті та цілеспрямованості, а саме такі якос-
ті повинен мати кожен українець, якщо 
він прагне в Європу. Та, найголовніше, ми 
вчилися тут бути справжніми патріотами, 
українцями, саме тут і зараз ми отримуємо 
перші уроки вміння формувати громад-
ську позицію, що так показово характе-
ризує європейців і до чого прагнемо ми, 
молоде покоління. Наша маленька Європа 

навчає нас докладати максимум зусиль, 
для розвитку свого міста, вона показує, 
як потрібно цінувати та поважати чесну 
працю та,найголовніше, - це пам’ятати, 
що говорив В’ячеслав Чорновіл: «Україна 
починається з тебе». Тим паче, що зараз 
більшість суспільних та політичних про-
цесів вказують на те, що українська молодь 
обрала одновекторний шлях до Європи. 
Недарма спрямованість економіки, осві-
ти, медицини нашої держави має присмак 
найкращих європейських держав.

ІРИНА КИРИЧЕНКО
студентка КНУ ім.Т.Шевченка, 

факультету міжнародні відносини

Д Е Р Ж А В Н І  С И М В О Л И   У К Р А Ї Н И
Кожний народ має свою мову, свої тра-

диції і звичаї,що виробилися упродовж 
багатьох століть. У кожного народу є свої 
національні святині,символи. Ми з вами 
живемо в Україні. Наш рідний край ве-
ликий і гарний, зі славною багатовіковою 
історією. Україна - це рідна мова, мальов-
нича природа, талановитий народ, народні 
традиції і символи, які споконвіку шану-
ються та оберігаються . 

Державний Прапор.
Прапор виник ще за античних часів і 

поширився в Європі у добу Середньовіч-
чя. Найдавніші прапорні полотнища були 
трикутно-клинові, потім з’явилися чо-
тирикутні. Крім синього і жовтого (колір 
неба і сонця), найбільш поширеними ко-
льорами були червоний і білий. Великого 
розквіту набуло українське прапорництво 
в героїчну козацьку добу. Тоді з’явився но-
вий прапор – малинового кольору, який 
став основним у козаків. 

Сині і жовті барви використову-
валися під час війни під проводом 
Б.Хмельницького. Потім їх почали ви-

користовувати Українські Січові стрільці 
та Українська Повстанська Армія. Вибір 
кольорів був умотивований такими мірку-
ваннями.

Блакитний, синій колір - це колір ясно-
го, чистого, мирного неба. Це колір води, 
без якої не дозрів би хліб. І ще - це колір 
миру.

Жовтий колір - це колір пшеничної 
ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя 
всьому сущому на землі, це колір жовтога-
рячого сонця, без лагідних променів якого 
не дозрів би, не заколосився б хліб. Це сим-
вол достатку українського народу.

Великий Державний Герб.
Україна має законодавчо затверджений 

малий Державний Герб України — золотий 
тризуб на синьому тлі . Тризуб належить 
до найстародавніших священних знаків. 
Зображення тризуба на території України 
знайдено на пам'ятках трипільської куль-
тури (близько 6 тис. років тому). Древні 
боги зображувалися з тризубом. Він увін-
чував жезли скіфських царів.

У Київській Русі тризуб поширився з 

X ст , як великокняжий знак. Після роз-
паду Київської Русі тризуб утратив зна-
чення державного символу, зберігаючись 
на гербах провінційних міст, українських 
магнатів, дворян та козацької старшини. 
Інший елемент Великого Державного Гер-
ба — козак з мушкетом і шаблею як герб 
Війська Запорізького відомий з XVI ст., а з 
XVIII ст. такий герб стає символічним зо-
браженням Гетьманщини. У 1918 р. після 
проголошення незалежності УНР золотий 
тризуб на синьому тлі був затверджений 
Державним Гербом України. Він залишав-
ся також гербом і за гетьмана П. Скоро-
падського й УНР часів Директорії.

Державний гімн.
Державним Гімном України є націо-

нальний гімн на музику Михайла Вер-
бицького зі словами, затвердженими за-
коном (над мелодією працювали й інші 
українські композитори, зокрема Кирило 
Стеценко ). Музика до гімну народилася 
в 1864 p., коли Львівський український 
центр показав спектакль письменника К. 
Гейнча «Запорожці». Тут уперше було ви-

конано пісню «Ще не вмерло Запорожжя», 
яку із захватом зустріла публіка. Це була 
музика М. Вербицького — мелодія майбут-
нього Гімну України. Ця мелодія «Ще не 
вмерла Україна» затверджена Верховною 
Радою України 15 січня 1992 р.6 березня 
2003 р. Верховна Рада України затвердила 
текст Державного Гімну України у другій 
редакції.

МАКСИМ ПАТЛУХ
студент КНУ ім.Т.Шевченка, 

філософського факультету, політологія

« Я  —  У К Р А Ї Н Е Ц Ь ,  Є  У  М Е Н Е  П Р А В О »
Адміністративно-правовий статус 

громадян встановлюється Конституцією 
України, її законами та іншими норматив-
но-правовими актами права, цими ж дже-
релами встановлюються обов'язки і відпо-
відальність громадянина.

Я - українка. У мене є право на  життя.
Я - українка. У мене є право на свободу 

та особисту недоторканність.
Я - українка. В мене є право на грома-

дянство.
Я - українка. У мене є право на повагу 

гідності.
Я - українка. У мене є право на свободу 

думки й слова.
Я - українка. Я маю право на cвободу 

світогляду і віросповідання.
Я - українка. Я маю право на сім’ю.
Я - українка. У мене є право на судовий 

захист своїх прав і свобод.

Я - українка. У мене є право на охорону 
здоров'я.

Я - українка. У мене є право на недотор-
каність особистого життя.

Я - українка. І я цим пишаюсь.
                  

ОЛЕНА ДЗЮБА
учениця 10 класу ЗОШ №1
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Н Е  П Р О Х О Д Ь  М И М О  М О В И , М О В  Н Е  З Н А Є Ш  Ї Ї ,
М О В  Д О  Н Е Ї  Х О Ч  С Л О В О ,  А Л Е  С Л О В О  –  Ї Ї .

Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову. 
/Ліна Костенко/ 

Ну що б здавалося слова?
Слова та голос – більш нічого,
А серце б’ється, ожива, Як їх почує.
/Тарас Шевченко/

Люд без мови - то глина безлика,
Без’язика отара овець.
/Володимир Забаштанський/

«Мова - така ж жива істота, як народ, 
що її витворив, і коли він кине свою мову, 
то вже буде смерть задля його душі, смерть 
задля всього того, чим він відрізняється 
від других людей».

/Панас Мирний/

Українська мова цікава та загадкова
Українська мова — одна з найпошире-

ніших мов у світі, і за кількістю носіїв по-
сідає, за різними даними, 26 або 32 місце 
в світі. 

Українська мова — одна з найкрасиві-
ших мов у світі. На мовному конкурсі в Іта-
лії її було визнано другою за мелодійністю 
мовою світу після італійської.Українська 
абетка є одним з варіантів кирилиці, вона 
налічує 33 літери.

Українська мова дуже багата на сино-
німи. Наприклад, слово "горизонт" має 12 
синонімів. Але абсолютний рекордсмен – 
слово "бити". Згідно з "Коротким словни-
ком синонімів української мови", їх аж 45.

Найбільш вживаною літерою в україн-
ському алфавіті є літера “п”.

Найдовшим словом в українській мові 

є назва одного з пестицидів «дихлордифе-
нілтрихлорметилметан».У ній міститься 
тридцять літер.

Українська мова багата на зменшуваль-
ні форми.

Зменшувально-пестливу форму має, як 
не дивно, навіть слово "вороги" – "воро-
женьки".

«Мова вдосконалює серце і розум наро-
ду, розвиває їх». /Олесь Гончар/

Мова-душа народу.
Позбавити народ рідної мови-
Це означає вбити народ
Як нема без зірок небозводу.
Як блакиті без сонця нема.
Так і мови нема без народу.
І народу без мови нема.
/В.Забродоцький/

ЯНА ХАРЧЕНКО 
учениця 10 класу ЗОШ №1

Н А Р О Д Н І  С И М В О Л И  У К Р А Ї Н И
Український народний костюм.

Український народний костюм симво-
лізує характер та склад української душі, 
який представлений у вигляді художніх 
елементів. Саме етнічний одяг відобра-
жає надзвичайно широкий та багатогран-
ний спектр світоглядних уявлень, норм та 
духовних традицій українського народу. 
«Якою білою є сорочка на тілі, таким щоб і 
чоловік до жінки був» /укр.мудрість/.

Калина.
Калина - це символ красивої української 

дівчини, символ дитини, символ України.
"Ой рясна, красна в лузі калина, а ще 

найкраща в батька дитина" /укр.мудрість/.
Верба.

Здавна у нашому народі шанованим де-
ревом є верба. 

"Де вода, там і верба" /укр.мудрість/

А якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі;
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
/Уривок з вірша В.Симоненка «Вирос-

теш ти сину, вирушиш в дорогу...»/
Чорнобривці.

Немає України без білої хати і чорно-
бривців, які милують око до сивих моро-
зів. Для українців чорнобривці символізу-
ють дитинство, рідну матір і батька, рідну 
оселю. 

Українська хата.
Українська хата - це символ України. 

Хата - то скарбниця народних духовних 
традицій, бо в ній - дух народу і душі кож-
ного покоління людей.

Хай живе наш рідний дім!
Тепло й затишно у нім.

Тут і тато, тут і ненька,
І бабусенька рідненька, І веселий наш 

дідусь
Крутить пишний русий вус.  

(Є.Железнякова)
Пісні.

Музичність та співучість є одними з ха-
рактерних рис українського народу. У ба-
гатьох українських піснях відображається 
образ нашої Батьківщини.

Зозулиця.
Зозулиця — глиняна пташка-свищик, 

що є давнім амулетом та народним музич-
ним інструментом.

У 2011р. трипільський свищик Зо-
зулиця  офіційно став рекордсменом та 
увійшов до Книги рекордів України як 
найбільший свищик-оберіг. Найбільшу 
Зозулицю прикрашають традиційні три-

пільські орнаменти та вірш: «Вас збереже 
на всяку днину чудова пташка берегиня! 
Всі міццю духу ми єдині! Здобудем славу 
Україні!». Зозулиця — лауреат конкурсу 
неофіційних талісманів ЄВРО 2012.

МАКСИМ ГАРКУША
учень 10 класу ЗОШ №1

К У Л Ь Т У Р Н А  С П А Д Щ И Н А  У К Р А Ї Н И . 
С І М  Ч У Д Е С  У К Р А Ї Н ИНа жаль, попри доступність та відкри-

тість інформації, середньостатистичний 
українець знає про те, що Україна має ба-
гату культуру та цікаву історію, але йому 
бракує конкретних знань про перлини ві-
тчизняної історії, культури, архітектури, 
туризму тощо. Саме 2007 року за результа-
тами голосування тисяч небайдужих гро-
мадян України та експертів, було обрано 7 
історико-архітектурних чудес України, які 
мають всі підстави бути новими символа-
ми нашої держави та її регіонів.

Квітка на камені.
Національний історико-архітектурний 

заповідник «Кам’янець»
Над скелястими берегами тихоплин-

ного Смотрича підносяться стіни й вежі 
древнього міста – одного з найбільш ма-
льовничих у Східній Європі. Недаремно 
ж Кам’янець-Подільський (Кам’янець на 
Поділлі, Кам’янець) називають «квіткою 
на камені», «перлиною Поділля». У не-
давньому минулому він був політичним, 
економічним і культурним центром цього 
краю – історико-етнографічного регіону 
на південному заході України. 

Завдяки своєму неповторному куль-
турному ландшафту і, зокрема, каньйону 
з системою середньовічних фортифікацій, 
подібної якій немає у світі, місто стало 
об’єктом номінації до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.

Кам’янець-Подільський все більше 
привертає увагу туристів. Щороку місто 
приймає понад 100 тисяч гостей, зокрема, 
близько 20 тисяч зарубіжних. Першість се-
ред туристів зарубіжжя впевнено тримає 

Польща, і це зрозуміло: майже чотириста 
років спільної історії – вагома причина, 
щоб на власні очі побачити історичну сто-
лицю Поділля. 

Кожен, хто приїздить до Кам’янця-
Подільського, прагне перш за все поба-
чити його основні пам’ятки – Кафедру 
та Стару фортецю. І сьогодні сивочолий 
Кам’янець, який завжди відроджувався з 
попелу, немов фенікс, відновлюється, ча-
руючи неповторною єдністю ландшафту 
та архітектури. 

ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ДУХА НА БЕ-
РЕЗІ ДНІПРА.Києво-Печерська лавра. 
Православний монастир

Майже десять століть стоїть на висо-
ких київських кручах над сивим Дніпром- 
Славутичем стародавній Печерський Свя-
то-Успенський монастир – один із перших 
на нашій землі осередок християнства, 
культури і науки. У «Повісті минулих літ» 
є датована 1051 р. згадка про заснування 
монастиря монахами у печерах поблизу 
Києва. Першим насельником обителі був 
Антоній (у миру Антипа) із міста Любича, 
що поблизу Чернігова. Прибувши до Киє-
ва, Антоній поселився у печері, викопаній 
Іларіоном (якого в 1051 р. було призначено 
київським митрополитом). Саме від печер 
походить назва монастиря – Печерський. 
Як великий і найвпливовіший православ-
ний чоловічий монастир він із домонголь-
ських часів отримав статус лаври. Вже в ХІ 
ст. монастир став значним центром іконо-
писання та залишався ним упродовж на-

ступних століть. 

Рукотворна перлина України. Націо-
нальний дендрологічний парк «Софіїв-
ка».

У старовинному українському місті 
Умані, що на Черкащині, є мальовничий, 
вражаючий своєю неповторною красою 
куточок, який по праву називають перли-
ною України, її візитівкою. Національний 
дендрологічний парк «Софіївка» – диво-
вижний витвір людської фантазії й май-
стерності, в якому переплелися разом і 
світ загадкових легенд та міфів, і мисте-
цтво, і краса природи. Створювався парк 
впродовж 1796–1802 років. Задумав його 
володар міста Умані, польський магнат 
Станіслав Потоцький як подарунок на 
день народження своєї коханої дружини 
Софії. Рослини в парку відзначаються ве-
ликою різноманітністю. Тут росте понад 
2 017 видів, форм і сортів місцевих та ін-
тродукованих рослин, у тому числі дерев і 
кущів – 1 233, з них листопадних – 1 055, 
вічнозелених (хвойних) – 178. 

СВЯТА СОФІЯ – ДУХОВНИЙ ПА-
ЛАДІУМ УКРАЇНИ. Всесвітньо відома 
пам’ятка архітектури Софія Київська

У східнохристиянському світі кафе-
дральні Софійські храми були атрибутом 
суверенної державності, тож і собор Свя-
тої Софії  в Києві своїм величним образом, 
архітектурними формами та художнім 
вирішенням маніфестував появу на сві-

товій арені могутньої християнської Русі. 
Являючи собою архітектурний символ цієї 
держави, її паладіум, Софія Київська була 
для Русі-України тим, чим були святили-
ще Аполлона у Дельфах для давніх гре-
ків, Єрусалимський храм для іудеїв, храм 
Воскресіння Христового в Єрусалимі для 
християн. І як головні сакральні споруди 
давнини, собор Св. Софії став духовним, 
політичним та культурним центром Русі. 
Цікаво, що свідчення літописців про бу-
дівничу діяльність Ярослава Мудрого, з 
іменем якого пов’язується створення хра-
му, є плутаними і суперечливими. Зокре-
ма, деякі літописи датують розширення 
Ярославом Києва і закладення Софії Київ-
ської 1017 роком, а «Повість минулих літ» 
– 1037 роком. Натомість очевидець зведен-
ня Софії, перший київський митрополит-
«русин» Іларіон свідчить, що в цій справі 
Ярослав завершив починання свого батька 
Володимира, хрестителя Русі.

СТОР. 7 >>
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Українська Троя.Херсонес Таврій-
ський. Давнє місто-держава.

Херсонес Таврійський – унікальна іс-
торико-археологічна пам’ятка Криму (у 
межах Севастополя). Протягом двох тися-
чоліть він був визначним осередком анти-
чної та візантійської культур на межі з без-
країм варварським світом. Херсонес знав 
часи економічного злету й політичної мо-
гутності, занепаду та запустіння, тріумфи 
військових перемог і тягарі ворожих на-
вал. З його історією пов’язані імена скіф-
ського царя Скілура, понтійського царя 
Мітрідата VІ Євпатора, римського імпера-
тора Гая Юлія Цезаря. Сама природа ство-
рила тут ідеальні умови для облаштування 
торговельної та військової гавані. Достат-
ньо було лише перегородити кріпосними 
стінами частину мису, щоб убезпечити 
поселення від нападів із суші. А оборо-
нятися було від кого: непривітно зустрі-
ли чужоземців таври, споконвічні жителі 
цих місць, не давали спокою херсонеситам 
протягом довгих років і войовничі скіфи.

<< СТОР. 6  За рішенням ООН, Херсонес визнано 
однією зі 150-ти найвизначніших старо-
давніх пам’яток, поруч із такими чудесами 
світу, як єгипетські піраміди, афінський 
Парфенон та римський Колізей. 

ОСТРІВ СЛАВИ Хортиця. Національ-
ний заповідник і найбільший острів на 
Дніпрі

Острів Хортиця – єдина комплексна іс-
торико-культурна та природна пам’ятка, 
що охоплює період історії людства від епо-
хи палеоліту (35 тис. р. до н. е.) до наших 
днів. За часів Київської Русі через Хорти-
цю пролягав відомий торговельний «Шлях 
з варяг у греки», і саме тоді поблизу плав-
невих озер острова розташувалося старо-
давнє поселення, яке дослідники назива-
ють Протовчим.

 Чимало змін випало на долю Хортиці 
в першій половині ХХ століття. На будів-
ництво Дніпрельстану (1927–1932 рр.) 
та промислових об’єктів приїхали тисячі 
людей. Частина переселенців мешкала на 
острові, що мало вагомий вплив на пере-

йменування його вже існуючих географіч-
них назв.

Стан ландшафту урочищ Хортиці за-
знав великих втрат від діяльності людини. 
Тож, враховуючи природну та історичну 
цінність острова, 18 вересня 1965 року 
Хортицю оголосили Державним історико-
культурним заповідником, а 5 квітня 1993 
року – вона отримала статус Національно-
го заповідника. 

ЦИТАДЕЛЬ НА ДНІСТРІ. Державний 
історико-архітектурний заповідник «Хо-
тинська фортеця» 

Хотин був заснований на початку ХІ ст. 
київським князем Володимиром Великим 
як одна із важливих складових прикор-
донної системи Русі. Фортеця у той період 
була дерев’яно-земляною і використовува-
лася давніми слов’янами для захисту своїх 
поселень. Перші кам’яні укріплення, і на-
віть кам’яна церква, з’явилися тут у серед-
ині ХІІІ ст. – у часи князювання Данила 
Галицького. Хотинські мури побудували 
з ракушняку та укріпили вапняковим це-

ментом. У Хотинській фортеці декілька 
разів проводилися реставраційні роботи 
– у 1960-1970-х рр. та починаючи з 2001 
р. Зокрема, комплекс робіт зі збереження, 
консервації, реставрації та пристосування 
пам’яток архітектури було проведено на 
Північній, Південній, Західній, Південно-
західній баштах, у комендантському пала-
ці, замковій церкві, криниці та ін. об’єктах. 

Беручи до уваги багаті історичні тради-
ції міста, в 2000 році Постановою Кабінету 
Міністрів України було створено Держав-
ний історико-архітектурний заповідник 
«Хотинська фортеця». 

Не раз використовували образ непри-
ступного замку на березі могутньої річки 
кінематографісти (фільми «Захар Беркут», 
«Балада про лицаря Айвенго», «Три муш-
кетери», «Чорна стріла», «Стріли Робін 
Гуда» та ін.).

ОЛЬГА ЖВАНКО
студентка НаУКМА, 

факультета правознавство

Д Е Н Ь  З Н А Н Ь  У  М І С Т І  З А В О Д С Ь К О М У
1 вересня настала шкільна пора. В цей 

День знань мільйони маленьких українців 
вперше пішли до школи.

В Заводському вперше сіли за парти 
67 першокласників (49-ЗОШ №1, 18-ЗОШ 
№2).

Цей день став новою сходинкою до вер-
шин знань для всіх учнів шкіл, учнів про-
фесійно-технічної освіти, студентів техні-
куму.

1 вересня переступили поріг навчаль-
них закладів міста 446 учнів ЗОШ №1, 255 
учнів ЗОШ №2, 52 учні ПТУ №32, в т.ч. 
перший курс - 24 учні, 379 студентів техно-
логічного технікуму, в т.ч. вступників - 87, 
150 учнів дитячої музичної школи, 121 ви-
хованець ДНЗ "Теремок" та 170 вихованців 
ДНЗ "Малятко".

1 вересня-день, коли починається до-
рога в майбутнє. Цей день дає можливість 
дорослим спогадами  повернутися у роки 
своєї юності, а учням і студентам-до своєї 
другої домівки - навчального закладу.

В цей день з особливою теплотою зга-
дуємо своїх вчителів і викладачів, їх нео-
ціненну роботу розуму і серця. Щиро дя-
куємо Вам.

Усім, хто переступив поріг навчальних 
закладів міста, бажаємо досягати своєї 
мети, знайти взаєморозуміння з виклада-
чами, батьками; зустріти добрих друзів.

Щасти Вам!
Виконком міської ради 

та депутатський корпус.
СТОР. 8 >>

О Б Л А С Н А  С П А Р Т А К І А Д А  З  Р Е К Р Е А Ц І Й Н И Х 
В И Д І В  С П О Р Т У13-14 серпня 2016р. в м.Заводське від-

булася обласна спартакіада з рекреацій-
них видів спорту. В спартакіаді прийняли 
участь команди з м.Чутово, Кременчука, 
Полтави, Заводського, Котельви, Семенів-
ки, Срібного.

В цих змаганнях взяли участь спортсме-
ни з обмеженими можливостями.

Дартс, кеглі, гирі, боча, настільний теніс, 
шашки, їзда на візках, бомбаскету - види 
спорту, в яких змагалися спортсмени. Ко-
манду м.Заводське представляли Бихален-
ко Володимир, Єна Віталій, Шабаль Олек-
сандр, Чередніченко Віталій, Генсер Олена, 

Сабадіна Людмила, Шупик Оксана, Булах 
Анатолій, Федоронько Віталій, Пишний 
Владислав.

Наші спортсмени здобули шість пер-
ших місць, чотири других та два третіх. В 
загальному заліку команда зайняла друге 

місце, першість здобули команди Полтави, 
третє місце - у команди Чутова.

Спартакіада відбулася за сприяння 
міської ради, МГО "Спорт", ТОВ "ЕЛЕВА-
ТОР - АГРО" та ГУ ДСНС України у Пол-
тавській обл.

М. ЛУКАШЕНКО
тренер міжнародної федерації "Дракон"
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П О Ч А Т О К  Т Р А Д И Ц І Ї
Вихованці старшої групи «Веселка» 

ДНЗ №2 «Теремок» незвично розпочали 
новий навчальний рік. Місцем проведен-
ня першого заняття стала не групова кім-
ната, а вулиці рідного міста. Дітлахи здій-
снили пішохідну екскурсію до пам’ятника 
Т.Г.Шевченку.

Хоча шлях для п’ятирічок неблизький 
та подорож промайнула швидко і цікаво. У 
руках хлопчиків й дівчаток квіти і кульки 
жовтого й синього кольорів, а колона ма-
леньких екскурсантів нагадувала живий 
рушничок вишиванок.

Біля погруддя видатного українця ви-
хователь Л.І.Бондаренко повідала коротку 

історію життя Тараса Григоровича, про-
читала кілька віршів поета. До підніжжя  
пам’ятника маленькі рученята бережно 
кладуть різнобарвні букети осінніх квітів. 
Помічник вихователя С.А.Виноградча за-
кріплює кілька повітряних кульок, які під 
подихом вітру майорять кольорами дер-
жавного прапора. І, звичайно ж, фото на 
згадку.

Сподіваємося, що екскурсія до 
пам’ятника національної гордості укра-
їнців Тарасові Шевченку для вихованців 
«Теремка» стане доброю першовересневою 
традицією.

А.ЗАСЛАВЕЦЬ
вихователь-методист

С В Я Т О  З Н А Н Ь  У  Т Е Х Н І К У М І
В атмосфері особливої теплоти прой-

шов День знань в Лохвицькому техноло-
гічному технікумі Полтавської державної 
аграрної академії. Директор Віктор Ми-
колайович Корнієнко, вітаючи присутніх, 
відмітив, що цього року свято проходить 
в час відзначення 85-річного ювілею на-
вчального закладу. Ця дата зобов`язує 
кожного члена колективу шанувати та 
примножувати славні традиції, набуті за 
багато десятиліть. Віктор Миколайович 
звернувся до першокурсників та побажав 
миру, добробуту, яскравого студентського 
життя, оптимізму для реалізації всіх мрій. 
«Щасливим і радісним нехай буде шлях 
всіх студентів до знань, а тепло і ласка 
батьків, знання викладачів допоможуть 
підкорити будь-яку вершину», - сказав 
Віктор Миколайович. Він відзначив до-
сягнення та успіхи викладачів та студен-
тів, відмітив кращих студентів в навчанні, 
спорті, художній самодіяльності.

Від імені студентів першого курсу Ан-
дрій Коваленко запевнив, що «технікум 
акумулює нові сили, нові ідеї, нові думки, 
і носії нового зараз ми – першокурсники. 
Пройде певний час і ми, сьогоднішня сту-
дентська молодь, станемо «ядром» україн-
ської інтелігенції, висококваліфікованими 
фахівцями».

З найкращими привітаннями до сту-

дентів та колективу викладачів звернулася 
мама студента-першокурсника – Добро-
хліб Л. В. 

Голова ради студентського самовряду-
вання, студент IV курсу механічного від-
ділення Нужний Сергій побажав успіхів та 
здоров`я, нових надійних друзів. «Студен-
ти першого курсу з честю повинні нести 
звання студента технікуму», - сказав він.

Гість свята - Ульянко Сергій Олексійо-
вич – заступник декана факультету «Тех-
нологія виробництва і переробки продук-
тів тваринництва» Полтавської ДАА після 
привітального слова нагородив виклада-
чів, працівників та студентів грамотами 
та подяками Полтавської ДАА та Департа-
менту освіти і науки Полтавської обласної 
адміністрації.

Грамотами відзначені відмінники на-
вчання – Мусієнко Катерина, Папеян Ель-
міра, Пилипенко Інна, Нужний Сергій, пе-
реможці конкурсу «Кращий за професією» 
Денисенко Денис, Бузун Максим, Харчен-
ко Андрій, Мірошниченко Андрій.

Щасливого навчального року, дорогі 
студенти!

А. ТАРАНСЬКА
заступник директора

з навчально-виховної роботи

З А Х О Д И  Щ О Д О  В І Д З Н А -
Ч Е Н Н Я  Д Н Я  М І С Т А

09:00 У Церквах міста молебень за місто.
09:00 Шаховий турнір (ЗОШ №1).
10:00 Футбол, баскетбол, волейбол (стадіони по вул.Ма-
тросова та вул.Озерна) .
16:00 Конкурс дитячого малюнка на асфальті. Майстер 
клас для дітей з декоративного-ужиткового мистецтва 
(МБК №1).
17:00-18:00 Дитячий атракціон (гірка), свято морозива - 
безкоштовно (міський стадіон по вул.Матросова).
18:00 Святковий велопробіг (територія міста, згідно 
маршруту).
18:00 Виступ духового оркестру МБК №1 (міський стадіон 
по вул.Матросова).
19:00 Вітання міського голови та гостей міста (міський 
стадіон по вул.Матросова).
19:15 Виступ народного театру естради «Камертон» 
м.Прилуки. Виступ гурту “Крок Бенд” м.Заводське 
(міський стадіон по вул.Матросова).
21:30 Святковий феєрверк (міський стадіон по вул.Матро-
сова).

Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної 
академії оголошує прийом студентів на заочну форму навчання для 

випускників ПТУ за скороченим терміном навчання 
за спеціальностями:

 
- (Код 181) ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
«Зберігання і переробка зерна», «Бродильне виробництво і винороб-
ство» - (вступний фаховий іспит)

- (Код 133) ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ: 
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» - (вступний 
фаховий іспит)

Телефони для довідок: 3-53-58, 3-54-46
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П Р О Е К Т  С П І В Р О Б І Т Н И Ц Т В А  Н А 
О Б Л А С Н И Й  К О Н К У Р С

Заводська міська рада всебічно підтри-
мує розвиток спорту в нашому місті. Перш 
за все вже п’ятий рік з міського бюджету 
фінансуються програми по підтримці фі-
зичної культури і спорту. В 2012 році на 
розвиток спорту витрачено 113 975 грн., в 
2013 році – 143 500 грн., в 2014 році - 143 
500грн., в 2015 році – 160 474 грн., в 2016 
році  заплановано 260 000 грн.

За рахунок цих коштів проводяться 
різноманітні спортивні змагання і турні-
ри: кубок міського голови з настільного 
тенісу; зимовий Кубок міського голови 
з міні-футболу; участь міської команди 
«Харчовик» у першості Полтавської об-
ласті з футболу (основний та юнацький 
склад); підтримка міської команди-інвас-
портовців, які виступають на рівні області, 

Заводська міська рада подала  на об-
ласний конкурс проектів розвитку тери-
торіальних громад Полтавської області 
Проект співробітництва територіальних 
громад Заводської міської ради та Токарів-
ської сільської ради "Розвиток спортивної 
бази, як важлива складова процесу повно-
цінного розвитку людини".

Метою проекту є створення  належних 
умов для розвитку популярних у місті За-
водське та сусідньої громади села Токарі 
видів спорту, організації змістовного до-
звілля за місцем проживання  та  в місцях 
масового відпочинку, залучення широких 
верств населення до масового спорту, по-
пуляризації здорового способу життя та  
максимальної реалізації здібностей дітей 
дошкільного та шкільного віку і студент-
ської молоді; а також зміцнення здоров’я, 
розвитку фізичних, морально – вольових 
здібностей людини з метою гармонійного 
формування її особистості.

Для реалізації даної мети передбачаєть-
ся вирішення наступних завдань:

- впровадження дієвої системи фізкуль-
турної просвіти населення, яка сприятиме 
формуванню традицій і культури здоро-
вого  способу життя, престижу здоров’я, 

залучення громадян до активних занять 
фізичною культурою і спортом;

- створення умов, які забезпечують ці-
леспрямовану рухову активність дітей та 
молоді для подальшого формування у них 
прагнення щодо систематичних занять фі-
зичною культурою та спортом;

- сприяння духовному і фізичному роз-
витку молоді, виховання в неї почуття гро-
мадянської свідомості та патріотизму;

- відновлення споруди спорткомплексу 
та подальше використання за цільовим 
призначенням;

- створення у двох громадах кількість 
населення яких складає чверть району 
культу спорту.

Ми впевнені, що саме комплексний 
підхід до вирішення проблеми створення 
належних умов для розвитку спортивної 
бази та популяризації спорту серед усіх 
верств населення міста Заводське та Тока-
рівської  громади дасть якісний результат 
– гармонійний розвиток людини.

Очікуваними результатами Проекту є 
створення умов для оздоровлення насе-
лення засобами фізичної культури і спор-

ту; запровадження доступних, якісних та 
різноманітних форм оздоровчих, рекре-
аційних, реабілітаційних та спортивних 
послуг для різних груп населення  осо-
бливо для людей з обмеженими фізични-
ми можливостями; відновлення роботи 
спорткомплексу; істотне зменшення кіль-
кості правопорушень та злочинів серед ді-
тей, підлітків, молоді; підвищення якості 
трудових ресурсів; збільшення відсотку 
населення громад, що систематично за-
ймається фізичною культурою та спортом 
(доросле населення - до 20%, дітей від 6-18 
років – до50%); підвищення результатив-
ності збірних команд та окремих спортс-
менів. Важливим фактором є те, що гро-
мадська організація «Спорт» отримає своє 
приміщення.

Цільовими групами Проекту - є діти 
та молодь міста Заводське, села Токарі та 
найближчих сіл Піски, Бодаква і районно-
го центру м. Лохвиця; учасники  обласних 
та всеукраїнських змагань, які проводять-
ся на теренах міста; територіальні громади 
міста та села Токарі; громадська організа-
ція «Спорт»; органи місцевого самовряду-

вання; гості міста.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації 

Проекту та джерела його фінансування.За-
гальний бюджет проекту складає 1 491 582 
грн., у томі числі з Заводського міського 
бюджету – 756 582 грн., Токарівського сіль-
ського бюджету – 50 000 грн., фінансуван-
ня з боку організацій – партнерів – 85 000 
грн. та з обласного бюджету – 600 000 грн.

Організації – партнери, співвиконавці 
Проекту:  Токарівська сільська рада, міс-
цева громадська організація «Спорт», ПАТ 
«Склоприлад», Червонозаводське АТП 
ТОВ «Європа-Транс ЛТД», УАСП ТОВ 
«КАІС», ТОВ «Кварц-2008», ТОВ «ЕЛЕ-
ВАТОР – АГРО», ТОВ «Лохвицький  ком-
бікормовий завод», ФОП  Барабаш О.А., 
ФГ «Луч», ФОП Буряк О.М., ФОП Зленко 
Ю.Г., ПППФ «Ніка «М»,  ПАТ «Червоноза-
водський хлібозавод», ТОВ "Агросервіс" та 
ФОП Кольчевський А.В.

Ми дякуємо нашим партнерам-підпри-
ємствам та підприємцям міста, громад-
ській організації "Спорт", які підтримали 
наш Проект і підписали Протокол про на-
міри в частині співфінансування.

Виконком міської ради

Б Ю Д Ж Е Т Н І  К О Ш Т И  Н А  Р О З В И Т О К  С П О Р Т У
України та Європи. (Віталій Алексєєв став 
бронзовим призером другого чемпіонату 
Європи з паратхеквандо, який проходив у 
серпні 2013 року  в столиці Румунії місті 
Бухарест); підтримка клубу бойових мис-
тецтв «Дракон».

В Заводському вже декілька років по-
спіль проходять Всеукраїнські змагання 
бойових мистецтв, відкрита обласна спар-
такіада інваспорту та інші спортивні захо-
ди.

Крім підтримки різних видів спорту 
міська влада  вже декілька років поспіль 
відновлює спортивну базу міста. У 2014 
році за рахунок коштів Проекту «Енергоз-
берігаючі заходи в міському Будинку куль-
тури №1 м. Червонозаводське»   віднов-
лена робота спортивного залу в міському 

Будинку культури №1.
В 2016 році з міського бюджету витра-

чені кошти на відновлення спортивної 
бази міста:

- виготовлена кошторисна докумен-
тація та Робочий проект реконструкціїї 
спорткомплексу – 32 913 грн.;

-капітальний ремонт майданчика зі 
штучним покриттям (заміна штучної тра-
ви, воріт, ремонт огорожі – 437 171 грн.);

-капітальний ремонт двох волейболь-
них майданчиків зі штучним покриттям - 
101 542 грн.;

-капітальний ремонт   баскетбольно-
го майданчика (основа та асфальтове по-
криття) -  170 937грн.;

-заміна чотирьох баскетбольних щитів 
на двох майданчиках – спонсорська допо-

мога ПАТ «Склоприлад»;
-будівництво футбольного майданчика 

зі штучним покриттям (основа, огорожа, 
освітлення) – 607 195 грн., штучне покрит-
тя – за рахунок обласного бюджету;

-проведена інвестекспертиза проекту 
реконструкції приміщення спортивного 
комплексу – 2 499 грн;

-виготовлений проект капітального ре-
монту приміщення спорткомплексу –1 530 
грн.

Всього на відновлення спортивної бази 
витрачено з міського бюджету в 2016 році 
– 1 353 787 грн.

Виконком міської ради

Н А  К Р И Л А Х  Н А Т Х Н Е Н Н Я
Днями у Заводській міській бібліотеці 

№1 розпочала діяти виставка робіт міс-
цевої художниці Фисун Любові Іванівни 
під назвою "На крилах натхнення". На ній  
представлені живописні твори авторки на 
полотні та березових зрізах. Різноманітні 
пейзажі, натюрморти та живописні ком-
позиції порадують око людей, яким небай-

дужий живопис. Теплота фарб та різнома-
ніття кольорів не залишать байдужими ні 
дорослих, ні дітей. Виставку приурочено 
до Дня міста Заводського,яке відбудеться 
у вересні.

Л.ЄРМАКОВА 
завідуюча бібліотекою

Т В О Р Ч И Й  С Е Р П Е Н Ь  У 
Б І Б Л І О Т Е Ц І

З моменту виходу історико – мистець-
кого альманаха «Місто над Сулою» за ре-
дакцією незабутнього М.М.Сови, в якому 
розповідалося і про місцевих поетів та 
письменників,що уславили його, пройшло 
вже десять років. За цей час з'явилися нові 
видатні, талановиті люди,імена яких і далі 
вшановуватимуть наше робітниче містеч-
ко.

Заводська міська бібліотека №1 прагне 
розповідати своїм користувачам та жите-
лям про них. Ось і нещодавно у нас відбу-
лася зустріч з такою письменницею. Анна 
Євгенівна Шевченко (псевд.Анна Коршу-
нова) народилася 29 травня 1970 року у 
Кіровограді (нині Кропивницький). Закін-
чила Сумський державний педагогічний 
університет ім. А.С.Макаренка. За фахом 
учитель географії та біології, кандидат гео-
графічних наук, має 17 наукових публіка-
цій. Займається журналістикою, порушу-
ючи важливі проблеми, навчає школярів 
створювати газету, керує гуртком «Основи  
журналістики» у Сумській обласній гім-
назії-інтернаті для талановитих та творчо 
обдарованих дітей. Життя і праця авторки 
дитячих творів тісно пов'язане з м.Суми, 
але вона довгий час проживала у нашому 
місті, навчаючись у Заводській середній 

школі №1,а потім працювала на приладо-
будівному заводі, і далі вступила на на-
вчання. Та і зараз вона є частою гостею у 
Заводському,відвідуючи влітку свою літню 
бабусю у Брисях.

А також вона ще педагог, дитяча пись-
менниця, автор численних науково-попу-
лярних і краєзнавчих публікацій, дитячих 
казок, оповідань, п’єс, член Національ-
ної спілки журналістів України, член На-
ціональної спілки письменників Украї-
ни. Сьогодні Анна Коршунова - відома 
українська дитяча письменниця, авторка 
багатьох книг, дитячих віршів, п’єс.Тала-
новиту письменницю і казкарку вже нео-
дноразово відзначали у світі вітчизняної 
літератури. Вона лауреат премій «Просто 
так»,дипломант Корнійчуковської премії, 
дипломант літературного конкурсу «Ко-
ронація слова - 2012» за твір «Принцеса 
Фінеса та її друзі».В арсеналі письменни-
ці такі дитячі книги: «Фроська - кімнатна 
фея», «Пригоди лицаря Морквицаря» і 
принцеси Картоплєси»,«Паровозик Пузя», 
«Рогата кішка», «Справжні друзі», «Разом 
веселіще» «Андрійкова мандрівка» інші.

Також вона пише дитячі вірші і п’єси. 
А збірка віршів «Крила в шухляді» - єди-
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на книга, розрахована на дорослу аудито-
рію. Це збірка ліричних «дорослих» віршів 
Анни, редактором якої є відома письмен-
ниця Людмила Ромен.«Любов до крил за-
кодовано у псевдонімі поетеси - Коршу-
нова. Це її дівоче прізвище», - розповідає 
Людмила Ромен.

Коли людина талановита,то талановита 
в усьому, адже має ще одне цікаве захо-
плення - це ляльки ручної роботи, серед 
яких - кінь, ельфи та різноманітні кімнатні 
феї - ванільна, імбирна, садова,пташниця. 
У кожної феї є червоне сердечко - за сло-
вами майстрині,вона не шиє їх, а матері-
алізує. А ще Анна Євгеніївна виготовляє 
декупажі.

На запрошення бібліотекарів міської 
бібліотеки вона щиро відгукнулася і пого-
дилася не тільки на зустріч зі своїми шану-
вальниками і земляками, але ще і провела 
чудовий майстер-клас із декупажу ужит-
кових предметів та виготовлення картин 
ручної роботи за допомогою спеціальних 
серветок та яєчної шкаралупи.

Присутнім на зустрічі з письменницею 
було цікаво послухати розповідь про її 
творчість,про історію написання окремих 
творів. А писати вона почала для своїх си-
нів. Тривалий час писала лише для своїх 
дітей, їх друзів, дитячого садочка, школи. 
«...Намагалася ніколи не відмовляти дітям 
на прохання «мамо, розкажи казку». Це 
зовсім інше, аніж прочитати книжку. Це й 

спілкування, і спільна творчість-моменти, 
які роблять батьків і дітей ще ріднішими. 
…«Адже добре пам’ятаю, як сама чекала 
цього в дитинстві». Пізніше з'явилися інші 
її твори, вона стала автором матеріалів у 
«Екологічному орієнтирі» і на Сумському 
історичному порталі, її публікації мож-
на знайти в журналах «Орех», «Дніпро», 
газетах «Панорама», «Суми і сумчани», 
«Ярмарок», альманаха «Слобожанщина», 
«Земляки», тощо. Випадково вона надісла-
ла свої твори до видавництва. І буквально 
через тиждень їй зателефонували і повідо-
мили, що оповідання буде опубліковано.

Пізніше читачі побачили повість - казку 
«Фроська - кімнатна фея». Її ілюстрували 
майже рік. Письменниця дуже вимогли-
во ставиться до цього. «Паровозик Пузя», 
«Справжні друзі», «Фроська - кімнатна 
фея», «Пригоди лицаря Морквицаря» - ці 
твори побачили світ протягом 2010-2012 
років у харківському видавництві «Сін-
текс ЛТД». Читачі та бібліотекарі задали 
ряд питань авторці дитячих творів,на які 
вона змістовно відповіла.

Присутні на зустрічі діти та дорослі 
щиро подякували письменниці за змістов-
ну розповідь, а міський голова Сидоренко 
В.В. вручив Анні Євгеніївні цінний приз 
та розкішні літні квіти. Але і письменниця 
теж залишила в бібліотеці подарунок – ви-
готовлену нею вручну витончену ляльку 
Мадлен,яка з горнятком кави в руках за-
тишно розмістилася на дитячому абоне-

менті міської бібліотеки.
Далі гості бібліотеки - а це були діти,їх 

батьки,а також дорослі читачі - вмости-
лися за великим столом, на якому бібліо-
текарі Лисенко Н. та Матяш А. розіклали 
клей,картон,яєчну шкаралупу,фарби та 
спеціальні серветки. І розпочався творчий 
майстер – клас,який вела Анна Євгеніївна. 
Вона розкрила секрети виготовлення кар-
тин при допомозі звичайних серветок. Ко-

жен з присутніх виготовив свою картинку 
і значну частину робіт було залишено в 
бібліотеці,де вони зараз і знаходяться на 
виставці.

Сподіваємося,що була не остання зу-
стріч із нашою талановитою землячкою і 
вона не раз іще прийде до нас із цікавими 
розповідями.

Л.ЄРМАКОВА 
завідуюча бібліотекою

« С У З І Р ’ Я  О Р Ф Е Я »  -  2 0 1 6Цього літа я мала чудову нагоду при-
йняти участь в міжнародному фестивалі 
молодіжної творчості «Сузір’я Орфея», 
який відбувався з 26.06. по 01.07.2016 р. в 
Болгарії (курорт Сонячний Берег). В фес-
тивалі приймали участь молоді таланти 
у віковій категорії від 5 до 21 року. Були 
представлені різні мистецькі жанри – му-
зикальні, вокальні, хореографічні, фоль-
клорні колективи, художники, театральні 
та циркові формації, читці та учасники, 
які займаються декоративно-прикладним 
мистецтвом. У фестивалі прийняли участь 
колективи та окремі учасники з України, 
Болгарії, Грузії, Молдавії, Росії, Білорусії. 
Цей захід відбувся за підтримки однієї з 
туристичних фірм, Міністерства культури 
Болгарії та Несебрської общини.

 Метою фестивалю було знайом-
ство з культурою різних народів, зміцнен-
ня міжнародних зв’язків та співробітни-
цтво через дитячу та юнацьку творчість, 
пропаганда єднання різних національних 
груп, виховання толерантності міжконфе-
сійних та етнічних відносин дітей та моло-
ді різних країн.

Відкриття фестивалю відбулося на сце-
ні дитячого міжнародного центру Хеппі 
Ленд, а заключний гала-концерт проходив 
під відкритим небом в античному театрі 
старовинного міста Несебр, який знахо-
диться на невеличному півострові. Улю-
бленцями публіки стали танцювальний 
колектив з Грузії та зразковий танцюваль-

ний колектив «Вербиченька» з України, які 
завоювали Гран-прі фестивалю. Морський 
пейзаж під зорями в поєднанні з виступа-
ми кращих учасників фестивалю створю-
вали чарівну атмосферу.

 Мій відпочинок був поєднаний з твор-
чістю. Я представляла свої картини в номі-
нації образотворче мистецтво. Протягом 
всього фестивального періоду картини 
учасників фестивалю були виставлені в 
готелі, де відпочиваючі та персонал могли 
змогу ними помилуватися. Окремим ви-
пробування для художників був пленер 
(практичне завдання) за участі компетент-
ного журі в складі  однієї з організаторів 
фестивалю Віри Александрової, болгар-

ського художника Георгія Панайотова та 
професора мистецьких наук, які оцінюва-
ли техніку та навики малювання учасни-
ків.

До участі в цьому фестивалі я малювала 
більше для себе, приймала участь лише в 
шкільних виставках. І для мене стала не-
сподіванкою висока оцінка моєї творчості. 
Я завоювала перше місце та отримала ку-
бок переможця у своїй віковій категорії. За 
свій успіх я завдячую в першу чергу учите-
лю малювання Червонозаводської ЗОШ № 
2 Міняйло Олені Миколаївні, яка є талано-
витою людиною та чудовим наставником 
для дітей. 

М.ПАНЧЕНКО
учениця ЗОШ №2


