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Їх назвали Небесною сотнею – україн-
ців, які загинули в Києві на Майдані, вули-
цях Грушевського та Інститутській. Гинули 
за честь, за волю, за право бути Українцем 
і за свою Батьківщину. 20 лютого у сесій-
ній залі міського будинку культури №1 м. 
Заводське зібралися учні старших класів 
шкіл міста, студенти Лохвицького техно-
логічного технікуму ПДАА та учні  ПТУ 
№32 разом зі своїми наставниками для 
того, щоб вшанувати світлу пам’ять заги-
блих героїв Небесної сотні. Для юнацтва 
було проведено урок історичної правди 
«Небесна сотня – то в серцях вогонь».

Бібліотекарі міської бібліотеки №1 Єр-
макова Л.М., Лисенко Н.О., та  Матяш А.В. 
розпочали свою розповідь з читання вірша 
Тетяни Домашенко «Небесна сотня воїнів 
Майдану»

Небесна сотня воїнів Христа
З мечем Архистратига Михаїла,
З молитвою за волю на устах
У вічність із Майдану відлетіла,
Небесна Сотня воїнів святих
І душу, й тіло склали за Свободу,
За розбрат нації взяли на себе гріх,
Освячені любов'ю до народу.
Ведучі заходу зазначили, що у тривож-

ні січневі дні 1918 року, коли з півночі на 
українську землю наступала більшовицька 
армія Микити Муравйова, в серцях юнаків 
Києва зазвучали якісь нечутні голоси, що 
кликали їх на бій. Ця молодь знала, що саме 
їй доведеться кинути все і йти захищати 
щойно проголошену незалежність України 
під Крутами, яку не були готові боронити 
їхні батьки, бо виросли і прожили життя в 
імперії. І ці хлопці виконали свій священ-
ний обов’язок перед Батьківщиною. 

Майже через 100 років їхні духовні на-
щадки підтвердили свою жертовність на 
Майдані. Першою жертвою став Сергій 
Нігоян. За ним пішла у вічність решта ге-
роїв.

Вербицький Юрій – українець, науко-
вець, працював у відділі сейсмічності Кар-
патського відділення Інституту геофізики 
НАН України у Львові, викрадений неві-
домими з Олександрівської лікарні  вранці 
21 січня 2014 року.    

Жизневський Михайло - білоруський 
активіст Євромайдану, член Самооборо-
ни. Входив до організації УНА-УНСО.

«Їду стояти за всіх вас і ваших дітей. 
Відсиджуватися совість не дозволяє», – 
пояснював Роман Сеник сестрі. Він був у 
захваті від духу революції, гордий тим, що 
причетний до цих історичних подій. Він 
дійсно любив Україну, народ. Список за-
гиблих був великий і продовжував збіль-
шуватися.

Наймолодший герой Майдану Назар 
Войтович. Йому було 17 і у батьків він був 
єдиною дитиною. Хлопець навчався  на 
третьому курсі Кооперативного коледжу в 
Тернополі на відділенні дизайну. Він обо-
жнював живопис. Усі  роботи Назара мали 
український дух. Він любив зображати 
на них калину, тризуб чи козаків. Батько 
згадує, коли вони минулої осені будували 
хату, син власноруч виклав мозаїку у ви-
гляді калини. «Дуже було тяжко повірити, 
що його немає. Він весь час був зі мною. 
Хоча чому був? Він і залишається поруч», 
— каже тато Назара.

Костенко Ігор, 22 роки, студент геогра-
фічного факультету Львівського універси-
тету, був одним з кращих студентів, родом 
з Тернопільщини, працював журналістом 
Інтернет – видання «Спортаналітика». 
Був убитий в районі Жовтневого палацу 
пострілами в голову та груди. За словами 
його друга Володимира, який переносив 
тіло Ігоря, його ноги були побиті «так, що 
їх можна було зав'язати на вузол». Загинув 
20 лютого 2014 року.

Гурик Роман, 19 років, з Івано–Фран-
ківська, студент Прикарпатського на-
ціонального університету імені Василя 
Стефаника. “Зараз або ніколи. Всі на Гру-
шевського. На смерть”, - таким був остан-
ній запис на сторінці студента у соцмере-
жі. «Юнак з очима, які дуже хотіли жити», 
— такі слова сказав хірург, котрому прине-
сли закривавленого хлопця з великою ра-
ною та сильною кровотечею.

Андрій Черненко, 36 років, народився у 
с. Слободо–Петрівка Полтавської області. 
Дитинство пройшло в Черкасах, де й тепер 
залишились його батьки та брати. Андрій 

був інженером-технологом та працював 
авто – електриком у Києві. 18 лютого був 
поранений у груди та загинув у лікарні. За-
лишив дружину та 7-місячну донечку Яну. 
Похований у рідному селі.

Богдан Сольчаник, 29 років, народив-
ся в м. Старий Самбір Львівської області. 
У Львові отримав вищу освіту, а згодом 
проходив докторську програму у Варшаві, 
готував до захисту дисертацію. Богдан був 
активістом громадської мережі «Опора». 
Він викладав на кафедрі нової та новітньої 
історії України Українського католицького 
університету. Хлопець брав участь у Рево-
люції гідності з листопада. Загинув від кулі 
снайпера 20 лютого.

Олександр Плеханов, 23 роки, наро-
дився і виріс у старовинній частині Києва 
– на Подолі, його батьки – службовці. Ро-
дина Сашка має російське, українське та 
польське коріння. З раннього дитинства 
він виявляв неабиякий потяг до творчості.

18 лютого близько 15:00 Сашко вийшов 
з дому. О 18:00 зателефонував додому і по-
відомив, що з ним все гаразд і через дві го-
дини він повернеться. Саме у цей час роз-
горталися найзапекліші бої у центрі Києва 
між повсталими людьми і силовими під-
розділами бійців, підконтрольними владі. 
О 20:00 його мама сама подзвонила, але на 
дзвінок відповів волонтер, який саме у той 
момент виносив його з – під куль. Чоловік 
встиг сказати, що Сашко у важкому стані 
і що він несе його у Будинок Профспілок.

Пізніше на місце подій прибули лікарі і 
відвезли смертельно пораненого до місь-
кої лікарні № 17, куди прибули його мама 
і сестра. Деякий час медики боролися за 
життя Сашка, але після операції поясни-
ли рідним, що його поранення несумісне з 
життям і врятувати його було неможливо.

Іван Тарасюк, 21 рік, навчався в Луць-
кому медичному коледжі «Монада», відбув 
строкову службу в армії. Поїхав у Київ від-
стоювати волю України навіть не спові-
стивши батьків, щоб не хвилювалися. 20 
лютого вранці вирішив повісити держав-
ний прапор на одному з об'єктів барикад, 
снайперські кулі влучили у голову, проби-
ли легені. Помер на місці.  

Володимир Кіщук, 58 років, народився 
в Запорізький області, проте проживав в 
Димері, Київської області. За словами пле-
мінниці, був патріотом України, завжди віз 
у Київ ліки та продукти. Молодшій доньці 
Володимира, Олі, 11 років. Вона з батьком 
на Революції гідності була раніше і знає, за 
що тата убили: «За всіх людей, які вірять у 
те, що ми увійдемо в Євросоюз». Загинув 
18 лютого одним з перших після сутичок 
біля Верховної Ради. Снайпер стріляв в го-
лову зверху.

Віктор Швець, 59 років, був мешкан-
цем села Гатне Київської області. Майстер 
спорту СРСР з академічного веслування, 
чемпіон і володар Кубка України. Військо-
вослужбовець у відставці, старший міч-
ман.

18 лютого ввечері пішов на барикади, 
як сам казав, захищати молодь. О 23:00 по-
дзвонив рідним і сказав, що з ним усе до-
бре, а о 04:00 годині ранку його дружині 
телефоном повідомили, що він загинув від 
кулі снайпера.

Дзявульський Микола, 56 років, з Ше-
петівки. Вчитель географії та біології, член 
Всеукраїнського об’єднання Свобода. За-
стрелений на Інститутській 20 лютого 
снайпером. Брав активну участь у гро-
масько–політичному житті міста: обирав-
ся депутатом міської ради, очолював Спіл-
ку підприємців Шепетівщини, довгий час 
працював на викладацькій роботі вчите-
лем географії Шепетівської школи – ліцею, 
останній час був помічником народного 
депутата від ВО "Свобода".

Іван Наконечний, 84 роки, офіцер 
ВМС СРСР у відставці. З 1982 року він жив 
із сім’єю в Києві. Два роки тому поховав 
дружину, уродженку Санкт-Петербурга, 
якій вдалось пережити блокадну зиму. У 
83 роки брав участь у Революції гідності 
від часу розгону студентів 30 листопада 
2013 року. Всі родичі його вмовляли не хо-
дити на протест у такому віці. У відповідь 
вони чули, що він давав військову прися-
гу – захищати свій народ. Помер в одній із 
київських лікарень від ран, отриманих під 
час сутичок 19 лютого на вулиці Інститут-
ській. Важкі травми голови і шийного від-
ділу хребта спричинили кому, внаслідок 
чого до тями Іван так і не прийшов.

Ці люди — справжні герої. Вони заги-
нули як герої. Їх подвиг неоціненний для 
України. Їхньою кров’ю омита нова держа-
ва. 

В ході проведення уроку історичної 
пам’яті пролунали пісні: «Не спи, моя рід-
на земля», «Пливе кача по Тисині..», «Гімн 
України».

Учні переглянули відео з подій Майдану 
трирічної давності та вшанували пам’ять 
полеглих хвилиною мовчання.

Не плачте, мамо, я іще живий,
Хоча й лежу із кулею у грудях…
А наді мною, юним, молодим
Схилилися в скорботі люди…
Я не помру, ніколи не помру,
Мені в віках залишене безсмертя,
Хоча і вас тепер не обійму
Та я живу у всенароднім серці… 

Л. ЄРМАКОВА 
зав. міською бібліотекою №1

2 стор. 4 стор. 7 стор.
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Я  З  Н Е Б Е С Н О Ї  С О Т Н І …

«Тепер нас називають Небесною Со-
тнею. Людям подобаються яскраві назви, 
і я їм за це не докоряю. Річ, звісно, аж ніяк 
не в назві, а в усіх тих, хто був тоді по-
руч зі мною. Річ у бабі Любі, і рудоволосому 
львів’янинові, і тому хлопцеві, котрий по-
мер у лікарні від поранення в груди, і ще ба-
гатьох-багатьох інших. Тих, що назавжди 
лишилися на майдані.

Мені трохи шкода, що вийшло не так, 
як я собі уявляв. Але якби в мене був вибір, 
я не змінив би жодної секунди. За останні 
дні я прожив ніби не одне, а десять жит-
тів, бо зрозумів, що означає любити по-
справжньому.

Ох, моя рідна, найбільше, звісно, я за-
винив перед тобою! Наобіцяв сім мішків 
горішків, а свого слова, гад, не дотримав… 
Пробач, що покинув тебе і віддав перева-
гу іншій. Пробач, що любов розірвала мені 
серце, і я обрав її, цю вічно юну красуню з 
таким щемким іменем Україна.

Уся Небесна Сотня обрала Україну.
Ми всі назавжди лишилися на зимовій 

бруківці, щоб для неї настала нова весна.
А тобі, моя дівчино, я скажу так. Не 

смій сумувати. Живи, радій, а вже ми з 
хлопцями за всім з гори наглянемо.» 

Таким коротким епілогом закінчується 
повість Марка Рудневича «Я з Небесної 
Сотні», що вийшла друком у видавни-
цтві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»  2014 року. 
Книга надрукувана в двомовному варіанті, 
була написана автором за три тижні і при-
свячується Україні та всім українцям. 

У центрі повісті - історія 
дев’ятнадцятирічного юнака Макса зі Смі-
ли під час вирішальних подій на Майдані 
у лютому 2014 року. Це розповідь юнака 
про своє життя і смерть. Розповідь відвер-
та, детальна, і, на перший погляд, здається, 
що вона перевантажена подробицями. Але 
так тільки здається. По мірі розвитку сю-
жет захоплює, затягує читача і більше не 
відпускає до самого кінця. 

У повісті описуються останні сім днів 
життя головного героя. Умовно твір мож-
на поділити на дві частини: «до Майдану» 
та «на Майдані».

19-річний студент Макс зі Сміли легко 
й відверто оповідає про своє життя «до 
Майдану» — про навчання, однокурсни-
ків, родину, про свою кохану дівчину Іван-
ку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть 
відіслати її на навчання до Франції... Але 
стається Майдан, і Макс зі своїм другом-
однолітком Дімичем їде до Києва. Вони не 
могли вчинити по-іншому. Особливо після 
палкої промови на студентському мітингу 
дідугана, в старечому тілі якого був не-
зламний бойовий дух. Його слова, які за-

кликали боронити рідну землю, вразили 
всіх: «Війна йде за Україну, за нашу землю, 
кров'ю і потом политу, і за вас, синки! Ким 
ви станете: панами у власній хаті чи най-
митами у якогось багатія? Там, у Києві, на 
Майдані, зараз усе вирішується.». 

Перші враження від майдану приголо-
мшили і шокували хлопців. Війна відчува-
лася відразу. «Відчувалося, що сюди при-
йшли стояти до смерті, тому просто так 
з Майдану ніхто не піде. Або їх винесуть, 
або вони підуть з перемогою.» 

Барикади, намети, тисячі людей, кон-
церт Вакарчука, знайомство з іншими 
майданівцями, нестримні емоції… так 
минув перший день. Другий день…Підго-
товка до наступу, заготівка бруківки, укрі-
плення барикад, чергування на блокпос-
тах, заготівка дров… Страх… Підступний  
страх часто сковує юнака, та він знаходить 
в собі сили його перебороти. Нерішучий і 
одночасно сміливий, звичайний хлопець, 
виявляється здатним на вчинок, хоч і не 
вбачає в цьому нічого героїчного. В героїз-
мі людей, які зібралися на Майдані теж не-
має нічого пафосного, він і героїзмом - то 
не здається. Просто ті, хто там опинився, 
не могли вчинити по-іншому, а справжній 
героїзм якраз і виявляється в подоланні 
страху. «Якщо не ми, то хто? Хто піде за 
наш народ, коли зараз усі розбіжаться?». 
Всі на Майдані, усвідомлювали, що тут і 
зараз вирішується майбутнє України. І , 
коли ще один наступ було відбито, Макс 
зрозумів, що озброєних спецпризначенців, 
які могли розкидати їх за «шість секунд», 
зупинив саме опір і  воля. Їх зупинило те, 
що з барикад ніхто не побіг, не завагався, 
а мужньо боронилися. А потім були ще 
штурми, БТРи, гранати, снайпери…була 
кров і смерть. Повсюди відчувався страх, 
та попри все, ніяких сумнівів не лишало-
ся – всі йшли на барикади. І знову лунали 
постріли, горіли коктейлі Молотова, ви-
рував рукопашний бій.  І раптом… нена-
че бджола вп’ялася у шию Макса, потім 
щось вдарило в плече і він упав обличчям 
на бруківку, думаючи про майбутнє життя  
Іванкою. А потім настала темрява…

Темрява огорнула ще сотню безстраш-
них героїв, яких ми повинні пам’ятати. 

Пам’ятати усіх Героїв, які поклали свої 
голови за наше майбутнє. Хай пам’ять всіх 
невинно убитих згуртує нас, живих, дасть 
нам силу та волю, мудрість і наснагу для 
зміцнення власної держави на власній зем-
лі.

Читаючи книгу Марка Рудневича «Я 
Небесної сотні», ви ще раз згадаєте і пере-
живете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, 
будете плакати, і ще довго пам’ятатимете 
простого хлопця зі щирою душею — Мак-
са зі Сміли...

Цей твір з трагічною розв’язкою на пе-
ревірку виявляється справжнім  звеличен-
ням життя. Марко Рудневич вважає, що 
поки в Україні народжуються такі герої, 
все у нас буде добре. 

Книгу можна взяти почитати у Завод-
ській міській бібліотеці №1, Токарівській 
сільській бібліотеці, Сенчанській сільській 
бібліотеці, Лохвицькій районній бібліотеці 
ім. Г.Сковороди.  В електронному вигляді 
-  Режим доступу: www.smart.kyivstar.ua/
books/26761/read

Переглянути буктрейлер та читацькі 
рецензії на книгу можна в Інтернеті:

Режим доступу: www.youtube.com/
watch?v=6cVwdcMYJF0

Режим доступу: www.zik.ua/zmi/
bbc/2014/12/04/141204_book_2014_reader_
review_rudnevych_5218

Огляд підготувала провідний бібліотекар 
Заводської міської бібліотеки №1, 

ЛИСЕНКО НІНА

Г Е Р О Ї 
Н Е  В М И Р А Ю Т Ь …

...Доки не вмирає пам'ять про трагічні 
події, які вартували героям життя. Ми па-
мятаємо. Наші рани не загоюються. Вони 
з новим щемом і болем кожного року кро-
воточать ще більше. Адже миру, во ім'я 
якого було загублено сотні, тисячі життів 
з початку Революції Гідності, нажаль, не-
має на українській землі. Але є люди, які 
пам'ятають, які надихаються подвигом со-
тні перших полеглих за ідею нової, вільної, 
європейської України.

Три роки тому в Україні розпочався 
найтрагічніший етап Революції Гідності. 
У період 18-20 лютого 2014 року в центрі 
столиці загинули більше ста осіб, кілька 
десятків зникли безвісти, більше тися-
чі дістали поранення, а сотні - були за-
арештовані та зазнали тортур. У народі їх 
охрестили Небесною Сотнею. І ось уже два 
роки поспіль, за наказом президента Укра-
їни Петра Порошенка, 20 лютого іменуєть-
ся Днем Героїв Небесної Сотні.

Підростаюче покоління, яке також го-
стро і бурхливо   реагувало на події Май-
дану, та все, що було після них, не може і 
не має морального права стояти осторонь. 
І виховні заходи, які проводяться у Завод-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 спрямовані на 
те, щоб підтримувати патріотичні настрої 
серед молоді, у доступній формі доносити 

інформацію про події політичного життя в 
Україні та вшановувати память тих, хто за 
неї бореться.

Лінійка памяті відбулася цього дня 
зранку для загалу школярів 5-11 класів.З 
промовою до учнів звернулася заступник 
директора з виховної роботи Міщенко Л.В. 
Старшокласники розповіли про трагічні 
події зими 2013-2014 року, про тих, кого 
іменують "Воїнами Світла" та "янголами 
Небесної Сотні". З вуст декламаторів луна-
ли  проникливі рядки віршів, написаних в 
той час. З екрану - сюжети тогочасних 
новин показували хронологію тих подій 
та поіменно згадували всіх, чиї душі було 
нещадно загублено в самому серці нашої 
Батьківщини.

"Молюся за тебе, Україно", під акомпо-
немент цієї проникливої пісні було запа-
лено свічі, викладені у формі українського 
герба. А під проникливий голос співаків 
Пікардійської Терції «Плине кача»  з рук у 
руки школярі передавали свічу – незгасну 
свічу пам`яті. А потім, схилили голови в 
жалобі за тих, хто дав перший бій за нашу 
з вами честь, свободу та гідність. Тож, не 
забуваймо своїх героїв, і хоча б раз у рік, 
віддаваймо їм шану. 

Р.БІЛИК
педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №1
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СТОР. 4 >>

К Р У Т И :  М А Л О В І Д О М І  Ф А К Т И  П Р О 
У К Р А Ї Н С Ь К І  Т Е Р М О П І Л И

29 січня в Україні відзначають День 
пам’яті героїв Крут – саме там у 1918 році 
відбувся бій, що на довгі роки  став одним 
із символів боротьби українського наро-
ду за свободу і незалежність. Заводська 
міська бібліотека №1 також приєдналась 
до цих пам’ятних днів і провела історичну 
годину маловідомого факту на тему: «По-
над Крутами вічність у сурми сурмить» 
для студентів  Лохвицького технологічно-
го технікуму ПДАА групи М–13Б.  

В ході проведення заходу бібліотека-
рі запропонували студентам прослухати 
пісню «Впав на землю січневий мороз..», 
Гімн «Ще не вмерла Україна..» у виконанні 
Олександра Пономарьова, а також невми-
рущу «Калиноньку». 

Присутні на заході  прослухали інфор-
мацію про маловідомі факти битви юна-
цтва за Крути, які було покладено в основу 
сценарію історичної години.

На початку заходу перед учнями  з ко-
роткою історичною довідкою виступила 
бібліотекар Лисенко Н.О. Далі розповідь 
продовжила завідувачка бібліотеки Єрма-
кова Л.М. Героїчна загибель української 
молоді під станцією «Крути» майже 100 
років тому стала символом національної 
відданості та самопожертви в ім’я оборони 
своєї вітчизни  від чужоземних поневолю-
вачів. У колах  націоналістично налашто-
ваної української інтелігенцї Крути було 
оповито напівлегендарним серпанком, 
вони були прикладом для наслідування у 
молодших поколінь. 29 січня свідома час-
тина українського народу відзначила 99-ту 
річницю з дня цієї трагічної події. 

За 25 років Незалежності  було вже бага-
то сказано про Крути. Тож ведучі не зупи-
нялися на перебігові бою,а звернули увагу 
на ті факти, які звичайному громадянину 
невідомі, а їх варто було б знати. Таким 
чином було внесено лепту до повнішого 
розуміння подвигу крутянців. На думку 
Івана Гуцуляка, автора досліджень про бій, 
події розвивалися за сценарієм, який не-
можливо було а ні збагнути, а ні повірити 
в нього. Але факти свідчать про інше.

Факт 1-й - ПРОРОЦТВО, ЩО ЗБУЛО-
СЯ.

Мало кому відомо, що загибель 300 
юних патріотів була спророкована. На по-
чатку листопада 1917 року в Києві відбув-
ся Третій  Всеукраїнський  військовий  з'їзд 
у  складі 3 тис. делегатів, що представляли 
2 мільйони зорганізованого вояцтва. Се-
ред них були і моряки, які піднесли жов-

то-блакитний стяг над Чорноморським 
флотом. Делегат з'їзду Першого Україн-
ського запасного полку Атамановський, 
нагадавши легенду про 300 закам'янілих 
воїнів знаменитого Фрідріха, звернувся до 
залу зі словами, які виявилися пророчими: 
«Народний переказ говорить, що скоро на-
стане час, коли ці 300 вояків пробудяться, 
підуть у бій і перші проллють свою кров 
за самостійну Україну! Може, цей час уже 
настав: багато з вас проллє кров за відбу-
дування української держави. Слава това-
ришам, які перші ляжуть у цій страшній 
святій боротьбі!» Ця промова була виголо-
шена за два з половиною місяці до битви 
під Крутами.

Факт 2–й - ЩО НАДИХНУЛО КРУ-
ТЯНЦІВ?

Маловідомо й те, що до рішення по-
датися до збройних лав українських сту-
дентів і гімназистів, ще буквально дітей, 
наштовхнуло звернення київської газети 
«Нова Рада» від 11 (24) січня 1918 року: 
«Прийшов грізний час для нашої Батьків-
щини. Як чорна гайворонь, обсіла нашу 
Україну російсько-«большевицька» (котра 
нічого спільного не має з ідейним більшо-
визмом) грабіжницька орда... Хай кожен 
студент-українець пам'ятає, що в цей час 
злочинно бути байдужим. Треба кинути 
на цей час науку та буденну працю і однією 
дружньою лавою, як було з початку рево-
люції, стати на оборону прав українського 
народу».

Факт 3–й - «ОСОБЛИВО МАЛО ЗНА-
ЛИ МИ СТРІЛЯТИ».

На бій молоді люди йшли майже непід-
готовленими. Перед від'їздом їх загнали у 
касарню, видали кожному старі шинелі, 
штани, черевики без обмоток, «арештант-
ські» шапки і старі, поржавілі рушниці. 
Багато хто вперше тримав у руках кріса і, 
звісно, не вмів стріляти. «Військової муш-
три мало хто знав, — згадав пізніше Іван 
Шарий,один із небагатьох учасників бою, 
що залишився живим (розстріляний біль-
шовиками у 1930 р.), — тому спочатку ми 
попрохали собі учителів, які б навчали нас 
військової справи. Недовго, одначе, дове-
лося вчитись, потрібно було негайно їхати 
і вже на місці доповнити свої убогі знання 
військової науки. Особливо мало знали 
ми стріляти. Але дарма — поїхали». «На-
слідком поганої бойової підготовки було 
те, що багато козаків не вміли навіть до-
бре стріляти, не знали, як розібрати засув 
у рушниці»,— зазначив Борис Монкевич, 

герой Крут (помер 1971 р. в Канаді).
Факт 4–й - ПІД СПІВ «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА 

УКРАЇНА» ЕШЕЛОН РУШИВ НА ПІВ-
НІЧ.

На фронт майбутні герої рушили, спі-
ваючи Гімн та інших українських пісень. 
Студенти весело провели переїзд з Києва 
до рокової станції.«Мов передчуваючи 
свою загибель, козаки були бадьорі, веселі 
й підняли веселий гамір. Українська пісня 
лунала серед вагонів», —згадав той же Бо-
рис Монкевич.

Факт 5–й - «НІХТО НЕ ВІРИВ У МОЖ-
ЛИВІСТЬ СЕРЙОЗНОЇ БИТВИ».

Прибувши на станцію, молодь не при-
пускала навіть думки, що завтра накладе 
кістьми і вкриє холодні поля Чернігівщи-
ни. А командування перед боєм навіть 
пропустило в табір большевицької орди 
потяг із 2000-ми роззброєних армією Пет-
люри червоноармійців. Коли спам'яталися, 
було вже пізно.

«Ніхто не вірив у можливість серйоз-
ної битви, — написав у своїх спогадах Іван 
Шарий, — але стрілянина, спочатку нечас-
та, перейшла в справжній наступ ворога».

Цікаво, що в можливість битви не ві-
рили й самі більшовики. Їх перевага була 
настільки тотальною, що збройна сутич-
ка, озброєної  до зубів 4000-тисячної армії 
Муравйова, з кількома сотнями дітей, які 
до того ж не вміли стріляти, могла викли-
кати лише саркастичний подив.

«… червоні розпочали свій наступ в зі-
мкнутих колонах. Це виглядало так, ніби 
вони йшли на парад, занедбуючи найпри-
мітивніші засоби безпеки. Передні части-
ни червоних, очевидно, були певні нашої 
втечі», — вказав у спогадах Аверкій Гонча-
ренко, командир бою під Крутами (помер 
1980 р. в США).

Факт  6–й  - ПЕРЕПЛУТАЛИ НАКАЗ.
Українське вояцтво, будучи слабо під-

готовленим і значно поступаючись ордин-
цям у чисельності, відчуваючи нестачу в 
зброї й набоях, протрималося майже ці-
лий день, запекло стримуючи наступ во-
рожих сил. Коли втримувати позиції стало 
просто неможливо, командування віддало 
наказ відступати. Але в хаосі бою наказ не-
правильно зрозуміли, що коштувало жит-
тів не одного десятка молодих 6ійців.

«… Десь по дорозі наказ переплутано, і 
студентська сотня почула, що треба насту-
пати. В той час, коли праве крило розпоча-
ло відступ, ліве рушило вперед», — згадав 
учасник бою Ігор Лоський (помер 1936 р. 
у Львові).

Факт 7- й - ЗАГИНУЛИ ЧЕРЕЗ… ВА-
ЛЯНКИ.

Той же Ігор Лоський у спогадах зазна-
чив, що багато його товаришів могли вря-
туватися, якби не були у валянках: «… 
вони від снігу намокли, зробилися стра-
шенно важкі, тікати в них не було змоги».В 
результаті бою близько 300 січовиків за-
гинули, а 35 потрапили в полон. 28 з них 
по-звірячому катували, а потім стратили, 
заборонивши місцевим селянам хоронити 
тіла. Семеро полонених дивом врятувала-
ся. Перед розстрілом учень сьомого кла-
су Другої Української гімназії, галичанин 
Григорій Пипський, затягнув на увесь го-
лос «Ще не вмерла...», а всі решта його під-
тримали…

Через півмісяця після трагедії трупи 
розстріляних під Крутами  січовиків ви-
копали і привезли до Києва для похован-
ня. Матерям було важко розпізнати своїх 
синів: «Всіх полонених замордовано зві-
рячим способом: вони були з розбитими 
головами, повибиваними зубами, повико-
люваними очима. Кілька трупів не вдалося 
розпізнати, так вони були понівечені», — 
згадав Борис Монкевич.

Факт 8–й - СПЛЮНДРУВАННЯ МО-
ГИЛ.

Коли 1919 року большевики знову за-
хопили Київ, вони не пропустили нагоди 
ще раз поглумитися над крутянцями, але 
вже мертвими. «Могилу Крутянських ге-
роїв було зрівняно із землею, — розповів 
дослідник бою під Крутами Іван Ільєнко, 
— а в 30-тих роках було ліквідовано кладо-
вище на Аскольдовій могилі. Місце похо-
вання страчених січовиків поглинув парк, 
а їхній подвиг — морок забуття. А коли й 
згадували про них в Радянській Україні, то 
зі негативом і безсоромною брехнею вели-
кодержавної лженауки».

Ми, свідомі українці, повинні пам'ятати 
подвиг наших попередників. Нехай бій під 
Крутами й не справив великого впливу на 
перебіг війни, але він став символом непе-
реможності духу, який не сплюндрувати і 
не знівечити ворогам української нації. На 
думку професора Володимира Сергійчука 
він, все ж був одним із чинників, завдяки 
якому УНР визнали державою у світі.

На закінчення історичної  години про-
звучав вірш Миколи Дяченка «Крути» у 
читанні бібліотекарки Матяш А.В.

Л.ЄРМАКОВА 
завідувачка міською бібліотекою №1

Н А Ш А  С И Л А  У  В З А Є М О П І Д Т Р И М Ц І
Зима. Війна. Збір гуманітарної допо-

моги. За якихось три роки ці слова для 
кожного українця стали в один ряд і, на-
жаль, разом вживаються. Три роки по-
спіль російський агресор у найхолоднішу 
пору року демонструє всю свою підлу і 

не обгрунтовану лють, посилаючи її на ні 
в чому не винних людей. Цього разу біда 
трапилася з Авдіївкою. Масована військо-
ва атака застала людей зненацька, змусив-
ши їх поспіхом покидати напівзруйновані 
будинки та прощатися з місцем у якому 

жили. За якийсь день вільна земля стала 
окупованою загарбником. 

Про цей болючий епізод можна роз-
повідати довго, зараз про нього говорить 
увесь український загал. Вся спільнота, 
згуртована і загартована нашим  загаль-

ним лихом під назвою АТО, прийшла на 
допомогу тим, хто в ці морозні дні її най-
більше потребував. З усієї України збира-
лися гуманітарні каравани, які доправля-
лися в Авдіївку та до міст, які приймали у 
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себе її біженців. Не лишилася осторонь і 
Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

Увесь учнівський колектив та колектив 
працівників школи відреагував на лист-
звернення міської ради, в якому йшлося 
про оголошення надзвичайного стану в 
Авдіївці та наростаючій гуманітарній ка-
тастрофі у місті, а також про те, що у Пол-
тавській області оголошується масштабна 
акція по допомозі цивільному населенню 
та захисникам Авдіївки. Створено коорди-
наційний центр, який напряму здійснює 
контакт з Донецькою ОВЦА, який забез-
печує об’єктивне реагування. Відповідно 
до цього пропонувалося у найкоротший 
термін з 2 та 3 лютого до 14:00 год. долучи-
тися до збору необхідних речей та відпра-
вити до пункту прийому при Лохвицькій 
районній раді, що власне і зробили учні, 
учителі, батьки та працівники школи.

У п’ятницю 3.02.2016 року до 12 години 
Заводською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 було 
оперативно зібрано і передано спецтран-
спортом, який надала міська рада та КП 
«Комунсервіс», вантаж з гуманітарною до-
помогою. 

Попри те, що дана акція допомоги несла 
добровільний характер, усі учні школи від-
кликнулися і внесли свій посильний вклад 
.Спрацював волонтерський загін «Пома-
гай», який спільно з класними керівни-
ками доніс інформацію до кожного учня, 
батьківські комітети, особливо молодших 
класів, дирекція школи, яка безпосеред-
ньо керувала збором, учителі, працівники 
школи. 

Дуже часто можна почути, що  дехто 
виступає проти зборів будь-якої гумані-
тарної допомоги в школах та інших на-
вчальних закладах, але наші діти, як ніх-
то, сприймають інформацію про те, що 

комусь потрібна допомога. У них не існує 
таких понять як черствість і байдужість. 
Вони виховуються в дусі патріотизму і то-
лерантності, в дусі свободи і людської гід-
ності. Дитяча свідомість розуміє те, якою 
важливою є взаємодопомога в наш непро-
стий час. І тому ми не можемо заборонити 
їм власного волевиявлення у підтримці ак-
ції збору гуманітарної допомоги.

Гуманітарний вантаж, зібраний Завод-
ською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, включав у 
себе дорослі та дитячі теплі речі, ковдри, 
шкарпетки, рукавиці, предмети та засоби 
особистої гігієни, сірники, олію, макарон-
ні вироби, крупи, цукор і чай, печиво, кон-
серви, одноразовий посуд та медикаменти. 
Все це – предмети першої необхідності для 
людей, які залишилися без нічого посеред 
зими у полоні протистояння. І, напевно, не 
знайшлося в той момент жодного українця 
який би був байдужим до життів авдіївців 

– звичайних українських людей, на місці 
яких у наш непростий час  може опинити-
ся кожен. Ми молимося про те, що б цьо-
го не сталося ніколи. Ні з ким. З жодною 
країною чи нацією. Але ж не молитвами 
єдиними. Підтримувати тих, хто в скруті 
– одна з чеснот українців, яку ми будемо 
плекати і розвивати в наших дітях. 

Ми дякуємо всім і кожному, хто під-
тримав акцію гуманітарного збору. Ко-
жен вклад – вагомий, адже здійснюючи 
підтримку інших, ми ділимося часточкою 
своєї душі, любові, теплоти і підтримки. А 
цього так зараз потребує кожен українець. 
Тож ділімося і єднаймося. Наша сила в на-
шій єдності і взаємопідтримці. Цю просту 
істину сьогодні усвідомлює кожен.

Р. БІЛИК 
педагог-організатор ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Д О К У М Е Н Т И

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення для КП «Комунсервіс»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 7, 
частиною 3 статті 31 Закону України «Про житлово-комуналь-
ні послуги», Порядком формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забез-
печення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», у зв’язку зі зміною вартості складових на 
послуги водопостачання та водовідведення (заробітна плата, 
енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у відповід-
ність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, 
розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 07.02.2017 року 
за № 21. 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити тарифи на комунальні послуги 
для КП «Комунсервіс»:

-водопостачання:
населення – 8,10 грн/куб. м.;
бюджетні установи – 15,84 грн/куб. м.;
інші споживачі - 19,98 грн/куб. м.;
-водовідведення:
населення – 8,52 грн/куб. м.;
бюджетні установи – 17,76 грн/куб. м.;
інші споживачі – 18,66 грн/куб. м.;
2. Тарифи вводяться в дію з 01.03.2017 року.
3. Рішення виконкому від 20.05.2016 р. за № 64  визнати та-

ким, що втратило чинність з 01.03.2017 року.
4. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення да-

ного рішення.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
09 лютого 2017 року рішення №18

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, 
споруд і прибудинкових територій

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Поста-
новою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послу-
ги», розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 07.02.2017 
року за № 21. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити перелік послуг з утримання бу-
динків, споруд і прибудинкових територій та періодичність їх 
надання (додаток №1). 

2. Затвердити тарифи на послуги з утримання будинків, спо-
руд і прибудинкових територій (додаток №2). 

3. Виконавцем послуг з утримання будинків, споруд і при-
будинкових територій визначити КП «Комунсервіс» Заводської 
міської ради. 

4. Дане рішення з його додатками ввести в дію з 01.03.2017 
року. 

5. Рішення виконкому від 20.05.2016 року за № 65 визнати та-
ким, що втратило чинність з 01.03.2017 року.

6. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення да-
ного рішення.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2017 року рішення №20

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 стат-
ті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», По-
становою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги»,  Постановою  Кабінету Міністрів 
України № 1010  від  26.07.2006 року «Про затвердження Порядку  
формування тарифів  на послуги з вивезення  побутових відхо-
дів», розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 07.02.2017 
року за № 21.

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити для КП «Комунсервіс» тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів та утриман-
ня полігону твердих побутових відходів:

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Категорія споживачів Тарифи на послуги грн./куб. м 
(з ПДВ)

Вивезення 
ТПВ

Утримання  
полігону

Населення, що проживає 
в багатоквартирних 
будинках

38,52 -

Населення, що проживає 
в приватному секторі

60,64 -

Бюджетні установи 60,71 20,04
Інші споживачі 68,18 22,20

2. КП «Комунсервіс» при укладанні договорів на 2017 
рік з населенням приватного сектору, яке використовує 
спеціальні мішки для накопичення та вивезення твердих 
побутових відходів, розрахунок кількості осіб встановити 
за бажанням споживача, але не менше ніж на 1 особу. 

3. Рішення набирає чинності з 01.03.2017 року.
4. Рішення виконкому від 20.05.2016 року за № 66 ви-

знати таким, що втратило чинність з 01.03.2017 року.
5. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюд-

нення даного рішення.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
09 лютого 2017 року рішення №19

№ 
п/п

Перелік послуг Періодичність 
надання

Строки 
виконання

1 Прибирання прибудинкової 
території

постійно графік

2 Вивезення твердих побуто-
вих та негабаритних відходів

постійно графік

3 Технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових 
систем

постійно графік

4 Обслуговування 
димовентиляційних каналів

постійно графік

5 Освітлення місць загального 
користування

постійно графік

Додаток №1 ПЕРЕЛІК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій по КП «Комунсервіс» з 01.03.2017 року

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ 

та утримання полігону
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    Додаток № 2
Перелік та вартість  послуг  з  утримання  будинків і  споруд  та   прибудинкових територій 

Номер

будинку

Прибирання
прибудинкової

території

Обслуговування
внутрішньо-
будинкових

мереж

Вивезення
ТПВ

Обслуговування
димовентиляційних

каналів

Обслуговування
електромереж

у будинку

Електро-
енергія

Всього:
грн/м2

за 
місяць

(в 
т.ч.ПДВ 

20%)
вулиця  Озерна

2 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 0,15 1,11
3 0,42 0,19 0,18 0,10 0,08 0,03 1,00
5 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,10 1,10
6 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,05 1,05
7 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 0,10 1,06

11 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,22 1,26
12 0,42 0,19 0,10 0,10 - - 0,81
13 - - 0,17 0,10 - 0,28 0,55

13а 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,42 1,41
14 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,09 1,13
16 0,42 0,19 0,14 0,10 0,08 0,29 1,22
20 0,42 0,19 0,19 0,10 - - 0,90
22 0,42 0,19 0,18 0,10 - - 0,89

вулиця  Ватутіна
46а 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,20 1,23
59/2 0,42 - 0,17 0,10 - - 0,69

59/10 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,13 1,15
59/2а 0,42 0,19 0,31 0,10 0,08 0,11 1,21

вулиця  Робітнича
4 0,42 0,19 0,20 0,10 - - 0,91
6 0,42 0,19 0,23 0,10 - - 0,94
8 0,42 0,19 0,22 0,10 - - 0,93

10 0,42 0,19 0,22 0,10 - - 0,93
10а 0,42 0,19 0,33 0,10 0,08 0,70 1,82

тупік Робітничої
1 0,42 0,19 0,16 0,10 0,08 0,17 1,12
2 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,36 1,38
3 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,26 1,24
4 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,17 1,20
5 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,20 1,22
8 0,42 0,19 0,18 0,10 0,08 0,10 1,07

вулиця Привокзальна
1 0,42 - 0,23 0,10 - - 0,75

тупік Привокзальний
6 0,42 - 0,33 0,10 - - 0,85

вулиця  Проектна
2 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,15 1,19
3 0,42 0,19 0,16 0,10 0,08 0,04 0,99
5 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,09 1,07
6 0,42 0,19 0,27 0,10 0,08 0,12 1,18
7 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,28 1,31
8 0,42 0,19 0,26 0,10 0,08 0,18 1,23

10 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,21 1,25
вулиця Тополина

4 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,38 1,41
6 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,32 1,36

вулиця Академіка Пономаренка
1а/39а 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,43 1,46

вулиці Шкільна
5 0,42 0,19 0,27 0,10 0,08 0,30 1,36
7 0,42 0,19 0,28 0,10 0,08 0,41 1,48
9 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,11 1,09

11 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,21 1,21
13 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 - 0,86
15 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,23 1,22
17 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,13 1,15
19 0,42 0,19 0,33 0,10 - - 1,04

вулиця Полтавська
3 - 0,19 0,20 0,10 - - 0,49
5 - 0,19 0,22 0,10 - - 0,51

12 - - 0,10 - - - 0,10
вулиця Матросова

17 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,26 1,25
22 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,41 1,45
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Т А К А  Л Ю Б О В  Б У В А Є  Р А З  В  Н І К О Л И . . .
Саме під такою назвою 14 лютого в 

міському будинку культури №1 пройшла 
конкурсно-розважальна програма, при-
свячена Дню Святого Валентина. Це свято 
щороку здобуває все більше і більше при-
хильників. Закохані хочуть поділитись 
своїм щастям з усім світом. Цьогоріч за 
звання «Ідеальна пара» змагалися: Іра Ту-
паленко та Ігор Іващенко; Оля Гоєнко та 
Міша Мащенко; Іра Потапенко та Максим 
Бузун. Учасники спочатку представили 
себе та розповіли власні історії кохання. 
Далі пари перевіряли на те, як добре вони 
знають один одного. Маже всі відповіді 
були правильні. Приємно було спостері-
гати за тим, як хопці пришивали гудзики 

а дівчата завязували краватки у конкур-
сі "Заради тебе все, що забажаєш".  А як 
вправно наші хопці смакували лимони з 
рук своїх коханих та говорили ім комплі-
менти.

Конкурсна програма тісно перепліта-
лась із художніми номерами аматорських 
колективів МБК №1. Навколо панувала 
атмосфера закоханості та свята. Глядачі в 
залі своїми оплесками підтримували, як 
учасників, так і всіх виступаючих. За до-
брою традицією учасники не залишились 
без подарунків. А перемогла пара №3 Іра та 
Максим. 

Ю.ГОРБЕНКО 
провідний спеціаліст з гуматірних питань

    Додаток № 2
Перелік та вартість  послуг  з  утримання  будинків і  споруд  та   прибудинкових територій 

Номер

будинку

Прибирання
прибудинкової

території

Обслуговування
внутрішньо-
будинкових

мереж

Вивезення
ТПВ

Обслуговування
димовентиляційних

каналів

Обслуговування
електромереж

у будинку

Електро-
енергія

Всього:
грн/м2

за 
місяць

(в 
т.ч.ПДВ 

20%)
вулиця  Озерна

2 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 0,15 1,11
3 0,42 0,19 0,18 0,10 0,08 0,03 1,00
5 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,10 1,10
6 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,05 1,05
7 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 0,10 1,06

11 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,22 1,26
12 0,42 0,19 0,10 0,10 - - 0,81
13 - - 0,17 0,10 - 0,28 0,55

13а 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,42 1,41
14 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,09 1,13
16 0,42 0,19 0,14 0,10 0,08 0,29 1,22
20 0,42 0,19 0,19 0,10 - - 0,90
22 0,42 0,19 0,18 0,10 - - 0,89

вулиця  Ватутіна
46а 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,20 1,23
59/2 0,42 - 0,17 0,10 - - 0,69

59/10 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,13 1,15
59/2а 0,42 0,19 0,31 0,10 0,08 0,11 1,21

вулиця  Робітнича
4 0,42 0,19 0,20 0,10 - - 0,91
6 0,42 0,19 0,23 0,10 - - 0,94
8 0,42 0,19 0,22 0,10 - - 0,93

10 0,42 0,19 0,22 0,10 - - 0,93
10а 0,42 0,19 0,33 0,10 0,08 0,70 1,82

тупік Робітничої
1 0,42 0,19 0,16 0,10 0,08 0,17 1,12
2 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,36 1,38
3 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,26 1,24
4 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,17 1,20
5 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,20 1,22
8 0,42 0,19 0,18 0,10 0,08 0,10 1,07

вулиця Привокзальна
1 0,42 - 0,23 0,10 - - 0,75

тупік Привокзальний
6 0,42 - 0,33 0,10 - - 0,85

вулиця  Проектна
2 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,15 1,19
3 0,42 0,19 0,16 0,10 0,08 0,04 0,99
5 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,09 1,07
6 0,42 0,19 0,27 0,10 0,08 0,12 1,18
7 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,28 1,31
8 0,42 0,19 0,26 0,10 0,08 0,18 1,23

10 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,21 1,25
вулиця Тополина

4 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,38 1,41
6 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,32 1,36

вулиця Академіка Пономаренка
1а/39а 0,42 0,19 0,24 0,10 0,08 0,43 1,46

вулиці Шкільна
5 0,42 0,19 0,27 0,10 0,08 0,30 1,36
7 0,42 0,19 0,28 0,10 0,08 0,41 1,48
9 0,42 0,19 0,19 0,10 0,08 0,11 1,09

11 0,42 0,19 0,21 0,10 0,08 0,21 1,21
13 0,42 0,19 0,17 0,10 0,08 - 0,86
15 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,23 1,22
17 0,42 0,19 0,23 0,10 0,08 0,13 1,15
19 0,42 0,19 0,33 0,10 - - 1,04

вулиця Полтавська
3 - 0,19 0,20 0,10 - - 0,49
5 - 0,19 0,22 0,10 - - 0,51

12 - - 0,10 - - - 0,10
вулиця Матросова

17 0,42 0,19 0,20 0,10 0,08 0,26 1,25
22 0,42 0,19 0,25 0,10 0,08 0,41 1,45

С Т А Р Т  У  Д О Р О С Л Е  Ж И Т Т Я

На початку другого семестру в Лох-
вицькому технологічному технікумі від-
значається дуже важлива подія – вручення 
дипломів студентам технологічного відді-
лення, своєрідний старт у майбутнє.

У 2016 р. навчальний заклад відзначив 
85-річний ювілей. Нинішній випуск для 
спеціальності «Бродильне виробництво 
і виноробство» - 68-й, а для спеціальнос-
ті «Зберігання і переробка зерна» - 16-й. 
Усього ж за весь період роботи технікуму 
для підприємств харчової галузі підготов-
лено 14 712 молодших спеціалістів.

Директор технікуму Віктор Миколайо-
вич Корнієнко привітав випускників і від-
мітив, що молодих фахівців чекає робота 
на підприємствах як харчової, так і інших 
галузей промисловості України. Усі бажа-
ючі зможуть продовжити навчання у ВНЗ 
ІІІ-ІV р.а. як денної, дистанційної, так і 
заочної форми навчання. Для цього вони 
мають грунтовну теоретичну і практичну 
підготовку. До того ж диплом випускника 
технікуму дає можливість навіть здобути 
інший фах. Віктор Миколайович додав, що 
двері технікуму, як і серця викладачів, для 
випускників завжди відкриті.

Захист дипломних робіт напрямку 
«Харчові технології» за спеціалізацією 
«Бродильне виробництво і виноробство» 
та «Зберігання і переробка зерна», на дум-
ку голови циклової комісії Богдан Надії 

Миколаївни, проходив дуже професійно.
Серед робіт студентів спеціальності 

«Бродильне виробництво і виноробство» 
найкращими і найцікавішими стали ті, які 
виконувалися у виробничих лабораторіях 
і мають дослідницький характер. До того 
ж захист цих робіт супроводжувався пре-
зентаціями нових безалкогольних напоїв. 
Варто відмітити роботи студентів: Гарку-
ші Людмили – напій «Румба» (керівник 
Богдан Н. М.), Дядюхіної Оксани – напій 
«Бадьорик» (керівник Супрович Т. В.), 
Орел Лілії – напій «Чудо-мікс» (керівник 
Васильченко О. В.). Особливо цікаву роз-
робку нового квасу «КвасОк» представила 
Андрейчук Юлія (керівник Мусієнко Л. 
О.).

На всі напої студенти розробили рецеп-
тури і оригінальні етикетки. А самі напої 
були представлені на дегустацію членам 
екзаменаційної комісії. Голова комісії Сав-
ченко Ніна Володимирівна (випускниця 
технікуму) відмітила, що всі напої мають 
неповторні та оригінальні органолептичні 
показники і можуть бути рекомендовані 
до впровадження на виробництві.

Реальні дослідницькі роботи, виконані 
в лабораторіях базових підприємств га-
лузі, представили студенти Бойчук Вла-
дислав (керівник Корнієнко Л. В.),  Скиба 
Анастасія (керівник Васильченко О. В.) і 
Оцапюк Дарія (керівник Буглак О. М.)

Екзаменаційна комісія відмітила висо-
кий професійний рівень підготовки Бой-
чука Владислава. Знання, навички та вмін-
ня студента мають достойну винагороду 
-  диплом з відзнакою.

Екзаменаційну комісію спеціальнос-
ті «Зберігання і переробка зерна» очолив 
директор ТОВ «Біловодмлинзавод» Ко-
биш Владислав Олексійович. Він висло-
вив думку своїх колег, назвавши кращими 
дипломні роботи таких студентів: Бухала 
Вадима, Білан Яніни, Момот Ірини (керів-
ник Московець О. М.), Саєнка Владислава 
(керівник Кривошея С. І.), Гейпеля Артема, 
Гнояника Михайла (керівник Супрович Т. 
В.).

Юність – справді найкраща пора життя 
людини. Юність захоплює мріями, друж-
бою, першим коханням, а ще тим, що хо-
четься бути першим у всьому. Студенти 
цьогорічного випуску теж не лише на-
вчалися та здавали заліки і іспити, а й за-
ймалися спортом, брали участь у міських, 
районних, обласних, республіканських 
змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкур-
сах і фестивалях.

За вагомі досягнення в спорті грамо-
тами відзначені члени збірної команди з 
волейболу, баскетболу, легкої атлетики, 
настільного тенісу, гирьового спорту, ша-
хів: Михайлик Віталій, Скиба Анастасія, 
Трикова Олена, Андрейчук Юлія, Загута 
Артур, Огір Олександр,  Клепач Ігор.

Найактивніші учасники художньої са-

модіяльності: Макаренко Олександра, 
Трикова Олена, Бухал Вадим нагороджені 
грамотами.

Керівники навчальних груп – Харчен-
ко Наталія Михайлівна і Горбонос Вікто-
рія Вікторівна - побажали випускникам 
завжди займатися улюбленою справою і 
досягти кар`єрного росту, пам`ятати сво-
їх викладачів, ніколи не забувати техніку-
му, який дав їм путівку в майбутнє. Н. М. 
Харченко  підкреслила, що випускники її 
групи є найкращими і неповторними. По-
бажала, щоб удача, кохання, вірні друзі 
завжди супроводжували їх у житті. В. В. 
Горбонос звернулася до студентів з наста-
новою не боятися труднощів, долати їх, до-
помагати іншим людям.

Поруч із нашими випускниками завжди 
були найрідніші люди – батьки. Їхня під-
тримка та мудрі поради виховують і допо-
магають у житті. Студентів вітали Когтєва 
Юлія Анатоліївна, Огір Лідія Василівна, 
Момот Інна Володимирівна. У словах ма-
терів звучали радість і журба, адже діти 
йдуть у самостійне життя.  Вони подяку-
вали педагогічному колективові за турбо-
ту і навчання, увагу і тепло. Для батьків 
линули зі сцени слова пісні «Мої батьки»  
у виконанні Наталії Дронь, Ірини Момот і 
Діани Більце.

Найтепліші слова, найкращі побажан-
ня, вдячність викладачам, батькам звучали 
з вуст старост груп Білан Яніни і Андрей-



www.ch-zavodska-mr.gov.ua 728 ЛЮТОГО 2017 року, № 2
<< СТОР. 6

чук Юлії. Вони дякували за знання, про-
фесіоналізм і розуміння, пообіцяли ніколи 
не забувати рідний навчальний заклад. 
«Майже чотири роки навчання, наче одна 
мить. Серце завмирає від почуття радості 
та суму одночасно. Наче вчора ми, юні та 
стривожені, переступали поріг технікуму, 

а вже сьогодні цей заклад став таким рід-
ним, що годинникова стрілка ледь чутно 
б`є час майбутнього, даючи можливість 
насолоджуватися останніми хвилинами 
такого неповторного студентського жит-
тя», -  сказала Юлія Андрейчук.

Концертну програму свята випускники 
підготували разом з культорганізаторами 

Пронь І. М. і Чабак Н. О. На сцені студен-
ти показали різножанрові художні номе-
ри. А пісня «Батько» у виконанні чоловічо-
го хору випускників викликала бурхливі 
аплодисменти. 

Фото на згадку, сльози прощання і ра-
дості, останні хвилини перебування у на-
вчальному закладі, прощання з викладача-

ми…
З впевненістю у майбутнє, вірою в свої 

сили прямують наші випускники у само-
стійне доросле життя.

А.ТАРАНСЬКА 
заступник директора з 

навчально-виховної роботи

П А М ’ Я Т Ь  –  Е Н Е Р Г І Я  В І Ч Н О С Т І
17 лютого в Будинку культури №1 від-

бувся вечір пам’яті з нагоди вшанування 
учасників бойових дій на територіях інших 
держав, які з честю та гідністю виконува-
ли свій інтернаціональний військовий 
обов’язок у горах Афганістану, пусте-
лях Іраку, при врегулюванні конфлікту в 
Югославії та в інших гарячих точках світу 
– Сирії, Кубі, Єгипті, Чехословаччині.

Здається, на землі ніколи на насту-
пить той час, коли слово «солдат» стане 
непотрібним і незнайомим. Війни на на-
шій планеті не закінчуються ще з древніх 
часів і до сьогодення. А шлях війни – за-
вжди страшний. Це не лише біль тих, хто 
воював, але і трагедія тисяч і тисяч людей. 
Обов’язок кожного – пам’ятати і шанувати 
полеглих і піклуватися про живих!

Правда про Афганську війну… Вона 
різна… Можна переосмислити все, але є 
вічні моральні цінності, які не підвладні 

часу. Афганістан став горнилом для тих, 
хто туди потрапив. Він навчив юнаків ці-
нувати дружбу, відданість, любов. І знати 
ціну життя. Адже воно обривалося іноді 
у неповних 19 років перед їхніми очима. І 
терпли юні душі від втрати друзів, тих, хто 
ще вчора дарував їм своє тепло. Понад 15 
тисяч життів наших солдат обірвалося на 
афганській землі, 292чол. пропали безві-
сті, тисячі потрапили в полон, поранено та 
контужено більше 700тис. солдат і офіце-
рів. За що? За які ідеали, за чию батьківщи-
ну, в ім’я якої мети загинули десятки тисяч 
юнаків? Ті, що на місцях демобілізували 
хлопців, виконуючи секретні вказівки, по-
тім казали, що «ми вас туди не направля-
ли». Тоді хто? - Тодішня система взагалі.

Тож тим, хто став «часткою афганської 
тиші», і був присвячений вечір пам’яті 
«Фронтовим вітром з Афгану…». 

Лунали афганські пісні, заворожував 

живий звук гітар, прониклива  щира ди-
тяча поезія повертала кожного у спогади, 
з хвилюванням переглядали присутні фо-
топрезентації та документальні стрічки з 
аматорськими відеозйомками періоду вій-
ськових дій у Афганістані 1979-1989 років. 
Хвилиною мовчання вшанували тих, чиє 
життя навіки залишилося в ущелинах да-
лекої ісламської країни. Вклонилися тим, 
хто повернувся із війни живим, хоча із 
пораненою душею. За кожним воїном-аф-
ганцем – своя доля, свій життєвий подвиг, 
свій крок у безсмертя. У страхітливому 
полум’ї війни вони пізнали ціну життя, 
ціну справжньої чоловічої дружби, ціну 
взаємовиручки і взаємопідтримки, скла-
ли екзамен на зрілість, мужність і гідність. 
Вони пройшли пекло війни Афганістану, 
вони не поповнили списки загиблих, вони 
і є тією пам’яттю, що пише історію.

Зі словами щирих побажань здоров’я, 

довголіття, душевного спокою до воїнів-
інтернаціоналістів звернулися голова ра-
йонної спілки воїнів-інтернаціоналістів 
Параскевич Л.М. та міський голова Сидо-
ренко В.В.

Лише час – найкращі ліки для тілесних 
та душевних ран. Ми повинні виявляти 
розуміння до тих, хто пройшов через цю 
війну, і для кого вона триває й досі. У спо-
гадах, у снах, у думках. Вони цього заслу-
говують!

І скільки б не пройшло років, для бойо-
вих побратимів, які пліч-о-пліч пройшли 
горнило війни, для матерів, вдів, осиро-
тілих дітей немає часу давності тим поді-
ям. Цей день – не лише спомин про події 
28-річної давнини, це і заклик до миру, 
якого не вистачає тепер вже на нашій рід-
ній землі!

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА
директор Заводського МБК №1
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П Р О  Н А Д А Н Н Я  Д Е К Л А Р А Ц І Ї  В І Д П О В І Д Н О С -
Т І  М А Т Е Р І А Л Ь Н О - Т Е Х Н І Ч Н О Ї  Б А З И  С У Б ’ Є К Т А 

Г О С П О Д А Р Ю В А Н Н Я  В И М О Г А М  З А К О Н О Д А В -
С Т В А  З  П И Т А Н Ь  П О Ж Е Ж Н О Ї  Б Е З П Е К И  ( З Г І Д -
Н О  П . 2 , 4 , 5  С Т А Т Т І  5 7  К О Д Е К С У  Ц И В І Л Ь Н О Г О 
З А Х И С Т У  У К Р А Ї Н И ,  П О С Т А Н О В И  К А Б І Н Е Т У 
М І Н І С Т Р І В  У К Р А Ї Н И  В І Д  0 5 . 0 6 . 2 0 1 3 Р.  № 4 4 0 

« П Р О  З А Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я  П О Р Я Д К У  П О Д А Н Н Я  І 
Р Е Є С Т Р А Ц І Ї  Д Е К Л А Р А Ц І Ї  В І Д П О В І Д Н О С Т І  М А -
Т Е Р І А Л Ь Н О - Т Е Х Н І Ч Н О Ї  Б А З И  С У Б ’ Є К Т А  Г О С -
П О Д А Р Ю В А Н Н Я  В И М О Г А М  З А К О Н О Д А В С Т В А 

З  П И Т А Н Ь  П О Ж Е Ж Н О Ї  Б Е З П Е К И »  І З  З М І Н А М И 
В І Д  2 0 . 0 5 . 2 0 1 5  Р.  № 3 1 1 )

Лохвицький РС ГУ ДСНС України  у Полтавській області інформує, що початок ро-
боти новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання 
об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом 
господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - де-
кларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за на-
явності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного 
стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).

Декларація не подається:
- у разі  використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено 

на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
- орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за ци-

вільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за 
умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом 
господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності ма-
теріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань по-
жежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, - тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб 
– від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (КУпАП доповнено 
статтею 175-2 згідно із Законом №5404 - VI від 02.10.2012р.).

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за досто-
вірність даних, зазначених у поданій декларації. У разі надання суб’єктом господарюван-
ня дозвільному органу  або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства – тягне за собою накладення штрафу 
від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 
КУпАП).

О.СІЛЮТІН 
начальник Лохвицького РС ГУ ДСНС України у Полтавській області

Розклад руху автобуса 
ГАДЯЧ – КРЕМЕНЧУГ

 Зупинка Час відправлення Примітка 
м.Заводське 
(біля автостанції) 7- 50 щоденно

Команда БК"АЛЕКС" м.Заводського прийняла участь у 5 му Відкритому турні-
рі з боксу в м. Миргороді. На турнір приїхали боксери з Полтави, Дніпропетров-
ська, Світловодська, Харкова, Сум, Гадяча, Н.Санжар, Решетилівки, Тростянця, 
також три команди з Миргорода.

Наша команда у складі юнаків 2004-2003 р.н., які показали слідуючі результа-
ти :Міщенко Антон зайняв перше місце у своїй категорії, Крят Владислав - перше 
місце, Лесик Сергій -друге,Алексеєнко Святослав у своєму дебютному поєдинку 
зайняв друге місце.

О.ОНІЩЕНКО тренер

ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З БОКСУ 
В М.МИРГОРОДІ

ФЛЕШМОБ ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ДНЮ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

За ініціативи Заводської загальноосвітньої школи №1 та Токарівської загальноосвіт-
ньої школи 20 січня був проведений флешмоб, присвячений Дню Соборності України. 
Учні цих шкіл зустрілися на мосту між Заводським і Токарями, в руках у них були стріч-
ки з національними прапорами, а в центрі дійства - національний прапор. Діти читали 
вірші, присвячені цьому визначному Дню в історії України, заспівали Гімн України, а 
потім, взявшись за руки, зробили живий ланцюг - символ об'єднання України.


