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20-21 жовтня 2016 року в місті Києві 
відбулася XI щорічна  конференція малих 
міст України. В роботі конференції взяв 
участь міський голова міста Заводського, 
член правління Асоціації малих міст Укра-
їни В.Сидоренко.

Організатор конференції - Асоціація 
малих міст України. Партнерами в ор-
ганізації виступили Комітет Верховної 
Ради з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого само-
врядування, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України, Програма 
Ради Європи "Децентралізація і територі-
альна консолідація в Україні", Швейцар-
сько-український проект "Підтримка де-
централізації в Україні" DESPRO, Проект 
Академії Фольке Бернадотта "Місцеве 
самоврядування та верховенство права в 
Україні", шведська SIDA.

Метою конференції стала популяри-
зація успішних кроків формування спро-
можних об'єднаних громад та сприяння 
подальшому процесу реалізації реформи 
місцевого самоврядування.

У жовтні 2016 року  ми маємо рік 
об'єднання перших 159 громад, і до  цього 
числа поетапно долучаються нові громади. 
Це був період формування спроможності 
цих громад, подолання викликів, що сто-
яли перед першопрохідниками. Їх при-
клад має сприяти подальшому процесу 
об'єднання територіальних громад та здій-
сненню реформи місцевого самоврядуван-
ня в Україні.

На форумі були представлені успіхи 
об'єднаних територіальних громад; виро-
блені практичні механізми реалізації всіх 
повноважень об'єднаної територіальної 
громади, що передбачено чинним законо-
давством; створено площадку для обміну 
досвідом між усіма зацікавленими сторо-
нами.

Відбулися панельні дискусії на теми:
- Формування нової структури управ-

ління об'єднаною громадою;
- Організація надання адміністратив-

них послуг в нових громадах;
- Отримання повноважень в сфері 

ДАБІ;
- Формування бюджету об'єднаної гро-

мади з врахуванням інтересів всіх сторін;
- Стратегічне планування розвитку 

об'єднаних громад, як важлива функція 
органів місцевого самоврядування;

- Дотримання принципів верховенства 
права в місцевому самоврядуванні, як 
основа місцевої демократії;

- Роль громадського суспільства у фор-
муванні спроможності об'єднаних громад;

- Синергія міжнародних програм в під-
тримці реформи місцевого самоврядуван-
ня в Україні.

І все ж таки: чого чекати від об'єднаних 
громад? 

Коли влітку 2015 року нас запроси-
ли на чергову нараду в Лохвицьку РДА, 
щодо створення  перспективного плану 
об'єднання громад, щодо висловлення 
думок з цього приводу, ми, представники 
місцевого самоврядування Заводського, 
зрозуміли, що в нашому районі цей процес 
загальмується  ще не розпочавшись.

Було багато думок: потрібно зберег-
ти район - значить у Лохвиці може бути 
тільки одна об'єднана громада;  зовсім це 
не потрібно і т.д. Деякі сільські голови під 
пильним поглядом своїх сьогоднішніх ха-
зяїнів - сучасних "Калиток" - взагалі сиді-
ли і мовчали, інші-протестували, мовляв 
зруйнуєте село, а, насправді, це був зви-
чайний страх втратити вплив на "своїй те-
риторії", зберегти своє тепле містечко.

Заводське тоді заявило, що готове до 
об'єднання, бо має відповідну базу, фахів-
ці пройшли навчання щодо проведення 
реформи з децентралізації, але нас звину-
ватили у зверхньості та дорікали, що ми 
бідні родичі і багатим сусідам ми не рівня.

Але пройшов час, і ті громади, що 
об'єдналися отримали відповідне фі-

нансування, надходження до бюджетів 
об'єднаних громад; вони мають підтримку 
за рахунок міжнародних грантів, фонду 
регіонального розвитку.

Так, на плечі громад лягло більше 
обов'язків, але в них достатньо коштів для 
вирішення своїх проблем.

У нас на Лохвиччині громади сидять 
і байдуже чекають, чим же це все закін-
читься, а можливо, не хотять брати відпо-
відальності. Люди бояться цієї реформи, 
бо їм заздалегідь нав'язали думку, що їхні 
села знищать. Всі страхи проявляються че-
рез наше незнання.

Але ж поряд з нами є Пирятинська 
об'єднана громада, (голова Рябоконь О.П.), 
яка живе, вирішує свої проблеми, розвива-
ється і вже має свої успіхи.

З метою підготовки інформаційної кам-
панії щодо впровадження реформи де-
централізації влади Швейцарсько-україн-
ський проект "Підтримка децентралізації 
в Україні" DESPRO провів серію якісних 
досліджень для збору та аналізу якомо-
га більшого діапазону громадської думки 
стосовно децентралізації в три етапи: жов-
тень-листопад 2014, квітень-травень 2015, 
січень-березень 2016.

Головними питаннями учасників опи-
тування були:

- в 2014 році: Що таке децентралізація?
- в 2015 році: Як децентралізація буде 

відбуватися?
- в 2016 році: Які і коли очікувати ре-

зультати від децентралізації?
Було виявлено дві основні точки зору 

щодо децентралізації
Позитивісти  у 2014 році в децентралі-

зації бачили:
-участь громад у вирішенні місцевих 

проблем;
- надання більших повноважень та ре-

сурсів місцевій владі;

-відповідальність місцевої влади за ре-
зультати діяльності.

Позитивісти в 2016 році визначили, що 
децентралізація це:

- можливість вирішення проблем за-
гальнодержавного характеру, інструмент 
пришвидшення розвитку країни.

Інша група опитуваних "розгублені і 
агресивні" в 2014 визначили, що:

- децентралізація  призведе до розпаду 
країни, безладу;

- зростання корупції, посилення залеж-
ності від місцевих "князьків";

- загроза для безпеки країни.
В 2016 році значно зменшились вислов-

лювання розгубленого характеру і майже 
зникло "злісне критиканство".

В 2014 році знання про предмет обгово-
рення мали уривчастий характер; не було 
повного уявлення про сутність реформи.

В 2016 році опитувані виявили готов-
ність брати участь у реалізації реформи; 
усвідомлюють необхідність вчитися жити 
в нових умовах;  потребують у вміннях, 
знаннях щодо господарювання та демо-
кратичної взаємодії "людина-громада-вла-
да".

Якщо у 2014-2015 роках значна частина 
людей висловлювала побоювання, щодо 
децентралізації, то в 2016 - більшість усві-
домлює позитивне значення реформи для 
місцевого розвитку та:

- участі громад у вирішенні місцевих 
проблем;

- наданні фінансів, більших повнова-
жень місцевій владі;

- відповідальності громад і місцевої 
влади.

Прибічників децентралізації умовно 
можна поділити на дві групи-"Демократи" 
та "Господарники".
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"Демократи" - молоді активні люди - 
громадські активісти, студенти, представ-
ники влади, які прийняли після Революції 
Гідності, частково журналісти та блогери.

"Господарники" - досвідчені представ-
ники органів місцевого самоврядування, 
представники малого бізнесу, люди стар-
шого віку, з досвідом невдалих реформ, а 
також ті, хто з престорогою сприйняв Ре-
волюцію Гідності.

У 2016 році, порівняно з 2014 роком, 
значно знизилась кількість "демократів", 
але збільшилась - "господарників".

І "Демократи" і "Господарники" підкрес-
люють соціальну значимість реформи.

"Демократи" бачать в децентралізації 
крок до розбудови демократичного сус-
пільства, а "господарники" вбачають в де-
централізації - ефективну форму господа-
рювання.

Виявлено три точки зору у ставлені до 
добровільного об'єднання територіальних 
громад:

- підтримують ідею ДОТП;
- виказують сумнів щодо ефективності 

об'єднання громад і побоюються виник-
нення конфліктів між громадами;

 вважають, що об'єднання треба робити 
не за принципом "хочу-не хочу", а приму-
сово, на підставі розрахунків економічної 
доцільності та згідно з просторовим пла-
нуванням.

На сьогоднішній день є розуміння 
позитивних наслідків добровільного 
об'єднання територіальних громад:

-збільшення бюджету;
-отримання субвенцій від держави;
- усвідомлення і відповідальне ставлен-

ня до виборів депутатів;
-вдумлеве, відповідальне управління з 

урахуванням соціально-економічної до-
цільності і державних інтересів;

-ДОТП прискорить економічний розви-
ток на місцевому рівні, поліпшить якість 
послуг, зробить прозорішою підзвітність 
і надасть кращий доступ до тих, хто при-
ймає рішення.

У 2016 році учасники обговорень від-
мічають брак професіоналів, людей зі спе-
ціалізованою освітою, досвідом роботи 
управлінцями будь-якого рівня; наголо-
шують на важливості обережного став-
лення до "старих" кадрів; висловлюються 
проти заполітизованого самоврядування.

І все ж, чого чекати від об'єднання гро-
мад?

Успішна країна складається з успішних 
сіл, селищ, міст.

Успішна країна - це люди, задоволе-
ні власним добробутом, комфортним та 
змістовним життям.

Це коли, не десь далеко, а там, де ти жи-
веш, тебе влаштовує рівень життя, гарні 
умови для роботи, навчання, лікування, 
відпочинку, всебічного розвитку.

Чи зможе громада з обмеженими ресур-
сами і територією, недостатньою для соці-
ального та економічного розвитку, забез-
печити гідний рівень життя людей?

Чи може бути успішною країна з бідни-

ми територіями? Навряд чи. Тільки силь-
на, спроможна громада з достатньою еко-
номічною активністю на власній території, 
з ініціативними, працьовитими людьми 
забезпечить гідний рівень життя населен-
ня, визначить пріорітети і самостійно роз-
виватиме освіту, охорону правопорядку, 
медицину та інші напрямки, які люди вва-
жатимуть важливими.

Спроможна громада - це та територі-
альна громада, яка може самостійно, або 
через відповідні органи місцевого само-
врядування забезпечити належний рівень 
освіти, культури, охорони здоров'я, соці-
ального захисту, житлово-комунального 
господарства. Це включає в себе і фінансо-
ву спроможність, і кваліфікованих та від-
повідальних працівників органів місцево-
го самоврядування.

Спроможна громада прозоро планує 
власний розвиток, ставить та виконує 
стратегічні завдання. залучає інвестиції, 
розвиває економіку, сприяє місцевому 
підприємництву. Люди швидко та без бю-
рократичної тяганини можуть отримати 
адміністративні та соціальні послуги - за-
реєструвати бізнес та майно, отримати до-
зволи чи ліцензії, довідки, паспорт, одер-
жати субсидії, соціальну допомогу, тощо. 
Має сучасно обладнані дитячі садки та 
школи, амбулаторії сімейної медицини, 
ФАПи з кваліфікованими працівниками. 
Надає якісні доступні кожному послуги, 
має сучасні дороги, громадський тран-
спорт, системи газо-, водопостачання, во-
довідведення, освітлення, зв'язок, тощо.

Громадяни мають можливість відвід-
увати заклади культури, бібліотеки, кафе, 
перукарні, громадські сквери, дитячі та 
спортивні заклади, пляжі та інші місця 
відпочинку та дозвілля.

Досвід розвинутих країн демонструє, 
що основною передумовою успішного 
розвитку громад є об'єднання територій та 
ресурсів.

Така громада відповідатиме новим ви-
могам, одержуватиме значно більші ре-
сурси та повноваження. На рівні потуж-
ної громади вирішуватимуться питання 
місцевого економічного розвитку, пла-
нування розвитку територій, утримання 
місцевої інфраструктури, забудови, бла-
гоустрою території, соціальної допомоги, 
культури, первинної охорони здоров'я, се-
редньої, дошкільної і позашкільної освіти, 
муніципальної міліції, пасажирських пе-
ревезень на території громади, житлово-
комунальних послуг, утримання об'єктів 
комунальної власності. А передача ресур-
сів, повноважень та відповідальності на 
базовий рівень - це і є децентралізація.

Головні принципи децентралізації-
справедливість, доцільність та відпові-
дальність. Це те, що зараз дуже потрібно 
нашій державі. Наприклад, невелике село 
не може собі дозволити повноцінно вирі-
шувати питання розвитку своєї території. 
І в багатьох сільрадах керівництво сидить, 
склавши руки, виправдовуючись відсут-
ністю коштів. Мовляв, грошей немає, тому 
ми нічого не робимо. Виходить, бідним 

бути вигідно? Але за чий рахунок? Такого 
не повинно бути. Яка ж наша роль, як гро-
мадян, у процесі децентралізації?

Місце, де ми живемо - село, селище, 
місто - називається територіальною гро-
мадою. А ми, громадяни, не повинні спо-
глядати збоку на все, що робиться на на-
шій території, а самі хазяйнуємо на цій 
території. Ті, кого ми обираємо, несуть 
перед нами відповідальність. Але і ми від-
повідальні за власний вибір та подальший 
контроль влади. Перед тим, як обрати міс-
цеву владу, ми зобов'язані вивчити перед-
виборчу програму кандидатів, критично 
ставитись до популістських обіцянок, зва-
жати на репутацію майбутніх очільників 
органів місцевого самоврядування. Ми 
можемо впливати на прийняття рішень-
вступати до органів самоорганізації на-
селення, брати участь у загальних зборах 
громади, громадських організаціях, тощо. 
Відтепер громадянин не лише чекає від 
держави благодіянь, але і сам активно 
впливає на якість свого життя.

Об'єднання громад має покращити 
управління громадою. Громада матиме 
компетентну раду та кваліфікований ви-
конком. Також для громади працювати-
муть юристи, декілька співробітників від-
повідатимуть за архітектуру, благоустрій, 
планування, забудову і т.ін. Таким чином, 
згадані вище спеціалісти працюватимуть 
на благо громади, а також надаватимуть 
необхідні адміністративні та соціальні по-
слуги ближче і зручніше.

За довідками та багатьма іншими по-
слугами не потрібно буде їхати в район.

Наприклад, на момент написання цієї 
статті 25 жовтня фахівець міської ради 
звернувся в Управління праці та соці-
ального захисту населення за отримання 
розрахунків субсидій для жителів міста 
Заводське, на що йому відповіли: розра-
хунки готові, але ще не було команди їх 
віддавати. 

В той час, як у нас у міській раді кожно-
го дня пенсіонери оббивають пороги, при-
ходячи за цими розрахунками, і сипляться 
всякі недоречності і претензії на працівни-
ків міської ради. А той, "Хто" дає команду 
щось вижидає: хай люди понервують, хай 
ще збільшииться соціальна напруга.

Що ми можемо пояснити нашим грома-
дянам, якщо у Гадячі, Лубнах та інших міс-
тах розрахунки субсидій люди вже отри-
мали на руки?

А якби були об'єднані громади в районі, 
то і субсидії, можливо, б уже розрахували 
на місцях, і не потрібні були б деякі район-
ні служби, управління і таке інше. 

Це тільки один приклад, коли державна 
машина з величезним апаратом чиновни-
ків пускає в безкінченні поневіряння за 
довідками, розрахунками, довідками для 
довідки наших зневірених громадян.

Завдяки новій бюджетній політиці 
об'єднані громади, отримають додаткові 
фінансові ресурси для розвитку інфра-
структури - доріг, освітлення, водопос-
тачання, водовідведення, утилізації по-
бутових відходів, тощо. Більш ефективне 

управління, наявність планів розвитку, 
прозорість рішень зроблять громади при-
вабливими для інвесторів, що забезпечить 
економічний розвиток та нові робочі міс-
ця.

Інтереси жителів села у виконавчому 
органі місцевої ради об'єднаної територі-
альної громади представлятиме староста. 
Староста обирається в селах за рішенням 
місцевої ради і представляє інтереси меш-
канців села у виконавчому органі місцевої 
ради об'єднаної громади.

Він також бере участь у підготовці бю-
джету громади в частині, що стосується 
фінансування програм на території свого 
села.

Новоутворена громада стає спромож-
ною забезпечити належний рівень життя 
своїх громадян у різних сферах життя.

Розглянемо, наприклад, освіту. Всі ми 
зацікавлені в якісній освіті наших дітей.

Сьогодні спільнота не має впливу на цю 
сферу. Але після об'єднання громада мати-
ме повноваження і ресурси, аби вирішува-
ти питання матеріально-технічного забез-
печення навчальних закладів середньої, 
шкільної та дошкільної освіти.

Наприклад, це означає, що за рішенням 
громади та наявності ресурсів у школу 
буде придбано комп'ютерних клас чи об-
ладнано новітню дослідницьку лаборато-
рію.

Дошкільнята та діти молодших кла-
сів (якщо це маленьке село) вчитимуться 
ближче до батьків - у садках та початкових 
школах. Учні середніх та старших класів їз-
дитимуть автобусами до шкіл, які забезпе-
чуватимуть справді високий рівень освіти.

Людей залякують закриттям медичних 
закладів, але це не відповідає дійсності. На 
рівні навіть невеликої громади обов'язково 
функціонуватиме первинна медицина та 
швидка допомога. Якщо громада забажає і 
буде в змозі утримувати медичні заклади 
більш складного рівня, то так і буде. Якщо 
людина з села потребуватиме лікування 
в стаціонарі та більш складних медичних 
послуг, вона зможе їх отримати у лікарні 
сусіднього  міста. 

Заклади спеціалізованої медичної до-
помоги-онкоцентри, кардіоцентри та ін.- 
базуватимуться, здебільшого, в обласному 
центрі.

Заводська міська рада має високий рі-
вень розуміння та підтримки децентралі-
зації в Україні, зокрема реформи місцевого 
самоврядування та територіально-адміні-
стративного устрою.

Місто Заводське готове створити 
об'єднану територіальну громаду зі сво-
їми сусідами, щоб прискорити еконо-
мічний розвиток на місцевому рівні, ви-
рішувати конкретні проблеми громади, 
залучати інвестиції, надавати якісні по-
слуги громадянам. Прийшов час робити 
зміни! Об'єднуватись і співпрацювати! 
Прийшов час творити нову Україну! Тож 
запрошуємо Вас до співпраці!

Л.МАЩЕНКО
секретар ради

О Д И Н  Р І К  Ж И Т Т Я  П И Р Я Т И Н С Ь К О Ї  О Б ’ Є Д Н А Н О Ї 
Т Е Р И Т О Р І А Л Ь Н О Ї  Г Р О М А Д И

Вісімсот шістдесят другий день наро-
дження древній Пирятин зустрічає у но-
вому статусі. Рік тому дві територіальні 
громади – Пирятинська та Олександрів-
ська –  прийняли доленосне рішення утво-
рити об’єднану територіальну громаду з 
центром в Пирятині. Бажання змін, праг-
нення йти в ногу з часом та готовність на-
полегливо працювати задля спільного роз-
витку спонукали громади долучитися до 
процесу реформ в Україні.

Пирятинська міська об’єднана територі-
альна громада – одна із дванадцяти рефор-
мованих громад на теренах Полтавської 
області – отримала нові повноваження в 
галузі освіти, культури, соціального захис-
ту, охорони здоров’я, надання соціальних 
та адміністративних послуг. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України у власність 
міської об’єднаної територіальної грома-
ди із спільної власності територіальних 
громад Пирятинського району були пере-

дані загальноосвітні школи, дошкільні та 
позашкільні навчальні заклади, сільські 
клуби та бібліотеки, розташовані на тери-
торії ОТГ, школа естетичного виховання, 
краєзнавчий музей, дитячо-юнацька спор-
тивна школа. Пирятинська міська рада 
– орган управління Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади – уві-
йшла до складу співзасновників, отримала 
у власність одну із будівель та взяла на себе 
утримання на умовах співфінансування з 

районною радою Територіального центру 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Пирятинського району. 
Крім того, Пирятинська міська рада пе-
ребрала повноваження з реєстрації місця 
проживання громадян, бізнесу і нерухо-
мості, і віднедавна такі послуги жителям 
об’єднаної територіальної громади на-
даються у відділі муніципальних послуг 
міської ради. 

СТОР. 3 >>
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Варто зазначити, що на сьогодніш-
ній день повноваження, які отримала 
об’єднана територіальна громада, вико-
нуються не в повному обсязі. Це поясню-
ється цілим рядом як об’єктивних, так і 
суб’єктивних причин. Приміром, при ре-
формуванні медичної галузі на первинну і 
вторинну ланки Пирятинською районною 
радою не був проведений розподіл май-
на, а відтак державну субвенцію місцевим 
бюджетам на утримання медичних закла-
дів міська рада у повному обсязі передає 
районному бюджету. Крім того, має місце 
нерозуміння і, відповідно, неприйняття 
реформ з боку районної ради, через що 
ряд об’єктів соціального призначення, які 
знаходяться в місті, не передаються місь-
кій об’єднаній територіальній громаді.

Разом із розширенням повноважень 
Пирятинська міська об’єднана територі-
альна громада отримала й фінансові мож-
ливості для їх реалізації. Нині до бюджету 
об’єднаної громади надходить 60 відсотків 
податку з доходів фізичних осіб. Тільки 
за рахунок цього виду доходів бюджет  на 
сьогоднішній день збільшився майже на 
13 млн. грн. В той же час із держбюдже-
ту об’єднаним територіальним громадам 
на розвиток інфраструктури була перед-
бачена субвенція у розмірі 1 млрд. грн. 
Кошти субвенції розподілялися між 159 
об’єднаними територіальними громадами 
за формулою, залежно від кількості сіль-
ського населення і площі громади. Із цієї 
суми Пирятинська міська об’єднана те-
риторіальна громада отримала 2 189,3 ти-
сяч гривень, в тому числі на будівництво 
водопровідної мережі в селах Заріччя та 
Голобородька (близько 1,5 млн. грн.), на 
реконструкцію вуличного освітлення в 
селах Верхоярівка (271 тис. грн) та Олек-
сандрівка (417 тис. грн.). Ще 1 504,1 тис.
грн. державної субвенції Пирятинській 
міській об’єднаній територіальній грома-
ді  надійшло на реконструкцію басейну 
Пирятинського ліцею. Крім того, із Дер-

жавного фонду регіонального розвитку 
було отримано понад 2 млн. грн. на  реа-
лізацію першої черги проекту будівництва 
полігону твердих побутових відходів для 
м.Пирятин  на місці існуючого невпоряд-
кованого сміттєзвалища.

Наявність значних фінансових ресур-
сів створила умови для успішної реалізації 
Програми соціально-економічного роз-
витку Пирятинської міської об’єднаної 
територіально програми на 2016 рік, дала 
можливість Пирятинській міській  раді 
вирішити низку проблем у галузі будівни-
цтва та утримання об’єктів житлово-кому-
нального господарства і соціальної сфери.

 Здійснено капітальний ремонт по-
крівлі у головному корпусі міської школи 
№ 4, і, попри всі труднощі і негаразди, які 
виникали в ході виконання робіт, першо-
го вересня тут розпочався навчальний 
процес. Крім покрівлі, в школі замінено 
частину вікон, здійснено промивку та ре-
монт системи опалення, днями проведено 
асфальтування території, розробляється 
проектно-кошторисна документація по 
реконструкції системи водовідведення, і 
до кінця року школа буде підключена до 
централізованої каналізаційної мережі. 
Оскільки капітальний ремонт головного 
корпусу востаннє проводився у 1955 році 
(в той час тут буда розташована шоста 
школа), на наступний рік планується капі-
тальний ремонт цієї будівлі. 

Для задоволення дитячих потреб та 
створення належних умов для навчання і 
розвитку юних пирятинців у двох школах 
міста – шостій і першій – будуються сучас-
ні спортивні майданчики зі штучним по-
криттям, проводиться капітальний ремонт 
ДНЗ „Берізка“, дитячо-юнацької спортив-
ної школи,  завершується облаштування 
скверу „Фантазія“.

Протягом літа проведено капітальний 
ремонт дорожнього покриття вулиць Ге-
расименка, частини Успенської (від вулиці 
Архітектора Хітріна до Абаканської), час-

тини Архітектора Хітріна (від Європей-
ської до Успенської). Здійснено капітальні 
ремонти покрівель чотирьох багатоквар-
тирних житлових будинків по вул. Со-
борна, 14, Європейська 66Б та 44А, Коцю-
бинського 33. Проведено реконструкцію 
вуличного освітлення в Олександрівці та 
Верхоярівці. В даний час будується водо-
провідна мережа у приміських селах За-
річчя і Голобородька. У розпалі роботи з 
реконструкції частини колишнього гурто-
житку УТОСу, де буде облаштований су-
часний міський центр надання адміністра-
тивних послуг. Нагадаємо, що цей проект 
– продовження успішної співпраці Пиря-
тинської міської ради з німецькими парт-
нерами проекту GIZ „Реформа управління 
на сході України“ та Міністерством регіо-
нального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України. 

На його реалізацію Пирятинській міській 
об’єднаній територіальній громаді  на-
шими партнерами виділено кошти в сумі 
близько 50 тисяч євро. 

За висновками Асоціації малих міст 
України, жодна об’єднана територіальна 
громада на теренах Полтавщини не прово-
дить одночасно таких обсягів будівельних 
та ремонтних робіт, як Пирятинська місь-
ка об’єднана територіальна громада. 

Переваги об’єднання добре відчули 
освітяни і юні жителі нашої громади. Ще 
минулого навчального року була запрова-
джена прозора система організації харчу-
вання учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів. За рахунок державної субвенції 
безкоштовно харчували 121 учня, ще 148 
дітей – пільговиків отримували безко-
штовні обіди за рахунок бюджету міської 
об’єднаної територіальної громади. На 
даний час вивчається можливість забезпе-
чення гарячими обідами додаткових піль-

гових категорій учнів.
Організовано пройшла літня оздоровча 

кампанія. Учні загальноосвітніх навчаль-
них закладів та вихованці позашкільних 
навчальних закладів, які відпочивали у 
пришкільних таборах і таборах відпочин-
ку при закладах позашкілля, були забезпе-
чені дворазовим харчуванням на суму 25 
грн. на день, з них  20 грн. складали кошти 
бюджету. В повному обсязі були виділені 
кошти із бюджету об’єднаної громади для 
придбання путівок для дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. 

Протягом літа у навчальних закладах 
проведено поточні ремонти. Кошти на 
придбання матеріалів виділено із бюджету 
об’єднаної громади. Відповідно до заявок 
у шкільні харчоблоки придбано посуд, 
електроплити, холодильники, інше облад-

нання. Частково проведено заміну меблів. 
На всі ці потреби використано близько 200 
тис.грн. 

Варто зазначити, що потреб в освіті 
дуже багато, тому задовольнятимуться 
вони поступово. Громаді треба лише на-
братися терпіння. Прийде час – і наші 
школи набудуть і сучасного вигляду, і від-
повідного рівня забезпечення необхідним 
обладнанням. 

…Наш древній Пирятин оновлюється, 
змінюється на очах. Символічно, що пер-
шого вересня у ДНЗ „Берізка“ було відкри-
то нову групу для 20 дітей. Минулого року 
нову групу відкрили у „Червоній шапочці“, 
ще роком раніше – у „Сонечку“. У нашій 
громаді народжуються і підростають діти, 
які творитимуть історію рідного міста й 
країни. Разом з ними живе й розквітає ві-
чно юний Пирятин.

Т.ЧАЙКА 
секретар Пирятинської міської ради

М І С Т О  Ж И В Е ,  М І С Т О  Б У Д У Є Т Ь С Я
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Попри всі негаразди економічні, полі-
тичні в країні місто живе, місто будується. 

Місто творить основу для надання якіс-
них муніципальних послуг, а якщо сказати 
простіше, щоб кожен громадянин, неза-
лежно від віку, відчував себе у Заводсько-
му комфортно.

Відкриття нового спортивного об'єкту-
футбольне міні-поле зі штучним покрит-
тям - є подією для учнів загальноосвітньої 
школи №1. Поряд зі школою збудований 
майданчик за кошти міського (607 175 грн.) 
та обласного бюджетів. Відтепер школярі, 
студенти, дорослі мають змогу круглий рік 
грати в улюблену гру-футбол. Не потрібно 
їхати  на такий же майданчик, що збудова-
ний в мікрорайоні "спиртокомбінату".

На сьогодні маємо баланс, як у старі 
часи, між мікрорайонами "цукрокомбі-
нату" та "спиртокомбінату". І там, і там є 
штучне футбольне міні-поле. Зважаючи 
на давні спортивні традиції, що ведуть до 
років започаткування нашого міста, коли 
футбольна команда "Харчовик" спиртого-
рілчаного комбінату в 1938 році була пере-
можцем першого чемпіонату Полтавської 
області з футболу, міська рада працює над 
створенням належних умов для розвитку 
популярних у місті видів спорту, органі-
зації змістовного дозвілля за місцем про-
живання. Впевнені, що новий майданчик, 
є ще одним кроком для створення умов, 
які забезпечать цілеспрямовану рухову 
активність дітей та молоді для подальшого 

формування у них прагнення щодо систе-
матичних занять фізичною культурою та 
спортом.

З вересня 2016 року розпочалися робо-
ти по добудові приміщення ЗОШ №1. Бу-
дівництво веде ТОВ "Каскад СД" м.Київ. 
Фінансування будівельних робіт прово-
диться за рахунок міського (600 тис.грн.) 
та державного бюджетів. На сьогодні збу-
дована огорожа даху, на 90% виконано 
монтаж системи опалення, проводиться 
будівництво ганку. Маємо надію, що стар-
шокласники ЗОШ №1 отримають просто-
ре приміщення з навчальними класами, 
кабінетами, лабораторіями та спортзалом.

З серпня місяця поточного року роз-
початі довгоочікувані роботи по "Рекон-

струкції 97 квартирного житлового будин-
ку по проспекту Миру, 10/2 м.Заводське 
Лохвицького району Полтавської облас-
ті". Це колишній недобудований буди-
нок цукрокомбінату. З 2006 року команда 
міської ради на чолі з міським головою 
В.Сидоренком пройшла чимало щаблів 
щоб все ж таки розпочалися будівельні 
роботи на цій будівлі.

Чимало мешканців міста уже навіть зне-
вірилися, слухаючи обіцянки керівників, 
що мінялися один за одним, підприємства 
якому було передано недобудований буди-
нок для завершення будівельних робіт.

Наразі роботи відновлено. Кожного 

СТОР. 4 >>



ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК4 www.ch-zavodska-mr.gov.ua

<< СТОР. 3

дня, навіть і у вихідні, тут працюють буді-
вельники.

Замовником будівництва є ТОВ "Ви-
робничо-налагоджувальне підприємство 
"АБМ ІНВЕСТ". Генпідрядником є ПАТ 
"Сумбуд", проектувальником ДПТП "Сум-
будпроект", відповідальний за авторський 
нагляд ПП Іванченко М.П., відповідаль-
ний за технічний нагляд інженер технагля-
ду 1-ї категорії Бернадін В.І., відповідаль-
ний за виконання робіт майстер ДБМП " 
Лебединпромбуд" Олович А.Г.

Початок будівельних робіт задекларо-
вано в III-му кварталі 2016 року, кінець 
будівельних робіт-в III-му кварталі 2017 
року.

На сьогодні на 95% виконані роботи 
по будівництву даху, змонтовані каркаси 
для балконів та лоджій, відновлені пери-
ла сходових маршів, проводиться заливка 
підлог бетонною сумішшю, збудовані ка-
налізаційні колодязі, частково проведений 
монтаж віконних та дверних блоків, обабіч 
фундаменту проводиться підсипка землі.

Річка Сула зі своїми притоками є най-
більшою водною артерією нашого району.У 
заплавах річки та на низьких надзаплав-
них терасах знаходяться заплавні озера-

стариці, які утворилися в результаті пере-
міщень русла річки, а також болота. Увесь 
цей складний гідрографічний комплекс, 
як частина навколишнього середовища, 
має дуже велике ландшафтноутворююче, 
мікрокліматичне  та рекреаційне значен-
ня. Зміна гідрологічного режиму річки 
призвели до порушення природної рівно-
ваги, різкого переважання деградаційних 
процесів над самовідновною і самоочис-
ною  здатністю водних систем. Аналіз еко-
логічного стану річки Сула свідчить про 
досягнуту межу використання її водних 

ресурсів.
Річка Сула, як природний об'єкт з низь-

кою стійкістю до антропогенного наванта-
ження, потребує ощадливого відношення 
до проведення господарської діяльності в 
її басейні на основі наукового аналізу про-
цесів, що відбуваються в її екосистемі, і 
оцінки чинників, які впливають на їх дес-
табілізацію.

Унаслідок замулення поверхневими 
водами русло річки Сула заросло густими 
чагарниками, болотно-трав'яною рослин-
ністю.

В Лохвицькому районі реалізується 

проект "Відновлення гідрологічного режи-
му р.Сула". Виконавець робіт по розчистці 
русла річки Сула є підрядна організація 
"Трансгідробуд".

Розчищення русла річки допоможе від-
новити гідрологічний режим річки.

Роботи з відновлення гідрологічного 
режиму річки Сула проходитимуть у два 
етапи. У рамках першої черги запланова-
но розчистити шість ділянок русла в на-
селених пунктах м.Заводське (мікрорайон 
Брисі), сіл Млини, Лука та Свиридівка.

На сьогодні перша черга робіт по роз-
чистці русла річки Сула в місті Заводське 
завершена.

Під час другої черги заплановано будів-
ництво руслових перемичок в місті Завод-
ське та селі Млини. Загальна вартість за-
ходів складає 8 млн.872 тис.грн. Тривалість 
робіт-11 місяців.

В жовтні поточного року в місті За-
водське проведено будівництво частини 
дорожного покриття по вулиці Садовій. 
Наразі ведуться роботи по будівництву 
дороги по вул.П.Мирного.

Л.МАЩЕНКО
секретар ради

Н О В И Й  К Е Р І В Н И К 
М І С Ь К О Г О  Б У Д И Н К У  К У Л Ь Т У Р И  № 1

Виконавчим комітетом Заводської місь-
кої ради було оголошено конкурс на замі-
щення посад директорів міських будинків 
культури №1 та №2, про який було повідо-
млено в газеті "Зоря та сайті міської ради 
відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження контрактної 
форми роботи у сфері культури та кон-
курсної процедури призначення керівни-
ків  державних та комунальних закладів 
культури» від 28 січня 2016 року №955-
VIII, відповідно до статей 211-215  Закону 
України «Про культуру»,а також Положен-
ня  про порядок проведення конкурсу на 
заміщення посад керівників комунальних 
закладів культури Заводської міської ради, 
затвердженого рішенням виконавчого ко-

мітету Заводської міської ради.
Протягом 30 календарних днів,з 

22.08.2016р. по 20.09.2016р. на посаду ке-
рівника комунального закладу культури 
могла подавати документи особа, яка має 
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури 
не менше трьох років, володіє державною 
мовою та здатна за своїми діловими і мо-
ральними якостями, освітнім і професій-
ним рівнем виконувати відповідні посадо-
ві обов'язки.

До виконавчого комітету Заводської 
міської ради було подано заяви від трьох 
кандидатів на заміщення посади директо-
ра Заводського міського Будинку культури 
№1.

Документів на посаду директора МБК 
№2-не подано. Конкурс буде оголошено 
додатково.

Упродовж трьох робочих днів після за-
кінчення сроку подання перетендентами 
документів на офіційному веб-сайті місь-
кої ради відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» були 
оприлюднені документи.Усі зацікавлені 
особи протягом семи днів з дня оприлюд-
нення відомостей про кандидатів мали 
можливість подавати пропозиції та заува-
ження щодо кандидатур на електронну по-
шту міської ради.

На першому засіданні конкурсна комі-
сія розглянула документи, подані канди-
датами на посаду керівника комунального 
закладу культури, на відповідність квалі-
фікаційним вимогам. До другого засідання 
були допущені  два кандидата: Чабак Н.О. 
та Краснолуцька Ю.В. (Сидоренко В.Д. не 
надав повний перелік документів, який ви-
магає Закон України "Про культуру" та По-

ложення затверджене виконкомом міської 
ради).

Також було виявлено факт, що свідчить 
про конфлікт інтересів члена конкурсної 
комісії та претендента на посаду дирек-
тора МБК №1 (Микитенко Ж.В. директор 
Заводської ДМШ, а її підлегла Чабак Н.О. 
викладач хореографії цієї школи- конкур-
сант).

Щодо участі у голосуванні по кандида-
турі Чабак Н.О. член конкурсної комісії 
Микитенко Ж.В. не брала участь у голо-
суванні.

Друге засідання конкурсної комісії з пи-
тань заміщення посади директора Завод-
ського МБК №1 було проведено 06 жовтня 

2016р. Конкурсанти  представили свої пре-
зентації проектів програм розвитку  За-
водського МБК №1 на один та п'ять років.

Таємним голосуванням було визнано 
переможця конкурсу на посаду директо-
ра Заводського МБК №1 - Краснолуцьку 
Ю.В.(6 голосів-за та за ЧабакН.О-1голос).

Директором Заводського МБК №1 при-
значена розпорядженням міського голови 
з укладенням контракту строком на п’ять 
років Краснолуцька Ю.В.

Відео першого та другого конкурсного 
засідання розміщено на сайті міської ради.

Л. ДОБРОХЛІБ 
фахівець зі сталого розвитку
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Про затвердження нової редакції гімну міста Заводське

Керуючись статтями 22, 25 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити нову редакцію гімну міста Завод-
ське (автор Бондар С.І.)  

      Мій дім, моє ти Заводське.
      Бринить на вітах росяне намисто,
      Вітає промінь сонця день новий
      Тебе я славлю, моє рідне місто,
      Красу твою і люд твій трудовий.
      Приспів:   
      Мій дім, моє ти Заводське,
      Горять твої вогні в посульськім краї,
      Тут веселково твоя доля розквітає,
      Мій дім, моє ти Заводське.
      
      В кипінні білому садів весняних
      Травневі зорі будять солов’ї.
      Війни і праці славних ветеранів
      Не меркне подвиг в пам’яті твоїй.
      Приспів:  
      Мій дім, моє ти Заводське,
      Горять твої вогні в посульськім краї,
      Тут веселково твоя доля розквітає,
      Мій дім, моє ти Заводське.
      
      Благословенне будь у будні й свята,
      Хай лине пісня в неба височінь.
      І множить славу молодість крилата,
      Єднає досвід й мудрість поколінь.

Д О К У М Е Н Т И
РІШЕННЯ РАДИ    

Про внесення змін до бюджету на 2016 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги кло-
потання фінансового управління Лохвицької  РДА, Адміністра-
ції КЗ «Лохвицького Центру ПМСД» та КП «Комунсервіс».

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину бюджету на 2016 
рік по доходах в сумі 815 000,00 грн, в тому числі:

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» 
800 000,00 грн;

- по коду 41035000 «Інші субвенції» 15 000,00 грн.
2. Збільшити видаткову частину бюджету на 2016 рік по ви-

датках в сумі 815 000,00  грн., в тому числі по:
- КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 6 000,00грн, КЕКВ 
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12 
000,00грн;

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «За-

      Приспів:   
      Мій дім, моє ти Заводське,
      Горять твої вогні в посульськім краї,
      Тут веселково твоя доля розквітає,
      Мій дім, моє ти Заводське.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
3. Рішення одинадцятої сесії п’ятого скликання від 17.04.2007 

«Про затвердження слів гімну м. Червонозаводське» вважати та-
ким, що втратило чинність.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 жовтня 2016 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

робітна плата» в сумі 95 000,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування 
на оплату праці»  в сумі 35 000,00 грн,  КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 60 000,00грн,  КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 264 500,00грн 
; КЕКВ 2610 « субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам , організаціям)»   15 000,00 грн.

- КФК 110204 «Палаци і будинки культури,клуби та інші за-
клади клубного типу» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 30 
000,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  в сумі 
7  000,00 грн,  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та 
інвентар» в сумі 118 000,00грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до за-
ходів розвитку » 60 000,00 грн;

- КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 50 000,00грн.(мате-
ріальна допомога);

- КФК 250404  «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали,обладнання та інвентар» 30 000,грн.

- КФК 250323  «Субвенція на утримання об»єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об»єктів спільного користування» КЕКВ 2620 «Поточні транс-
ферти органам державного управління інших рівнів»  32 500,00 
грн.

3. Залишок невикористаних коштів у сумі 51 710,00 грн, які 
були перераховані КП «Комунсервіс» на будівництво станції 
підйому тиску води у мережі водопостачання по вул. Садовій, 
повернути на рахунок спеціального фонду міської ради. 

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2016 рік.

5. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за вересень- жовтень 2016 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 жовтня 2016 року рішення №4

П А М ’ Я Т Н И К  « Г Е Р О Я М  У К Р А Ї Н И »  У  З А В О Д С Ь К О М У
Жінка споконвіку вважалася берегинею 

домашнього та сімейного затишку. Із дав-
ніх-давен зверталося і звертається люд-
ство в піснях і молитвах, віршах і поемах 
до своєї берегині-до матері, уславляючи її 
благословенне ім'я. Для українців образ 
матері триєдинний: любов до рідної нень-
ки, яка переростає у глибоку пошану до 
Матері Божої та невгасиму палку любов, 
що втілювалася у вічній боротьбі, до Ма-
тері-України, яка потребує захисту.

Саме образ жінки: Великої Матері, 
Берегині Роду, Українки-став основою 
пам'ятника "Героям України" (автор Ан-
дрій Михайлець).

В руках вона тримає Голуба-Символа 
Святого Духа, символа щирої любові, зла-
годи і ніжності, символа миру, символа 
душі людської.

Урочисте відкриття пам'ятника "Героям 
України" в місті Заводському відбулося на 
День Святої Покрови-14 жовтня.

Народний духовий оркестр МБК №1 
виконав козацькі марші та патріотичні ме-

лодії. У виконанні народного хору україн-
ської пісні «Явір» прозвучали молитви та 
пісні про Україну.

На урочистосях з вітальним словом ви-
ступив міський голова В.Сидоренко, який 
привітав всих заводчан з Днем Захисника 
України, Святом Покрови.

Заступник військового комісара з те-
риторіальної оборони Лохвицького РВК 
майор Токар Г.В. нагородив за виконан-
ня бойових завдань під час проходження 
служби в зоні АТО та проявлені мужність і 
героїзм та з нагоди Дня захисника України 
нагрудними знаками «Учасник АТО»  Ми-
колу Балакирського, Михайла Давиденка, 
Юрія Карнауха, Володимира Кривобока та 
Віктора Литвиненка. 

Відтепер образ Жінки-Матері, Жінки-
України став охоронницею нашого спіль-
ного дому-Заводського, яка єднає коло 
себе заводчан в єдину родину.

Л. ДОБРОХЛІБ 
фахівець зі сталого розвитку

П О Г А С Л А  З О Р Я  В О Л О Д И М И Р А  Г Л У Ш К О В А

22 вересня 2016 року пішов із життя 
Глушков Володимир Валерійович, колиш-
ній керівник народного духового оркестру 

МБК №1.
Глушков В.В. народився 7 березня 1925 

року в поселенні Екіус Департамент Сона і 
Луара, Франція. 

Глушков Володимир Валерійович до 
1940 року навчався в школі. З грудня 1940 
року по 1945 рік перебував на примусо-
вих роботах у Австрії. В травні 1945 року, 
коли Австрію звільнили радянські війська, 
Володимир Глушков вступає до лав Ра-
дянської армії. З цього року починається 
і музична діяльність. В жовтні 1948 року 
демобілізувався з лав Радянської армії. З 
1949 працював електрослюсарем на Ста-
лінській цукроварні. З 1957 по 1985 рік був 
бригадиром електромонтерів в електроце-
ху Лохвицького ордена Леніна цукрового 
комбінату. Користувався великим авто-
ритетом та повагою у колег. У 1956 році 
комітет профспілки заводу направляє Во-
лодимира Глушкова на курси ВЦРПС ке-
рівників духових оркестрів, які він закін-
чив з відзнакою. І з цього ж року Глушков 

В.В. вдень працював на заводі, а ввечері 
проводив репетиції з духовим оркестром. 
В Заводському більша частина громадян 
знають, коли говорять  прізвище Глушков 
– це значить духовий оркестр, коли гово-
рять про духовий оркестр – згадують про 
В.Глушкова.  Керівником народного само-
діяльного духового оркестру пропрацював 
до 2007 року. Стаж роботи в оркестрі 52 
роки. За час роботи в Будинку культури №1 
м. Заводське на посаді керівника духового 
оркестру проявив себе, як здібний органі-
затор творчого колективу, знаючий, висо-
кокваліфікований спеціаліст, умілий ор-
ганізатор духового оркестру та ансамблю 
барабанщиць. Працював над багатством 
репертуару оркестру.   Культура і висока 
виконавська майстерність поставили ор-
кестр в ряд найкращих колективів області, 
принесли славу й повагу його учасникам, 
а також популярність серед молоді. В.В. 
Глушков завжди тримав зв'язок з навчаль-
ними закладами міста.   За досягнення в 

розвитку художньої самодіяльності Глуш-
ков В.В. у 1958 році був нагороджений По-
чесною Грамотою Міністерства культури 
УРСР. Духовий оркестр під керівництвом 
Володимира Глушкова був учасником об-
ласних оглядів духових оркестрів, кон-
цертів на Виставці передового досвіду в 
народному господарстві Української РСР, 
обласних фестивалів самодіяльного мисте-
цтва, обласних оглядів самодіяльної твор-
чості дитячих духових оркестрів, обласних 
оглядів-конкурсів самодіяльної творчості 
в трудових колективах агропромислового 
комплексу, обласних марш-парадів. Завдя-
ки постійному творчому пошуку та пра-
целюбності В.В. Глушкова, досвідченого 
музиканта і диригента духовий оркестр 
став Лауреатом II Всесоюзного фестивалю 
народної творчості в Москві в 1987 році. 
Духовому оркестру за високу майстер-
ність, вагомий внесок у справу розвитку і 
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збагачення музичного мистецтва України 
в 1998 році присвоєно високе і почесне 
звання «народний».

Про особистий вагомий внесок Воло-
димира Валерійовича  у пропаганду на-
родного самодіяльного мистецтва і духо-
вої музики свідчать численні нагороди (23 
почесні грамоти).

Завдячуючи багаторічній сумлінній 
праці керівника духового оркестру Глуш-

кова Володимира Валерійовича, його ви-
сокому професіоналізму, вагомому осо-
бистому внеску у пропаганду народного 
самодіяльного мистецтва і духової музи-
ки, оркестр міського Будинку культури 
№1 на протязі багатьох років є незмінним 
учасником обласних марш-парадів. З 1989 
року колектив духового оркестру разом з 
колективом барабанщиць займав чотири 
рази II місце і чотирнадцять раз -1 місце в 
обласних марш-парадах.

Рішенням 29 сесії 5-го скликання Чер-
вонозаводської міської ради від 16 вересня 
2008 року Глушкову Володимиру Валерійо-
вичу присвоєно звання Почесного грома-
дянина міста Червонозаводське та вручено 
почесний знак.

Добропорядний, висококультурний, 
толерантний, справедливий, вимогли-
вий і просто надзвичайно добра людина 
в сім’ї, на роботі і в творчому колективі. 
Він прожив   змістовне життя. Залишив по 

собі яскравий слід на землі: це його діти 
і онуки, це його велике дітище – духовий 
оркестр, через який пройшло багато ви-
хованців і його колег, які згадуватимуть  
про Володимира Валерійовича тільки по-
доброму. Ми будемо пам’ятати про Вас, як 
про велику людину. Царство небесне Вам і 
Вічна Пам’ять.

Л.МАЩЕНКО 
cекретар ради

<< СТОР. 5

В І Д К Р И Т Т Я  М Е М О Р І А Л Ь Н О Ї  Д О Ш К И  В . Я . Т Р Е Т Я К У
У житті видатного українського співака 

Василя Третяка було немало парадоксів. 
Зокрема, тільки його одного з української 
багатодітної сім'ї записали росіянином, 
оскільки народився він у Курській області. 
Однак у дитячому віці майбутній артист 
опинився на Полтавщині, і далі все його 
життя було тісно пов'язаним з Україною.

У своїх спогадах про розвиток куль-
тури в нашому місті, колишній директор 
Будинку культури, заслужений працівник 
культури М.П.Гринь писав, що учасником 
духового оркестру був Третяк Василь Яко-
вич, який пізніше став професійним ар-
тистом. 

Отже вперше "героїчного тенора" Васи-
ля Третяка слухали на сцені Клубу цукро-
заводу (нині міський Будинок культури 
№1) та стали першими пошановувачами 
його таланту жителі нашого міста Завод-
ського.

Під час служби Василя в армії у військо-
вому ансамблі помітили його могутній 
красивий вокальний голос, тож поступати 
він поїхав до Харківської консерваторії. 
Спочатку вважалося, що він поповнить 
лави басів. Пізніше його прирахували до 
баритонів. А через деякий час з'ясувалося, 
що студент має винятково рідкісний голос 
— драматичний, навіть героїчний тенор 
з оксамитовими низами і дуже високими 
верхами. Зате через роки, коли сам Василь 
Третяк був відомим співаком і викладав у 
Київській консерваторії, він вільно міг по-
казати своїм студентам, що і як треба за-
співати басом, баритоном або тенором. 

Народний артист України Анатолій Мо-
кренко, попри те, що у київській опері його 
сценічні герої з героями Василя Третяка 
мали немало найдраматичніших зіткнень, 
навіть із застосуванням холодної зброї у 
вигляді шпаг та кинджалів,називав голос 
свого колишнього партнера «історичним 
тенором». Адже у двадцятому сторіччі 

в українському оперному мистецтві був 
лише один тенор подібної сили звучання і 
драматичної виразності. 

Видатна українська співачка Галина 
Туфтіна розказує один з епізодів, який 
свідчить про надзвичайні вокальні мож-
ливості Василя Третяка. Якось їх запро-
сили виступити в «Аїді» у румунському 
місті Тімошоаре, де київських артистів 
добре знали і дуже любили. Співак вва-
жав, що виїзні документи йому оформлять 
швидко, і звернувся до ВВІР незадовго до 
від'їзду. І ось Галина Володимирівна вже 
поїхала до Румунії, а у партнера все ще не-
має паспорта. У день спектаклю зал пере-
повнений, артисти всі на місцях, за винят-
ком виконавця партії Радамеса. Довелося 
представникам адміністрації пояснювати 
публіці, що співак знаходиться у літаку, 
який запізнюється через погодні умови. 
Публіка погодилася чекати. Через півтори 
години привозять до театру Василя Якови-
ча. Галину Володимирівну охопив жах. Як 
після перельоту, без репетиції, він співати-
ме надзвичайно складну арію Радамеса, де 
є неподоланна для багатьох співаків нота 
сі-бемоль. Щоб усе пройшло благополуч-
но, довелося бідній Аїді тримати «дулю» у 
кишені. Певна річ, допомогло не це. 

Дивовижному талантові Василя Тре-
тяка виявилося під силу подібне випро-
бування. Зате після виконання арії зал ви-
бухнув такими оплесками, що, здавалося, 
люстра впаде зі стелі. Київських гостей 
буквально на руках винесли із залу.

Багатьох знавців вокалу вражало те, що 
Василь Якович був єдиним  виконавцем 
деяких головних партій. Це дуже рідкісний 
виняток із практики оперного виконання. 
Адже, як правило, на кожний спектакль 
призначаються співаки-дублери, які мо-
жуть замінити провідних вокалістів у разі, 
якщо ті несподівано занедужають. Понад 
десять років завдяки Василеві Третяку 

йшла у Києві опера Дж. Сейербера «Гуге-
ноти». Справитися з партією Рауля із дуже 
високою теситурою міг тільки унікальний 
голос київського співака. Надскладною, 
неземною називає цю партію народна ар-
тистка України Євдокія Колесник.

Василь Якович не дуже любив концерт-
ну діяльність. Більше за все його вабила 
опера, з її яскравим, наповненим гострими 
й глибокими почуттями життям. Кажуть, 
до нього не можна було наближатися, коли 
він готувався вийти на сцену. Помітною 
вершиною творчості співака стала партія 
Отелло в однойменній опері Дж. Верді. Зда-
валося, що й зовнішність його була створе-
на для цієї ролі: смагляве обличчя, виразні 
темні очі, кучерява шапка волосся, міцне і 
сильне тіло. Він готував її, не відмінивши 
жодного виступу у спектаклях поточного 
репертуару. Багато хто зійшов з дистанції, 
але Василь Третяк продовжував самовід-
дано працювати над образом Отелло, ви-
тримуючи неймовірні вокальні, фізичні і 
психологічні навантаження. Образ наро-
джувався у прекрасній співтворчості з до-
свідченим режисером Дмитром Алексідзе і 
молодим диригентом Стефаном Турчаком. 
Уся колосальна самовіддача,проживання 
трагічних доль героїв не змогли не позна-
читися на здоров'ї співака (адже і близькі 
друзі не знали, що ще під час війни з Япо-
нією, у якій він брав участь, його госпіталі-
зували з хворобою серця). Важкий інфаркт 
на два роки вивів Василя Яковича з ладу. 
Повернувшись на сцену, він уже не міг спі-
вати колишніх партій. Але навіть більш 
прості ролі у його виконанні — Бомелій у 
«Царській нареченій» або Кобзар у «Тарасі 
Бульбі» радували цікавими акцентами.

Надзвичайний голос, драматичний та-
лант народного артиста України, а потім 
і СРСР, Василя Третяка, по суті, так і не 
були увіковічені для нащадків. Збереглися 
хіба що не дуже довершені, швидше, люби-

тельські, аніж професійні записи. Студій-
них же дуже мало. А це ж був співак рівня 
Таманьо, Карузо, дель Монако...

Сьогодні природа ще не подарувала 
Україні подібного голосу.

6 грудня 2016 року видатному співакові 
Василю Тетякову  виповнилося б 90 років. 
Але, на жаль, двадцять сім років пройшло, 
як "героїчний" тенор пішов за межу життя.

11 жовтня 2016 року заводчани, з ме-
тою увіковічнення пам'яті про народного 
артиста України та СРСР, зібралися біля 
міського Будинку культури №1 з нагоди 
відкриття меморіальної дошки.

Звучали записи його співу. Учасники зі-
брання довідалися про життєвий та твор-
чий шлях нашого видатного земляка В.Я. 
Третяка, який назавжди увійшов до історії 
українського оперного мистецтва.

матеріал підготувала Л.МАЩЕНКО 

Ш К О Л А  Д Е М О К Р А Т И Ч Н И Х  П Р А В И Л  І  П Р О Ц Е Д У Р  - 
Ф І Н А Л Ь Н А  З У С Т Р І Ч

8-9 вересня 2016р. у Львові відбулася 
фінальна зустріч в рамках проекту "Шко-
ла демократичних правил і процедур для 
органів місцевого самоврядування Украї-
ни". реалізованого за фінансової підтрим-
ки UNDEF (Фонду демократії ООН).Нашу 
громаду представляли: Добруля С., Ма-
щенко Л.,Дробиш М. та Доброхліб Л.

Проект стартував ще у жовтні 2014 року 
і тривав до вересня 2016р. 

Впродовж реалізації проекту збуло віді-
брано 24 органи місцевого самоврядуван-
ня зі всіх областей України. По Полтавській 
області учасником стала Заводська міська 
рада.У лютому 2015 р. представники місь-
кої ради із 5 чоловік(Мащенко Л.,Тєтєріна 
Л.,Мусієнко В., Фесун В., Дроб'язко О.) на-
вчалися у Всеукраїнській школі демокра-
тичних правил та процедур для органів 
місцевого самоврядування України, отри-
мавши відповідні сертифікати. 

Проект спрямований на впроваджен-
ня дієвих практик парламенських проце-
дур у роботу органів місцевого самовря-

дування, надання можливості громадам 
контролювати роботу місцевої влади, під-
вищення рівня прозорості її діяльності, 
впровадження проектного менеджменту, 
оволодіння новими знаннями, обміні ін-
новаційним досвідом. Варто нагадати, що 
наслідком започаткованої співпраці між 
ЗУРЦ і Заводською міською радою стало 
безкоштовне встановлення в сесійній залі 
останньої обладнання для он-лайн тран-
сляцій  сесійних засідань.

Дводенний семінар-навчання у місті 
Лева, культурній столиці України,був зміс-
товним та корисним, як для підвищення 
загального рівня обізнаності його учасни-
ків з тенденціями і напрямками розвитку 
місцевого самоврядування в нашій держа-
ві, так і для здобуття практичних навичок 
на основі вивчення кращих практик само-
врядних органів. А також сприяв налаго-
дженню подальших плідних відносин між 
нашою міською радою та Західноукраїн-
ським ресурсним центром, що безперечно 

слугуватиме розвитку громади.
Л.ДОБРОХЛІБ 

фахівець зі сталого розвитку
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Л О Х В И Ц Ь К О М У  Т Е Х Н І К У М У  –  8 5 !
Невблаганний час історії додає поді-

ям і фактам не лише віку, а й визнання та 
слави. Яскравим прикладом цього є від-
значення 85-річчя з  дня створення Лох-
вицького технологічного технікуму Пол-
тавської ДАА.

Напередодні дня працівників харчової 
промисловості викладачі та співробітники 
навчального закладу, студенти, випускни-
ки різних років, жителі міста, гості, пред-
ставники підприємств області та міста зі-
бралися в Заводському міському будинку 
культури №1, щоб відзначити ці знаменні 
дати. Не секрет, що життя жителів міста 
та району тісно пов`язане з технікумом та 
підприємствами харчової промисловос-
ті, які донедавна ще працювали на повну 
потужність (але це окрема сторінка нашої 
історії).

Вітаючи всіх присутніх, міський голова 
В. В. Сидоренко відзначив, що завдячую-
чи самовідданій праці та професіоналізму 
працівників та ветеранів харчової галузі, 
їх золотим рукам та  любові до обраної 
професії, галузь і надалі буде розвиватися 
задля підвищення добробуту людей та га-
рантії продовольчої безпеки України.

І першочергове значення в цьому нале-

жить нашому технікуму, його колективові. 
Віталій Володимирович вручив Почесні 
грамоти та подарунки від імені Заводської 
міської ради викладачам, які не один деся-
ток років готують спеціалістів для харчо-
вої промисловості.

Історія технікуму дуже тісно пов`язана 
з історією міста над Сулою – Заводське, яке 
з осені 1928 р. будувалося разом з велики-
ми підприємствами харчової індустрії – 
цукровим та спиртовим заводами.  Тоді й 
виникла відчутна потреба в спеціалістах 
середньої ланки. І в 1931 р. був створений 
вечірній хіміко-технологічний технікум 
при цукровому заводі. Про це є записи в 
Центральному державному архіві…

Директор технікуму В. М. Корнієнко 
(випускник технікуму 1977 р.) у виступі 
звернув увагу не лише на історичні етапи 
становлення навчального закладу, а під-
креслив, що окрасою «домівки поколінь» 

є й залишаються викладачі, студенти та 
близько 15 тисяч випускників, які пра-
цювали та працюють у харчовій галузі. З 
великою пошаною говорив про виклада-
чів-ветеранів праці. Саме вони, педагоги 
з великої літери, навчали майбутніх май-
стрів та інженерів, керівників підприємств 
та об`єднань, науковців та міністрів. На 
святі Подяками відзначили всіх присутніх 
ветеранів педагогічної ниви: Герасимчук 
Григорій Федосійович, Журавель Надія 
Миколаївна, Золотоверх Ніна Андріїв-
на, Кашаєва Ніна Іванівна, Максименко 
Іван Петрович, Лященко Галина Іванівна, 
Польшин Віктор Миколайович, Павленко 
Григорій Миколайович, Решетнюк Олек-
сандр Юхимович, Скользкова Тамара Пе-
трівна, Удовіченко Віктор Васильович, 
Хижняк Анатолій Прокопович, Хоменко 
Ніна Василівна.

Нинішній викладацький склад – це 5 
викладачів-методистів: Н. М. Богдан, В. 
М. Корнієнко, Т. М. Жук, Л. В. Корнієнко, 
В. О. Мірошник та 19 викладачів вищої 
категорії: О. О. Богдан, О. Є. Баранюк, А. 
А.Таранська, Л. М. Пузь, О. В. Васильчен-
ко, Н. М. Харченко, О. М. Московець, А. І. 
Буглак, О. М. Буглак, О. Л. Продченко, Л. 

О. Бутко, К. А. Терновий, С. М. Стеценко, 
О. В. Сіренко, Л. В. Кузьменко, Н. Л. Мі-
рошник, Н. С. Роман, Л. О. Мусієнко, М. Г. 
Медведєва. Досвід та вміння студентам пе-
редають викладачі  Кривошея С. І., Шкур-
ка В. Д., Горбонос В. В., Горбуля Г. Ф. , Ма-
ценко В. В., Общий С. А., Супрович Т. В., 
Сватенко Ю. М. Основні напрямки їхньої 
педагогічної майстерності - пошук і впро-
вадження інноваційних та інтерактивних 
технологій у навчання, комп`ютеризація 
навчального процесу, методичне забезпе-
чення самостійної роботи студентів.

Тому педагогічний колектив та праців-
ники Лохвицького технікуму за вагомі до-
сягнення в роботі та з нагоди 85-річчя на-
вчального закладу відзначені Подяками та 
Почесними грамотами Заводської міської 
ради, Департаменту освіти і науки Пол-
тавської ОДА, Департаменту агропромис-
лового розвитку Полтавської ОДА, Ради 

директорів ВНЗ І-ІІ р.а., Лохвицької ра-
йонної державної адміністрації, Лохвиць-
кої районної ради.

Присутня на урочистостях ректор, про-
фесор Полтавської державної аграрної 
академії В. І. Аранчій звернулася до ко-
лективу з подякою за добросовісну робо-
ту, досвідченість і мудрість у навчанні та 
вихованні студентської молоді. Валентина 
Іванівна повідомила приємну для всіх но-
вину – зміну статусу технікуму на коледж.

За дорученням Всеукраїнського благо-
дійного фонду «Вдячність. Визнання. На-
дія» професор, декан факультету техно-
логії виробництва і переробки продуктів 
тваринництва Полтавської ДАА Поліщук 
А. А. вручив нагородні посвідчення та ме-
далі лауреату ІІ премії Лохвицькому тех-
нологічному технікуму Полтавської ДАА 
та лауреатам ІІІ премії директору техніку-
му Корнієнку В. М., ветеранам педагогіч-
ної ниви Богдан Н. М., Герасимчуку Г. Ф., 
Польшину В. М. Ця подія стала можливою 
завдяки спонсорам - приватним підпри-
ємцям Шиліну І.М., Грабовій С. М та ви-
пускникам технікуму – працівникам ПАТ 
«Оболонь».

Тісна співпраця поєднує наш педагогіч-
ний колектив з колегами Лохвицького ме-
дичного училища, професійно-технічних 
училищ №27 і №32, школами району та 
міста. Про це у вітальному слові говорили 
Царинний Анатолій Дмитрович, Огоро-
днік Світлана Євгенівна, Юхименко Ва-
лентина Миколаївна, Червоненко Валерій 
Олексійович.

У становленні і розвитку Лохвицького 
технологічного технікуму особлива заслу-
га належить базовим підприємствам  хар-
чової і переробної промисловості – Лох-
вицькому цукровому заводу (нині ПрАт 
«Райз-цукор»), ВАТ «Лохвицький комбі-
кормовий завод», «Червонозаводський 
хлібзавод» і ТОВ «Елеватор-Агро» та відо-
мим в Україні підприємствам: ПАТ «Обо-
лонь», Київський завод безалкогольних 
напоїв напоїв «Росинка», «Фірма «Пол-
тавпиво», Червонослобідський спиртовий 
завод, Охтирський пивзавод, Хорольська 
механізована пекарня. На цих та багатьох 
інших підприємствах майбутні техніки-

механіки та техніки-технологи набувають 
виробничого досвіду, втілюють теоретичні 
знання на практиці. Про це свідчать чис-
ленні подяки колективу технікуму.

Вітаючи з ювілеєм, випускник техніку-
му, головний інженер фірми «Полтавпиво» 
Скрипник Віктор Володимирович наголо-
сив, що нині на фірмі третина працюючих 
робітників – випускники технікуму. Вони 
відзначаються високим рівнем знань, про-
фесіоналізмом і є патріотами свого на-
вчального закладу. Адже, щоб побути на 
святі та вручити цінний подарунок (сучас-
ний офісний принтер), приїхала делегація 
випускників: Настенко Віталій, Вербич 
Наталія, Кривець Світлана. Вони займа-
ють сьогодні керівні посади і мають пре-
красні перспективи для службового росту.

Щоденну підтримку навчальний за-
клад отримує від Полтавської державної 
аграрної академії, Лохвицької районної 
ради, Лохвицької районної адміністрації, 
її управлінь та відділів, Заводської міської 
ради та її виконавчого комітету. В цьому, 
звичайно, ми вбачаємо надію на майбутнє.

Ми пишаємося не лише випускниками 
минулих років, а й нинішніми студента-
ми, які разом з культорганізатором Крас-
нолуцькою Ю. В. підготували прекрасну 
концертну програму, її вели студенти То-
маровщенко Анастасія та Бухал Вадим. 
Глядачі гаряче аплодували хореографіч-
ному колективові «Веселка» (Мащенко М., 
Бузун М., Горошко М., Мусієнко К., Пили-
пенко І., Папеян Е. Іволга А., Ковтун В.), з 
великим задоволенням слухали тріо «АНІ-
РАН» (Боденко Анастасія, Єна Анастасія, 
Потапенко Ірина) та пісні у виконанні Го-
ловчанської Юлії, Будрій Ірини Федорець 
Марини і Сороки Наталії. Привітала гля-
дачів піснею і випускниця 2009 р. Пронь 
Ірина

Нам лише 85! Попереду – вирішення 
нових планів і здійснення мрій, щоб при-
множувати славу навчального закладу і 
Лохвицького краю.

В. КОРНІЄНКО 
директор технікуму,

А. ТАРАНСЬКА
заступник директора з 

навчально-виховної роботи

О С В І Т Я Н И  В І Д З Н АЧ И Л И  П Р О Ф Е С І Й Н Е  С В Я Т О
Поміж багатьох свят у календарі є день, 

коли настрій усієї країни особливо під-
несений і радісний. У перший тиждень 
жовтня країна урочисто відзначає День 
працівників освіти - день, коли навчальні 
заклади майорять осінніми квітами і роз-
квітають посмішками вихованців та педа-
гогів.

Недаремно великий Гете вважав, що 
тих, у кого вчимося ми, правильно нази-
вають вчителями нашими, але не всяк, хто 
вчить нас, заслуговує це ім'я. Учитель - це 
не просто професія, це покликання! Адже 

ці люди - вчителі, педагоги, своєю пра-
цею, даруючи свої знання учням, роблять 
великий внесок у розвиток людської осо-
бистості, і тим самим у розвиток нашого 
суспільства. Їх непосильна праця не могла 
залишитися непоміченою.

Відбулося таке свято і в Заводському 
МБК №1. В залі зібрався весь педагогіч-
ний колектив, де на них чекали чудові кон-
цертні номери й привітання. В цей день 1 
жовтня відбувся  творчий звіт Заводського 
МБК№1 приурочиного до Дня працівни-

СТОР. 8 >>
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ків освіти.      
Звичайно, нагород було багато. Ві-

тав педагогів заступник міського голови 
– С.В.Добруля та секретар міської ради 
Л.О.Мащенко, а скільки ще мистецьких 
подарунків!Розпочав свій виступ Народ-
ний аматорський духовий оркестр МБК№1 
(керівник -   Н.В.Росла). Продовжив виступ 
Народний аматорський хор української 
пісні «Явір» (керівник -  Л.В.Лобецька, 
концертмейстер Ю.А.Кибкало). Хореогра-
фічні композиції у виконанні  Народного 
аматорського ансамблю танцю «Веселка» 
та її студія (керівник -  Ю.В.Краснолуцька), 
студії ансамблю танцю «Пролісок» (керів-

ник В.П.Журавель). Також своїми голо-
сами і піснями чарували учасники кон-
церту Х.Синящик, Н.Репецька, Н.Іщенко, 
Н.Потапенко, Н.Кандиба, В.Дробязко, 
Н.Шкурко, І.Пронь, І.Кея та завершив 
концертну програму М.Клочко з піснею 
«Лише у нас на Україні». Свято пролетіло 
як одна мить.

Батьки та вчителі - це люди, котрі зали-
шаються з нами впродовж усього життя. 
Вчитель - це не професія, це покликання, 
бо не народившись вчителем, ним не мож-
на бути.  

І.ПРОНЬ 
художній керівник МБК №1
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Ф Е С Т И В А Л Ь  Д У Х О В Н О Ї  М У З И К И
9 жовтня 2016 року в Полтавському 

краєзнавчому музеї ім. В.Кричевського, 
відбувся IV Відкритий регіональний фе-
стиваль духовної музики «Небесні пере-
весла». В ньому вже не вперше взяв участь 
Народний вокальний ансамбль Заводської 
дитячої музичної школи «Дивоцвіт».

З вітальним словом до учасників фе-
стивалю та гостей звернувся архієпископ 
Харківський і Полтавський, керуючий 
Харківсько-Полтавською та Черкасько-
Кіровоградською єпархіями Української 
Автокефальної Православної Церкви 
Владика Афанасій. Фестиваль розпочав-
ся виступом хору викладачів Львівського 
державного музичного училища ім. 
С.П.Людкевича. Прозвучали духовні тво-
ри українських композиторів М.Лисенка, 
М.Леонтовича, М.Вербицького, А.Веделя.

Слухачів зачарував віртуозний квартет 
«Аванта» з м. Хмельницього. Затамувавши 
подих слухали глядачі чудове багатоголос-
ся у виконанні Хору Полтавського музич-
ного училища ім. М.В.Лисенка, Заслужено-
го ансамблю пісні і танцю України «Лтава» 
ім. Валентина Міщенка, вокального ансам-

блю Кременчуцької дитячої музичної шко-
ли №3 ім. М.М.Калачевського.

Шквал емоцій у залі викликали духовні 
твори С.Людкевича «Бог предвічний» 
та М.Борис «Маріє, Діво Пресвята» у 
виконанні Народного вокального ан-
самблю Заводської ДМШ «Дивоцвіт» 
(керівник І. Ковтун).

За високу професійну майстерність, 
вагомий внесок у розвиток мистецт-
ва Полтавщини та збереження духовної 
скарбниці українського народу Вла-
дика Афанасій нагородив колектив 
«Дивоцвіт» іконою Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дипломом Управління 
культури Полтавської обласної державної 
адміністрації та Харківсько-Полтавської 
Єпархії УАПЦ.

Участь у IV Відкритому регіональному 
фестивалі духовної музики «Небесні 
перевесла» стала можливою завдяки 
фінансовій підтримці начальника   відділу 
культури Лохвицької РДА С.М. Марченка.

Ж.МИКИТЕНКО 
директор дитячої музичної школи

Щ О  Т А Ї Т Ь  В  С О Б І  « З Е Л Е Н А  Ф О Р Т Е Ц Я » ?
У всіх підручниках історії радянського 

часу подавалася «істина», що найбільшим  
«котлом» періоду Великої Вітчизняної ві-
йни був Сталінград, де в оточення потра-
пили 330 тисяч німецьких солдат і офіце-
рів однієї армії вермахта. Та ці події 1942 
року не можна порівняти з трагедією, що 
сталася в серпні-вересні 1941 року на ліво-
бережжі Дніпра, де в оточенні німецьких 
військ опинилися 5 армій Південно-Захід-
ного фронту. Фінал цієї трагедії розігрався 
у степу в межиріччі Удаю і Сули на терито-
рії Полтавщини.

Радянські війська мужньо тримали ки-
ївський плацдарм, і ворог вирішив з захо-
ду і сходу обійти столицю України.

За даними німців — а вони все дуже ре-
тельно фіксували — 665 тисяч радянських 
воїнів було взято в полон. Майже 800 ти-
сяч були вбиті. Але в жодних доповідних, 
отже, й загалом в історичних документах і 
книгах не згадується, що ці дії відбувалися 
в густозаселеній місцевості України — на 
Київщині й Полтавщині, де багатолюдні 
села з хуторами. Задіяні були танки, авіа-
ція й міномети. Все це гатило по селах. 
Ніби котком пройшлося, знищуючи все на 
своєму шляху. І якщо військовий мав блін-
даж чи окоп, автомат і каску, можливість 
відбитися від ворога — то що могли вдіяти 
проти цього жахіття звичайні селяни? Ніх-
то з них не чекав такого, люди саме збира-
ли врожай на полях. І більше мільйона без-
захисного мирного населення тоді полягло 
на рідній землі.

11 вересня 1941  командуванню Півден-
но-західним фронтом вже стало зрозуміло, 
що наближається повне оточення фронту: 
з Ромен – армією Гудермана, з Кременчука 

– армією Гота. На пропозицію командую-
чого генерал-полковника Михайла Пе-
тровича Кирпоноса зняти оборону Києва 
і відступати  на рубежі Верховний Голов-
нокомандувач Сталін відхилив прохання і 
радив продовжувати битися з ворогом на 
тих позиціях, які займали частини Півден-
но-західного фронту.

12 вересня фашисти захопили Лохвицю.
14 вересня о 18-20 в районі с. Тишки /

Лубенського району/  німецькі танки 3-ї 
танкової дивізії з великою літерою Г (Гу-
деріан) зупинилися поруч з танком з літе-
рою К (Клейст). Вороже кільце Київського 
котла замкнулося. Уперше в історії світо-
вих воєн у оточенні опинилися 5 армій / 
5-а, 21-а, 26-а, 37-а та  окремі частини 40-
ї/ Південно-Західного фронту загальною 
кількістю 665 тисяч  чоловік.

15 вересня о 7-ій годині 45 хвилин час-
тини 9-ї танкової дивізії Ріттера фон Ху-
біцки взяли мости через Сулу в с.Сенчі. 
Частина бійців під командуванням ге-
нерал-майора І.Х.Баграмяна спробувала 
прорватися через міст, але їх зустрів силь-
ний вогонь фашистських кулеметів. Було 
вирішено розділитися на групи, одна, яку 
очолив І.Х.Баграмян, в районі с.Лучки пе-
реправилася через Сулу і вийшла з оточен-
ня; інша, генерала Алєксєєва, попрямувала 
вгору по течії і в районі с.Христанівки,  пе-
реправилася через Сулу і також вийшла в 
розташування радянських військ.

Слід віддати належне місцевим меш-
канцям, котрі переховували поранених, 
переправляли  бійців через річку. Так меш-
канець с.Засулля О.Г.Василець в районі 
с.Христанівки зі своїми синами перепра-
вив на човнах через Сулу понад 700 солдат 

і офіцерів. Групи, які виходили з кільця, 
гадали, що на правому березі знаходяться  
радянські частини, але там уже були ні-
мецькі війська, і більшість їх  потрапляла 
в полон чи гинула від фашистських куль.

19 вересня о 3 годині ночі штаб Пів-
денно-Західного фронту вийшов із 
с.Верхоярівки /Пирятинського району/ 
і до ранку дістався с.Городище /Чорну-
хинського району/. Тут  було проведено 
останню нараду штабу фронту, де прийня-
то рішення створити 3 ударні групи і на-
правити їх у напрямку Сенчі, щоб пробити 
коридор для штабної колони.

20 вересня о 7-ій годині ранку колона із 
1000 чоловік, переважно офіцери, дійшла 
до с.Дрюківщини / Лохвицького району/ і 
була помічена німецьким літаком-розвід-
ником. Командування приймає рішення 
вдень рух припинити й перечекати небез-
пеку в яру, що заріс чагарниками.

О 9-00 розвідка доклала, що всі дороги 
зайняті німцями.

Близько 10-ї ранку туман розсіявся і з 
боку с. Їсківців з’явилися німецькі танки й 
автомашини з піхотою. Перший вогняний 
удар по всьому урочищу тривав 40 хвилин. 
Два німецькі танки були підбиті, інші від-
ступили разом з автоматниками. Наступна 
атака ворога також була відбита, а далі пі-
шов наступ за наступом, який відбивався 
врукопаш. У одній з таких контратак, де 
брали участь майже усі офіцери, був по-
ранений в ногу М.Кирпонос. Його на ру-
ках перенесли вглиб яру і розмістили біля 
джерела.

Близько 19 години німці відкрили по 
урочищу мінометний вогонь. Одна з мін 
розірвалася поруч з командувачем. Він був 

поранений в груди і голову, через 1-2 хви-
лини  помер.

Майор Гєнний зняв з кітеля Золоту зір-
ку Героя Радянського Союзу, інші ордени, 
забрав з кишень документи, зрізав петлиці 
та інші знаки розрізнення. Після чого тіло 
заховали  в чагарниках.

У ніч на 21 вересня німці повністю ото-
чили урочище і прострілювали наскрізь. 
Генерал Василь Іванович Тупіков зібрав 
групу офіцерів і бійців, що уціліли піс-
ля ворожих обстрілів, й  прийняв рішен-
ня йти на прорив без галасу. Раптово, без 
жодного пострілу, частина вояків вирвала-
ся із щільного кільця і пробила собі шлях. 
Тіло  Тупікова знайшли через кілька днів 
місцеві жителі серед  поля, де й похорони-
ли.

Щодо поховання М.Кирпоноса, то іс-
нує кілька версій. Одна – що він захороне-
ний разом із іншими бійцями в братській 
могилі, інша – його тіло було покладене в 
окрему могилу неподалік місця загибелі. 

Після завершення операції німці зі-
гнали до яру місцеве населення, для похо-
вання трупів. Це було жахливе видовище. 
Рештки воїнів були знесені до однієї ями, 
утворивши братську могилу із праху 827 
воїнів, відомо імена лише 22-ох.

Коли Гудеріан 26 вересня прокинувся 
в Лохвиці і йому доповіли, що Кирпонос 
убитий, — він не повірив цьому. Коли його 
привели у Шумейкове і він почув тишу, 
лише після цього  повірив. 

26 вересня Київську стратегічну обо-
ронну операцію було закінчено.

30 вересня  Гудеріан рушив на Москву. 
Мало відомо, що  у селі Лучці в брат-
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ській могилі поховано 166 невідомих вої-
нів, в с.Сенчі - 206, саме поблизу цих насе-
лених пунктів у вересні 1941 року частина 
офіцерського складу намагалася вийти з 
оточення. Старожили Лучки розповіда-
ють, що у плавнях та луках біля села взим-
ку можна було побачити воїнів, які по-
вмерзали в лід.

І до сьогодні в плавнях і болотах Сули, 
навколишніх лісах лежать невідомі воїни 
Південно-західного фронту, які загинули 
суворої осені 1941 року в «Долині смерті», 
виходячи з найбільшого  оточення за всю 
історію війн.

У червні 1941 року Південно-західний 

фронт налічував 867,7 тисяч чоловік, а у 
вересні 1941 р. лише близько 10 тисяч вій-
ськових вийшли із ворожого оточення…

Тема загибелі командування Південно-
Західного фронту довгий час мала таєм-
ний гриф і була суворо заборонена. 

Генерал-полковника Михайла Петро-
вича Кирпоноса перепоховано у Києві на 
території Ботанічного саду, потім в Ма-
ріїнському парку, на Аскольдовій могилі 
і, нарешті, в парку Слави — під першою 
плитою поруч  з  генералом  Василем Іва-
новичем Тупиковим.

На місці загибелі захисників Батьків-
щини стоїть один із небагатьох у світі 
пам’ятників, побудованих на честь пере-

можених воїнів, споруджений за проек-
том  А.Ю.Білостоцького та В.П.Вайнакіна 
архітекторами К.О.Сидоровим і 
Т.Г.Довженком. Бронзова скульптура воїна 
( загальна висота з курганом – 15 м, висо-
та фігури – 8м, вага – 30 т) встановлена на 
гранітному постаменті, що стоїть на зеле-
ному кургані. 

Далі розміщено саркофаг, розміром 7х7 
м з червоного граніту, в центрі – бронзова 
зірка, з якої виривається Вічний вогонь. 
Вінчає комплекс стела Слави, виконана 
у формі вигнутої стрічки. До речі, чому 
ліва стела має довжину 15м 90см, а  права 
– 16м.? Творці меморіалу закодували по-
слання нащадкам: у Шумейковому загинув 

єдиний генерал армії того періоду (Михай-
ло Кирпонос, командувач фронтом), ко-
трий не дослужився до маршала.

Праворуч від стели розміщено поста-
мент з бронемашиною. Таких бронеавто-
мобілів в штабній колоні було 6, п’ять з 
них гітлерівці знищили.

В глибину яру  до цілющого джерела, 
яке додавало воїнам сили, веде доріжка зі 
сходами. Навколо шумлять вітами дерева 
– живі свідки подвигу героїв «Зеленої фор-
теці».

О.ДРОБ’ЯЗКО
краєзнавець
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У  П А М ’ Я Т І  Н А В І К И  З Б Е Р Е Ж Е М
Невблаганний час стирає з людської 

пам’яті багато повчальних фактів Другої 
світової війни. Події давно минулих часів 
примушують нас із гордістю згадувати 
блискучі перемоги радянської армії у ви-
зволені міст і сіл нашої Батьківщини.

На межі століть хочеться зробити ви-
сновки з історії та проаналізувати все те, 
що минуло. Війни мають різні назви, по-
різному датуються і причини їх також різ-
ні. Але їх об’єднують сльози матерів, удів, 
сиріт. Це безмежний біль, який важко зро-
зуміти людям, які не бачили війни, а надто 
сучасному поколінню. Але молодь пови-
нна знати і розуміти, що подвиг наших ді-
дів і прадідів змінив хід всесвітньої історії 
й життя нашої країни.

Тому щороку у вересневі дні студенти-
першокурсники Лохвицького технологіч-
ного технікуму відвідують краєзнавчий 
музей та Меморіальний комплекс, що зна-
ходиться неподалік м.Лохвиця.

Урочище Шумейкове – це місце героїч-
ного бою групи військ Південно-Західного 
фронту з переважаючими силами гітле-
рівських загарбників у вересні 1941року. 
Нині над братською могилою височить 
пам’ятник – могутня фігура радянського 
воїна з автоматом у руках. А біля криниці 
– мармурова плита з надписом: «На цьому 
місці 20 вересня 1941 року загинув коман-
дуючий Південно-Західним фронтом гене-
рал-полковник Кирпонос М.П.»

Із вуст директора Меморіального комп-
лексу, що знаходиться в урочищі Шумей-
кове, Гвоздовського В’ячеслава Павловича 
дізналися, що ж відбулося на цьому місці 
у той час.

Жителі навколишніх сіл переповіда-
ють, що кілька діб чулася безперервна 
стрілянина. 24 вересня, коли все стихло і 
гітлерівці відійшли, на місці бою селяни 
побачили тіла загиблих зі зброєю в руках. 
У пістолетах не залишилось жодного па-
трона

У колоні штабу фронту нараховувалось 
більше тисячі чоловік, із них – 800 офіце-

рів. Із техніки було 6 бронемашин, дві про-
титанкових гармати, п’ять зенітних куле-
метних установок.

Урочище розділяв яр, уздовж якого роз-
містилися транспорт і люди. Багато офіце-
рів розійшлося по селянських хатах, щоб 
умитися, поїсти і відпочити. Коли розві-
явся вранішній туман, розвідка донесла: 
із східного, північно-східного, південно-
західного напрямків ідуть німецькі танки, 
наближаються ворожі мотоцикли з авто-
матниками. Через 20 хвилин ворог атаку-
вав урочище з трьох сторін. Фашисти від-
крили по гаю сильний мінометний вогонь. 
Десятки наших бійців відразу загинули чи 
були поранені.

Генерали Тупіков і Потапов почали ра-
дитись, як бути далі: сидіти в хащах до ве-
чора чи прориватися зараз, але в цей час 
ворог знову почав атакувати. Німецька пі-
хота зробила кільце і почала наступати під 
прикриттям танкового вогню. Наші бійці 
кинулися в контратаку. Генерала Кирпо-
носа було поранено в ногу. Його на руках 
перенесли вглиб яру до криниці.

О пів на сьому вечора Кирпонос, Бур-
мистенко і Тупіков з командиром обгово-
рювали варіанти нічного прориву. Тим ча-
сом противник почав мінометний обстріл. 
Від поранення в груди і в голову генерал-
полковник М.П.Кирпонос помер. Це був 
останній бій прославленого воєначальни-
ка…

Уночі Тупіков повів людей в атаку. Сам 
загинув, а дехто з бійців вийшов до своїх.

Так увійшла в історію Другої світової ві-
йни трагедія урочища Шумейкове.

Від почутого і побаченого тут мимово-
лі приходить усвідомлення того, що війна 
– це страхітливе явище. Пройдуть роки, 
із пам’яті ж ніколи не зітреться згадка 
про неї. Українці вставали на захист своєї 
Батьківщини, віддавали своє життя в ім’я 
щастя і свободи, чистого неба і ясного сон-
ця. Усі, хто повернувся, і всі, хто поліг у ті 
важкі роки, залишили нам у спадок волю 
і незалежну країну, яку ми повинні берег-

ти і примножувати її славу, щоб була вона 
«нездоланна ніким і ніколи».

Сьогодні жовто-блакитний стяг, що 
майорить на території меморіалу, нагадує 
нам: не забувайте героїв, бережіть мир і 
свободу!

Величний подвиг загиблих у нерівному 
бою воїнів Південно-Західного фронту за-

лишиться невичерпним джерелом патріо-
тизму, вірного служіння своєму народу.

Висловлюємо подяку виконкому Завод-
ської міської ради за допомогу в організа-
ції екскурсії.

М.МЕДВЕДЄВА
викладач, керівник групи Т-11б

Г О Й ,  Д У Б Е ,  Д У Б Е ,  М І Й  Д І Д У  Л Ю Б И Й ! 
Х О Д И  В  Г О С П О Д У  Д О  Н А Ш О Г О  Р О Д У.

Кількатисячолітня безперервна традиція густонаселеної
Пра-України... дає сучасним українцям доказ непорушності 
володіння своєю землею упродовж тисячоліть.
Треба визволитись від змови істориків

Ю.ЛИПА

За євровікнами - III - тє тисячоліття, ера 
космосу, комп'ютерів, прагматиків, нових 
відкриттів. Здається вже немає нічого та-
кого, чого б не осягнув людський розум. 
Відкриті всі закони природи. Людина знає 
і вміє все! Ми сучасні, ми ерудовані ...

Але чому нам не вистачає чогось тако-
го, чого ми навіть не можемо зрозуміти. 

За зручностями цивілізації ми відірвались 
від землі, від нашої культури.

На зламі тисячоліття непомітно зникає 
живий і неповторний образ української 
народної культури, культури народу, Дух 
якого протягом тисячолітніх страшних ви-
пробувань й поневірянь віддано зберігав 
Заповіти Предків. 

Мудрі старенькі бабусі говорять: "Так 
робили наші матінки, так робимо і ми, так 
слід робити..." або:- "Звідкіля ви все це зна-
єте?"

- Не знаю. Здається я народилась і це 
знала.

Часто ми зустрічаємо вислови: "хутір-
ський менталітет", "селянська наївність". І 
виявляється, що за цими висловами кри-
ється могутній діалог Людини і Космосу, 
в якому Людина віднайшла Гармонію між 
Світами.

Багато років  наука не визнавала існу-
вання Творця. А неграмотні бабусі, з осві-
тою в три класи або й зовсім без неї, уша-

новували його в образі Дідуха; матерію - в 
образі Праматері Всього Сущого, Берегині; 
Всесвіт - в образі Яйця, символом якого 
для них була Писанка.

Сьогодні, коли ви потрапите в сучасне 
село і пройдете його вулицями, ви поба-
чите пусті обійстя, одинокі хати-сироти 
дивляться на Вас зляканими очима - ви-
битими вікнами; провалені дахи, ніби била 
зверху їх страшна сила, щоб навіки знищи-
ти ще живий мозок, і все це взяли в міцні 
лещата зарослі бузини, чагарників; ще не 
зовсім висохші яблуні і груші тягнуть у 
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небо напівживі віти-руки, благаючи про 
спасіння. Робиться моторошно від таких 
картин і смертельної тиші.

Український письменник Б.Олійник пи-
сав: "А було колись - хата ходором". А зараз 
пустка...

Зруйнована хата-Храм-Дім людського 
роду.

Колись на Святвечір Дух Святий сходив 
на Землю у цей Храм-Дім.

Проходив свій шлях  Покутем, Своло-
ком, Дідухом, Сіном, Соломою... Він дару-
вав  і залишав людям Вищу Свою Благість 

у Життя. А люди ушановували Його.
А сьогодні, покручені важкою роботою 

руки; беззахистність людини, яка живе на 
своїй землі і любить її.  Їм аборигенам Єв-
ропи, які ввібрали у себе  гени найдавні-
ших цивілізацій  Землі, не затишно в Укра-
їні.

Разом з селом, з його дідусями і бабу-
сями зникає стара, добра, реліктова Укра-
їна, яка завжди, у всі лихоліття, пам'ятала 
і вшановувала Найвище Єство і пам'ять 
Роду людського. (Далі буде)

Зореслава

Розклад руху автобусів   із  АС ЗАВОДСЬКЕ
Назва маршруту Час відправлення Примітка 

Лохвиця - Полтава 5-00 щодня

Лохвиця - Полтава 6-10 крім Сб., Нд.

Лохвиця - Полтава 7-10 щодня

Лохвиця - Полтава 9-10 щодня

Лохвиця - Полтава 13-00 щодня
Полтава - Лохвиця 16-00 щодня
Полтава - Лохвиця 17-40 крім Сб., Нд.
Полтава - Лохвиця 19-00 щодня
Полтава - Лохвиця 21-05 щодня
Полтава - Лохвиця 22-28 щодня
Лохвиця – Харків 9-05 Пт., Нд.
Харків - Лохвиця 22-15 Пт., Нд.
Чорнухи - Харків 7-25 щодня
Харків - Чорнухи 20-55 щодня

Гадяч – Київ 6-35 щодня
Київ - Гадяч 19-30 щодня

Заводське - Київ 13-00 Пт., Нд.

О Л І М П І Й С Ь К И Й  Т И Ж Д Е Н Ь  У  Т Е Х Н І К У М І
З 5 по 9 вересня на стадіоні Лохвицько-

го технологічного технікуму Полтавської 
ДАА проходили змагання, присвячені 
Дню фізичної культури і спорту в Україні. 

У перший день змагалися юнаки на ви-
сокій перекладині. Перше місце здобув 
студент групи Т – 31б Шостак Ігор, під-
тягнувшись 21 раз, друге місце посіли два 
студенти, які виконали однакову кількість 
підтягувань – Михайлик Віталій (гр. Т – 
41б) та Миронов Олександр (гр. Т – 32б), 
третє місце виборов студент групи М – 33б 
Денисенко Денис. Всього в змаганнях на 
високій перекладині взяли участь 48 сту-
дентів нашого технікуму.

На другий день змагань проходив тур-
нір з футболу. У ньому взяли участь 8 
команд першого-четвертого курсів як ме-
ханічного, так і технологічного відділень. 
У фінальній зустрічі зустрілися коман-
ди технологічного відділення четвертого 
курсу та команда групи М – 43б. З перших 
хвилин гри ініціативу захопили футболіс-
ти команди групи М – 43б, де закономірно 
у грі повели в рахунку 2:0. Та технологи, 
згуртувавшись в кінці гри, зуміли зрівняти 
рахунок та «вирвати» перемогу у механіків 
у серії післяматчевих пенальті. Вітаємо ко-
манду-переможця такого складу: Михай-
лик Віталій – гр. Т – 41б, Загута Артур – гр. 
Т – 41б, Лисенко Ігор – гр. Т – 41б, Около-
вич Іван – гр. Т – 42б, Огір Олександр – гр. 
Т – 42б, Клепач Ігор – гр. Т – 42б, Мірошні-
ков Владислав – гр. Т – 22б.

На третій день у змаганнях брали 
участь кращі волейболісти технікуму, а 
це чотири команди. У першому півфіналі 
зустрічалися збірна четвертого курсу та 
збірна команда третього курсу. Перемогу 
здобули більш досвідчені четвертокурсни-
ки, перемігши за партіями з рахунком 2:0. 
В другому півфіналі за жеребом зустріча-
лися команди «Викладач» та збірна коман-
да другого курсу. В цій грі також перемогу 
святкували, перемігши за партіями 2:0, ви-

кладачі. У грі за третє місце боротьба була 
більш напруженою і, перемігши за партія-
ми 2:1, третє місце вибороли волейболіс-
ти третього курсу. У фінальній зустрічі за 
перше місце тривала більш цікава та зміс-
товна гра. Взявши верх по черзі по одній 
партії кожною командою, жодна з них не 
хотіла поступатися. У напруженій та дра-
матичній третій партії з рахунком 18:16  
все ж таки перемогли студенти четвертого 
курсу. Команда «Викладач» виборола друге 
місце. Вітаємо команду-переможця у скла-
ді: Михайлик Віталій (гр. Т – 41б), Около-
вич Іван (гр. Т – 42б), Огір Олександр (гр. 
Т – 42б), Мащенко Михайло (гр.М – 43б), 
Прядка Владислав (гр. М – 43б), Кіщенко 
Сергій (гр. М – 43б).

Наступного дня проходили змагання 
з легкоатлетичного багатоборства серед 
першокурсників у трьох видах.

Серед юнаків призерами стали:
І місце – Неділько Владислав – 217 очок,  

група Т – 11б.
ІІ місце – Золотоніг Дмитро – 208 очок, 

група Т – 11б.
ІІІ місце – Соляник Володимир – 104 

очок, група Т – 14б.
Серед дівчат призерами стали:
І місце – Шевченко Валентина – 385 

очок, група Т – 14б.
ІІ місце – Подгорняк Каріна – 318 очок, 

група Т – 11б.
ІІІ місце – Максимейко Вікторія – 215 

очок,  група Т – 11б.
Бажаємо всім переможцям, призерам, 

учасникам та вболівальникам  міцного 
здоров’я, успіхів у спорті та навчанні, мир-
ного неба.

Виносимо подяку профкому студентів, 
завдяки якому переможці та призери зма-
гань були нагороджені солодкими приза-
ми та відзначені грамотами адміністрації 
навчального закладу.

К.ТЕРНОВИЙ 
керівник фізичного виховання технікуму


